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CARTEA III
TITLUL
Despre

donaţțiună

II.

între

vii și despre

testamente.
modul

trece

După ce legiuitorul sa ocupat în titlul precedent
despre
de a dobândi proprietatea prin singurul efect al legei, el

apoi la modurile

espresă

de a dobândi cu titlul gratuit prin voinţa

a proprietarului.

Acesta este obiectul titlului de faţă care se împarte în
dou€ părţi. Partea întăi se ocupă despre donaţiuni, adecă despre

transmiterea

bunurilor

partea a doua despre

încă

din timpul

testamente,

adecă

se îndeplinește după moartea lui. 1)

vieţei proprietarului,

ear

despre transmiterea

care

') In proiectul primitiv al codului francez, donaţiunile erau separate Locul în care
de testamente, ca şi în dreptul anterior, unde fie care din aceste pleoseo tele

două materii era cârmuită prin o ordonanţă specială,

prin ordonanța
1735. La

urma

donaţiunile „Sei e

de la 1731, ear testamentele, prin ordonanța, de Ia pre donaţiuni
urmei

însă,

ambele

materii

au fost întrunite

subşi testamente.

acelaș titlu, din causa, punctelor de asemănare care esistă între aceste două moduri de disposițiune. (Duranton. VIII. 2. Demol. XVIII.
13.)— Codul Italian a despărțit însă donaţiunile de testamente,
tratând mai întăi despre moștenirea ab intestat şi acea, testamentară, și apoi, în un alt titlu, despre donaţiuni. Justinian în Institutele sale a pus

donaţiunile

între mijloacele

de a dobândi

proprie-

tatea, (Lib. II. Tit. 7), ear codul Calimach, ca și acel Austriac, între tocmeli. (Art, 1257—1290.) Vedi și codul Olandez, în care donaţiu-

nile se v&d așegate tot între obligaţiuni.

(Art.

1703—1730.)

Cât

pentru codul Caragea, el se ocupă despre donaţiuni în aceeaș
parteîn care se ocupă și despre moșteniri, însă în capitole deosebite.

Codul

lui Andronachi

Donici

se ocupă

de asemene

în părți

deosebite despre donaţiuni (cap. 24) şi testamente (cap. 35, 37 și 38).
'TOMUL 1v.

1

CODUL

Despre

CIVIL, — CARTEA

natura

dreptului

III. — TIT. II. — DONAȚIUNI.

de a dispune

cu titlul gratuit.

Autorii care au comentat titlul de faţă se întreabă dacă facultatea, ce are omul de a, dispune de bunurile sale cu titlul gratuit este de
drept natural sau o concesiune a dreptului civil. Soluţiunea acestei
cestiuni atârnă de o altă cestiune, şi anume, de acea de a se şti
dacă, proprietatea este o creaţiune a legei sau aparţine dreptului
natural. Dacă se admite că proprietatea este o creaţiune
a legiuitorului, atunci nu mai încape îndoeală că toate modurile de a o

transmite sunt o concesiune

a dreptului civil. Dacă

se recunoaște

din contra, precum trebue să fie în realitate, că proprietatea este
de drept natural, facultatea de a dispune de bunurile sale atât

prin donaţiuni între vii cât şi prin testamente este și

ea tot

de

drept natural, ca o consecinţă firească a dreptului de proprietate,
Şi legiuitorui nu intervine pentru a conferi un drept care nu emană,

de la dânsul, ci numai pentru a organisa și a regula eserciţiul
acestui drept. Această soluţiune este incontestabilă, cel puţin în
privinţa donaţiunilor între vii, şi ea a fost recunoscută încă din
timpurile

Este

cele mai

depărtate.

adevărat

prietatea işi are

!)

că unii, chiar din acei care nu admit că pro-

origina

social, totuși consideră

şi principiul

seu inti”un

facultatea de a testa

tivă a legiuitorului uman,?)

pentru

pretins

contract

ca o creațiune

că, precum

posi-

a dis avocatul gene-

ral Gilbert des Voisins într'o pledare remasă celebră (afacerea
Pommereuil) moartea desbrăcând pe om de toată averea, sa,
dreptul
de a dispune de dânsa pentru timpul când el nu va mai
fi nu”

aparţine fireşte, ci numai în virtutea legei, care

terul autorităţei sale voinţei defunctului,

imprimă astfel

voință

carac-

care de altmintrele

ar fi remas caducă ; însă această opiniune trebue
să fie respinsă,
pentru că origina, testamentului este legată
întrun mod intim şi
inseparabil

cu origina proprietăţei care, după părerea generalmente
admisă, nu este o creaţiune a legei positive.
3)
1)

Demolombe,

fam

XVIII.

ENUS vrem Suam

*)
,

)

3, 4. Pand.

conveniens et naturali
în alium

Fr. Donations. ]. 3—5.

equitati,

quam

voluntatem

„Nihil enim

domini

vo-

ferre ratam haberi.&
,
j
Lib, 41, Tit. 1 și Instit. $ trans
40.
Lib. 11.
(+9 Sa. Die,
Merlin. Repert. Testament. 'Tom. XVII. Tit. 1

Proudhon. Usufruit. Il. 802
Toullier. D. II. (partea 1) 343.
Demante. III, 18 bis, nota 1.
Montesquieu. Esprit des lois. Lib.
27, cap, 1. Bynckershoeck ete
Demolombe.

XVIII. 4. Troplong.
XI. 89 urm., VI. 87 urm. și VIIL Donations. L. 12 urm Laurent
468 urm. Arntz. [1 1933—1240.
Tot în acest sens se pronu
nță și

(de finibus. III. 20 și Tuscul.

Gravina, Leibnitz, Burlama, ui,
pra lui Puffendorf ete.
d

autorii

vechi,

precum:

Cicer

1 14.) Cujas, Hugo Gratius, Vinni on
us
Donn
ea

e
în Furgole,

.
Barbeyrac

asu-

DESPRE DONAȚIUNI. — ART. 800.
CAPITOLUL

Disposiţiuni
Modurile

e

Art. 800.
— Nimine
gratuit,

sau

de cât cu formele

prin testament.

886,

887

urm.

Omul

generale.
titlul

de lege

(Art. 644, 801 urm.
să

cu

nu va putea dispune

1138—1142,

poate

1. 1)

disposiţiune

prescrise
1642

3

dispue de averea

sa

de avutul

pentru

812,

C. C. Art.

gratuit.

813
893

seu, cu titlul

donațiuni

între

vii

urm. 822, 856 urm.
C. Fr.)

în dou& moduri:

cu titlul

oneros și cu titlul gratuit.
1
Cu titlul oneros (titulo oneroso), când persoana în folosul căruia se face o disposiţie se obligă a da sau a face ceva
în schimb. (Art. 945.)
2 Cu titlul gratuit, (titulo lucrativo sau gratuito), când acel
care face o disposiţie nu impune celeilalte părţi nici o sarcină,
sau când sarcinele impuse sunt aşa de mici în cât nu pot fi considerate ca un echivalent. (Art. 946.)
Legiuitorul actual pare a nu recunoaște de cât două moduri
de disposiţie cu titlul gratuit, şi anume: donaţiunea între vii şi
testamentul.
Despre

donaţiunile

cu pricină

de moarte

(mortis

causa.)

La Romani şi în vechia legiuire a Moldovei, ?) se mai putea
încă dispune cu titlul gratuit prin donaţiune cu pricină de moarte
(mortis causa) şi prin codicil.
In unele părți ale Franciei, mai esista încă un alt mod de
disposițiune cunoscut sub numele de demission de biens. 3)
Donaţiunea cu pricină de moarte (sau donaţinne imperfectă, Definiţiune.
ori nedesevârșită) era un contract prin care o persoană, în vederea,
unui

pericol

ce

o amerinţa, dispunea

de

un

lucra

sub condițiunea,

(suspensivă sau resolutorie) a morţei sale, în favoarea donatarului
care accepta. î).
Ea avea însă un caracter micst: ca şi donaţiunea între vii,
')

Din nebăgare de samă legiuitorul nostru n'a reprodus rubrica, din
codul francez, așa în cât avem capitolul II, fără ca capitolul | să
se vadă unde-va,
2) Vegi Art.:1290 Cod. Calimach și $ 2, cap. 24. Cod. Andr. Donici.—
Legiuitorul Caragea nu recunoaște însă donaţiunele din causă de
moarte,

5)

ci numai

testamentele. Cas. Rom. Bulet. anul 1867, p. 120.

Asupra acestui mod
lombe. XVIII.

de disposiţiune

42. Troplong.

*) Donaţiunea care nu

abrogat

Donations.

|. 35.

era, subordonată morţei

astădi,

vedi

Demo-

dăruitorului, ci unui

_

de al treile, nu era considerată ca o donaţiune cu pricină de moarte,
ci ca 0 donaţiane între vii. L. 18. Pr. Dig. Lib. 39. Tit.6 şi L. 3.
Cod. Lib.

8. Tu,

57,

Vegi

Etienne.

Instit. IL. p. 299,

nota

1.

CIVIL. — CARȚEA

CODUL

III. TIT. II. — CAP.

800,

1. — ART.

ea trebuea să fie acceptată de donatar în timpul vieţei dăruitorului şi se forma prin un contract. !) la se apropiea însă de
testament, în următoarele puncte: 10 ea, era revocabilă după voinţa
dăruitorului,

dacă

el se

căea

de

nis poenituisset (Instit. Ş 1. Lib.
ea era

făcută

contemplatione

ceea

ce

făcuse,

2. Tit. 7);

mortis,

si cum

donalio-

20 ca și testamentul,

propter

mortis

suspicionem.

(Instit. $ 1. Lib. 2. Tit. 7.); 3% ea era revocată de drept când
primitorul darului (donatarul) murea înaintea dăruitorului, si prior
decesserit îs, cui donatum sit. (Instit. loco cit.) (Comp. Curtea din
Focşani. Dreptul pe 1882, No. 52.)
Donaţiunea mortis causa se apropiea deci mai mult de testament

de

cât de donaţiune ; de

a şi asimilat-o

aproape

aceea,

Justinian prin o constituţie

cu desevârșire

legatelor. *) Asimilarea nu

este însă complectă, căci, pe când legatul nu conferă pentru moment nici un drept legatarului şi nu este de cât un proiect de

disposițiune

care are să se îndeplinească

numai

la moartea testa-

torului (Art. 802), donaţiunea cu pricină de moarte atrăgea
îndată transferarea revocabilă a proprietăţei lucrului dăruit.

cu pricină

de

moarte

dădeau loc

presens presenti dal. (L. 38. Dig.
căreia împlinire numai după moartea
dice Art. 1290 din codul Calimach
un legatum, păzinduse însă formele

cele prescrise pentru acesta; atuncea numai se socoteșie ca
o tocmală, când acela căruia s'a făcut, au primit dăruirea
; când dăruitorul s'a lepădat anume de oborirea dăruirei, și
când pentru

aceasta i s'a dat o puternică scrisoare.“

2

Legislaţiuni
străine

care

admit donaţiile mortis
causa.

Vedi și ast.

2,

cap.

24,
când cineva dăruește altuia vre un lucru, hotărînă ca după
moartea,
sa să aibă a! lua în stăpânirea sa, care are tot o asemănare
cu legatum.*
Cod. Andr.
„Ho

mortis

Donici,

causa

unde se dice : „daniile sunt cu pricină de moarte
donationes

ad exemplum

legatorum

redacta sunt
per omnia... A nobis constitutum est, ut per omnia
fere legatis connumerelur.“ (Instit. $ 1, în medic, Lib. 2. Tit, 7.)
3) Astfel, donațiunile cu pricină de moarte sunt şi
Anglia (Lehr. Drep. Ingisesc, No. 944, p. 669), astădi admise în
în Spania (E. Lehr.
Drept Spaniol, p. 452, No. 742) în codul Austriac
(Art. 956) ete.
*) Laurent. XI. 96. Demol. XVIII. 39. Arntz.
I]. 1685. Mourlon. II.
513. Troplong. Donations. I. 40. S. Lescot. 1. 8.
Marecade. II. 437
Coin-Delisle. Art. 893, No. 3 urm. Durant, VIII.
6. Boileux. III
p. 451. Aubry
et Rau. V. $ 644, 645 p. 413.
în acest sens este
Și jurisprudența. Vegi D. P. 54, 2. 81. D. P. Tot
66. 2. 218.

II

„Mortis causa donatur, quod
Lib. 39. Tit. 6.) „Dăruirea a
dăruitorului este să se facă,
(956 Austriac), are putere ca,

N

1)

PI

Dreptul
vechii.

III NI

N

autori, 4) pentru că donaţiunile

II

fost-au ele abrogate prin Art. 800 din codul civil?
Tribunul Jaubert a declarat în raportul seu la Tribunat că
asemene donaţiuni nu mai esistă sub codul actual (Locr6. 'Tom.
XI, p. 436. No. 4), şi această părere se susține în adevăr de mulţi

IP

Donaţiunile cu pricină de moarte, admise altă dată în vechia
legiuire a Moldovei, și chiar astăgi in unele legislaţiuni străine, 5)

II

Admisibilitatea donațiilor
cu pricină de
moarte în legislaţia actuală. Controversă,

de

DESPRE DONAȚIUNI. — ART.: 800.

altă dată la contestaţii fără sferşit,

din causă

că arare

puteau fi distinse. de celelalte liberalităţi şi pentru
nu mai presintă nici un interes practic. 1)

că

ori

ele

astădi

ele

Cu toate acestea, cestiunea este controversată în Francia, şi
sunt autori care susțin că donaţiunile cu pricină de moarte își
au ființă și astădi.?) (Argument din Art. 937.)
Această controversă poate avea loc şi la noi, şi în favoarea,
sistemului

care

admite

donaţiunile

cu pricină

de moarte,

treile mod de a dispune cu titlul gratuit, sar
redacțiunea Art. 800, cât și a Art. 821 C.
deosebesc de la codul francez.
In adevăr, mai întăi, dacă punem faţă în
codul nostru cu tecstul corespundător francez
o deosebire însămnată de
că nu se poate dispune

ca un al

putea invoca atât
C. care ambele se
față Art. 800 din
(Art. 893), vedem

redacţie, căci tecstul francez prevede
de avutul seu cu titlul gratuit de cât

prin donațiună între vii și prin
mai la vale, ear tecstul nostru

testamente, în formele stabilite
(800), reproducând Art. 3 din

ordonanța de la 1731, prevede că nu se poate dispune cu titlul
gratuit de cât cu formele prescrise de lege pentru donațiună între vii sau testamente.

Din această, deosebire de redacţie ar resulta. că, pe când tecstul francez cuprinde două restricții, şi anume: 10 că nu se poate
dispune

cu titlul

gratuit

de

cât

prin

daruri

între

vii sau prin

testamente (ceea ce esclude alt mod de disposiţie), şi 20 că aceasta,
nu se poate face de cât întrebuințând formele speciale statornicite pentru aceste acte, tecstul nostru, apropiinduse mai mult de
Art. 3 al ordonanţei de la 1731, n'ar cuprinde din contra de cât
o singură restricţie, rostinduse numai asupra formelor acestor acte.
Aşa, dar, în această părere, tecstul nostru ar vorbi numai de formele

esterioare ale donaţiunilor şi testamentelor și, prin urmare, n'ar esclude donațiunea mortis causa, pe când tecstul francez ar fi privitor şi la fondul dreptului, escludând donaţiunea mortis causa.5)
1) Donaţiunea mortis causa își păstrase din contra la Romani utilitatea
sa primitivă, căci fiul de familie care, după dreptul civil, era incapabil de a testa (Instit. Pr. Lib. IL. Tit. 12), putea să facăo donațiune cu pricină de moarte. (L. 25 $ 1. Dig. Lib. 39. Tit. 6.)
2) Vedi Merlin. Râpert. Donation, Sa IL $ 8 şi Sa 10. Toullier D. III.

(partea 1) 11

şi 352. Favard.

Repert.

Don manuel.

privința donaţiunilor cu pricină de moarte
ehe, nu mai

|

remâne

nici o îndoeală

No.

24.—lIn

sevârșite sub legea ve-

că ele sunt valide astădi, chiar

dacă dăruitorul a murit sub legea nouă. (Art. 1.) Pand. Fr. |. 61.
3) Toţi autorii observă că Art. 893 fr., astfel cum se află el redactat,
are o întindere mai mare de cât Art. 3 al ordonanţei din 1731,
care se apropie mai mult de tecstul nostru și care lasă să subsiste
donaţiunile cu pricină de moarte, mărgininduse numai a determina

CODUL

Apoi,
noastră

CIVIL.

— CARTEA

posibilitatea

pare

să mai

III. — TIT.

|. — ART.

1]. — CAP.

800.

donaţiunilor cu pricină de moarte în legea

resulte încă

din Art.

821,

care, cu deosebire

de la codul francez, nu declară donaţiunile de bunuri viitoare nule,
ci numai revocatile, ca şi donaţiunile mortis causa.
De și am fost şi noi altă dată de această părere (vedi Dreptul pe 1892, No. 19), totuşi, astădi, după o matură reflecsiune,
argumentele ce sar trage din Art. 800 şi 821, pentru a se ajunge la acest resultat, nu mi se par îndestulătoare. Și fiind că,
Dl. Degr6 este acela care ne a făcut să recunoaştem greșala noastră, este bine să cităm aici cuvintele prin care distinsul juriscon-

sult a combătut în: mod victorios teoria noastră. „Art. 800 hotărînd că nimine nu poate dispune de cât cu formele prescrise de
lege pentru donațiună între vii sau prin testament a esclus oră
ce alt mod dea dispune
cu titlul gratuit, afară de donaţiunea între vii sau testamentul. Oprirea cuprinsă îu Art. 800 nu priveşte
numai formele, în acest înţăles că nu poate să mai esiste o altă

formă
acest
pune
tul.“

de cât donaţiunea între vii şi testamentul, ci şi efectele, în
înțăles că nu poate să mai esiste un al treile mod dea discu titlul gratuit, afară de donaţinnea între vii sau testamen(Dreptul pe 1892, No. 43.)

Cât pentru argumentul ce sar trage din Art. 821, el este
de asemene neconcludent, pentru că donaţiunile cu pricină de moarte,

ca și testamentele, sunt revocabile atât numai cât timp trăeşte
dăruitorul. sau testatorul, pe când dreptul de a cere revocarea donaţiunei de bunuri viitoare nu se stânge prin moartea. dăruitorului,

Lipsa,
litate

ci trece la moștenitorii

sei.

(Vedi

înfră,

p. 223

urm.)

Casaţiunea Română a, făcut, deci o justă aplicaţie a princi„iilor de mai sus când a decis că Art. 800 a avutde scop abrogarea donaţiunilor cu pricină de moarte. !
de utiCare ar fi, în adevăr, utilitatea practică a acestei inovaţiuni
a dona-

țiunilor

cu

de

sigur

involuntară

a legiuitorului

pricină de 1, No. 11, nota 1) susține
moarte,

nostru?

'Toullier

(IL,

partea

că validitatea dona ţiunilor cu pricină de
moarte ar împedica anularea le gatului care
ar fi fost acceptat de
legatar prin o convenţie intervenită între legatar
şi testator, legat care
de altmintrele ar fi trebuit să fie anulat, pentr
a că acceptarea legaformele lor. Vedi

Arntz.

Il. 1685. Demolombe.

XVIII.

38. Demante.
IV. 3 bis L. Mourlon. II. 513. Toullier. D. III.
(parte
a
I) 11. Bonachi. IV. p. 3. Aubry et Rau. V. $ 644, 645,
nota
1,
p.
413.
Cas. Rom. Sa 1. Bulet. pe 1880, p. 342 şi Drept
ul pe 1892, No. 46.
Comp. Şi Curtea din Bucureşti. Dreptul pe
1890, No. 45, p. 359.
Vegi și Alex. Degre. Dreptul pe 1892, No.
32, p. 250, nota 1 şi
No. 33,p. 261, nota 4. Idem. Dreptul pe
1892, No. 43. — Contră
Bonachi. IV. p. 3. G. Petrescu. Donaţiuni.
|. p. 201.

DESPRE DONAȚIUNI.—ART. 800, 801.

tarului făcută în timpul vieţei testatorului
mentul într'o donaţiune
Utilitatea,

ar

Ț

fi prefăcut

testa-

cu pricină de moarte.

semnalată

de

acest

autor

este însă numai aparentă,

pentru că legatul, fie chiar acceptat de legatar în timpul vieţei testatorului, nu are nică odată caracterul unei donaţiuni cu pricină
de moarte,

de vreme

ce acel

care

a dispus

de

averea

sa prin

testament n'a putut să înţeleagă a face un contract.
Acceptarea,
din partea legatarului nu schimbă deci natura, legatului şi nu obligă
nică pe legatar, nici pe testator.

Ea

este

inutilă, şi ca atare, nu anu-

lează testamentul. Viile per înutile non vitiatur. (|. 1 Ş 5. D. 45. 1.) 1)
Prin

urmare,

donaţiunile

cu

pricină

de moarte

nu

presintă

nici o utilitate practică, ba din contra pot da loc la contestaţii
fără sferşit. Este deci regretabil că legiuitorul nostru din nebăgare de samă a schimbat tecstele franceze.
Cât pentru cestiunea de-a se ști dacă o liberalitate trebue
să fie considerată

ca un

legat

sau

ca o donațiune

mortis

causa,

aceasta, este o cestiune de fapt şi de apreciare. ?) „In mortis
causa donationibus etiam facti quastiones sunt.“ (L. 13 Ş 1. Dig.
Lib. 39. Tit. 6.)
”

Donaţiunile cu pricină de moarte nu trebuesc confundate cu Deosebire în.
.
Av
:
NR
vu
az
donaţiunile
ce soţii.v îşi
fac în4 timpul
căsătoriei,
căci
deşi E aceste pilee pe ațu-a
donaţiuni sunt revocabile

(Art. 937), ca şi vechile donaţiuni mor-

tis causn,

niște

Ă

totuşi

U

ele sunt

,

4

adevărate

va

donaţiuni

între

.

«4

cină de

moarte şi a-

vii atât cele fute

în privința formei cât şi a fondului, de unde resultă că se vor între soți.
aplica acestor disposiţiuni principiile care cârmuese darurile între vii.5)
re
Definiţiunea

donaţiuneă.

Art. 801. — Donaţiunea este un act) de libesalitate, 5) prin care
donatorele dă irevocabil 6) un lucru donatarului carel primește. (Art.
644, 800, 813 urm. 829 urm. 942 urm. 946, 97]. C. O. Ant. 894.C.FEr.)
)

Mourlon. IL. 515. Arntz, Il. 1686. Demol: XVIII. 29 și XXI. 225.
Aubry et Rau. V. $ 644, 645,p. 415. Comp. C. Paris. D. P. 1877. 2.111.
2) Demolombe. XVIII. 40. Comp. C. Bucureşti. Dreptul pe 1890,
No. 45. Apreciarea judecătorilor de fond în această privinţă nu
scapă însă de sub controlul casaţiei, pentru că apreciarea caracte-

relor constitutive a unei

|
3
4)

donaţiuni nu

este de domeniul esclusiv-

al judecătorilor de fond. Comp. Cas. Fr. Pand. Period. 1886. 1. 232.
,
— Vedi însă Cas. Rom. Dreptul pe anul 1891, No. 13.
Inesactitate
|
VII.
bis
3
IV.
Demante.
514.
Il.
Mourlon.
Laurent. XI. 97.
Art. 1 al proiectului comisiunei guvernului prevedea că donaţiunea
uurma
în
schimbat
s'a
redacțiune
este un contract, însă această
nor observaţiuni ale primului consul Bonaparte, care găsea cuvântul
act mai potrivit pentru donaţiuni, de vreme ce contraciul impune
sarcină mutuale ambelor părți. Aceste observaţiuni sunt însă lip-

site de temeiii, căci, sau donaţiunea impune oare care sarcini donatarului, și atunci ea este un contract bilateral, „Oră sinalagmutic
(Art. 943), sau ea nu impune nici o sarcină, și în asemene caz,

CODUL

Art.
lângă

CIVIL.—CARTEA

801

defineşte

(Art.

I.—CAP.

donaţiunea,

că este inesactă, apoi
Donaţiunea, dania sau

legea

UI—PIL.

751, 752)

însă

I.—ARI.

această

definițiune

este și necomplectă.
darul, după cum une

este în adevăr

un

801.

j
ori

pe

E
se esprimă

contract solemn,

prin

care o persoană (dăruitorul sau donatorul) dă actualmente, în mod
gratuit şi irevocabil, de bună, voe și nesilit de nimine, nullo jure

cogente (|. 82. Dig. Lib.

50. Lit. 17), un lucru

sau un drept

2

unei alte persoane (donatarul sau primitorul darului) care îl primeşte.
Donaţiunea

propriu

este

se esprimă

un

contract

legiuitorul

ear

nu

un

act,

(v. p.7, nota 4),

după

cum

căcă ea nu

)

Im

devine

perfectă de cât prin concursul consimțimântului ambelor părţi
(Art. 942), consensus duorum în idem placitum. (Art. 946.) |
Pănă la acceptare, nu esistă contract, ci numai o policitaţiune,
o ofertă revocabilă. Această acceptare nu poate fi tacită, ci tre-

bue

să fie espresă. (Art. 814.)
Contractul poate fi unilateral sau bilateral. EL este unilateral
contractul este unilateral. (At.

944.) In ori ce caz, donaţiunea nu

este deci un act, ci un contract, o tocmală, după cum o defineau
vechile noastre legiuiri (Art. 1258 Cod. Calimach) și după cum ea

era considerată şi la Romani.

(L. 7. Cod. Lib. 2. Tit. 20. L. 8. Cod.

Lib. 7. Tit. 39, de prescrip. 30 vel 40 ann.) Ea este însă un
tract sui generis, şi ca atare, își are regulele sale particulare.

fel, donațiunea este un contract
ceptarea din partea primitorului

Nota 5 de la
p. 7.

>)

(Art.

autentică

814)

p. 7.

solemn (Art. 813 şi 1168); acdarului trebue să fie espresă și

ete.

Cuvântul liberalitate care însemnează dărnicie lipseşte în teestul
îr. El s'a adaos, după Art. 1050 din codul Italian, unde se dice
că
donaţiunea este un act
că contractul e gratuit

Nota 6 dela.

conAst-

d; spontanea liberalită, pentvu a se arata
(Art. 946), ceea ce resultă și din Art. 800.

*) Tecstul francez prevede că dărnitorul dă actualmente Şi în
mod
irevocabil.
Cuvântul

nostru,

actualmente

și în adevăr,

a

fost

el este de prisos, căci

eliminat
îndată

de

legiuitorul

ce cineva dă în

mod irevocabil, se înţălege că el dă şi actualmente.
Cuvântul actualmente a, fost adaos pentru a se arăta mai bine
deosebirea între
donaţiune

şi testament

prin

care nu

se

sau

personal,

pur

dispune

actualmente,
ci
pentru timpul când testatorul nu va mai fî
__Arntz. II. 1839, în fine. Demolombe. XVIII. în viață. (Art. 802.)
22. Laurent. XI. 101.
*) Donaţiunea poate să aibă în adevăr de
obiect nu numai un lueru,
ci şi un

drept, fie real

cu termen etc. Demol.

losuri

de lucruri“,

dice

XX.

23, „Darurile

codul

Caragea.

şi simplu, condiţional sau

sunt ori lucruri, ori

(partea,

fo-

IV, cap. IL, Art. 1).
*) Dăruirea este tocmala aceea, dice Art.
1258
din
codul Calimach.
prin care cineva, fără

nici. o sîlă, ci din
voe şi fără plată, lasă altuia desevârşita singură plecare, de bună
proprietate a unui lucru.
„Vedi și Art. I, cap. 24, Cod. Andr. Donici,
unde se dice: „Dania este când cineva dă vre un lucru
al
altuia, dăruindu'l fără a fi la mijloc vre seu în deplină stăpânire
o silă sau nevoe, ci prin
filotimie.“

. „Donari

videtur,

quod,

nullo jure

,
Ur,
cogente, conceditur.“
(L. 82. Dig. Lib.
50. Tit, 17.) Vegi şi L.1, Dig. Lib.
39. Tit. 5.

DESPRE DONAȚIUNI. — ART. 801.
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când. dăruitorul nu impune nici o sarcină donatarului (Art. 944);
el este bilateral sau sinalagmatic, când se impune 0 sarcină acestui din urmă. (Art. 943.)
Contractul este solemn, fiind că el e supus nu numai regulelor de la convenţii în genere, ci și unor forme speciale a căror
_inobservare atrage nulitatea, sau mai bine dis, inesistenţa actului.
(Art. 813 urm. 1168.) Forma dat esse ei.
Legiuitorul voind

bunurile

ca

remâe

să

pentru esistența donaţiunilor niște forme

a prescris Motivul so-

în familie,

solemne anume

pentru Jemnităţei.

a garanta pe dăruitor în contra seducţiunilor și a captațiunilor la,
care el este dilnic espus. (Laurent. XI. 100.)
Am dis că donaţiunea este contractul prin care dărnitorul Tradiţiunea

dă actualmente şi irevocabil ') un lucru sau un drept donatarului. esa pe

că tradiţiunea fecţiunea do-

war trebui însă să conchidem

această formulă

Din

obiectului dărnit este necesară pentru validitatea donaţiunei, căci,

PA%*

în dreptul modern, proprietatea fiind transferată prin simplul consimţământ al părţilor, independent de ori ce tradiţiune (Art. 971,
1295), acest princip este aplicabil şi la donaţiuni. *)
Nu trebue deci să confundăm desezisarea actuală, a dărui- Deosebire în-

torului cu esecutarea
actual şi irevocabil

donaţiunei, ?) căci donatarul are un drepte desezisa
dăruit, îndată ce con-

la obiectul sau dreptul

esecutarea

venţiunea, este perfectă, chiar dacă ea n'a fost încă esecatată prin donaliuneitradiţiune,

și acest

fiind în patrimoniul

drept

hic et nunc,

seu

el

îl transmite moștenitorilor sei, chiar când ar muri înaintea esecutărei contractului, *) pe când legatarul are numaio simplă speranță, care dispare îndată ce el a murit înaintea testatorului, sau
îndată

)

revocat.

(Art.

920

urm.,

924.)

donatio apellatur,

quum

dat

aliquis

ea

ce testamentul

„Hec proprie

este

mente

ui

statim velit accipientis fieri, nec ullo casu ad se reverti.“ (L. 1.
Pr. Dig. Lib. 30. Tit. 5.)— Darul era în princip irevocabil şi în
vechia noastră legislațiune. Vedi Art. 1272 din codul Calimach,

corespundător cu Axt. 946 din codul Austriac. Vegi și Art. 6, par-

tea IV, cap. | din

codul

Caragea.

2) Laurent. XI. 101 şi XII. 365. Demolombe. XVIII. 23 și XĂ. 385.
Demante. 1V. 4 bis III. Bonachi, 1V. Art. 801,p.

7.

3; Desezisarea, propriu disă este tradiția de drep! care singură astăqi

se mai cere. Cât pentru esecutarea donaţiunei, ea consistă în tradiția de fapt, care

nu

mai

e astădi

De

necesară.

Dumoulin

aceea,

dicea foarte bine: In dispositione sunt duo : dispositio et execulto.
Dispositio vero statim ligat, nec suspenditur, licet execulio habeat

tractum ad mortem. Veţi Demolombe. XX. 385. Laurent: XII. 365. Dreptul Ro4) Şi la Romani, în ultima stare a legislaţiunei, donaţiunea era perman.
fectă, prin

simplul

consimțământ al părţilor

şi

obliga

pe

dăruito»

asau pe moștenitorii sei la predarea, lucrurilor dăruite, fără ta
(L.
i.
contractulu
a
perfecțiune
pentru
necesară
fost
fi
să
tradiţie
ceastă
7, $ 2.)
35 $ 5, în medio, Cod. Lib. 8. Tit. 54 și Instit. Lib. II. Tit.
€despre
rubrica:
şi
precum
1168,
și
813
Art.
Vedi infră, esplic.
Calimach.
Cod.
1269
841,
fectele donațiunilor între părți. Comp. Art.

10
Donaţiune

condiţională,

CODUL

CIVIL.

— CARTEA

III.— TIT.

1].— CAP.

I.— ART. 801.

Din împrejurarea că donaţiunea este în princip irevocabilă, !)
mar trebui de asemene să conchidem că donaţiunea mar putea fi
supusă

unei

condițiuni

pur

casuale

(Art.

1005),

căcă

legiuitorul

wa înțăles a anula de cât donaţiunile făcute subo condiţiune imposibilă, contrarie bunelor moravuri, sau oprită de lege (Art. 1008)
sau a cărei esecutare ar atârna numai de singura voință a dăruitorului. (Art. 822.) In acest sens, unele cutume fr. diceau altă
dată: donner et retenir ne vuut! Dăruitorul, in adevăr, nu trebue
să se despoae cu ușurință de averea sa, şi de aceea, el trebue
să ştie
deauna

că de câte ori a dat un lucru, sa despărțit pentru
de dânsul, fără a mai putea reveni asupra darului. 2)

Regula
nu

Gratuitatea,
donaţiunilor.

oprește

care voeşte

deci

tot-

ca, donaţiunea să fie actuală și irevocabilă

supunerea ei la o condiţie

casuală

suspensivă

sau

resolutorie, 5) sau la un termen, şi asemene regulă n'a fost stabilită
de cât în contra condiţiilor potestative care ar face ca donaţiunea,
să atârne numai de voinţa, viitoare a dăruitorului. (Art. 822.) Legiuitorul a voit decă să dică pur şi simplu că donaţiunea, între
vii nu se referă la momentul morţei dăruitorului, ca testamentul
sau ca. donaţiunea cu pricină de moarte.
Donaţiunea

fiind

o liberalitate, gratuitatea este

de

esenţa

sa,

căcă acel care plătește o datorie, fie civilă, fie naturală, nu face
o
gratificaţiune, ci'şi îndeplineşte o datorie. (Art. 1265 C. Calimach,
941
Austriac.) „Numirea de danie, dice Art. 1 din Sobornicescul
hrisov de

la 1785, modificat la 1839, nu se poate aplica la altă
împrejurare, de

cât numai la acturile între vii prin care o faţă dănueşte
și trădă,
în stăpânirea altuia vre un lucru, fără de nici o plată
de bani,

sau dare de vre un
păstra

caracterul

lucru.“

seu

de

Cu toate acestea,

gratuitate,

de

Art.

1268

și ar

donaţiunea şi-ar

impune

oare

care
sarcini donatarului, de esemplu, plata nor datorii
ale dăruitorului
(Ant. 823), dacă aceste sarcini n'ar fi mai
mari de cât valoarea
obiectelor
dăruite.

(Comp.

1260,

Cod.

Calimach.)

Dacă, sarcinele sau serviciile impuse donatarului
ar fi egale
sau ar întrece valoarea lucrului dăruit,
atunci mar mai fi vorba
de o liberalitate, ci de un contract cu titlul
Donaţiunea

mai

poate

încă

oneros. (Art. 947.)

fi resplătitoare

(Art. 1259, 1690
C. Calimach) sau remuneratorie, după cum
se esprimă Art. 810 C. C.
Donaţiunea e calificată de disposiţie
între vii (înter vivos),
pentru a arăta că ea trebue să emane
de la o persoană în viaţă,
și să fie făcută în favoarea unei
persoane care şi ea trăeşte. 4)
1) Vedi însă infră, esplicarea Art.
821 » 829 urm. şi 937.
?) "Toate contractele sunt ivevocabi
le în acest sens că au putere de

facerei donaţiunei. (Art, 808.) Vegi
şi Art. 654,

828.
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opreşte astădi doCu toate acestea, legiuitorul actual nu mai
de boala de care
naţiunile emanate de la un bolnav care a murit
')
a zăcut în momentul când a făcut disposiţiunea.
Definițiunea testamentului.
Art.

802.— Testamentul

torele dispune, pentru timpul
din avutul seu. 3) (Art. 480,

C. C. Art. 895

este un act ?) revocabil prin care

testa-

încetărei sale din viaţă, de tot sau parte
644, 800, 856 urm. 886, 887, 920, 923

C. Fr.)

) 1) este un
Testamentul (de la testari, a constata, a atesta
o persoană
care
act solemn şi cu titlul gratuit (Art. 800) prin
(legatarul),
ane
perso
(testatorul) *) dispune în favoarea unei alte

de tot sau parte din avutul
pentru timpul încetărei sale din viaţă,
înscris lasă ale sale omul,
seu. €) „Diata este voinţa slobodă ce
35)-

moartea

după

sa,“

dice codul lui Andr. Donici ($ 1, cap.

Donations. |. 16.— După
'Troplong. Î. 53 urm. Pand. Fr. Repert.
nu era validă de cât sub
Art. 277 din cutuma Parisului. donațiunea sa normală de sănătate.
a
stare
în
fost
condiţiunea ca dăruitorul să fi
prevedea de asemene că
Art, 54 din vechiul proiect al codului
dase moartea dăruitoprece
donaţiunea făcută în cele 6 dile care
mentară. Acest tecst
testa
siţie
dispo
ca
cât
de
vului să nu fie validă
ui. Troplong. I.
natul
Tribu
Sa eliminat însă în urma observațiilor
după care diata

1

($ 9, cap.
55. Vedi şi codul lui Anâr. Donici
tărie.
avea
nu
ului
suflet
făcută asupra dărei

35),

lui, pentru că testamentul
Cuvântul act este de astă dată la locul voinţi, acea a testatorului,
re
singu
unei
consistă în manifestaţiunea
nța donaţiunei. (Vedi supră,
pe când el nu e de loc potrivit în privi . 28. Laurent. XI. 102.
XVIII
e.
p. 7, nota 4.) Comp. Demolomb
Mareade. ÎN. 451.
Mourlon. IL. 525. Duranton. VIII. 15.
ne prin testament de cât de avu3) Nu se poate în regulă generală dispu Instit. Lib. 2. Tit. 20, de legatis.

2)

4)

4,
tul seu. Vedi însă Art. 906 C.C. şi $
quod
latur
appel
€0
ex
„Testamentum

testatio

mentis

sit.“

(Instit.

este mărturia cea mai vie, cea
Pr. Lib. IL. Tit. 10.)— Testamentul
Dicat testator et erit lex,
mai solemnă a voinţei intime a omului. 22, cap. II. Pr. De aceea,

dicea legea, celor 12 tabule. Vedi şi Nov.
cu un rege care poruncește.
unii autori au comparat testatorul
un act prin care testatorul
5) Art. 802 prevede că testamentul este
drept nu mai poate fi astăgi

dispune, pentru a arăta că acest
ab înttto.
Rodelegat altuia. Marcade. TUI, 451,
justa senlentia, de eo quod quis Dreptul
re
nost
talis
volun
est
ntum
drep5) „Testame
şi
man
an
UIpi
—
1.)
Dig. Lib. 28. Tit.
i.
post mortem suam fieri velit.“ (|. 1.
amentul: , Testamentum est tul vechi
test
l
astfe
eşte
defin
1)
$
20,
(Frag. Tit.
morpost
ut
,
mniter facia
în sd sole
mentis nostre justa contestatio,
în care
ala
ndue
„Orâ
“
at.
tem mostram vale

sa, avere, sau o parte, la una sau
din

codul

Calimach

(552

testatorul lasă, toată a

mai multe persoane,

Austriac),

cu

scop

ca so

dice At.

îiee

după

cei de pe urmă, pe care încât
moartea, sa, este arătarea voinței
tot
să plăcere.“ Vedi şi Art. 862
va, trăi o poate preface după a
4.
nota
13,
p.
,
înfră
), citat
din codul Calimach (695 Austriac

707
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

1II.— TIT.

1.— CAP.

1.— ART.

802.

Testamentul nu mai este un contract, ca donaţiunea, ci un
act, pentru că el emană de la singura voinţă a testatorului. Prin
urmare, acest act este esențialmente revocabil, chiar prin o în-

străinare făcută sub ori ce mod sau condiţiune (Art. 923), şi testatorul nu poate să renunțe la dreptul de a'şi schimba disposiția
sa (Art. 920 urm. 965.) :) In acest sens, Romanii diceau că
voința defunctului este ambulatorie pănă la moartea lui. ?)
Testamentul este un act solemn în acest sens că nu poate
esiste fără un act scris şi fără îndeplinirea formelor prescrise

să

de lege. 3) (Art. 800, 858 urm. 886.) Aşa dar, testamentele verbale
sau nuncupative admise altă dată (Instit. $ 14. Lib. 2. Tit. 10;
Art. 745 urm. Cod. Calimach, Art. 584 urm. Austriac) nu mai sunt
cu putință astădi. (Vegi Tom. I, partea I, p. 50.)
Pentru

ca un act să constitue

un

testament

nu

este

însă

de

ajuns ca el să fie făcut cu îndeplinirea fomelor legale, ci trebueşte o disposițiune de bunuri totală 4) sau parțială, (Art. 802
şi 887), fie ea directă sau indirectă, puțin importă, (Laurent. XI. 103.)

Legiuitorul are ingrijirea de a, prevedea că testatorul
poate
să nu dispue de cât de o parte din bunurile sale, spre
a abroga
regula vechie, după care se cerea, pentru esistenţa
testamentului,

0 înstituțiune sau o renduire de moștenitori,

adecă o disposiţiune

asupra universalităței patrimoniului lăsat de testator.
5 La Romani,
în adevăr, nimine, afară de militari, nu putea
să moară, parle testat

Şi parte netestat, pe când
în acelaș timp și legatari

astădi, aceeaş persoană poate să lese
şi moștenitori ab intestat, 6) ceea, ce era,

permis și prin Art. 709, 711 din codul
In timpul vieţei dispunătorului,

proiect pe care el poate
')
*)

2)

,
i

prefacă după

bunul

seu plac.

Revocabilitatea este deci de esenţa testamentului.
Demante.
5 bis IL. Laurent. XI. 104. Bonachi. IV.
Art.
802,
p.
9.
„Ambulatoria
(L

LeIV.

est voluntas defuncti, usque ad vile supremum
exitum.“
4. Dig. Lib. 34. Tit, 4, de adimendis
vel transf. legat.)

Laurent. XI. 102, 373. Mourlon. Il. 525.
Arntz. Il. 1959, Aubry
et Rau. V. $ 647, ab înătio, „Considerând,
glice tribunalul din Ia Ă,
sub preşed. d-lui N. Volenţi (Dreptul
mentele sunt acte solemne, supuse unorpe 1884, No. 86), că testade care nu esista în ochii legiuitorului formalităţi riguroase, afară,
(Azt. 800), şi prin urmare,

toate

elementele

constitutive

a unui testament trebue să se
producă sub aceste forme pentru a
avea 0 esistență legală...
) Pentru ca testatorul să poată

*)

s

să

Calimach (554, 556 Austriac.)
testamentul nu este de cât un

dispune de toată averea sa
prin
testament, el trebue să nu aibă
moștenitori reservatari, (Art. 841
urm.)
Astădi, nu mai este deci nevoa
ca testamentul să cuprindă o
instituţiune de moștenitori, ca
altă dată. (Comp. Art. 708
urm. 1770
urm. Cod. Calimach.) Laurent.

XI. 103. Bonachi. 1V. p. 10. Arntz.
1948. Un testament însă făcut
II,
sub legea vechie, pentru a A
valid
sub legea nouă, trebue neapărat
să cuprindă o rânduire de
moștenitori. Vedi Tom. 1 al lucrărei
noastre, partea, I, p. 50.

) Marcad6. ÎN. 451. Mourlon. IL
525. Dnmante. IV. 5 bis 1.

DEFINIȚIUNEA TESTAMENTULUI. — ART. 802,
gatarul n'are

deci

pănă

la moartea testatorului

13

de cât o speranţă,

fiind că acest din urmă n'a dispus de cât pentru timpul când el
nu va mai fi în viaţă, de unde resultă următoarele consecinţi:
10 testamentul nu este privitor la bunurile ce testatorul posedă
în momentul când el dispune de averea sa, ci la acelea ce el va
avea, la încetarea lui din viaţă. (Marcad6. III. 452.) 2 Porțiunea
disponibilă,

se vor

și reserva

regula după

legea

în vigoare în mo-

mentul încetărei sale din viaţă. 1)
Testamentul de astădi nu este deci de cât codiciliul de altă Codicil.
dată, introdus sub împaratul August de cătră Lucius Lentulus
(Instit. Pr. Lib. IL. Tit. 25), căci, pe lângă că codicilul era un
act mai puţin solemn de cât testamentul, 2) apoi, el nu putea să
cuprindă o instituţie de moştenitori. 2) Fiind deci că, în dreptul .
actual, testamentul nare nevoe să cuprindă o instituție de moștenitori, este evident că el se confunde astădi cu codiciliul de
altă dată. (Marcad. III. 438. Arntz. II. '1948.)
Așa

dar,

în resumat,

donațiunea

este

un

contract,

pe

testamentul este un act. Donaţiunea îşi produce efectele sale
et munc, adecă de îndată ce convenţiunea părţilor
prin consimțământul lor, conferind donatarului un
când

pe

testamentul

nu'şi produce

efectele

sale

de

când Deosebiri în-

ic &* donaţiuni

este perfectă
drept actual,
cât

în

urma

morţei testatorului. Donaţiunea, este prin esența sa irevocabilă, pe
când testamentul e tot-deauna revocabil. *)
1)

2

Asupra acestor puncte toți autorii sunt dn acord. Singur Marcade
susținuse mai întăi că, pentru a determina porţiunea bunurilor
disponibile, trebue să se aibă în vedere atât legea în vigoare în
momentul confecţionărei testamentului, cât şi acea din diua morței
testatorului, însă, în ediţiile din urmă, acest autor "și a schimbat
părerea, mărturisind însuş că sa înșalat. (Marcade. IL. 49 și IL
453.) In adevăr, legea în vigoare în momentul facerei testamentului
nu poate să fie luată în considerație de cât pentru a determina
capacitatea generală de a testa și formele testamentului. Vegi Tom.
1 al lucrărei noastre, partea I, p. 42, 44 urm.
„Codicillos autem etiam plures quis facere potest ; ei nullam solemnita-

tem ordinationis desiderant.“ (Înstit. Ş 3, Lib. IL. Tit. 25, de codicillis.)
- 3) Dacă arătarea voinţei cei de pe urmă cuprinde o rânduire de Art. 708 Cod.

moștenitori, gice Art. 708 din codul Calimach

numeşte testament;

ear dacă

cuprinde

numai

(553

alte

Austriac), se

orândueli, se

dice codicil, și întru aceasta numai se deosebește codicilul de testament, căci nu poate cine-va să orânduească prin codicil rânduirea

sau subrânduirea de moștenitori.“— „Când cineva după diată își
va, aduce aminte și de altele și le va trece în deosebit izvod, dice
+)

$ 2 din codul lui Andr. Donici (cap. 35), se numeşte codihel.
„Testatorul, dice Art. 862 din codul Calimach (695 Austriac), poate
preface sau și a obori în totul scrisul seu testament sau codicil.

Vedi şi Art. 707 din acelaş codice (552 Austr.), citat p. 11, nota 6.

Calimach.

CODUL
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CIVIL. — CARTEA

III. — TIT. Il. — CAP.

CAPITOLUL

Despre

1. — INCAPACITĂȚI.

II.

capacitatea de a dispune, sau dea
primi prin donaţiune
între vii sau prin testament.

Prin capacitate (capere) sau destoinicie, după cum se esprimă
codul Calimach, se înțălege aptitudinea spre a face oră ce act juridic.
Capacitatea

de a dispune

numește pasivă.
Art.

Art. 949.

902

se

(Demolombe.
din

codul

dice

activă,

XIII.

francez

ear

acea,

că

ori

de

a primi

se

325.)

prevede

ce persoană

are

capacitatea de adispune şi de a primi, fie prin donaţiuni între vii,
fie prin testamente, afară de acele pe care legea, le declară incapabile.
De și acest tecst se vede eliminat la noi, totuşi principiul
este acelaș, căcă, în lipsa Art. 902 fr., avem Art. 949 de la convenţiuni, după care ori cine poate contracta, dacă n'a fost declarat incapabil de lege. (Vegi şi art. 434 şi 856.)
Aşa dar, capacitatea eşte regula generală, ear incapacitatea
escepțiunea, de unde resultă că acel care pretinde că cine-va, este
incapabil de a dispune sau de a primi, trebue să, dovedească in-

capacitatea (Art.

un

anume

tecst

1169), și dovada

Tecstele care prevăd
escepționale
Incapacitate
absolută
relativă,

nu se poate

face de cât

de lege.

trebuesc

o

incapacitate

strict interpretate

fiind
şi nu

niște
pot

disposiţiuni

fi întinse

dela

un caz la altul. Frceptiones sunt strictissimae înterpretationis.
Incapacităţile sunt absolute sau relutive: absolute în privința
acelora, care nu pot nici să dee, nică să primească de la nimine

(Art. 806); relative în privință acelora care sunt
opriți de a da
numai unor persoane şi de a primi numai de la unii.
(Art. 809 urm.)

Incapacitatea relativă de a dispune este în tot-deauna
lativă cu acea de a primi. Astfel, incapacitatea
minorului

dispune în folosul epitropului seu, atrage după
sine
epitropului de a primi de la minor. (Art.
809.)

Incapacitate
de fapt şi de
drept.

prin

corede a

incapacitatea

Incapacităţile relative nu sunt însă tot-deauna reciproce.
Astfel,
în esemplul mai sus citat, minorul nu poate
dispune în folosul
epitropului seu, însă epitropul poate dispune în
favoarea minorului. 1)
Dintr'un alt punct de vedere, trebue să mai
distingem încă,
două feluri de incapacități : incapacitatea
sau nedestoinicia de fapt,

firească

sau fisică,

care

resultă

din starea

fisică

a unei persoane
ȘI care o impedică de a dispune pentru
moment atât cu titlu! gratuit
cât şi cu titlul oneros (Art. 948), și
incapacitatea, sau nedestoinicia de drept, civilă juridică, su morală,
care resultă din anume
împedicări prevădute de lege.
”
Între aceste două incapacităță esistă
următoarea, deosebire:
incapacitatea, de fapt nu împedică, p
e cineva de cât dea dispune
1) Arntz. IL 1720. Demolombe,.
3

XVIIL.

328.

Mourlon. II. 532,

533.

INCAPACITATEA

cu titlul

gratuit,

DE A DISPUNE

ear

nu de

PRIN DONAȚIUNE

a primi

sub

SAU TESTAMENT.

acelaș
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titlu, de vreme ce

persoana incapabilă de fapt poate fi representată prin un mandatar
(Ant. 407, 815), pe când incapacitatea de drept se aplică atât la
facultatea, de a dispune cât şi la acea de a primi. 1)
Despre

prin

incapacitatea

absolută

de a dispune.

Unii sunt incapabilă de a dispune atât prin donațiuni
testament ;-alţii sunt capabili de a testa şi incapabili

dărui; alţii, în fine,
dispune prin

Despre

sunt capabili

incapabili de a

testament.

persoanele

absolut incapabile de a dispune atât piin
națiune

Sunt

de a dărui și

cât și
de a

cât și prin

absolut. incapabili

do-

testament.

de a dispune

atât

prin

donaţiune cât

şi prin testament : 10 aceă care nu se bucură de întregimea minţei
lor și care sunt într'o stare constatată, ear nu numai de cât obicinuită, de imbecilitate, smintire, sau de nebunie cu furie (Art.
435), puţin importă numele ce știința ar da afecţiunei de care ei
ar fi atinși, fie manie, melancolie, monomanie, demenţă sau idiotism ;

2% acei interdiși; 3” minorii de 16 ani, afară de casul escepţional
prevădut de Art. 936 şi 1231.
1

Despre acei care nu se bucură de întregimea minţel lor. (Art.
901 din codul fr. eliminat la nol.—Incapacitate naturala
sau de fapt.)

Ant. 901 din codul francez prevede că, pentru a putea face Insanitate de
spirit.
0 donaţiune între vii sau un testament, trebuește a fi cu mintea
întreagă, ?) sain d'esprit.
1)

Arntz. IL. 1720.

2)

„Dacă

Demolombe.

se va dovedi,

XVIII.

325, 329. Bonachi. 1V. p. 32.

dice Art. 724 din codul Calimach (566 Austriac),

cum că arătarea voinţei cei de pe urmă s'au făcut, aflânduse testatorul în nebunie, sau eșire din minte, și întru întunecarea minţei,

sau fiind bat, atuncea nu are nici o tărie.“
acelaş

Veţi şi Art. 723 din

codice (565 Austriac) citat p. 16, în nota 2.— „Cel ce face

diată, dice codul lui Andr. Donici ($ 3, cap. 35), trebue să fie
întreg la minte și voinţa sa s'o arăte de față cu toată slobozenia,

fără a fi silit prin îndemnări, măguliri sau alte chipuri.“
$ 9 din acelaş codice (cap. 35), după care diata acelui ce
întreg la minte nu avea nici o tărie. Tot astfel se esprimă
Caragea (partea IV, cap. 3, Art. 28 şi partea ], cap. 4,
„In

eo

qui testatur,

ejus

temporis

quo

testamentum

Vedi și
nu era
şi codul
Art. 2.)

facit,

inte-

gritas mentis, non corporis sanitas exigenda est.* (L. 2. Dig.
Lib. 28, Tit. 1.) Veţi și legea 23 $ 1. Dig. Lib. 39. Tit.5, unde se
dice:

„Modestinus respondit,

mente

captum

donare non posse.“

Dreptul
vechiă

şi

dreptul Ro-

man.
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CODUL

CIVIL.— CARTEA

Acest

tecst a fost

consimțământul
oră

cărei

III. — TIT. I.— CAP.

eliminat

de

legiuitorul

fiind o condiţiune esenţială

convenţiuni

în genere (Art.

1. — INCAPACITĂȚI.

nostru,

pentru

că

cerută pentru esistenţa,

948), acel

care

nu

dispune

de întregimea minței sale nu poate consimți. 1)
Pentru ca o donaţiune

sau un testament să fie valide, se cere

deci, la noi, ca şi în Francia, ca dispuuătorul să înțeleagă pe deo
parte caracterul şi efectele actului despre care este vorba, dona-

țiune sau testament, ear pe de alta, să aibă voința de a face
acest act şi săși manifesteze această voință în toată libertatea, sa.?)
Pentru a dobori donaţiunea sau testamentul nu este de a-

juns ca reclamantul care invoacă incapacitatea să dovedească cum
că a fost un timp în care dăruitorul sau testatorul nu s'a bucu-

rat de întregimea minţei sale, ci trebue să stabilească cu precisiune că el nu se bucura de toate facultăţile sale intelectuale în
momentul confecționărei actului (L. 2. Dig. Lib. 28. Tit. 1), sau
că el era într'o stare obicinuită de smintire, și.fără nici un în-

-terval lucid. 2)

Dacă testatorul sau dăruitorul a avut sau nu în momentul
facerei disposițiunei întregimea minței sale, aceasta este o cestiune
pură de fapt. 4)
In caz când

sar

constata

că dispunătorul era

întz”o

stare

o-

bicinuită de demenţă sau de beție, presumţiunea va fi că el n'a
avut întregimea minţei sale în momentul confecționărei actului,
însă donatarul sau legatarul vor putea dovedi că disposiţiunea,
a.
fost făcută întrun interval lucid, în vremea zăstimpurilor,
după,
cum

se esprimă

în momentul
')

Axt.723 Cod.
Calimach.

Dreptui
vechiii şi
dreptul Roman.

Comp.

Art.

când

725

din codul Calimach (567 Austriac), adecă,

dispunătorul

era

stăpân

pe rațiunea

sa.

5)

Cas.

Rom. Sa 1. Bulet. pe 1872, p. 317. Vedi și
Curtea
din București. Dreptul pe 1886, No. 29. Veţi în acest
sens
și un
articol a d-lui Arist,

Eustațiu, în Dreptul pe 1889, No. 65, p. 593,
2?) Testatorul, Qice Art. 723 din codul Calimach
(565 Austriac), trebue să arăte însuș cu bună socotință, cu
statornicie şi cu bună
judecată a minței, cea de pe urmă voinţ
ă a sa, cu hotărire, aflânduse întru întregimea simţirilor sale și
cu mintea sa pironită la
cuvintele ȘI scopul seu, fiind slobod de
silă
şi de vicleşug etc.“ Vegi
, ŞI codul lui Andr. Donici, $ 9,
cap. 35, citat supră, p. 15, nota 2.
) Laurent, XI. 116. Demol. XVIII 342,
Coin-Delisle, asupra Art.
901, No. 1. Cas. Fr. Râpext. Dalloz.
Disp.
entre vifs. 198,
*) Oas, Fr. Pand. Period. 1889. 1.
93. Pand. Pâriod. 1891. 1. 27.
_ Curtea, din București. Dreptul pe 1886.
No. 29, Laurent. XI. 119.
*) Laurent, XI. 119 și 121, Troplong.
IL. 458 urm. Demol. XVIII. 337,
362. Aub, Rau. V. $ 648, p. 423. Comp.
C. Rennes. D.P. 46.2. 232,
„Incredințând cineva, (ice Art.
725 din codul Calimach (567
Austriac), că testatorul carele în Vreme
a, boalei sale își eșise din
minte, sau era, Supus unei patimi
periodice, ar fi arătat voinţa sa
cea, de pe urmă,

după ce 'și au venit carăşi în
simţirile sale, sau
în vremea zăstimpurilor, atuncea se
îndatoreşte a dovedi aceasta,

CARa,

INCAPACITATEA

DE A DISPUNE

PRIN DONAȚIUNI

SAU TESTAMENTE,

17

Actele făcute de un smintit întrun interval lucid, în suis
înduciis (L. 9. Cod. Lib. 6. Tit. 22) sau în perfectissima intervalla, după cum se mai esprimă Justinian (L. 6. Cod. Lib. 5. Tit. 7 0),
sunt deci valide, dacă el n'a fost interdis, 1) pentru că știința, dovedeşte că, în aceste momente, nebunul se bucură de toată raţiunea sa. *) „Ei omnia alia facere que sanis hominibus competunt.“
(L. 6. Cod. Lib, 5. Tit. 70.) In caz când sar stabili cu precisiune că dispunătorul nu se bucura de toate facultăţile sale intelectuale, disposiţiunea va fi anulată, chiar dacă ea ar fi raţională,
căcă

este

de temut

ca,

în asemene

caz,

ea să nu

Interval
lucid.

fie opera acelui

în drept, ci a acelui care ar fi abusat de starea sa intelectuală. £)
Pentru ca actul să fie anulabil, nu este nevoe ca nebunia
să fie totală sau obicinuită. 4) Monomania, adecă desorganisarea

Monomanie.

Controversă,.

prin marturi vrednici de credinţă, care au luat sama cu dinadinsul
și au aflat cu deamăruntul starea minţei testatorului.“ „Furiosum
in suis induciis, ultimumm elogium condere posse, licet ab antiguis

dubitabatur, tamen et retro principibus et nobis placuit.* (L. 9 ab
initio, Cod. Lib. 6. Tit. 22, Qui testamenta facere possint, vel non.)

Va se dică, după codul

Calimach,

smintitul și

chiar

interdisul

(Art. 360 Cod. Calimach) puteai să testeze întrun interval
Ei nu puteau însă nici să dee, nici să primească făgăduință,

lucid.
adecă

să contracieze (Ant. 1156 Cod. Calimach), ci numai să primească
o făgăduinţă care privea numai spre folosul lor. (Art. 1157 Cod.

Calimach.) Cu alte

cuvinte, smintitul

și interdisul

n'au în acest

codice capacitatea de a dărui, ci numai acea de a primi un dar, pentru
că prin primirea darului, ei nu'și micșurează averea lor, ci din contra, își fac condiţia mai bună, meliorem conditionem faciuni. (Instit,
Pr. Lib. [. Lit. 21.) Vegi înfră, p. 26, nota de la p. 25, în fine şi

Alex. Degre,

în Dreptul

pe

1891,

No.

35, nota

2, p. 275.

Cât pentru codul Caragea, el prevede, pe de o parte, că „cel Codul Caragea.
fără de minte, veri ce tocmeală sau dar va face, se socotește nimica
şi se strică“

(Art.

2, partea I, cap. 4), ear pe

de altă, că

„cel

ce

face diată trebue să aibă mintea întreagă“ (Art. 28, partea IV, cap.
3), fără a vorbi nimic despre intervalele lucide.
1) Smintitul care ar fi fost interdis (Art. 435 urm.) mare capacitatea
de a lucra nici chiar în intervalele lucide, căci interdisul este presupus

în tot timpul interdicţiunei lipsit de facultățile sale intelectuale.
Cu toate acestea, cestiunea este controversată. Vegdi in Tom. II
esplic. Art. 448, p. 339 și înfră, p. 25 urm.
2) La Romani, mai multe tecste vorbesc despre intervale lucide. Vedi Dreptul RoL. 6. Cod.

Lib.

5. Tit.

70

supră

citată;

L.

9. Cod.

Lib. 6. Tit. 22,

citată supră; L. 14. Dig. Lib. 1. Tit. 18.— Celsus dice că aceste
intervale nu trebuesc confundate cu umbra quietudinei (înum3)

)

brata quies sau quelis umbra) care câte o dată se întâlnește la furioși.

Demolombe.

XVIII. 336. Coin-Delisle, asupra Art. 901, No.

a fi îndoială

dacă

7. Comp.

Cas, Fr. D. P. 64. 1. 168. Tot ce se poate dice este că, la caz de
despunătorul era sau nu

cu mintea

sănătoasă,

ca-

racterul disposiţiunei va putea fi luat în consideraţie. Demolombe, Coin-Delisle Zoco cit.
Numai când e vorba de pronunţarea interdicţiunei, se cere o stare £

obicinuilă de imbecilitate, smintire sau nebunie cu furie. (Art, 435,

man.

CODUL

18

echilibrului cerebral

Slăbăciunea,
minţei.

Bătrânețe.

III. —TIT. N. — CAP.

CIVIL.— OABTEA

după

aceste

din urmă

încă poate, în unele

asupra unui punct,

numai

apreciarea

casură,

I.— INCAPACITĂȚI.

să fie un

a judecătorilor,

suverană

caz de

anulare. Totul este deci o cestiune de fapt. ')
Nu trebue să confundăm insanitatea de spirit care aduce anularea, disposiţiunei cu o slăbăciune mai mult sau mai puţin simțitoare a minţei sau cu curiositatea obiceiurilor dispunătorului, căci
nu

pot

el a avut

dacă

anulabilă,

disposiţia

face

destulă inteligență pentru a'şi da sama de actul ce a făcut.
Bătrâneţele cele mai adânci *) şi infirmităţile fisice care n'au
alterat încă facultăţile intelectuale nu sunt de asemene prin sine
însăşi o causă de anulare a disposițiunei, dacă dispunătorul este în
stare de a'şi manifesta voința. 5) „In co qui testatur, întegritas
mentis, non corporis sanitas exigenda est.“ (L. 2. Dig. Lib. 28. Tit. 1.)

') Demolombe. XVIII. 339, 340. Con.p. Cas. Fr. D.P. 62. 1. 366.— Contră.
Troplong. 1, 454, după

care

monomaniacul,

adecă

acel

care

nu

este nebun de cât asupra unui punct, trebue, ca şi acel smintit cu
deseverșire, să fie considerat ca incapabil de a dispune, pentru că

rațiunea umană

nu este susceptibilă de divisiune.

”) Laurent. XI. 126. Demol. XVIII. 354. „Senium gquidem elatis, vel

egritudinem corporis, sincerilatem mentis tenentium, testamenti. factionem certum est non auferre.* (|. 3. Cod. Lib. 6. Tit. 22, Qui
testam. facere possint.)
— Aşa dar, donaţiunile și testamentele făcute
în extremis, adecă când testatorul sau dăruitorul se află aproape
de darea sufletului, după cum se esprimă codul Calimach (Art.
123), balbutiens et seminecis lingua (L. 15. Cod. Lib. 6. Tit. 23),

sunt astăgi valide, dacă, în momentul confecţionărei actului, dispunătorul avea usul rațiunei sale. Demolombe. XVIII. 353. Comp. C. Aix.
D. P. 45. 2. 48. Vedi şi supră, p. 11, nota 1.-—Codul lui Andr.

Orbi, surdomuţi.

:)

Donici ($ 9, cap. 35) declară din contra fără tărie testamentul
făcut asupra dărei sufletului.
Laurent. XI. 124. Demol. XVIII. 350.—Așa dar, nu mai remâne

nici 0 îndoeală că orbii, surdii

pune prin acte între

Chiar surdo-muţii din

vii.

Demol.

naştere

acte între vii şi testamente,

și muţii au
XVIII.

capacitatea de a dis-

351. Arntz. IL. 1725.—

au capacitatea

dacă,

bine

de a dispune

înțeles,

prin

ei pot să'și mani-

feste vroinţa într'un mod clar şi precis și în formele prescrise de
lege. (Art. 816, 866.) Arntz. loco cit. Demol. XVIII. 352. Laurenţ,
XI. 125. Aubry et Rau. V. $ 648, p. 425. Vazeille. Art. 901. No.
7. Troplong. Î. 537 urm. Curtea din Colmar şi Cas. Fr. D.P. 74. 5. 168.

D. P. 79. 1. 409. Vegi și D. P. 54.5.247,No0.9. Comp. Cas. Rom.

Dreptul
vechii şi
dreptul Ro-

man.

Sa 1. Bulet. Cas. pe anul 1878, p. 84.
j La, Romani, din contra, surdo-mutul nu putea, să testeze, pentru
că era asimilat unui mort, quod negue scribere, neque. articulate
loqui

potest, mortuo similis est. (L. 29. Cod.
Imstit.$ 3. Lib. IL. Tit.

$ 1 şi L. 7. Dig. Lib.

12; —L.

28. Tit.1.

Lib.

6. Tit,

10. Cod. Lib. 6.

Prin

23.) Vedi

și

Tit. 22—1L.6

escepțiune însă, militarii

puteau testa prin semne: „Mutus et surdus miles testamentum
facere potest.“ (Instit. $ 2. Lib. 2. Tit. 11.)— După Art. 727 și

751 din codul Calimach

(591

Austriac), surdo-muţii

nu aveau capacitatea de a testa, nici de a fi marturi

din naștere

întrun tes-

INCAPACITATEA

dată

DE
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Se poate

ca unele

pe

suferind
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a îndeplini
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împedice

câte o

cerute

de lege

solemnităţile

Tnfirmităţi
corporale.

pentru cutare sau cutare disposițiune. Astfel, este evident că individul orb mar putea testa în forma mistică (Art. 875), după
cum acel atins de o boală care lar împedica de a seri mar putea
testa în forma olografă (Art. 859); însă aceste sunt mai mult
niște împedicări

priu

materiale,

care

nu constituesc

o incapacitate pro-

disă, nici de drept, nică de fapt. (Demolombe. XVIII. 352 bis.)
Dar, dacă bătrâneţele și infirmităţile corporale nu atrag nea-

Delir febril.

părat nulitatea disposiţiunei, desorganisarea facultăţilor intelectuale
care ar fi resultatul trecător a unei boli, precum ar fi, de esem-

plu, delirul febril, ar putea une ori să aducă insanitatea, de spirit
care se opune la eserciţiul facultăţei de a dispune.!)
Acelaș lucru trebue săl dicem și despre beţie, care era a-

nume

prevădută

ca

o causă

de anulare

în

Art.

724

din

Beţia,

codul

Calimach (566 Austriac) şi în codul lui Andr. Donici ($ 9, cap.
35), căci beţia poate să pue pe dăruitor sau pe testator în imposibilitate de a'şi mai da samă despre ceea ce dice sau face. 2)
O pasiune

violentă

ar putea

de asemene,

fără

a produce

o Pasiuni vio-

demență propriu disă, să turbure în aşa mod facultăţile mentale
ale despunătorului, în cât el să nu mai aibă conștiință de ceea, ce
face şi, prin urmare, să aducă anularea disposiţiunei. 3)
Astfel, Curtea din Li&ge (Râpert. Dalloz. Disp. entre vifs.
236) cu drept cuvânt a anulat un testament a cărui
dominat. de o gelosie oarbă care'l făcuse să conceapă
moarte contra femeei sale şi] desgustase atât de mult

autor era
o ură de
de viaţă,

sa, şinucis. 4)

în cât la urma urmei

lente.

tament. Orbul însă putea să testeze. (Art. 743.)
— Și după codul
lui Andr. Donici ($ 9, cap. 35), diata surdului și a mutului şi aera întreg

celui ce nu

la minte nu avca

nică o tărie,

') Demolombe. XVIII. 343. Demante. IV. 17 bis, V. „In adversa corporis taletudine mente captus, eo tempore testamentum facere non
potest.“ (L. 17. Dig. Lib. 28. Tit. 1, Qui test. facere possunt. etc.)
2) Laurent. XI. 121. Demol. XVIII. 344. Troplong. IL. 506. Aubry et
Rau. V. $ 648, p. 421. Duranton. VIII. 153.—Dacă beţia a fost
provocată prin uneltirile

viclene

a persoanei

interesate

la libera-

litate, atunci beţia ar fi complicată cu dol și liberalitatea ar fi a-

nulabilă din
3) Laurent. XI.
*) Imprejurarea
încercat a se

un îndoit punct de vedere.
122. Demol. XVIII. 345. Demante. IV. 17 bis, V.
că autorul unei disposiţiuni cu titlu gratuit Sar fi
sinucide sau chiar sur fi sinucis în realitate îndată

după confecţionarea actului nu este singură

îndestulătoare pentru

remănând

ca judecătorii să apre-

a produce

anularea

disposiţiunei,

cieze în mod suveran dacă autorul
nu în momentul

confecţionărei

disposiţiunei s'a bucurat

sau

minței

sale.

actului

de

întregimea

Laurent. XI. 120. Demolombe. XVIII. 349. Troplong. IL. 507. Aubry
et Rau. V. $ 648,p. 422. Comp. şi Curtea din Dijon. D. P. 86. 2. 228.

Sinucidere.

.

Acţiune ab
irato.
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Ura şi mânia impinse pănă la violență dădeau loc, în dreptul vechiii francez, la o acţiune,

și prin

1)

testament

inoficiosului

querela

sau

plângerea

cu

îrato, care se confunda,

a

numită

care

rudele desmoştenite sau omise în testament puteau să atace această disposiţiune, când ea era resultatul mâniei sau a urei dis|
punătorului în contra moştenitorilor sei.
Cu toată părerea contrarie a lui Merlin (Repert. vo «b îrato,
Sa VII), această acţiune specială și deosebită de insanitate nu mai
esistă în dreptul modern, însă, cu toate acestea, ura şi mânia impinse

la exces

ori

ca

pot,

omenească,

pasiune

şi care

să altereze

facultăţile dispunătorului, și în asemene caz, nu mai remâne nici
o îndoeală că judecătorii, suverani apreciatori ai faptelor, vor anula, disposiţiunea. 2)
Violenţă.
O causă de turburare şi mai mare de cât ura, este violența
Art. 953,955
se esercită asupra spiritului testatorului sau a dăruitorului.
care
urm.
Violenţa morală sau fisică este deci o causă de anulare a disposiţiunilor cu titlul gratuit, ca și a obligaţiunilor convenţionale,
fie că ea ar emana de la donatar sau legatar, fie chiar de la u-

nul de al treile (Art. 955), vela quolbet alio (L.. 1. Cod. Lib. 6.
Tit. 34), dacă ea a avut de efect
face disposiţiunea în contra voinţei
Cod. loco cit.) Testatorul trebue să
dice Art. 723 din codul Calimach
sa cu toată slobozenia, fără a fi
sau

alte

chipuri,

după

cum

se

de a constrânge pe dispunătora
sale, non sponte sua. 3) (L. 1.
fie slobod de silă și de vicleșug,
(565 Austriac), să arăte voinţa,
silit prin îndemnări, măguliri

esprimă

codul

lui

Andr.

Donici

($ 3, cap. 35). Dacă violența este sau nu suficientă pentru a
produce anularea disposiţiunei, aceasta este o ceştiune de fapt lăsată
la suverana, apreciare a judecătorilor de fond. (Demol. XVIII. 381.)
Violenţa, ca şi dolul (Art. 960), nu se presupune, ci trebue
_
să fie dovedită de acel care o invoacă. *) (Vegi şi Art.
1899.)
|

,
,
„Quia plerumque parentes sine
caus a liberos suos vel
4
vel omiltunt, inductum e
a
st, ut de imofficiso testamento
sunt liberi, du Queruntur
aut inique se exheredatos,

)

,

ie eriios, hoc colore, quasi
testamentum ordinarint.“
) a nt XI. 123. Demolombe.
D. P. 77 489. Comp. Cas, Fr.

3)

De

ol

ui

p220

Rau V $ vi

D.

P.

78.1.

ezheredaut
agere pos- )
aut inique

non sane mentis fuerint, cum
(Instit. Pr. Lib. IL Tit. 18.)
XVIII. 346 urm. Arntz. ÎL. 1723. Marşi Curtea din Paris, D. P. 76. 1. 369.
160.

D.

P.

18.

2.

188.

380. Laurent. XI. 127. Troplong. |. 480.

Aubry et

însă. bine întei p. 467. Comp. C. Bordeaux. D. P. 60. 2. 129.—Remâne

în deohate

„

ue e5 Că Simpla temere reverenţială ce descendenţii ail

pupe cătră ascendenți lor n'ar putea fi o causă de anulare.
(Art. 958.) Demolombe, loco esf. 380

) „Sed hujusmodi
praesu
: issi
debet aria
a
Dig. Lib.
opponere.“ ! (L. 23. Pr. mtioni

:
probationes

;
;
violenti

INCAPACITATEA
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723
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sau frauda,
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!) ori vicleșugul, după

Calimach,

este de asemene

SAU

TESTAMENTE.

2]

cum se esprimă, Art. Dol. Art 960.

o causă

de anulare

a

donaţiunilor şi a testamentelor, când se stabileşte în fapt de reclamant că mijloacele viclene întrebuințate fie de donatar sau legatar, fie chiar de unul de al treile, ?) sunt astfel în cât fără
dânsele disposiţiunea n'ar fi avut loc. (Art. 960.) (Comp. Curtea
din Iași. Dreptul pe 1884. No. 53.)
Dacă dolul a fost sau nu de natură a distruge voinţa dăruitorului
sau a testatorului, aceasta este, ca și pentru

violență,

o cestiune de

fapt, care se apreciează în mod suveran de instanțele de fond. 3)
Dolul sau frauda joacă un mare rol în analele judecătoreşti
sub numele de sugestiane şi captațiune.
Sugestiunea (s4ggerere) esistă de câte ori cine-va parvine, fie sugestiuue
prin înriurirea ce are asupra unei persoane,
fie prin alte mijloace, ori Și captaţiune.

care ar fi, să facă ca acea persoană să adopte o idee, să ice o
resoluţiune, pe care probabil var fi luat-o de la sine.
De asemenea, esistă captaţiune (captare), de câte ori prin demonstraţiuni de amiciţie, adevărate sau simulate, prin diferite mijloace de insinuare, prin îndemnări, măguliri sau alte chipuri, după
cum se esprimă codul lui Andr. Donici ($ 9, cap. 35), cineva par-

vine a captiva buna voința
beralităţi pe care altfel nu
loace nu se prea întâlnesc în
Art. 47 al ordonanţei
şi captaţiunea între causele
pe

când

proiectul

codului

altuia şi a dobândi de la dânsul lile ar fi putut dobândi. 4) Aceste mijdonaţiuni, ci mai cu samă în testamente.
din 1735 menţiona anume sugestiunea
de anulare a disposiţiilor testamentare,
civil

din

anul

capăt proceselor de altă dată, prevedea
nu

poate

fi anulată

din

causă

VIII, voind

a

pune

un

din contra că disposiţiunea

de ură, mânie,

sagestiune sau cap-

1) Dol sau frauda este tot una. La Romani însă, frauda era genul
ear dolul specia. Fată cum jurisconsultul Labeo defineşte dolul:
„Labeo

2

definit dolum

omnem

calliditatem fallaciam,

machinationem

ad cîrcumveniendum, fallendum, decipiendum allerum adhibitam.“
(L. 1 $ 2. Dig. Lib. 4. Tit. 3, de dolo malo.)
Art. 960, după care dolul, pentru a fi o causă de anularea, actelor
cu titlul oneros, trebue să fie întrebuințat de una den părți, nu este
deci aplicabil în specie, pentru că ori de unde el ar veni, voința
testatorului sau a dăruitorului nu este liberă. Demol. XVIII. 383.
Troplong.

I. 488.

Laurent. XI. 130.

Aubry

et Rau. V.$651,

p.457,

458. C. Besancon. D. P. 57. 2. 138. Vedi și Tom. III al lucrărei

noastre. p. 331, nota 2, precum şi în/râ, p. 22. — Contră. Curtea din
Dijon. Râpert. Dalloz. Disp. entre wifs. 251. Soluţia dată de curtea
din Dijon este însă foarte contestabilă în această privință.

3) Laurent. XI. 130. Cas. Fr. D.
supune,

ci trebue

P. 62. 1. 326. — Dolul nu se

să fie dovedit.

(Art. 960

pre-

$ 2.) „Dolum ex indiciis

perspicuis probari convenit.“ (L. 6. Cod. Lib. 2. Tit. 21, de dolo malo.)
*) Vegi Art. 809, 810, în care legiuitorul stabilește o presumțiune
de captaţiune juris et de jure.

CODUL
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tuțiune, (tit. IX. cap. 1. Art. 4), disposiţiune care la urma urmei
sa suprimat, lăsânduse casul la apreciarea tribunalelor, după cum
a spus-o Bigot-Pr6amneu în espunerea de motive. (Locrâ. Leâgisi.
|
civ. XI. No. 10, p. 365.)
Din cele mai sus espuse resultă că sugestiunea și captaţiunea, nu constituesc astădi prin ele însăși o causă de anulare a
disposiţiilor

cu titlul

gratuit,

mai

cu

samă

dacă

autorul

faptelor

care constituesc sugestiunea san captaţiunea, a fost de bună credinţă. !)
Pentru
lare,

Concubinaj.

se cere

ca captaţiunea
ca

ele

să

şi sugestiunea

fie urmate

de

să fie o causă de anu-

uneltiri

viclene

sau

alte

machinaţiuni care împedică consimţământul dispunătorului de a fi
dat în libertate, *) nisi falsa et dolosre sugqestiones adhibite sint,
după cum se esprimă Furgole. (Zestamente, cap. 5, S2 III.)
Jurisprudenţa și doctrina sunt aproape unanime pentru a
decide că nulitatea. care resultă din captaţiune şi sugestiune poate
fi admisă atât în casul când manoperele frauduloase emană de la
un al treile care le a întrebuințat în folosul legatarului, cât şi
de la acest din urmă, destul este ca aceste uneltiri să fi avut de
resultat viciarea voinţei testatorului. 3)
Concubinajul nu este prin sine o dovadă irefragabilă a captaţiunei și darurile între concubini nu mai sunt astădi oprite ca

în vechiul drept francez (Art. 132 al ordon. din 1629,şi edictul

lui Carol-Quint

din

1540),

însă cu toate acestea,

loc la anularea liberalităţei, dacă a fost urmat
aşa în cât consimțământul

plină libertate. £)

Acel care atacă

Dovedirea sugestiunei şi
a captațiunei.

,

el poate să dee

de dol şi fraudă

dispunătorului să nu fi fost dat în de-

o disposiţiune invocând

fapte precise

şi po-

Demol. XVIII.

384, 385. Laurent. XI, 132. Comp. Curtea din Bordeaux și Caen. D. P. 55. 5. 151. No. 2.D. P.
74. 5. 165,No.2.
) Laurent. XI. 132 urm. Demol, XVIII. 385
urm.
ranton. VIII. 60. Mareade. III. 490.

:

Arntz. IL. 1723. Du„L.

urm. Demante. IV.17 bis, V. Aubry et
V. $ 654, p. 466. In
acest sens este și jurisprudența. Vedi D. Rau.
1. 451.D. P.7%.
91, D. P. 78. 1. 163 și 136. D. P.82. P.5. 58.
163;
Vegi și nămolul
e decisiuni citate în Pand. Fr. Repert. Donat
ions.
1
No.
Chiaro donaţiune între soti făcută pri
0. 701 UL urm.—

5

peisă fie anulată
Hi,
în asemene caz

tractul de căsătorie, poate
enter capt
antati
)
Vedi
|
Laurent. XI. 139. Derolombe. X
VIII. ptaţiune.
383.
5.VegiD. P, 78. 1. 484

p,noastre,
84. C. Besangon
și as. Br. D. Pi piepaste Verge JUL $ 402
p. 33) Pană eriod, 87. 1. 237, Veţi 'Tomul III al lucrărei

4) Laurent. XI. 136 D
Î Supră, p. 21, nota, 2.
Pâriod. 1891. 2. 15 emol. XVIII. 396. Comp. 'Trib.

ascunsă sub fori

Paris.

Pand.

3. — Casaţia franceză a, decis că o donaţiune

ca
unui contract cu titlul oneros poate fi anulată
capcontrarie | buna
unelor moravuri (Art. 968), când se stabileşte
că
n a avut altă causă de câţ

concubinajul. Pand. Period. 1887.
1. 197.
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sitive !) de sugestiune sau de captaţiune trebue, ca ori ce reclamant, să dovedească alegaţiunea sa (Art. 1169), și dovada se poate
face

prin

ori ce

şoiii de

mijloace,

chiar

prin

marturi,

fără

nici

un început de dovadă scrisă. (Art. 1198.) (Comp. Trib. Ilfov. Dreptul pe 1890, No. 53.)
Cât pentru cestiunea de a se şti dacă liberalitatea este espresiunea voinţei libere a dispunătorului sau este resultatul captaţiunei

ori a sugestiunei,

aceasta

este

o cestiune

de fapt care se

aprecieză în mod suveran de instanțele de fond. ?)
De asemenea, acel care atacă o disposiţiune (fie donaţiune sau Dovada insa-

testament) pentru insanitate de

spirit

trebue

să

dovedească

că nitățel de

dăruitorul sau testatorul nu se bucura de întregimea minţei
sale în momentul când a făcut disposițiunea, 5) şi aceasta chiar
dacă s'ar constata că el nu avea întregimea facultăţilor sale întun timp anterior. £)
legatarul

In caz când

sau

donatarul

în

administrat proba insanităţei ar pretinde

marturi

sau

presumțiună,

căruia

că disposiţiunea

făcută întrun interval lucid, lui ar incumba
form adajului : reus în ezcipiendo fit actor.
Dacă dovada insanităţei dispunătorului
actul atacat, ea se va putea, face prin ori
şi chiar prin

contra

fără

fi de

ajuns,

fi „Dovedirea

a fost înterva ului

această dovadă, con?)
nu resultă din însuș
ce soiii de mijloace,
nică

un

început

dovadă, scrisă, pentru că demenţa este un fapt material
dă naştere nici la drepturi, nică la obligaţiuni. $)
1) War

sar

de

care nu

în adevăr, că acel care invoacă captațiunea sau

sugestiunea, să facă numai nişte alegațiuni vagi, ci trebue să arăte
cu precisiune manoperele frauduloase care au provocat disposițiunea

şi fără care ea n'ar fi avut loc. Laurent. XI. 139. Comp. Trib. Ilfov.
Dreptul

2)
3

*)

5)
8)

pe

anul

1890,

No.

53 şi pe anul

1891,

No.

1, p.

6. Vedi

şi înfră, nota 3.
Cas. Fr. Pand. Pâriod. 86.1. 177. Comp. și Pand. Pâriod. 87. 1. 83.
Reclamantul trebue să articuleze cu precisiune fapte positive din
care să resulte insanitatea dispunătorului, ear nu numai să facă niște
alegațiuni vagi, căci aceastu nu lar conduce la nici un resultat,
Demolombe. XVIII. 368. Laurent. XI. 139. Marcade. III. 488. Troplong.
I. 471. Coin-Delisle. Art. 901. No. 1. Curtea din Pau. D. P. 59.
2. 103. Vedi şi supră, nota 1.
Demolombe. XVIII. 361. — Cu toate aceste, disposiția ar putea fi
anulată, dacă reclamantul ar stabili că dăruitorul sau testatorul nu
era cu mintea întreagă puţin timp înainte sau după confecționarea actului, căci câte odată ar fi prea greu de a se stabili insanitatea chiar
A
în momentul facerei disposițiunei. Demolombe, loco cit.
supră.
și
Vedi
119.
XI.
Laurent.
362.
337,
XVIII.
Demolombe.
Comp.
p. 16, tecst şi nota 5.
Demol. XVIII. 365. Laurent. XI. 117. Aubry et Rau. V. $ 648, p.
495.

Duranton.

VIIL

157. Demante.

IV.

17 bis, II. Troplong. I. 471.

Proba testimonială ar fi admisibilă, fără nici o înscriere în falș, Neinscriere
în falș.
acând actul ar fi fost autentificat de tribunal și judecătorii ar
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Putere disereționară a tribunalelor.
Controversă,

Jurisprudenţa

admite

că tribunalele

au

în

această

privinţă,

o putere discreționară de apreciare, putând să respingă sau să
admită de plano cererea în anulare, sau să admită ancheta cerută,
pentru a vedea dacă faptele sunt pertinente şi concludente, 1) însă,
această soluțiune mi se 'pare inadmisibilă, pentru că aceasta ar
însemna a prejudeca resultatul anchetei, şi după cum se esprimă
Laurent (XI. 139), judecătorii nu pot să gâcească de mai înainte
ce au să spue marturii.

Judecătorii n'ar putea

deci, după părerea noastră, să respingă

ancheta prealabilă sub cuvânt că faptele articulate n'ar
fi destul
de grave și de precise, de cât atunci când ar
resulta, din acte

Eroare.

Art.

953, 954.

autentice că, despunătorul n'a încetat nici un singur
moment de a
se bucura de toate facultăţile sale intelectuale. (Laurent.
XI. 139.)
Pănă acum am vorbit numai despre violenţă şi
dol. Ce trebue să dicem în privinţa eroarei, care şi ea poate
vicia manifestaţiunea
voinţei dispunătorului? (Art. 953, 954.)
Pentru ca eroarea să poată fi o causă de
anulare a disposițiunilor cu titlul gratuit, ea trebue să fie
substanțială, adecă să

se stabilească

că

liberalitatea

mar

fi avut

eroare, nisi probetur alias legaturus non
Lib. 35. Tit. 1, de condil. et demonstr.)
Eroarea

natarului

poate

să poarte

sau legatarului,

fie asupra

loc, dacă

fuisse.

n'ar fi esistat.

(L.72,

$ 6. Dig.

identităţei persoanei

în îpso corpore hominis

do-

(L. 9. Pr. Dig.

firma că dispunătorul se bucura
de toate facultăţile sale, pentru
că,
pe de o parte, nu întră în atribuţiune
a tribunalului de a constata
acest fapt, ear pe de alta, pentru
că tribunalula putut să fie indus
în eroare asupra stărei ment
ale a dăruitorului sau test
atorului.
Laurent.

XI.

Când este necesitate de

înscriere în
falș.

118 şi XIX.

132.

Larombitre.

Obuig.. IV. Art. 1319

.Pâriod.

pe anul 1888. Il, 440.
ec Inscrierea, , în falș va fi în să
neapărată când se va, contesta
veclamant că testatorul,
de
la ceti
este al seu, iscălit de densul rea actului, a declarat că testamentul
și făcut din libera sa voință
Și L. , p. autentif
(Axt. 862
UI,. act
actelo
elorr din 1887
887,, Art. . 8 urm,)-), pentru
mențiune audită și făcută
r
u
că
aceastăă
c
ă
scrierea în falş. (Art, 117 de judecători face credință pănă la în1, 1178.) Laurent. XI.
1
S
Vedi şi o decisie a Curţei
din
Buc
ure
şti
(Dreptul pe 1887. No. 36
p. 287), citată textual snfr
laţiunei sau a ascunderei ă, sub rubrica : despre dovedirea simudonațiunei sub aparența
unui contract cu

488 bis. Aubryet Rau. V. $ 648 pa
cat: Fr D pipeIl

') Veg în acest sens. D. P. 72.1.
415. DP

75. 1. 108. D.P.76

.1
&riod. 1805
OF: SI. 1. 415. Pan
1.
9%,
d.
,
,
- 1.
407. Idem. Demolombe.
XVIII.
Mas
s. Von
369. AubIer
ry p
et a
Rau. V. Ș 64 8, p. 425.
:
Duranton. VIII. 159.
.

89.
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Lib. 28. Tit. 5), fie asupra calităţei acestei persoane, fie asupra
lucrului dăruit sau legat 1) în re, în corpore rei, (L.9$ 1. Dig.
loco cit. și. 4. Pr. Dig. Lib. 30. 1, de legatis), fie în fine, asupra
causei finale a donaţiunei ori a legatului.
In toate aceste casuri, liberalitatea va fi anulată, pentru că
voința dispunătorului n'a fost liber esprimată. ?)
Eroarea de drept infectează disposiţiunea de acelaşi vicii
radical ca și eroarea de fapt, când ea este causa finală a unei
disposițiuni, pentru că, în ambele casuri, voinţa esprimată nu este
dreaptă şi sănătoasă. 3)
2”

Pănă

Despre

acum

acel

am

intergiși.—

vorbit

numai

Incapacitate

despre

de

drept.

persoanele

care

au

re-

maș întegri status, adecă a căror situațiune juridică n'au fost întru
- nimic schimbată. Ce trebue să decidem despre acei ce au fost
puşi sub interdicțiune conform Art. 435 urm. pentru imbecilitate,
smintire

sau

nebunie

cu furie?

Liberalitatea făcută de un major interdis, în urma publicărej
Acte posteri-

interdicțiunei și înaintea rădicărei ei, trebue să fie anulată cu ori eu
ce preț, chiar

dacă

ea ar fi fost făcută

într'un interval lucid, pen-

tru că interdisul este presupus lipsit de facultăţile şale intelectuale în tot timpul interdicţiunei (Art. 448), presumţiune care nu
poate fi combătută prin dovada contrarie. 4) (Art. 1202.)
1)

„8 quis în corpore errabit, non debebitur.“ (L. 4. Pr. Dig. Lib.
30 I, de legatis.)
2) Demolombe. XVIII. 389 urm. Laurent. XI. 128. Troplong. |. 379
urm. 500 urm. Aubry et Rau. V. $ 651 şi 654 p. 457, 465, 466.
Mass6-Verge. III. p. 52, nota 1.
Art. 731 și 732 din codul Calimach (570 urm. Austriac) prevede
espres

că înființata

greșală

a

testatoruluă

duirea lui. După acest tecst, înființată

face

neputernică

greşală

este

atunci

când

testatorul nu nimerește persoana pe care voea s'o rânduească moștenitor (orânduind, de esemplu, un copil străin drept al seu), sau
nu nimerește

obiectul,

adecă

lucrul

pe

care

voea

să'l lese

dând un lucru străin. Vedi și L. 9. Pr. și $ 1. Dig.
5, precum

şi L. 4. Pr. Dig.

Lib.

lib.

altuia,

28. Tit.

30. 1, de fegatis.

Dacă s'a greșit numai numele de botez sau porecla familiei donatarului ori legatarului sau descrierea obiectului dat ori legat,
eroarea se poate uşor repara, mai ales când identitatea este constantă. (Art. 733 Cod. Calimach, 572 Austriac şi L. 4. Pr. Dig. Lib.

3)

30 I, de legat;s.) Troplong. IL. 505.
Troplong. 1. 504. Aubry et Rau. V. $ 654, p. 466. Toullier D. III.

*)

Așa dar, interdisul

(partea 1.) 703.

terdicţiunei

atât

|

este incapabil de a dispune

prin

donaţiune

între

vii cât

în
şi

tot timpul

prin

,

in-

testamente,

Art. 448 fiind aplicabil și la actele cu titlul gratuit. Codul Italian
este formal

în această

privinţă.

(Art.

763

şi

1052.)

Dreptul

oren- ae

Laurent.
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

III.— TIT. II.— CAP.

11.— INCAPACITĂŢI.

Acte anteriCât pentru donaţiunile sau testamentele făcute înainte de
oare țiunei.
interdic-/ulicarea interdicțiunei, ele sunt valide, dacă dispunătorul, în momentul confecționărei actului, avea, usul raţiunei sale, căcă pronunţarea interdicţiunei nu are efect retroactiv. 1) „Orânduirea voinţei
cei de pe urmă care s'a făcut legiuit, nu se oboară, dice Art. 729
din codul Calimach (575 Austriac), din pricinele în urmă întâmplate... căci după regula obștească, cele din început temeinice,
nu se oboară de cele în urmă întâmplate.“

Art, 449 uu
se aplică la,
donațiuni şi
testamente.
Controversă.

Art.

severșite
minte,

449

prevede

că

„după

moartea

unei

de ea nu vor mai putea fi atacate

de

cât

în casul

când

persoane,

pentru

interdicţiunea

acelei

actele

smintere
persoane

de
va

fi

108 şi V. 304. Troplong. I. 462. Demante. IV. 17 bis III. Toullier
D. II. (partea I) 57. Maread6. III. 487. Arntz. |. 798, 799 și Il.
1726. Duranton. VIII. 154 urm. Vazeille. Art. 901, No. 5. Aubry
et Rau.

V. $ 648,

p. 422,

tecst şi nota

3. Mourlon. II. 540.— Ces-

tiunea, cu toate aceste, este controversată, și întrun alt sistem se
susține că interdisul poate, în intervalele lucide, să dispue de avevea

sa atăt prin

donațiune

Som. p. 363, 364. Merlin.

Sa 1, $ 1, Art,

1, No.

cât

și prin

testament.

Râpert. Interd i, $ 6 No.1

6.— In fine,

intrun

Valette

Ezpl.

şi Testament,

alt sistem, se admite

că
interdisul poate, în intervalele lucide, și să dispue numai
prin testament,

ear nu și prin donaţiune. Cvin-Delisle. Art. 901. No.

Vergs. III. p. 25, nota 4. Demolombe. XVIII. 371 și VIII. 10. Mass6647. Al.
Degre. Dreptul pe 1891, No. 35. Vedi și Tom. II
al lucrărei noa-

stre,

p. 339,

tecst

şi nota

2.

Acest din urmă sistem pare a fi admis

Dreptul
vechii.

.

şi în codul Calimach. In

adevăr, după vechiul legiuitor al Moldovei,
interdisul, adecă acela
carele se publicariseşte de cătră comisia
epitropicească, după ce

cu deamăruntul

urmată

cercetare a lucrărilor lui,

şi după cerceaceasta (Art. 360 C. Calimach, 275 Austriac), nu poate nici să
deie, nici să primească făgăduință (Art. 1156 Cod. Calimach și
865 ab înilio Austriac), însă
poate să, testeze întrun interval
lucid, în vremea zăstimpurilor.
(Art. 725 Cog. Calimach, 567 Austriac.)
de a contracta într'un interval lucid, Interdisul însă, de şi incapabil
fără învoirea curatorului. o făgăduinţă totuși poate să primească, ŞI
care privește numai spre
folosul sei. (Art.
1157 Cod.

tarea

placuit,

Dcosebire de
la codul francez,

')

socotinței doftorilor rânduiţi la

meliorem

quidem

Calimach, 865 Austriac.)
»Namque
conditionem licere eis facere,
etiam
deteriorem
suam

sine tutoris auctoritate,
aueorilate,* (Instit, Pr. Lib. |. Tit. verd non aliter, quam 'tutoris
21, de auctoritate tutorum.) Vegi
1 om. Il al lucrărei noastre
p.
i supră
jota de la p. 16, în fine.
»P- 592, nota 4 şi îprâ p 1,
Cas. Rom. Sa 1, Bulet. pe 1880,
p. 376. Vedi si Bulet.
Sa I
1878, p. 97 şi 338. Vedgi
şi Tom. II al tari
otgiree p. 353
urm.
— Art. 503 din codul francez
(eliminat la, noi) prevede
actele anterioare interdicţiunei
că
vor

terdicţiei era

putea fi anulate,

dacă causa,

notorie în momentul când actele
au fost făcute,
această disposiţie, după părerea,
tuturora, nu'şi primeşte aplicaţiuneși
laȘi Laur
donaţiun
ent i XIşi laottestamente.

in-

Vedii Demololombe. XVIII, 356.
Comp.
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fost pronunțată sau cerută înaintea morţei sale, afară de casul
când dovada, smintirei minții resultă chiar din cuprinderea actului
ce se atacă.“ Condiţiile cerute de acest articol sunt ele aplicabile
la actele

aproape
vedea

cu titlul gratuit,

generalmente
în adevăr

că

donaţiuni sau testamente ? Negativa, este

admisă în Francia.
atât

donațiunile

Proiectul primitiv pre-

cât

şi testamentele

să

nu

poată fi atacate pentru causă de smintire de cât în casul și după
nodurile prescrise de Art. 449, disposiţiune finală a Art. 901
francez care s'a suprimat în urma observaţiunilor foarte juste ale
lui Cambacerâs şi Emmery. ') Astfel dar, cu toate că un dăruitor
sau testator ar fi încetat din viaţă, fără ca interdicția să fi fost
pronunțată sau macar provocată şi fără ca smintirea să resulte
din cuprinsul actului, totuşi liberalitatea va putea fi atacată pentru

causă

de

actele ordinare
disposiţiilor

smintire,

căci

Art.

449

nu

se

referă

de

cât la

ale comerciului vieţei civile și este străin de materia

cu titlul gratuit,

care

vor

putea

fi atacate

conform

dreptului comun, de câte ori autorul lor va fi lipsit de raţiune.?)
'3'

Despre

minorii

mal

mici

de 16

sn1.—Alta

incapacitate

de drept.

Art. 806. — Minorele mai mic de șasespredece ani nu poate
pune nici întrun fel, 2) afară de escepţiunile

regulate la

capitolul

(care îm realitate ar trebui să fie enp. VII) al acestui titlu. (Art.
434, 807, 809, 936 urm, 1161, 1231
C. 0. Art. 903 C. Fr.)

Art. 1231.—
1)

Vedi Locr6.

Minorele
Legisl.

disIX
342,

care estecapabil de
a se căsălori 4) este ca-

civ. XI, p. 132,

No.

21

și p. 334,

No.

84.

2) Laurent. XI. 110. Mourlon. Ii. 536. Troplong. I. 467. Demol. XVIII.
355 şi VIII. 674. Mareade. III. 485. Demante. IV. 17 bis. Il. Duranton. VIII. 135. Arntz. Il. 1722. Aubry et Rau. |. $ 127 în fine
şi V. $ 648, p. 422, tecst şi nota 2. Al. Degre. Dreptul pe 1891,
No. 35. Curtea din Agen și Cas. Fr. D. P. 53.5. 163.D.P.57.1.
17. D. P. 77. 1. 486. — Contră. Maleville, asupra Art. 901. Victor
Maeri. Dreptul pe 1884, No. 65. Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1891,
No. 1. Idem Cas. Rom. Bulet.
mul II al lucrărei noastre, p.

Sa 1 pe 1889,p. 530. Vedi însă To343 urm., unde au mai discutat a-

ceastă controversă și unde am combătut mai pe larg soluția eontrarie udmisă atunci de Di. Victor Macri și de Dl. Bonachi (|. p.

844 şi IV p. 34) şi acum de curând de Curtea noastră supremă și

de Tribunal

de

Iifov,

Sa 1.

3) Adecă nică prin donațiune, nici prin testament. Demol. XVIII. 412.—
Cât pentru minorul care a împlinit vârsta de 16 ani (Art. 807), el
poate dispune numai prin testament și numai înta”o limită oare care.
1) Pentru ca minorul să aibă capacitatea de a face donaţiuni viitoruluiMinorul treseu soţ prin contractul de căsătorie trebue deci să aibă vârsta, le-bue să fie ca-

giuită spre a se căsători, adecă 15 ani îndepliniți în privinţa fe- Pro

meilor

și 18

în

privinţa barbaţilor

(Art.

127), afară

de

casul

în

care soţii ar fi dobândit dispensa legală. (Art. 128.) Demolombe.
XVIII. 414. Pont et Roditre. Contrat de mariage. L. 38.

CODUL

pabil de a
sătorie.

CIVIL. — CARTEA

INI.— TIT.

II.— CAP.

face și ori ce convențiuni relative

Acele

convenţiuni

de

dânsul

făcute

I.-— INCAPACITĂȚI..

la

contractul seu de că-

sunt, valabile,

dacă

a

fost

asistat la facerea lor, de persoanele al căror consimțământ este necesar
pentru validitatea căsătoriei. (Art.. 127 urm. 806, 936 urm. 1161 C.C.
Art. 1398 C. Fr.)

La Romani,
sa prin

minorul

acte între vii,

nu putea nici o dată

chiar

dacă

avea

mai

Astăgi,

numai pănă la împlinirea vârstei de

el sub

tutelă

sau

sub

dispune de averea,

mult

16

de

ani,

16

ani.

minorul,

')

fie

puterea părintească, sau chiar emancipat prin

căsătorie (vedi înfră, p. 31), este absolut incapabil de a dispune
în mod gratuit de bunurile sale. O dată ajuns la vârsta de 16
ani, el poate dispune prin testameni într”o limită oare care (Art.
807) în favoarea ori cui, afară de epitropul seu (Art. 809), însă

totuși el remâne în princip incapabil de a dispune de
prin daruri între vii, pentru că nu are încă judecata
Capacitatea
trebue să csiste în momentul facerei contrac-

tului matrimoniaj.

Capacitatea minorului

vențiunei matrimoniale,

să esiste

în momentul

facerei

sa
de
con-

contract, se face donaţiunea,

(Art. 936, 1161, 1231). ear nu numai în momentui celebrărei
căsătoriei. Demolombe. XVIII. 415, 416. Duranton. VIII. 183.
Din cele mai sus espuse resultă că dacă femeea s'arfi căsătorit

înainte de 15 ani, ear barbatul înainte de 18 (Art. 127), fără dispensă legală (Art. 128), donaţiunile făcute de unul din soți
celuilalt, chiar cu asistența şi consimţământul acelor în drept
(Art.
1231) n'ar fi valide, chiar câna nulitatea care ar resulta
din neîndeplinirea vârstei legale ar fi acoperită în basa Art.
167 și căsătoria n'ar mai putea fi anulată din această, causă.
Demolombe.
XVIII. 416. Duranton. XIV. 9. Laurent, XXI.
15--17. Aubry et
Rau. IV. $ 502, în fine, p. 213. Cas. Fr. D. P. 57.
1. 17.—
Troplong. Contrat de mariage. | 98. S. Lescot. Donations. Contrii.
I, 172.
Mareade. V. Art.
1, după

nubile

1398, No. II. Vedi şi legea 65, Dig. Lib.
24. Tit.
care, la Romani, nulitatea căsătoriei pentru
lipsa vârstei
lăsa

să Subsiste convenţiunile

matrimoniale:

„Quod vir ei,
ezistimo“
dicea jurisconsultul Labeon în legea sus
citat
ă.
—
Zestrea
în adeVer, trebuea se fie pastrată femeilor,
pentru ca ele să se poată
mai ușor căsători: „Reipublice interest
mulieres dotes salvas habere,
propler quas nubrre possunt.« (L
2.
Dig. Lib. 23
Tit. 3 de
jure dotium.)
”
7
) Argument din L. 165 Dig, Lib.
50. Tit. 17 şi L. 3. Cod. lib. 2.
que

Dreptul Roman şi dreptul vechiă.

trebue

căci prin acel

averea
destul

nondum

viripotens nupserit, donaverit, ratum futurum

Tit. 29, de in întegrum restitutione
mimorum.
— Codul Calimach
cerea pentru dăruire aceeaş
capacitate ca şi pentru facerea
tocmelelor în genere. (Art. 1262)
Minorii pănă la 14 ani, parte
bărbătească, şi 12 ani,

partea femească, nu puteau nici
înteun fel să
contracteze, şi prin urmare, nici
să dăruească, (Art. 1156 Cod.
limach.) Ei puteau însă să
Caprimească o donațiune, pentru
că aceasta era spre folosul lor (Ant.
1157 C, Calimach) şi le făcea,
condiţia maj bună. » Meliorem
facere, atiama sine tuoris uuct Qidem suam conditionem licere eis
oritate. (Instit. Pr. Lib. 1.
Tit 21.)
at ie, pentAr.
espl
ru capa
Gta citatea minorului de aa fi face
testamen
;ameut,
t, vedi
vedi infr
șnf
ă
afră
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matură (înfegrilas mentis), quia nullum eorum animi judicium est.
(Instit. $ 1. Lib. 2. Tit. 12.) Donaţiunea este în adevăr un act
mai grav de cât testamentul, de vreme ce ea iși. produce de îndată

efectele

sale

şi este

irevocabilă, legând

pentru tot-deauna pe

dăruitor. !) (Art. 801.)
Prin escepţiune ?) însă, minorul mai mic de 16 ani, capabil Escepţie la
de a se căsători, poate cu asistenţa acelor a căror consimțământ “Asi. 1951.
este neapărat pentru validitatea căsătoriei, să deie viitorului: soţ;
totul sau o parte numai din averea sa (Art. 936, 1231), și minorul n'are, în asemene caz, acţiunea, în rescisiune, dacă donaţiunea
sa făcut cu consimţămentul acelor în drept (Art. 1161), pentru
că asistența ascendenţilor sau a familiei sale îl garantează în deajuns în contra

a ori cărui

soiii de

de cât aplicațiunea macsimei:
nuptialia. 3)

surprinderi.

Aceasta

nu

este

habilis ad nuplias, habilis ad pacta

Naşte însă întrebarea dacă această escepţiune se aplică nu-Minorul poate
mai la donaţiunile ce viitorul soț poate să facă celui-lalt prin con- timpul câsătractul de căsătorie? Cu alte cuvinte, minorul poate el, în timpul iei oa
căsătoriei, să facă. o donaţiune soţului seu (Art. 937 urm.) ? Cesti- lui seu? Conunea este controversată, şi pot a dice că controversa este mai troversă.
delicată la noi

de

cât în

Francia.

In

adevăr, Art. 806

nu

netri-

mete la Art. 1231, care în adevăr vorbeşte de convenţiunile ce
minorul poate face prin contractul de căsătorie şi în vederea căsătoriei sale, ci la capitolul IX *) a, titlului de faţă (Art. 936—940)
unde,

în legea

noastră, nu găsim

nică

o disposițiune

privitoare

la

minori. S'ar putea deci foarte bine susține la noi că donaţiunele
făcute de un minor în timpul căsătoriei în favoarea soțului seu sunt
valide,

pentru

că capitolul

atât de donaţiunele ce
lalt prin contractul de
ce unul din soţi poate
937 urm.), cu atât mai

la care

ne trimete

Art. 806

se ocupă

pot fi făcute de unul din viitorii soţi celuicăsătorie (Art. 936), cât şi de donaţiunele
face celui-lalt în timpul căsătoriei (Art.
mult cu cât această părere este admisă

') Disposiţia Art. 806, ca și acea prevădută de Art. 807, prin care se Art. 806 şi

permite minorului ajuns la vârsta de 16 ani

mită oare care nu
persoanei

2)

regulează

acelui minor

să testeze într'o Ii- „807 consti”

cotitatea disponibilă,

ci capacitatea su; personal.

(statut personal), de unde resultă mai multe

consecinţi. (Vedi înfrâ esplic. Art. 807, p. 32.)
_
Escepţiunea va fi de folos în ipotesa căsătoriei unei fete în vârstă
de

15 ani (Art.

127)

sau

a unui

băet

care

a

dobândit

dispensa

legală de la Rege. (Art. 127, 128.)
3) Minorul capabil de a se căsători putea, în adever, să facă Ja Ro- Dreptul Romani, toate convenţiunile relative la contractul seu matrimonial.
man.
Convenţiunile și donaţiunile făcute prin acest contract erau valide;
numai înstrăinările erau supuse consimțământului părintelui de familie sau

curatorului, dacă minorul era sus furis.

(L. 28. Cod. 5. 12.)

4) Capit. IX ar trebui să fie clasat al VIl-le în codul nostru.

CODUL

30
de

unii

CIVIL.
— CARTEA

chiar în Francia,

al VII-lea al nostru)

III. —TIT. II.— CAP. I1.— ART.

1) unde

cuprinde

capitolul

IX

o disposiţie

807.

(corespundător

privitoare

cu

la minori,

și anume, Art. 1095 (eliminat la noi), după care minorul na poate
prin contractul de căsătorie să dispue prin donaţiune în favoarea,

celui-lalt soţ decât cu asistenţa şi consimțământul acelora a cărora
consimțământ este neapărat pentru validitatea căsătoriei, disposițiune la care de sigur a înțăles a se referi legiuitorul francez. |
Cu toate acestea, părerea contrarie, admisă generalmente şi
în Francia, după care Art. 806 a înțăles a face o escepţiune la
incapacitatea minorului numai în privinţa donaţiunelor ce el ar
face

celui-lalt soţ prin

contractul

seu de căsătorie,

mi se pare mult

mai juridică, căci necontestat este că această escepţiune a fost
admisă de legiuitor numai în vederea căsătoriei şi pentru a o înlesni, rațiune care încetează o dată ce căsătoria a fost celebrată.
Atât din scopul ce'i propune legiuitorul cât și din Art. 1231
resultă deci că numai acele donaţiuni sunt valide care sau făcut
de minor soțului seu ?n vederea căsătoriei și prin contractul seu
matrimonial. Nu se poate dice în adevăr că revocabilitatea, donaţiunilor făcute în timpul căsătoriei admisă de Art. 937 ar pune
pe soţul minor la adăpost de
Va făcut să dispue de averea

națiunea.

ori ce pericol, căci slăbăciunea care
sa Par împedica
de a revoca do-

*)

Despre persoanele

capubile

de a

testa și

încapabile

de a dărui.

Persoanele incapabile de a dărui şi capabile de a
testa sunt
următoarele : 10 minorii care au împlinit vârsta
de 16 ani (Art.
807); 2% majorii care sunt puși sub consiliu
judeciar pentru slăbăciune de minte (Art. 445) sau prodigalitat
e (Art. 458 urm.) ;
3” femeil

e măritate (Art. 199, 208);

Comer.) ; 50 și în fine, acei

legală

în urma

sau reclusiune.
1%

Despre

unei

(Art.

condamnaţiuni

13

minori!

Art. 80— 7.
Minorele

și 16
care

4% faliţii (Art.

care se găsesc

au

în stare

temporară

Cod. Pen.)
îndeplinit

la

vârsta

720

Coa.

de interdicţie
munca, - silnică

ae

16

ani.

de

Șasespredece ani 2) (adecă care ave
16
1) Vedi în acest sens: Vazeille,
Art.
904, No. 9
i
ăs- LE
, Donations. L. 173. Trib. Pâri
x. D. P. 65. 2, ut eopes- Lesc
) Vegi în. acest sens: Laurent. gneu
ol,
XI 142. Demolombe. XVIII. 417. 'Troplong. 1. 587. Marcadâ. III. 495.
y et Rau. V. $. 648, p. 427 și VI
$ 744, p. 288, 289. Mass6-Verg6,AubrIII.
p. 31, nota 19. Demante. IV.
276 bis, III. Curtea din Bordeaux
.
D.
P. 67. 2. 194.
5) Prin minor de 16 ană (parvenu
ă Vâge de 16 ans, după cum
„esprimă | tecstul
se
t
fran
cez)
ance
z), treb
le em, ca şi îîn Art.' 809
acel care a îndeplinit vârsta ue să înțăeleg

de 16 ani prin

oposiție la

minorul

PERSOANE

CAPABILE DE A TESTA ȘI INCAPABILE DE A DĂRUI. — ART. 807.
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ani îndepliniți) poate dispune prin testament !) și numai pentru jumătate din bunurile de care după lege poate dispune majorul. (Art. 342,
806—809,

La

847

urm. 937

Romani,

C. C. Art.

versta

904

C. Fr.)

la care omul putea

să testeze era

puber- Dreptul Ro-

tatea. Astfel, barbaţii aveau capacitatea dea testa la 14ani, ear
femeile la 12 ani, ?) şi ei puteau să dispue întocmai ca și majorii, dacă nu erau sub puterea părintească. 5)
Această vârstă fiind însă prea fragidă pentru ca minorul să'și
poată

da

sama

de gravitatea

noastre legiuiri cădend
sa

depărtat

cu drept

în

unui

excesul

cuvânt

atât

act

ca

testamentul,

contrar,
de

la

*)

și

vechile

legiuitorul

actual

principiile

şi de la acele ale vechilor noastre legislaţiuni,

Romane,

admițând

cât

dreptul

de a testa numaă pentru minorul care a împlinit versta de 16
ani, fără a se distinge dacă el este sub tutelă, sub puterea pă-

rintească sau chiar emancipat

prin

căsătorie, 9) şi încă şi,

în a-

maj mic de 16 ani, despre care se ocupă Art. 806. In adevăr, pentru a se putea dice că cine-va are 16 ani, trebue să aibă cel pu-

țin 16 ani şi o di. Mourlon, Il. 542. Demol. XVIII.
XI. 143. Troplong. I. 589. Demante. IV. 22 bis, Il.
V. $ 648, p. 426, nota 15. Tot astfel se înțălegeau
Romani. Vedi L. 48. Dig. Lib. 35. Tit. 1, de condition.
Contră. Bernarâdi (Donations, p. 29 urm.), după care
ani ar fi acela
misibil, pentru

care ar fi întrat în al
că legiuitorul modern

408. Laurent.
Aubry et Rau.
lucrurile şi la
et demonsir.—
minorul de 16

16-le an, ceea ce este inadn'a admis. macsima: annus

începtus pro completo habetur, admisă în condica lui Andr. Donici
($ 10, cap. 35.) Când legiuitorul voeşte să vorbească de un minor
care n'a îndeplinit încă vârsta de 16 ani, el se esprimă altfel. Vedi,
de esemplu, Art. 330. Comp. și Art. 127,131, 139,
422, 423, 434 ete.

141,

154, 331, 342,

5) Minorul poate dispune în favoarea ori cui, afară de epitropul seu.
2)

„Testamentum facere

non possunt

impuberes,

quia

nullum

eorum

animi judicium est.“ (nstit. Ş 1. Lib. 2, Tit. 12.) VedişiL. 5. Dig.

Lib. 28. Tit. 1. — Aceeaş vârstă era admisă și în condica lui Andi.

Donici (cap. 35, $ 10), unde se prevede că diata are tărie, chiar
dacă a fost făcută cu o di înainte de împlinirea anilor (14 şi 12.)
5) Minorii care nu eșise încă de sub puterea părintească nu puteau dispune prin testament de cât de peculul castrens sau quasi-castrens.
(Instit. Pr. în fine. Lib. Il. Tit. 12.)
*)

In adevăr,

după Art.

727

diu codul Calimach, băeţii erau incapabili Codul Cali-

de a testa pănă la 20 de ani şi fetele pănă la 18, ear codul Ca- mach, Cararagea (Art. 27, partea IV, cap. III) prevede că nimine nu este 8 ac.
volnic a'şi face diată mai înainte de 20 de ani ai vârstei sale.—
In codul Austriac (Art. 569), impuberii sunt incapabili de a testa.
Minorii care n'au împlinit încă vârsta de 18 ani nu pot testa de
cât în mod verbal înaintea tribunalului.

După

18 ani, minorul

poate

testa, fără nici o restricție. Vedi şi Art. 762 din codul Italian, după
care minorii pot, testa la 18 ani împliniţi, fără nici o altă restricție.

5

Demol. XVIII. 407, 410. Laurent. XI. 141. Mass6-Verg6. III. p. 131,
nota 15. Aubry et Rau V. $ 648, p. 427.— Contră. Taulier (IV.
p. 27 urm.), după care Art. 806 şi 807 ar presupune numai casul
când minorul se află sub tutelă, ceea ce este inadmisibil.
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CODUL

semene
dispue,

Statut personal.

CIVIL. — CARTEA

Ii. —TIT.

II. —CAP.

II. — ART.

807.

caz, sa mărginit partea de care acest minor poate să
reducânduse numai la jumătate din bunurile de care el ar

fi putut dispune dacă ar fi fost major, !) aşa în cât partea disponibilă a minorului nu se va putea determina de cât avenduse
în vedere calitatea și numărul moștenitorilor lăsaţi de dânsul.
(Art. 841 urm.)
Cu toate acestea, regula admisă de Art. 807, ca şi acea admisă

de

Art.

806

nu

este

o regulă

de

disponibilitate

reală,

regulă de capacitate personală care a fost edictată numai
teresul minorului.
Aceasta resultă nu numai din locul ce

tecstul

mejează

nostru, 2) dar

mai

cu

această restricţiune,

samă

din

care

motivile

sunt

imperfecțiunea judecăţei sale. ?)

pe

care

inesperiența

ci o

în inocupă
se

înte-

minorului. și

Din împrejurarea, că Art. 807 nu are de scop garantarea,
care resultă drepturilor moștenitorilor minorului, ci apărarea
din împreju- 4
a însuș acestui minor
Consecinţile

propriei

sale

inesperienţ, resultă

10 Partea de avere
causa,

comun,
denţi,

incapacităţei

de care minorul

sale personale

între moştenitorii

sei ab

mai

multe

consecință :

n'a putut să dispue

din

se va, împărţi, conform dreptului

intestat,

oră care

ar fi, deseen-

ascendenți, colaterali, soţul sau Statul. ?
2% Pentru a se putea aprecia capacitatea,
personală

a minorului, nu trebue să se aibă în vedere momen
tul morţei sale, ca
pentru a, se aprecia cantitatea bunurilor
de care el ă putut să.
dispue (Art. 841 urm.) (vedi supra, p.
13), ci momentul confecționărei actului.

5)

d)

Termenii Art. 807 fiind generali
Și absoluți, această disposiţie
aplică în toate casurile, fie
se
că persoana care are se profi
te de testament este un străin sau 0

3
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0%

a
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00
9
a

rudă
421. Laurent, XI. 144. Duranton a minorului. Demolombe. XVIII.
VIII. 187.
„Din împrejurarea, că minorul
nu
poate nici o dată, să dispună
prin testament de averea sa, între
agă resultă că el nu poate să
aibă,
>
SL
=

o regulă de
capacitate
personală,

în contra

9
——

rarea că Art.
307 conţine

5) Laurent. XI. 145, 386 şi
Drept internaţional. VI. 187
urm. Marcade.

*)
5

Bonachi. IV. p. 40. Durant
on. VIII. 188. Saintes 8s-L
Laurent. XI. 149. Aubry
et Rau. V. $ 688, p ca es
XVIII. 424. Coin-Delisle.
De
d
9.
Ant, 904, No. 12.
Așa, dar, dacă un minor a
făcut un testament înainte
de
vesta de 16 ani, şi apoi
a murit, chiar în urma maj a fi împlinit
acest testament va fi nul
orităței sale
şi neavenit, nefiind chiar
valid nick macar
în limitele capacităței reg
ula
facerei testamentului, min tă de Art, 807, pentru că, în momentul
orul era cu desevârşire
incapabil, qua

PERSOANE

3%

CAPABILE DE A TESTA

Partea,

bunurilor

de

ȘI INCAPABILE
DE A DĂRUI. — ART.:807.

care

minorul

poate

să

dispue,

33

în

vederea calităţei moștenitorilor remași în urma lui, este invariabil aceeași, fără ca renunțările sau escluderea pentru nedem-

nitate

să poată

avea

de

resultat

schimbarea

ei, şi

aceasta

chiar

când toţi moștenitorii reservatari remaşi în urma minorului ar re-

nunţa

sau ar fi nedemni.

4” Art.

806

1)

și 807

citatea persoanelor,

|

stabilind

aceste

niște regule relative

disposițiuni

la capa-

se aplică minorilor Români,

chiar când ei sar afla în ţară străină. (Art. 2.)
Dar, dacă

pentru

a, minorului, trebue

a se putea

determina

a se avea în

vedere

capacitatea personală Determina-

momentul

confecţiunei aţă Păi

testamentului, partea de care minorul poate să dispue după

Art. 807 a minorului.

se va determina din contra după legea în vigoare în momentul morţei
sale, avendu-se în vedere calitatea și numărul moștenitorilor remaşi
|
în urma lui la acea epocă. 2)
„Dacă
ȘI

minorul
-

a dispus

peste ceea,

cei

permite

Art. 807, dis- Reducerea

Aa
posiția sa nu va fi nulă,peci numai y reductibilă,
ca toate

țiunile care

întrec porţiunea disponibilă.)

și Art. 730 Cod. Calimach.) De
după ce a împlinit vârsta de 16
de cât pentru partea, disponibilă
dacă autorul acestui testament ar
de

21

de ani, pentru

(Art.

807,

:
. legatului care
disposiposete ete

847,

848.) disponibilă.

Art. 847, 848.

asemenea, dacă minorul a testat
ani, acest testament nu va fi valid
determinată de Art. 807, chiar
fi murit după ce a împlinit versta

că, în momentul

facerei

testamentului,

mi-

norul nu putea să dispue de cât pentru jumătate din bunurile de
care ar fi putut dispune, dacă ar fi fost major. (Art. 807.) Laurent.
XI. 146, 379 şi 386. Demolombe. XI. 423 urm. și 710 urm. Mourlon.
H. 543, 578. Mareade. III. 493. Troplong. I. 591. Demante. IV. 22

bis, III. Aubry et Rau. V. $ 650,

p. 453.

Vegi și Tom.

I al lu-

legiuită,

n'a făcut

crărei noastre, partea I. p. 41. Comp. Art. 730 din codul Calimach
(576 Austriac), care prevede anume că dacă cineva fiind nevârsnie
a arătat voința sa cea de pe urmă, nu se întărește acea disposițiune

pentru

alt testament.

că în urmă

a ajuns

la vârsta

Și viceversa, testamentul

dacă

făcut în momentul când

cineva era capabil nu devine nul dacă în urmă acea persoană a
devenit incapabilă. (Art. 729 Cod. Calimach, 575 Austriac.)
1) Demolombe. XVIII. 426. Troplong. II. 824. Aubry et Rau. V. $ 688,
p. 605.
— Contră. Laurent. XI. 147. Bayle-Mouillard asupra lui
Grenier.

2)

Donations.

IV.

583, nota a,

Astfel, partea bunurilor de care minorul

era capabil de a dispune

în momentul facerei testamentului nu se va determina după
ce această parte ar fi fost dacă minorul ar fi murit imediat

ceea
după

facerea testamentului, ci după ce ea va fi în momentul morţei sale,
Demante.

IV.

22 bis ]II, în fine. Demolombe.

Laurent. XI. 147.

XVIII.

428.

Vedi

și

5) Demolombe. XVIII. 429. $. Lescot. 1. 179. Duranton. VIII. 189, 190.
Troplong. |. 591. Laurent. XI.

148.

18, în fine. Reducţiunea

disposiţiuni excesive din

acestei

Mass6-Verge.

ÎI, p. 31, nota
partea mi-

norului va avea loc după regulele care cârmuesc reducţiunea în
materie de reservă. (Art. 847 urm.) Laurent, loco cil. Demolombe. 430.
3
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CODUL

Casuri în care

CIVIL.—CARTEA

Testamentul

III.—TIT. II.—CAP.

va fi nul și neavenit

II.— ART. 445, 458, 807.

numai atuncă când minorul

testamentul va, fi dispus de averea sa înaintea împlinirei vârstei de 16 ani,
este nul.

căci, numai în acest caz, incapacitatea lui este absolută. In celelalte casuri, ea este relativă. (Laurent. XI. 148.)
j
In privinţa celorlalte dificultăţi la, care poate să dee loc Art.
807, vedi Demolombe, XVIII, 430 bis urm. și Laurent, XI, 150 urm.

2” Despre majorii puşi sub un consiliu judeciar pentru elăbăciune
de minte sau prodigalitate (râsipire). (Art 445 şi 488.)

Acel pus sub

Tribunalul poate rândui perşoanelor

slabe

„un consiliu pitorilor un consiliu judeciar, şi în asemene

judeciar poa- sunt

lovite

de o incapacitate

relativă

naţiune cu - fără, asistența, acestui consiliu, să

în

de minte

caz, aceste

acest

facă actele

sens

că

prevădute

şi

râsi-

persoane
nu

pot,

de Art.

sista con 445 şi 458. Aceste tecste prevădând că persoanele
puse sub un
consiliu judeciar nu pot să înstrăineze averea, lor fie mişcătoare,
fie nemişcăloare, ')

stabilit

asistența,

fără

că individul pus
acestui

consiliu,

asistența,

acestui

consiliu,

sub un consiliu judeciar nu
nică să vândă,

remâne

bine

poate,

nică să dăruească

fără

averea

sa, *) fără a se distinge, după cum fac unii, între
donaţiunile de
bunuri presente şi acele de bunuri viitoare. 3
Anularea, doDonaţiunea făcută de cătră un major pus sub
un consiliu
nic

peur judeciar,

cu

aşistența, acestui conșiliu, ar fi validă, deci,
însă aconsimţă- ceasta n'ar împedica, anularea ei conform
dreptului
comun,
de câte
not.
oră sar constata în fapt că autorul ei
nu s'a bucurat de între')

Legea în adevăr nu distinge, ci
vorbește de or; ce avere în genere.
Cestiunea cu toate acestea este
controversată în privinţa averei
mișcătoare. Vedi Tom. II al lucră
rei noastre, p. 359, nota 2, unde
se discută pe larg această cont
roversă.

*) La Romani, râsipitorul se pune
a sub interdicţie (Instit. Lib. 2.
Tit,
12 $ 2), renduinduse un curator,
înstrăina averea. L. 10. Dig. Lib. şi era cu totul incapabil de ași
27. Tit. 10 şi L. 23 $ 1. Dig.
Lib. 39. Tit. 5, de donationibus
.
5) In adevăr, cuvântul a înstrăin
a (rem suam alienam facere)
se vede în Art. 445 şi 458
care
fiind general, cuprinde toate
prin care 0 persoană înstrăinează
actele
averea sa, fie prin acte cu titlu
oneros, fie prin acte
]
cu titlu gratuit, precum
este donaţiunea. Vedi
Tom. II, p. 359, și la autorităţi
le citate în acest sens
în nota 2, adde:
Arntz. Il. 1730. Mourlo

Donaţiune

prin contrae-

| ul « Că

Versă

n. I]. 546. Troplong. I.
534. 466. Laurent,
XI. 101. Toullier D. 11].
(par
Fr. Donations. |. 654. Bon tea 1) 59 și I (partea Il) 1378. Pana.
achi. IV. p. 35.
Individul pus sub un consiliu
judeciar nu poate dărui averea
fără asistența consiliului,
sa,
nici chiar prin contractul
torie, și fără a se distin
seu de căsăge între donaţiunile de
bunuri presente
acele de bunuri viitoare,
şi
cu toate că, în această priv
este controversată. Vegi
'Tom. II, p. 360, tecst şi ință, cestiunea
4, unde se arată controversa,
notele 2, 3 şi
şi
ităţi
Pand. Fr. loco cf.
655

urm

E 5.

DLDABILE

DBA

TEITA

ȘI INCAPABILE

DE

A

DĂRUI. — ART. 199,208.
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gimea minţei sale, în momentul când a dat consimțământul
seu.
(Art. 948 $ 2.) (Laurent. XI. 111. Duranton. VIII 170.)
In cât priveşte însă facultatea de a testa, nu mai remâne Individul pus

nică o îndoeală că individul
şi aceasta

fără

asistența

pus

sub un consiliu judeciar

consiliului:

10

pentru

că nici

o are, a

un

ae

tecst are capacita-

de lege nui rădică această facultate și 20 pentru că cuvântul ateadea testa.
înstrăi
na

care

se vede

în Art. 445

în înțălesul seu juridic, și disposiţiile
stituesc o înstrăinare actuală. *) (Art.
3

Art.

Despre

femeile

și 458 nu

poate să cuprindă,

testamentare,
802.)

care nu

con-

măritate.

199. — Femeea având chiar parafernă, nu o poate da, înstrăina,

ipoteca... fără concursul

barbatului

la facerea, actului,

sau prin deosebit

consimțământ înscris. (Art. 196, 200, 201, 687, 914, 950 $ 3, 952, 1224,
1249,

din

1265,

1285,

1887. Art. 217

1538,

1769,

C. Fr.)

1900

C.

C.

Art.

Art. 208
— Femeea,
.
poate face testament

țului seu. (Art. 802, 856 urm. Art. 226 Cod. Fr.)

15,

16 Cod.

Comer.

fără autorisațiunea so-

Art. 905 din codul francez prevede că femeea măritată nu
poate să dispue prin daruri între vii fără asistența sau consimţămentul special al barbatului, sau fără autorisarea justiţiei. Acela
tecst adaogă că ea nu are nevoe nică de consimțământul barbatului, nică de autorisarea, justiţiei pentrua, dispune prin testament.
Acest tecst a fost eliminat de legiuitorul nostru, pentru că
el nu face de cât a aplica principiile generale espuse la titlul
căsătoriei. (Art. 199 şi 208.)
Femeea măritată poate să facă testament fără nică 0 auto- Testamentul
a.
agr
;
iţi
Dan
Xa
risate,
pentrup că5 asemene disposiți
femeei măriune nare
să'și
producă efec _ tate.
Art. 208.
1) Vegi Tom. II, p. 364, teest și nota 3, și la autorităţile acolo citate,

adde: Mourlon. Il. 546. Troplong. [. 354. Arntz. 1. 816 şi II. 1730.
Art. 16 din legiuirea

Valachiei

de la

1834

permitea,

rului de a testa, ear Art. 568 din codul Austriac îi conferă

râsipito- Dreptul Ro-

aceeaş man şi drep-

facultate, însă numai pentru jumătate din averea sa, pe când codul

Calimach (Art. 726) îi rădică această facultate în câtă vreme se
aflii sub curatorie, permiţând numai legatele făcute pentru sufletul
seu. Vedi Tom. II, p. 365, noia 1. — Legea celor 12 tabule asimila
pe râsipitor

furiosului. Vedi

L. 1. Pr. Dig. Lib. 27. Tit. 10.— 1.

18.

Pr. Dig. Lib. 28, Tit. 1 și Instit. $ 2. Lib. 2. Tit. 12, unde se dice :

»Prodigus, cui bonorum administratio interdicta est, testamentum
facere non potest.“ „Diata desfrănatului, căruia i se va fi oprit a-

verea din porunca stăpânirei, dice $ 9 cap. 35 din codul lui Andr.

Donici, nu are tărie.“ Numsi testamentul făcut înaintea, interdicţiei
era valid. (Instit. Joco cit.) Acei slabi de minte nu puteau de ase-

menea să facă un testament valid. L. 2. Dig. Lib. 28. Tit. 1.

tul vechii.

CODUL

36

CIVIL.
— CARTEA

IN. —PIT. IL.—CAP. II.— ART.

tele sale de cât după moartea ei (Art.
când căsătoria nu măi esistă. !)

Incapacitatea

femeei măritate în privinţa donaţiunilor.

199, 208.

802), adecă tocmai atunci
o
A.

Donaţiunea fiind din contra irevocabilă şi producendu'şi efectele sale îndată ce a fost acceptată (Art. 801, 814), buna cuviință și disciplina casnică se opun ca femeea, fie chiar separată
de bunuri, să poată dispune de averea sa mobilă sau imobilă prin
daruri între vii, fără concursul sau consimțămentul barbatului seu
(Art. 199), sau fără autorisarea, justiţiei, dacă barbatul refusă,
sau se găsește interdis, absent ori minor. (Art. 201, 204, 205.)
FPemeea măritată

n'ar

putea

deci,

fără

autorisare,

să facă

o

donaţiune soţului seu în timpul căsătoriei (Art. 937 urm.), nici să
dee averea sa, dotală pentru căpătuirea copiilor comuni (Art. 1250),
nici

Donaţiuni
manuale.

Art. 914,
Dreptul

Ro-

man şi drep-

să dispue

cu titlul gratuit de averea, sa mobilă, chiar dacă ea ar

fi separată de bunuri, căci Art. 1265 nui permite de a înstrăina
mobilele de cât ca o consecință a dreptului seu de administraţie,
ŞI o donaţiune nu poate nici întrun caz fi considerată ca un act
de administrare. 2)
Darurile manuale (de mână la mână) scutite de formele donaţiunilor ordinare, remiterea unei datorii 3) (Art. 1138), precum
și darurile ascunse sub forma unui contract cu titlul oneros intră,
și ele în această proibiţiune. 4)
') Femeea, măritată nu poate fi nici esecutoare testamentară, fără
consimțământul barbatului seu. (Art. 914.)
La Romani, femeea măritată era mai întăi sab o tutelă perpetuă
(vegi Tom. II, p. 374) şi nu putea nică macar să testeze
fără autorisarea epitropului seu. Mai în urmă însă, această tutelă
dispără

tul vechiit.

şi femeea dobândi dreptul de a dispune singură de averea
sa atât
prin darui între vii cât și prin testamente (L. 6. Cod.
Lib. 8.
Tit. 56), disposiţie care trecuse și în vechia noastră legislaţie.
*)
După Art. 1021 din

Art. 1021],

primească o moștenire

1077 Cod.
Calimach,

Art.

1077

din

din codul

Calimach, femeea

nu putea

însă să

fără ştirea și voința barbatului ei, ear după

acelaş cudice,

ea nu

ceara împărțeala unei moșteniri.

putea,

fără voea barbatului,

să

*) Demolombe. XVIII. 444 și IV. 150. Marcade, III. 496
și V. Art, 1449,
No. 3 şi 4. Troplong. Contrat de mariage. IL.
1420. Aubry et Rau.
IV. $ 516 p. 347. Laurent. XI. 153 și XXII. 307. Curtea
din Paris. D. P.
52. 2, 22. — Contră. Tauli
Codu! Italian

„5)

er. V. p. 137. dem.
200 (asupra p. 61) nota 5. Guilhon. Donations. Delvincourt. II, p.
După codul Italian, femeea putând din contr . 125.
a să remită o datorie
fără nici o autorisare, o Italiană n'ar
pentru acest act nici în ţara noastră

*) Laurent. XI. 153. Demol. XVIII.
445—447. Troplong. II. 594. Mas6Verg€
r . III. p. 32, notaa 21 21, Comp.
aris. D. P. 52. 2. 22.
*) Vegi Art, 751, nota 46 din codul Calim. Curtea din Pari
ach,

care permite unei femei îngreunate,
ce s'ar
afla la - scăldătoar
s
d
e în prime
de m oarte să'și
ă'şi facăfacă testament nescri i
înainte a nouă femei. — Cu aceastăjdie
ocasie,
ă
cât şi chiar rubricele din margi
tele

na codului
torului şi fac
ac parte
parte” din lege.
ege, De aceea, v edem
comentatorii cei mai autorisaţi ai cod,
Auste,

adese

ori i
i

pe Unger,
“ia

unul
i
codul

PERS.

CAPABILE

DE A TESTA ȘI INCAPABILE

DE

A DĂRUI.
— ART. 199, 208.

37

Pentru ca femeea să fie capabilă de a face aceste disposiţiuni
trebue să fie nemăritată şi majoară, sau, la caz de a fi măritată,
să aibă consimțământul barbatului ori a justiţiei.
sulte

Autorisarea barbatului poate să fie espresă sau tacită, să redin concursul barbatului la facerea actului, sau din consim-

ț&mântul seu înscris. (Art. 199.)
Inscrisul care cuprinde autorisarea

voe de a fi constatat în forma
Autorisarea

barbatului

barbatului n'are însă: ne- Autentitica-

autentică

poate

să

ca însăș

fie

dată

însuşi actul de donaţiune, dâr nici o dată
în

urma

sevârşirei

actului.

Este

donaţiunea. 1)" est

înainte

sau

ex post fucto,

adevărat

că barbatul

prin Autorisarea

adecă, barbatului nu

poate

în ont fait

urmă, severşirei donaţiunei să ratifice ceea ce femeea a făcut fără Controversă.
autorisare (Art. 1190), însă această ratificare nuwşi va produce
efectele sale de cât în privința lui, ear nu și în privinţa femeei,
care remâne liberă de a cere anularea donaţiunei pănă când nu
o va. ratifica și dânsa cu învoirea barbatului. *)

Nulitatea care resultă din lipsa

de

autorisare

a barbatului Kelativitatea

sau a justiției nu este absolută, ci numai relativă, şi nu poate fi 20952.
propusă de cât de barbat, de femee sau de moştenitorii lor. (Art.
207, 952.) Nulitatea, este relativă chiar în caz când femea a primit o donaţiune fără nică o autorisare, cu toate că, în această
privinţă, cestiunea esie viu controversată. (Vedi înfră, rubrica:
despre casurile în care aceptarea donațiuneă făcută unui incapabil este nulă.)
Acţiunea în anulare pentru lipsă de autorisare se prescrie Prescrierea
:

prin

10

y

a:

ani din

a

diuă

morţei

v

barbarului

prin care sa admis despărțenia. (Art.
4

Despre

>

sau

pu

transcrierei

say

1900.)

1900.

faliţi.

Art. 720 Cod. Comer. nou.
— Sunt nule față cu masa

credito-

rilor: toate actele și înstrăinările cu titlul gratuit făcute în urma

datei

Trebue să exceptăm însă de la această regulă a incapacităţei
femeei măritate numai darurile de mică însămnătate care se consideră

ca, simple presenturi obicinuite,

după

cum

se

esprimă

Art.

759. Demolombe. XVIII. 448. Troplong. loco cit. 594.
1) Demolombe. XVIII. 452. XX. 32 şi IV. 194. Duranton, IL. 446.
Aubry et Rau. IV. $ 472 p. 136. Laurent. XII. 234 şi III. 119—
Contră.

'Troplong. II. 598

şi 1085.

Cas.

Fr.

(D.

P.

47.

1.

Curtea din Besangon. D. P. 45. 4. 153, No. 2. Vedi şi Tom.
2

15)

şi

1 al

lucrărei noastre, la Art. 199, p. 112, tecst și nota 1.
Demol. XVIII. 453 și 1V. 211. Mourlon. I. 792. C. Orlâans. D. PF.
68. 2. 194.
— Contră. Laurent. III. 166. Coin-Delisle. Art. 905. No.
3. Marcad. ]. 749, 750 şi III. 496. Demante. 1. 300 bis VIII. Vedi
şi Tom, 1, partea II, p. 116, tecst şi nota 4, unde am discutat mai
pe larg această controversă, şi unde am citat mai multe autorităţi

într'un sens și în altul.

acţiunei în

hotărirei anuțare. Art.

38

COD.

CIVIL. — CARTEA III.— TIT. II.— CAP. 11.— ART.

încetărei plăţilor.
Cod.

Com.

Fr.

Art.

720

C. COM. 13,16 C.PEN.

2) (Art. 703, 717 Cod. Comer. Art. 946 C. C. Art. 446
707

Cod. comer.

Falitul, în urma

Italian.)

încetărei plăţilor

|

sale,

|

2) este

incapabil

|

de

a dispune de averea sa prin daruri între vii, și această incapacitate este înființată numai în interesul creditorilor, față cu masa

creditorilor, după cum se esprimă Art. 720 din
merţ. (Vegi și înfră, esplic. Art. 820, în fine.)
Donaţiunile vor fi anulate faţă cu creditori,
C. C. chiar dacă ele ar fi fost făcute înainte de
dacă, bine înțăles, ele au avut de scop fraudarea
creditori. (Art. 721 Cod. comer.)
Falitul

Dreptul falitului de a face

poate

însă

să

dispue

de

averea

testament. CĂCĂ testamentul nu produce nici un efect

noul cod

de co-

în baza Art. 975
încetarea plăţilor,
drepturilor acelor

sa

prin

testament,

în timpul vieţii testa-

torului (Art. 802), ear după moartea, lui, legatarii nu vor putea
fi plătiţi de cât în urma creditorilor, conform dreptului comun.
Non sunt bona nisi deducto cere alieno. (L. 39. $ 1. Dig.
Lib.
50. Tit. 16.) (Laurent. XI. 154. Demolombe. XVIII. 469.)
5*

Despre

acel

condamnaţi

la

muncă

(Interdicţie

sîlnicăa

sau

legala.)

reclusiune.

Art. 13. Cod. Penal.
— In timpul pedepsei lor, acei osândiți la
munca silnică, vor fi incapabili de a'şi administra
averea Și a dispune de
densa prin acte între wii, (Art. 10 urm. 16
Cod. Pen. Art. 435 urm. C. C.)

Art. 16. Cod. Penal.—Se

posiţiunile Art. 13. (Art.

va aplica osândiților la reclusiune dis-

13, 15 urm.

Cod.

Pen.)

Acei condamnați la munca silnică şi la
reclusiune sunt în
stare de interdicţie legală. In tot timpul
pedepsei lor, ei au un
curator care le administrează averea. (Art.
13 8 2 Coq. Pen.)
Ri sunt deci incapabili, în acest timp,
verea și de a dispune de densa prin acte de a'și administra aîntre vii. Art. 13 din
codul penal este formal în această privi
nță. (Comp. Arntz. II. 17 31.)
După acest tecst ex par însă a avea,
capaci tatea, de a dispune prin
testament, căci o incapacitate nu
poate să esiste de cât în basa
unui anume tecst de

tului

de

cât dreptul

lege, și legiuitorul
de a dispune prin

donațiuni. ?) Cu toate aceste, sar
putea
Deosebire de
la vechiul cod
comercial.

nos tru nu
act e între

râdică

osândi-

vii, adecă prin
su sține și contrariul, căcă,

mai darurile făcute în
urm
ȘI acele făcute cu dece dle mai
înainte de această vreme, dispo
Art. 720 al noului cod de comersițiune care nu. S'a mai reprodus în
In privinţa, fixărei datei încetă ț de la 1887.
rei plăţilor, vegi Art. 717
Veţi și Tom. 1 al lucrărei noastr
C.
e, partea, 1. p. 209. —In Comer.
cia, Cestiunea de a se şti
Franinterdicţie legală pot sau nudacă acei care se găsesc în stare de
să dispue

prin testament este contro-

PERSOANE

CAPABILE

după $ ultim
nică

al Art.

și la reclusiune

DE A DĂRUI

13

din

(Art.

ȘI INCAPABILE DE A TESTA.

codul penal, osânda

16)

atrage

după

la

sine

39

munca

sil-

degradaţiunea

civică, pe timpul osândei, și după Art. 22 $ 2 din acelaşi codice,
degradaţiunea civică atrage perderea tuturor drepturilor civile,
prin urmare, și a dreptului de a testa, care este un drept civil.
Nu cred însă ca această părere să poată fi susținută cu succes,

şi dovada, ce mai bună despre aceasta este că autorii care tăgăduesc în Francia dreptul acelui interdis legalmente de a testa,
(Duranton. VIII. 181. Troplong. Î. 525 etc.) nu se întemeiează
pe Art. 34 din codul pen. fr. (al nostru aproape identic 22),!) ci
pe Art. 29 din codul penal (al nostru 13 modificat.)
In vechile noastre legiuiri ($ 9, cap. 35 Cod. Andr. Donici Deosebire în-

şi Art. 728 din codul Calimach), acel osândit pentru vre o VInO-aetoaț
voe

văţie nu avea

să facă

El

nu

care

îl

făcea

de cât prin ertarea vinovăţiei
drepturile sale politiceşti. *)
Despre persoanele

dobândea

testament.

capabile de a dărui

și

să

redobândească

incapabile

de a testa.

(Art. 806 și 1231.)
Persoanele

capâbile

de

a dărui

şi incapabile

de

a testa sunt

minorii care mau împlinit încă vârsta de 16 ani. In adevăr, am
vădut, că acești minori, de și incapabili de a, testa, totuşi pot prin
contractul lor matrimonial să dee viitorului soț totul sau parte
din averea lor, cu asistenţa acelor a cărora consimţământ este
neapărat pentru validitatea căsătoriei (Art. 806 şi 1231), pe când
autorisarea, ascendenţilor sau a epitropului nu poate nică o dată
săi facă capabili de a dispune prin testament.
versată. Vegdi Demolombe. |. 192. — Casaţia fr. casând de curând o
decisie a curtei din Nancy, a admis pentru interdict dreptul
testa în timpul

pedepsei

sale, după

niște

nate a avocatului general Barbier. Vedi
Ortolan. Drept penal. II. 1556.
1) Art. 34 din codul penal francez prevede

5
——

atrage perderea

tuturor

drepturilor

conclusii

D. P. 83.

foarte

de

a

însem-

1. 113. Comp.

că degradațiunea

civică

csvice, în loc de civile, precum

prevede tecstul nostru, care, pe semne, din eroare a întrebuințat
cuvântul cizil în loc de civic.
După codul lui Andr. Donici ($ 11, cap. 35), acel condamnat la
moarte putea să facă testament, pentru că osândirea spre moartea
cea, firească rdâdică din mijloc osendirea cea politicească. — Codul
Austriac

(Art.

574)

prevede

din contra că acel condamnat la moarte

şi acel condamnat la închisoare grea
facă testament,

cel dintăi,

din diua

sau foarte grea nu poate să
notificărei condamnațiunei, ear

cel de al doile, în tot timpul pedepsei.

e

acest drept tul vechii.

40

CODUL

Despre

CIVIL. — CARTEA

ulte

In

UI. — TIT.

IL. — CAP.

1 — INCAPACITĂȚI.

încapacităţi care esistau în dreptul
astăgi nu mai au ființă.

dreptul

nostru

anterior,

mai

erau

vechii,

și cure

și alte incapacităţi

re-

lative la dreptul de a testa privitoare pe arhierei (Art. 761 Cod.
Calimach), pe călugări sau pe acei care alesese viaţa monahicească.
(Art. 762-—769 Cod. Calimach.)
Aceste incapacităţi estrase, după cum ne arată însuş codul
Calimach (Art. 769) din canoanele Apostolești, din Novela 123,
cap. 5l a lui Justinian, precum şi din Vasilicale (cartea 1V, titlul
1, cap. 9), au fost abrogate prin codul civil actual. (Art. 1912.)
_
Asemene incapacităţi, care esistă și astă în codul Austriac
(Art. 573), au avut ființă altă dată şi în Francia pănă la legea din
13 fevruar 1790. 1)
Codul lui Andronachi Donici ($ 9, cap. 35) mai prevede încă,
că testamentul

Darurile din

acelora

care

se

lepădau

de

sf. botez

?) nu

avea

nici o tărie. Asemene disposiţiuni nn se înţeleg de cât într'o
societate, precum era a noastră, în care predomnea. spiritul religios.

In fine, în codul Calimach, mai găsim încă o incapacitate
reBazica celor Jativă la daruri, care ne vine din dreptul bisantin
(Nov. 6 a împuternici că- paratului Const. Porfirogenit din anul 947): „Dăruirile
ce se fac
e poeţi
de

cătră

Art.1263 Cod.bogaţi

gealimacă şi1263

saraci

și neputernici,

ori

cu

și puternici, nefiind rudenii, sunt

ce

fel

de

chip,

celor

cu totul oprite,“ dice Art.

din codul Calimach. Această disposiţie a dreptului bisantin,

hrisov din figurează

1785.

cei

şi în Sobornicescul

hrisov

şteasca obicinuită adunare la 1839.

de la

1785,

modificat de ob-

„Se oprește cu hotărire de istov,

dice Art. 1 din acest hrisov, 5) să nu fie
slobod a se mai face
danii de cătră cei saraci şi de starea de
jos la cei mai bogaţi
ȘI puternici, ci daniile să fie slobode
a se face numai între cei

de

starea

de

o potrivă,

sau

puternici

la cei

saracă, şi de cătră
toată starea la sfintele monastiri şi
biserici.«
Legiuirea
Dincolo de Milcov, singurele disposiţii
care regulau raportuLie ic rile călugărilor în societate,
în privinţa bunurilor lor, era hrisovul
vința călugă- din 1776, precum şi legiuirea princip. Gr. Ghica
din 1827, preir
rio.V dută în ofisul princip. Ştirbei
din 1851. 4

e imbie
"1881.

:) dedu Demolombe. XVIII. 465. Pothier.
Donations et testaments, cap.

> superstitione
„Ela ui suntem
pă itinsa Puenet,
profanaruni..
e fL
s
d

|

BOnbum batisma
heretica,
n habeant factionem : nulli
în hereditate succedant &
nemine . scriba: niur heredes.«
([. 3 ” Coa.
4
Lib. 1. Tit. 7, de apostatis.)

*) Vedi colee cția Pastia, XI:p. 170,
„No
No.. 9 9. Vedi
, codul lui

şi A rt. 12,
„2
i
Andr. Donici care
din Soborni
) Vedi acest ofis publicat în reproduce RS
codul Caragea, ediția Brăiloiă hrisov
, p. 366
nota 1. Veţi și Tom. III al lucr
ărei
noastre, p. 225, nota 4.

INCAPACITATEA

DE

A PRIMI

PRIN

DONAȚIUNE

SAU

TESTAMENT.

41.

Aceste disposițiuni prevădând numai două casuri în privinţa
bunurilor călugărilor, adecă, ceea ce trebuea să se facă cu dânsele,
mai înainte de a primi tunderea, când cineva voea să îmbrăţoşeze
viaţa

monacală,

și cum

trebuea

să

se reguleze

bunurile

ce pose-

dau călugării la încetarea lor din viață, de aici reşultă că călugării,
după

tunderea

lor, puteau

prin alt mod, şi puteau
nuri dobândite. !)
Despre
Pe

lângă

face

achisițiuni,

fie prin

moştenire,

fic

dispune prin acte între vii de acele

bu-

câte-va incapacităță din dreptul Roman.
aceste

incapacităţi,

Romanii

mai

aveau

și altele.

Astfel, nu puteau să testeze:
10 Minorul care era sub puterea părintească, *) qui în potestute parentis est (L. 6. Dig. Lib. 28. Tit 1); 20 robii (L.
19. Dig. loco cit.) ; 30 acei care se îndoeau de starea lor, de statu
suo dubitantes vel errantes (|. 15. Dig. loco cit.); 40 acei care
picase

în mânele

inimicilor

în timp

de resboiii,

qui

apaud

hostes

sunt (|. 8. Dig. loco cit.);, 5” ostaticii (obsides), cât timp nu li se
dădea, voe de a testa (L. 11. Dig. loc. cit.) ; 60 râsipitorii în timpul interdicțiunei lor (Instit. $ 2. Lib. II. Tit. 12); 7* hereticii (mani-

chei) (LU. 4 $ 5. Cod. Lib. 1 Tit. 5);

8 acei

care contractase

o căsătorie incestuoasă sau oprită de lege nu puteau testa în
favoarea acelora, care erau străini de familia lor (L. 6. Cod. Lib.
5. Tit. 5), 9 acei condamnaţi pentru difamaţiune, 06 carmen

famosum
Cod. Lib.
Despre

(L. 18 $ 1. Dig. Lib. 28. Tit.1);
1. Tit. 7, citată p. 40, nota
incapacitatea

Incapacităţile

de

de a primi prin
sau testament.
a

primi

sunt

de

10" apostaţii (L. 3.

2) etc.
donaţiune
două

între

soiuri:

unele

vii
|
sunt

absolute și se opun ca o persoană să primească de la ori şi cine
(Art. 808, 811); altele sunt relative și se opun numai ca cineva
să primească de la anume persoane determinate.
1)

Curtea din Bucureşti, sub președ.

2

1876, No. 30. Vedi în privința deschidere moştenirei călugărilor,
Tom. III al lucrărei noastre, p. 225, nota 4.
Minorii care erau sub puterea părintească puteau însă să dispue
prin testament de peculul lor castrens și quasi-castrens. (Instit. Pr.
în fine. Lib. 2. Tit. 12.) Cât pentru minorul eșit de sub puterea
părintească,

el putea

să dispue

D-lui A. Cantacuzino.

prin testament

Dreptul pe

ca și majorul, dacă

era puber (12 ani pentru fete și 14 pentru barbați). L. 5. Dig.
Lib, 28. Tit. 1. Vedi şi supră, p. 31. Minorul nu putea însă nici
o dată să dispue de averea sa prin daruri între vii. (LL. 165.
Dig. Lib. 50. Tit. 17 și L. 3. Cod. Lib. 2. Tit. 22.) Vegi supra,
p. 28, tecst şi nota 1.
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CODUL

CIVIL.— CARTEA

].

III. — TIT.

II. —CAP,

II. — ART.

808.

Incapacităță absolute.

Incapacităţile absolute lovesc:

1% persoanele

care nau

0 €-

sistență fisică (Art. 808);
2% persoanele care n'au o esistenţă,
civilă (Art. 811, 817); 30 străinii, însă numai în privința imobilelor rurale (Art. 7 $ 5. Constit.); 4% persoanele necerte.
1”

Despre

persoanele

care

n'au

o

esistenţă

fisica.

Art. 808. — Este capabil de a primi prin donaţiune între vii ori
cine este conceput în momentul donaţiunei.
— Este capabil de a primi
prin testement ori cine este conceput la epoca morţei testatorului. 1) (Art,
120, 286 urm. 654, 924 C. C. Art. 906 C. Fr.)

Cea dintăi condiţiune pentru a putea, primi o liberalitate, ca
şi pentru a putea, dispune de averea sa, este de a avea ființă:
Esse enim debet cui datur. (L. 14. Dig. Lib. 29. Tit.
7.)
Așa

fiind lucrurile,

donatarul

ar

trebui

neapărat,

să esiste în

realitate în momentul facerei contractului, ear legatarul
în momentul morţei testatorului. 2) (Comp. Curtea, din București
. Dreptul
1891,

pe

Prin
sau

conceput

interesele
Deosebire de

la codul
viabtlităţer.

Altă3 deose-Ş

va ere
inarea Art,
1082 şi 1018
urm. fe.

maee
lRotul scobite

1)

Codul

12.)

No.

o favoare
se

sale. 5)
francez

specială

consideră

(Art.

654

ca

şi escepțională, copilul numai zămislit
esistent,

de

și 808.)

şi acel Italian

(Art,

724,

câte

ori este

vorba,

de

764,

1053) mai cer încă
ca copilul să fie viabil (vite habilis, perfe
cte natus), adecă să, fie
astfel conformat în cât să poată trăi; această
condiţiune nu se mai
cere însă de legiuitorul nostru care,
francez, a modificat, în această privință, depărtânduse de la codul
Art. 288, 654 şi 808, ceea
ce este conform și cu vechia noastră
legislațiune. Vedi
'Tom. III,
p. 236 urm. şi Tom. 1 partea I, p. 125,
şi partea II, p. 254, şi 331.
La Romani, cestiunea viabilităței
era controversată, Vedi Tom.
I al lucrărei noastre, partea II,
p.
254
nota
2
3.
.
2) Codul fr. face oare care escepțiuni
y
.
e.
.
la princi
piul că cineva
trebue

să esiste pentru
putea dobândi prin donațiune și testament și
anume, la donaţiunaiie
care se fac prin contractul de căsătorie (Art.
1082 urm.

fr..) şi la substituţiile permise (Art.
1048 fe. urm.), disposițiuni care au fost eliminate de
legi
932 urm. 936 urm.— Dl, Petrescu uitorul nostru. Vedi esplic. Art.
(Testamente, p. 75) n'a, observat
eliminarea acestor teeste ;
de aceea, D-sa dice că se poat
e și la noi
dispune în favoarea unor pers
oane neconcepute, adecă în
favo
copiilor care se vor naște din
viitoarea căsătorie, Vedi și Art. area
$ 2 din codul Italian, care
764
prevede că sunt capabili de
prin testament şi copiii imed
a
prim
i
iați a unei persoane dete
rminată în
momentul morței testatorului
, deși ei nu sunt încă
, Quantunque non siano
concepuţi
ancora concept.
) Aceasta nu este de cât
plicațiunea maesimei : »Înf
âns conceptus
„de ejus commodis agit
ur,“
die în ulero est, perinde QC Si în rebus human
is esset custotur, Quotiens de commodis ipsius
partus gueritur.« (|. 7. Dig.
Lib.
loco cil., unde se

INCAPACITATEA

Copilul

DE

A PRIMI

zămislit

PRIN

DONAȚIUNI

se consideră

SAU

TESTAM.
— ART. 808.

deci ca esistent,

dacă el se

43

va

naşte viu, ') chiar neviabil (non vita habilis) (veţi supră, p. 42,
nota 1), și chiar dacă el ar fi murit imediat după naştere, gaamvis natus îllico decesserit (L. 2. Cod. Lib. 6. Tit. 29), destul este
numai ca să se fi născut viu, căcă copilul născut mort este inesistent. (Art. 654.)
Pentru a se determina însă capatitatea acestui copil, ce e- Determina

La
[i
4
- upy Tea capacităpocăzatrebue să- se aibă
în vedere? Legea distinge
între
donaţiuni
șe; copilului.

şi testamente.
Pentru a fi capabil

de a primi prin

donaţiune,

trebuește

fi, dacă nu născut, cel puţin zămislit în momentul donațiunez,
decă

în momentul

autentificărei

actului,

ear

nu

numai

aCeseînţălege

a- ku) aonaiu:.

în momen-nei? Contro-

tul acceptaţiunei care sar face mai în urmă în numele donatarului

"15%

(Art. 815), căci oferta de a se despoea de averea sa nu poate fi
făcută acelui care nu esistă, adecă neantului. ?)
Pentru a fi capabil de a primi prin testament, trebuește a fi, Momentul

dacă nu născut, cel puţin zămislit în momentul morței testatoruluă, trebue
când copilul
să fie

și aceasta fără a se distinge dacă legatul este pur și simplu,

termen, sa condițional (comp.

C. Bordeaux. D.

Cuzămislit p.a

P. 84. 1. 247), Putea
primi
prin testa-

căci, pe de o parte, legea nu distinge, ear pe de alta, legatarul, cu ment. Contro:
RI
A
în pritoată condiţiunea suspensivă pusă legatului,> dobândeşte
la moar _Versă
vina legatutea testatorului

un

drept

eventual,

care

se va

putea

complecta lui condiţio-

maj târdiii.) Când legatul este condiţional, legatarul va mai trebui
încă să fie capabil şi în momentul îndeplinirei condiţiunei, fiind că
dice: „Qui în utero sunt, în toto pene jure civili intelliguntur în
rerum natura esse.“ Vedi şi Instit. Lib. 1. Tit. 13, $ 4, unde se mai
dice: „In compluribus causis, posthumi pro jam natis habentur.*
Macsima, înfans conceptus ete. era admisă și în vechia noastră legislaţiune. Vegi Art. 34 (22 Austriac) şi 986 din codul Calimach,
At,

40 lit. b, partea

4, cap.

3 din

codul

Caragea

ete.

Toate

a-

ceste legiuiri sunt citate în Tom. III al luerărei noastre, p. 236, nota 2.
) Cine trebue să dovedească că copilul s'a născut viu? Vedi Tom. |,
partea I, p. 125, nota 2 și Tom. III. p. 237, nota 3,unde se arată
controversa. Comp. Art. 120, 121 C. C. şi 35 Cod. Calimach.
2) Laurent. XI. 158, 376. Demolombe. XVIII. 579, 703. Aubry et Rau,
V. $ 649,p.429 urm. Coin-Delisle. Art. 906, No. 1 şi 2. Pand. Fr.
Donations. 1. 903. Boileux. III. p. 485. Mourlon. Il. 586. Arntz.
II.

1734.

Bonachi.

IV. p. 42, 43. — Contră. Demante.

Duranton. VIII. 223. Marcad€. IIL.
Verge. III. p. 32, nota 3. Vazeille.
196. Petrescu. TZestamente. p. 77.
donatarul trebue să fie conceput

IV.

26 bis, 1.

499. Troplong. II. 616. Mass6Art. 906, No. 1. 8. Lescot. |.
După acești din urmă autori,
numai în momentul acceptărei

donaţiunei. Vegi și spfră, rubrica: despre momentul la care trebue

să esiste capacitatea de a dispune și de a primi.
2) Cu toate că acest drept nu e transmisibil la moştenitorii legatarului

(Art.

925),

totuşi el esistă sub oare care raporturi.

poate deci să'1 vândă şi să facă actele neapărate
lui. (Art, 1016.) Mourlon. IL. 583, nota 1.

Legatarul

la conservarea

224:
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CODUL

după

Art.

finitiv

CIVIL.— CARTEA

II. TIT. II.— CAP.

II.
— ART.

808.

925, transmiterea obiectului legat nu se îndeplineşte de-

de

cât la această

epocă.

!)

Testatorul n'ar putea deci să facă un legat în favoarea unei
persoane care mar fi zămislită în momentul morţei sale, nici chiar
supunând-o formal condiţiunei suspensive a nașterei (si nascatur),
pentru că nu se vede, în asemene caz, care ar fi termenul îndeplinirei acestei condițiuni, în urma morţei testatorului. 2)
Stabilirea
Cât pentru cestiunea de ase ști dacă presumțiunile care homomentului
concepțiunei, făresc un minimum şi un mazimum al gestaţiunei (Art. 286, 288
şi 289) sunt sau nu aplicabile în specie pentru a se stabili momentul concepțiunei, vedi Tom. III al lucrărei noastre, p. 237,
urm.,

')

unde

Vegi
580,

se arată

controversa. 3)
II. 582, 583. Boileux.

Mourlon.
718,

719

Laurent. XI.

III. p. 486.

159 și 384.

Arntz.

IL.

Demol.

XVIII.

1733, 1756. Mar-

cade. III. 498. Mass6-Verge. III. p. 50, tecst. Demante. IV. 38 bis,
care revine asupra primei sale opiniuni. Bonachi. 1V. p. 38 și 44.

Vei şi Pand. Fr. [. 2060 urm.—Contră.

aceste controversată,
țional, e de ajuns ca
nirei. condiţiunei, ear
torului. Vedi în acest

Art.

902 Nr.

10.

Duranton

1041, No. 3. Mass6-Verge.

650,

p. 455,

teest

Cestiunea este cu 'toate

şi unii admit că, în privinţa legatului condilegatarul să fie conceput în momentul îndeplinu numai de cât în momentul morței testudin urmă sens: Troplong. Î. 439. Vazeille.

şi nota

VIII.

229,

231,233.

III. p. 50, nota 9.

10. La

p. 430

din

Coin-Delisle.

Aubry
acelaş

et Rau

Art.

V. $

volum (tecst
şi nota 2), savanții comentatori a lui Zacharice
părăsesc insă
acest, sistem.
La Romani, legatarul, pentru a putea primi un
legat condiţional,
trebuea să fie capabil numai în momentul
îndeplinireă condițiunei.
Vedi 1. 41$2. Dig. Lib. 1. Tit. 30 ;—L.
4.
regula Caton.—L. 59 $ 4. Dig. Lib. 28. Tit. Dig. Lib. 34. Tit. 7, de
5. Vedi și [. 62. Dig.
Lib. 28 Tit. 5, după care o persoană necapabi
lă putea fi rânduită
spre a lua moștenirea în timpul când
ea devenea capabilă. Aceeaş
soluțiune era admisă şi în codul Calimach
. »„Nimene nu poate câ-

Dreptul
Roman.

ştiga,

dice, Art

890

din

codul

Calimach

(703 Austriac), nici lăsa
moștenitorilor sei dritul atârnat de
condiția
urnitoare, când el la
împlinirea că nu se va afia în viață,
sau nu va fi vrednic a] câștiga.“
In cât, privește însă, legatul pur și
simplu, legatarul trebuea, să
fie

Deosebire între dreptul
Roman şi acel actual în

capabil atât în momentul facerei
testamentului, cât și în vremea,
- Morţei testatorului : „Quod,
si testa menti facti tempore decessiss
et

privinţa legatului pur şi
simplu.

4

:)

%)

;

»

, Quandocunque decesserit, non valet.“

de reg.

potist tati macaer
ri
ne e
00d
Comp. Arntz. II. 1756. Mârzescu.
Li

,

Ă

,

-

,

Caton.)
._
o...

Comp.
L. 29 Dig.
...

initia 210” Dig, loco et

Mazimele drept. Roman, p. 17
urm.
)
tea din
Bordeaux. D. P. 84. |.
247. — Aceeaș soluțiune se
admite Și în privința persoanelor
vale. Demolomb
moe. XVIII.
649
431. Veay
588. Laurent. XI.CI. 192 „Aubry
<A
et Rau. V. Ş
»p.
431. Vedi îafră, p. 47 teest ŞI nota
1. Vegi și Tom. I
partea 1, p. 126, unde se arată
controversa.
!
Pentru a se stabili
momentulU conce pţiunei, se
La
va putea avea în vedere presumțiunile statornici
te de Art.
Ai
286,ț 289, Lînsă aceste tecste

INCAPACITATE DE A PRIMI PRIN.
DAR SAU TESTAMENT. —ART.
2”

Despre

persoanele

care

nu

ati

o

esistenţaă

811, 817.
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civilă.

Art. 811. — Disposiţiunile între vii sau prin testament făcute în
favoarea ospiciilor, saracilor dintro comună sau stabilimentelor de utilitate publică, nu pot avea efect de cât de sunt

atorisate prin ordonanțe dom-

nești (în urma avisului consihuiui de Stat. !) (Art. 808, 817 C.C. At.
40 $ 9 şi 42 3 3 LL. comunală din 1887. Art. 131 Constit. L. din 12
lulie 1866, p. eons. de Stat. Art. 910 C. Fr.)
Art. 817.— Donaţiunile făcute persoanelor morale nu pot fi acceptate

de cât prin

ordonanță

domnească

(decret

regal)

(dată

?n urma

avisului consiliului de Stat.) 2) (Ast. 811 C. C. Art. 40 $ 9 și 42 $3
L. comunală din 1887. Art. 131 Constit. și L. din 12 Iulie 1866. Art.
937 C. Fr.)

Art. 811

şi 817

unei persoane

morale

din codul civil.
taluri,

de

Art.

stabilimente

se ocupă

de . donaţiunile

sau juridice,

811
de

se ocupă
utilitate

după

numai
publică

cum

şi legatele făcute
se esprimă

de
și de

Art.

96

ospiciuri sau
saracii

pe

şpicare

îi vepresintă comuna 5) (Art. 13 L. comun. din 1887), ear Art.
817 de ori ce persoană morală sau juridică.
Persoana morală este o ființă abstractă, inteleetuală, creată Persoană morală. Definiprin ficțiunea legei, într'un interes social și întrun scop de utițiune.
litate publică, având un
patrimoniu deosebit,
capabilă de a avea,
drepturi şi datorii.
.

,

.

,

”

nu vor avea în specie puterea unor presumţiuni legale, ca în casul
recunoașterei unei filiațiuni. Mass6-Verge. II, p. 240, nota 2 și III. p.

32, nota 2.—Contri. Vedi autorităţile citâte în Tom. III al lucrărei
noastre p. 238, nota 1, şi la autorităţile citate, adde: Troplong. II. 606.
1) Partea, relativă la, avisul cons. de Stat trebuește ştearsă din teest,
în urma desființărei consiliului de Stat prin Art. 131 din Constituție şi legea din 12 Iulie 1866.
2)

Vedi

observaţiile

de la nota precedentă. —Eată

cum

se esprimă

în Lege comu-

această privinţă legea comunală din 1887, Art. 42$ 3: „Sunt su-nală din 1887
puse aprobărei regale: primirea darurilor și legatelor făcute co-A!tArt. 40 1258 $ 9.și
munei, bisericiior și în genere
situate pe teritoriul comunal,

tuturor aședemintelor de binefacere
când valoarea lor frece de 10,000

lei * Vegi și Art. 40 $ 9 din aceeaș lege, unde se dice: „Sunt supu-

se. aprobărei formale a ministerului de interne, pentru comunele
urbane reședințe de district, și a comitetului permanent, pentru
celelalte comuni urbane și rurale: primirea darurilor şi legatelor
făcute comunei, școalelor, bisericilor şi în genere tuturor aședemintelor de binefaceri situate pe teritoriul comunei, când valoarca lor nu trece peste 10,000 lei.“
,
3) Ta codul Calimach (A:t. 717), o obştime de saraci dintr'o politie
se sacotea, ca o persoană morală. Deci, dacă se lăsa saracilor o
sumă de bani, această sumă se împărțea de o potrivă între toți
saracii locului unde murise testatorul (Vedi și L. 49. Cod. Lib.l.
Tit. 3.) Vegi şi Art. 843 din acelaș codice (651 Austriac), care vorbeşte de legate lăsate pentru pricini cuvioase la monastiri, biserici,
școale, spitaluri, orfanatrofii, saraci etc.

Art. 717,843
Codul Calimach,.
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CODUL CIVIL. — CARTEA III.— TIT. II.— CAP. I1.— ART. 811, 817.

Persoana moNumai legiuitorul are dreptul de a înființa așemene persoane,
rală nhințata
nu poate pentru că nică
o ficțiune nu poate
să esiste fără o y anume dlege. !)
,
uu
y
de cât Sin

Cea

dintăi persoană

morală

este

Statul,

adecă

colectivitatea

leg.
tuturor locuitorilor care formează și compun 0 națiune.
.
.
Comunele,
Imediat după Stat, vin comunele ?) care, dupăaa
Savigny,

județele eic.o esistenţă naturală și chiar anterioară Statului.

Vin

au

apoi, dis-

trictele sau judeţele, stabilimentele de utilitate publică (şpitalurile,
birourile de binefacere etc.), casele de economii, diferitele credite
(urban, rural, agricol), universităţile, academia Română, (L. din
30 Martie 1879, Art. 3), societăţile comerciale, afară de acele în
participare. ?) etc. (Art. 77, 78 urm. Cod. Com.)
Disposiţiuni
Se poate dispune prin donaţiune sau testament nu numai în
ăcute în favoarea per- favoarea

soanelor morale.

1)
2)

E
Societate in

participaţie.

Art. 253 Cod.
comercial.
Dreptul so-

cietăţilor da
primi liberalităţi. Con-

troversă.

unei

N

persoane

:

fisice,

dar

câ

şi în

favoarea

unei

YI

persoane

Cas. Rom. și Curtea din Craiova. Dreptul pe 1881, No. 50. Laurent
I. 288 și autorităţile citate în Tomul I al lucrărei noastre,
partea

I, p. 126, nota 2.
Comuna este o persoană

morală,

dice

Art.

1

din

legea

comunal

ă
de la 1887— .In privința persoanelor morale,
vedi pentru maj
multe detalii Tomul 1 al lucrărei noastre, partea I,
p. 126 urm.
?) Asociaţiunea în participare, dice Art. 253
din noul cod comercial,
nu constitue, în privinţa celor de al treile, o
ființă juridică distinctă de persoa

na înteresaţilor. Cei de
treile nu au nici un
drept și nu se obligă de cât cătră acela alcu care
a contractat.
Celelalte societ
ăți

comerciale,

care

dică (Art, 78 $ ultim din codul comercial),

constituese

0 persoană

pot ele să primească

juri-

libe-

ralități, ȘI sunt ele, în această privinţă,
supuse prescripțiunilor Art,
811 și 817? Sar putea dice că scopul
ce'și propune ori ce societa-

te comercială fiind de a aduna capitalurile
necesa

re la funcţionarea
sa, nimic nu S'ar opune ca o socie
tate comercială să poată primi
capitaluri cu titlu gratuit, și aceas
ta fără nică o autorisare. Vedi
în acest sens Tribunalul din Paris.
D. P. 83.3. 31. Iaem. Ch. Lyon

Caen, nota asupra legei din 17 April
însă inadmisibilă, căci peroanele mora 1881. Această părere este
nefiind admise de lege
de cât in vederea unei misiuni speci le
ale
și
a unui scop particular,
0 socie

tate ar putea cel mult să
primească
vederea misiunei ce ea are
de îndeplinit,

liberalităti
i p

numai

în

biect străin de atribuțiunile sale.
Comp. Laurent, [. 304 și XVI. 62.
Și încă, și în aseme-

dobândi avere
titlul gratuit, ea va avea nevo
e, fără nici o îndoeală, de auto cu
ea guvernului, căci, din caus
risaa lipsei de control, o soci
etate ar putea să se îmbogăţească din
ricol pentru Stat. Lucrul estecale afară și să devie adese ori un peașa de adevărat, în cât
pânăa declara societăţile
comerciale absolut incapabi unii mere
le de a dobândi avere cu titlu

l gratuit, soluţiune care
la mulți s'a, părut juridică, pentru că societăț
ile comerciale nu au
în genere de scop
utilitatea publică, ci real
isarea unuj beneficii,
ceea ce ar esclude
ideea de a dobânai

Pand. Fr. Donafions.

avere prin donaţiunt
I, 1045 urm,
fini

saa jestamente.

Comp.

INCAPACITATEA

DE

A PRIMI

PRIN DAR SAU TESTAMENT
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47.

morale sau juridice, însă pentru ca disposiţiunea să fie validă, se
cer două condițiuni:
1* Persoana morala gratificată trebue să aibă o esistenţă legală, adecă trebue să fie recunoscută prin o lege în momentul
donaţiunei sau a morţei testatorului,!) căci altfel ea ar fi asimilată
unui copil neconceput.
1) Comp, Cas. Rom.
Nu

sar

putea

(Art.. 808.)
Bulet. Sa I pe 1881, p. 372. Pand. Fe. L. 917 urm. Recunoaște-

deci

gratifica o

persoană

morală

care

mar

avearea persoanei

ființă în momentul donaţiunei sai: a morţei testatorului; chiar a-morale de. cătunci când persoana morală ar fi esistat numai de fapt, fără a fi fost piresefect
însă recunoscută,
cătră legiuitor

Cu alte cuvinte, recunoaşterea

nu

are

efect retroactiv

pănă

personalităţei de retroactiv.

în diua

când persoana

morală a esistat de fapt, și nu produce etecte de cât din diua de
când s'a, manifestat. Vedi Tom. Î, partea IL, p. 126, 127, unde se

arată controversa, și la, autorităţile citate acolo, adde: D. P. 64.1.
218. D. P. 65. 1. 83 și 2. 176. D.P. 63. 2 190. D.P.67.1. 110.

— Contră.
La Romani,
incapabile,
tuerii. (|.
De

Troplong. Donations. Il. 612. Arntz. IL. 1737, în fine.
se putea din contra dispune în favoarea unei persoane
pentru timpul când ea devenea capabilă, cum capere po62. Dig. Lib. 28. Tit. 5, de heredibus instituendis.)

asemenea,

nu

sar putea

ne imorale străine nerecunoscută
petentă

a Statului

Român.

dispune

în favoarea

unei

persoa- persoană mo-

şi neautorisată de autoritatea com- rală străină.

(Comp.

Art.

237

urm.

Cod.

comer.

din Recunoaşte-

ei seau1887.) Cas. Rom. Bul. S. IL. pe 1878, p. 581 și p. 1880, p. 242. Vega
Şi autorităţile citate în Tom.I, partea

I, p.

127, nota

3, şi la auto- petentă Ro-

ritățile acolo citate, adde: Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1091,
Nr. 43. Laurent. |. 306, XI. 196 și XXX. 254. Idem. Drept International. IV. 119 și Pand. Fr. Râpert. Donations. |. 1042 urm.

mână.

Nu trebue însă să confundăm această ipotesă cu acea în care un Dreptul de
testator ar lăsa o sumă de bani pentru înfiinţarea unui stabiliment fundațiune al
de utilitate publică (o școală, un șpital, etc.), căci, asemene libe- Prionaralitate ar fi validă, cu toate că stabilimentul v'ar fi avut fiinţă la
moartea testatorului, remănând însă ca personalitatea acestui stabiliment, să fie recunoscută prin o lege posterioară. Fie-care particular are deci dreptul de fundaţiune în puterea unui vechiii obiceiii al pământului, consacrat şi în dreptul Roman. Vedi Tom. |.

partea

I, p.

127. Laurent.

|. 193. Arntz.

1737,

IL.

p. 349, punctul

2. Comp. D. P. 64. 1.265.D. P. 59. 1. 444: „Considerând, dice o
decisie a Curţei noastre supreme din 1879, că când cineva ar fi
dispus de o parte din averea sa pentru înființarea unui stabiliment
de utilitate

publică,

disposițiunea, nu

cade

eo spso,

ci ea se men-

ține dacă Statul (sau mai bine gis legiuitorul) recunoaşte şi admite
înfiinţarea acestui institut....* (Bulet. Cas. S-a I peanul 1879, p. 358.)
Comp. Curtea, din Iași (Dreptul pe 1885. No. 69, p. 550) care arată că, din vechime, la noi, obiceiul pământului înputernicea fundațiuni de instituţiuni de binefacere, precum biserici, monastiri,
școale, șpitaluri etc. Vedi în acest sens şi conclusiile D-lui procu-

ror general al Inaltei Curți de Casaţie, G. Filiti, în afacerea Oteteleșanu-Kalenderu, publicate în Dreptul pe 1892, No. 25. Curtea din

Bucureşti

a anulat,

cu toate

acestea,

testamentul

def. IL.

Oteteleșanu care lăsase întreaga sa, avere unui institut de educa-

țiune ce urma să se înființeze după moartea sa, din causa incapa-
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Monastirile ne mai fiind decă astăgi persoane morale, în urma,
legei
secularisărei de la 1863, sunt incapabile de a dobândi
ur-

PersonalitaJitatea mona-

stirilor în
ma seculari-

sărei.

Con-

troversă.
Autorisarea
persoanei

morale.

avere,

de unde

resultă

că legatul

lăsat

unei

monastiră,

în

urma

legei de la 17 Dechembrie 1863, este caduc și foloseşte moştenitorilor legitimi. !) (Art. 928.)
2” Persoana morală trebue să fie autorisată de a primi darul sau legatul, şi această autorisare prealabilă are de scop dea
împedica

liberalităţile

excesive

care

sar

putea face în detrimentul

familiilor. ?)
cităței beneficiarului care nu avea o esistență legală în momentul
morţei testatorului. Dreptul pe 1891. No. 12.
Curtea

însă,

prin

aceeaș decisiune,

a menţinut

alt punct de vedere, fiind că testatorul având

testamentul

îndoeală

din

asupra, va-

lidităței lui, instituise în mod subsidiar pe Dl. 1. Kalender legatar

universal al acestei averi. cu îndatorire şi rugăciune de a aduce
la îndeplinire în întregul lui acest testament privitor la întemeierea unui institut de creștere, educaţiune şi înzestrare de fete române:
„Considerând, dice Curtea, că Art. 808 nu se opune la validitatea disposițiunei, pe cât timp Ion Kalender fiind o persoană capabilă de a
primi bunurile ce i s'au transmis, proprietatea lor nu va remânea în
suspensie

de

cât pănă

la înființarea,

institutului,

ear

după

ce va

avea o esistenţă legală, institutul le va, primi de la legatarul instituit.“

In zadar moștenitorii

legatul

este

nul,

def.

pentru

a face indirect sub o alta
întrun mod direct, căci şi
instituțiunea unui legatar
lege. In specie, nu esistă,
misară,

serva

pentru

bunurile

Lestamentul

că legatarul

și a le

Oteteleșanu s'au încercat a susține că

că testatorul

ar fi ales

o cale

piedisă spre

formă ceea ce nu'i era permis să facă
acest mijloc a fost respins, de oare ce
universal cu sarcină nu este oprită de
după Curte, nici substituțiune fidei-conu

era

obligat

remite la oa

a fost deci menținut,

și

treia
această

țită şi de Curtea noastră supremă, în urma
ale distinsului seu procuror general, G.
sebita onoare de a cita înaintea înaltei
crare., Vedi Dreptul pe anul 1892, No.
putem încă cita și alte autorităţi. Vedi,

din Caen. D. P. 71.

prin

testament

persoană.
teorie

a con-

(Art. 803.)

a fost consfin-

unor conclusiuni însemnate
Filiti, care ne a făcut deoCurți modesta noastră lu25. Tot în acest, sens mai
de es., Cas. Fr. şi Curtea

1. 97.D.P. 69. 2. 225. Com. și D. P. 76.
1. 226. Demolombe. XVIII. 590. Coin-Delisle.
Art. 906, No. 6. Aubry et Rau. V. $ 649, p. 432.—Contră.
Laurent.
XI. 194. Pand.
| Fr. 1. 935, 936. Bertauld în nota
din
) Cas. Rom. Bulet. Sa [ pe anul 1878, D. P. 69. 2. 295.
p. 356 şi Dreptul pe 1879
No. Ul. Comp. și Dreptul pe 1872, No. 1, p.
6. Idem. Cas. Rom. Secțiuni unite.
Bulet.

,
Dreptul Roman.

i

pe

„n

anul

1873,p.

, 50 Și 83.

= 4 Jucrărei

265. —

Contră. Gr. G. Păucescu,.

AL, Degre.

noastre,

Dreptul

partea

1,

pe 1874.

p. 133.

) La Comani, donaţiunile făcute ospiciilor,
saracilor, uperibus (L.
24. Co „Lib. 1. Tit, 3), comunelor,
civitatibus
(L. 26. Dig. Lib.
6, i . I) sau unui stabiliment
de utilitate publică uutorisat de
gi
(L. 1. $ 15.Dig. Lib. 36. Tit,
torii acestor persoane morale, fără 1), erau acceptate de administranici o autorisare specială, L. 24.

Cod. Lib, 1. Tit. 3 şi L.1 $1. Dig. Lib 3 ee

pc
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Persoanele

morale

litate, cât timp mau
Aceaştă, regulă

sunt deci incapabile

de a primi o libera.

.

fost autorisate de puterea esecutivă. !)
își primește aplicaţiune nu numai în privinţa,

Donaţiuni

ordinare, dar încă

Manuale.

disposiţiilor cu titlul gratnit făcute în formele
și în privința

49

donaţiunilor manuale, ori cât de neînsemnate ar fi, ?)

și acelor deghisate. 2)
Această

autorisare

nu

va putea, nică întrun

caz

să fie dată

în Autorizarea

urma morţei dărnitorului, căcă o liberalitate nu poate fi consumată de dată în urma
cât în timpul vieței dăruitorului (Art. 814), de unde resultă că mortei dăruitorului.
dacă autorisarea sa dat în urma morţei sau nu s'a dat de loc,
darul

manual

va

putea

fi cerut

înapoi,

în

casul

întăi,

de

cătră,

moştenitorii dăruitorului, ear în casul al doile, de însuși dăruitorul. 4)
La noi, monastirile puteau de asemene să dobândească un legat Dreptul nosau o donaţiune sub legea vechie, fără nici o autorisare. Cas. Rom. stru vechiii

Bulet. Sa 1 pe 1870, p. 34. In adevăr, după
națiunile sau legatele făcute unor
ceptate de dânsele în basa unor

codul

Calimach, do-

anterior.

stabilimente pioase trebueau aclegi sau hrisoave date pentru

acest scop. (Art. 43. Cod. Calimach.) Cas. Rom. Dreptulpe 1884, No. 67.
Art. S11 din codul actual nu poate deci fi aplicat aședămintelor Legate dode mână moartă, pentru legatele dobândite în timpul legei vechi, bânâite sub

pentru că aceste aşedăminte nu aveau nevoe altă dată de autori- legea veche.
sarea puterei esecutive spre a dobândi un legat, (Art. 1. C. C)" Au
Cas. Rom. Bulet. Sa I pe anul 1870, p. 33.
In Francia,

altă dată,

persoanele

morale

de care este vorba, erau

Dreptul

incapabile de a primi ori ce liberalitate. (Edictul din August 1749.) vechii franAceastă incapacitate n'a mai fost reprodusă în codul actual.
cez.
Această incapacitate nu loveşte de cât însuși stabilimentul neau- Capacitatea,
torisat, nu însă şi pe fie care din membrii care] compun în mod personală a
individual, ut singuli. Ori care din membrii care compun persoana membrilor

morală își păstrează deci capacitatea sa personală. Demol. XVIII. Care opun
591. Pand. Fr. Râpert. 1. 956 urm. C. Paris. D. P. 79. 2. 225. Comp."
și Trib. Lyon. D. P. 83. 2. 231. „Zi enim, non quasi collegium,
sed quasi certi homines, admuittentur ad legatum.“ (L. 20. Dig. Lib.
34. Tit. 5, de rebus dubiis.)—S'ar putea întâmpla ca membrul unei
comunități personal gratificat să nu fie de cât o persoană inter-

pusă și ca liberalitatea să fie în realitate făcută în folosul persoanei
morale

neautorisate,

în care caz nu mai

remâne. nici

o

îndoeală

că liberalitatea va fi anulată. (Art. 812.) N'ar trebui însă să eredem, după cum greșit susține Emile Ollivier (Revue pratigue, Tom.
V, anul 1858,p. 112),că liberalitatea făcută unui membru al unei
comunităţi trebue, pănă la dovada contrarie, să fie presupusă a fi

făcută în folosul însăşi acelei comunități, pentru că frauda nu se
presupune nici o dată. Comp. Curtea din Paris. D. P. 78. 2. 233
şi Pand, Fr. Râpert. Donations. |. 958 urm.

Laurent. XI. 301. — Vedi însă Curtea din Paris. D. P. 67. 1. 170.

Laurent. XI. 300 urm. Pand. Fr. 1. 1061. Boileux. ÎI. p. 494. Demol.
XVIII. 603. Comp.D.P.50. 2. 27. D.P.53. 2.92. D. P.67.1. 169.
D. P.82. 2.105. — Contră. Vazeille. Art. 937. No 9. 8. Lescot. I. 260.

Laurent. XI. 304, 305.— Contra. C. Paris şi Cas. Fr. D. P. 53. 2.
92. D. P. 67. 1. 169. D. P.82.

2. 105.Comp.

Demolombe.

XX. 63.
4
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[mesactitate
Liberalitatea nu se primește prin ordonanță domnească sau
de tecst. Jecper regal, după cum impropriu se esprimă Art. 817, ci
de cătră,
administratorii persoanelor morale, ') în urma unui decret regal,
care încuviințează primirea donaţiunei sau a legatului. (Mourlon.
II. 672.)
Acceptarea donaţiunei se va face în forma, prescrisă,
de Art. 814.
Cât pentru legate, administratorii persoanelor morale nu sunt. obligaţi a le accepta în mod espres şi în forma
autentică, voinţa lor putând în de ajuns fi manifestată prin
cererea
autorisaiunei legale. (Laurent. XI. 295.)
Casuri în care
Decretul regal se cere numai când valoarea întrece
suma
mu se cere de 10,000 lei. :) De câte ori valoarea
donaţiunei sau a, legadeeretul
tului
nu întrece

această sumă,

nu maj e

nevoe de

un decret

regal,
ci numai de aprobarea ministerului din lăuntru
pentru comunele urbane reşedinte de districte, şi a comitetului permane
nt, pentru celelalte

comune urbane și rurale. 3)

Transerierca

actului.“

Când

liberalitatea va consista în imobile,

administratorii

soanelor morale sunt obligaţi a cere trascrierea,
actului,
oposabil celor de al treile. (Art. 818 urm.)

per-

spre a. fi

ResponsabiFi vor fi responsabili atât pentru lipsa de
acceptare cât Și
litatea udmi- pentru lipsa de trascriere la timp (Art.
820), căci, cu toată tăpentru lipsa Cerea legei, Art. 820 este,
după părerea tuturor, aplicabil și
la
de acceptare persoanele morale. (Vegdi
înfră, esplic. acestui art.)
scriere. Art,

Tecstul nostru nu cere, ca acel francez,
ca autorisarea, puterei esecutive să fie anterioară accepta
ţiunei din partea, acelor în
Autorisarea drept, însă,cu toate aceste,
nu
820.

mai rămâne nică o îndoeală că ad„antericară ministratoriă persoanelor
morale nu vor putea, să primească
liberaaccept
litatea înainte de a cere şi de
a dobândi cuvenita autorisare
de
la guvern, care singurul este
menit a aprecia dacă liberalitatea
este
sau nu admisibilă

şi folositoare.

Acceptare
Mai mult. încă, guvernul usând de
dreptul seu de direcţiune
din oficiă. Superioară, ar putea chiar
din oficii să impue acceptaţiunea
liberalităţei, însă aceasta numai stabilimentelor
publice a căror administraţiune este mai
tului. (Pand.

Legat făcut

în folosul în-

1)

| tul
Lega

2)

Vedi „. Art. 42

publice.

Inlocuirea
nirea
Regelui

niște,

prin

mult sau mai

Fr.

Donations. |,

puţin

1114,

în legătură cu acea a Sta-

1115.)

făcut în Javo
j
A
area
înstrucț iunei publice se
acce tă de ministerul cultelorşi al instru
cți
unei publice. Liberalităţile
unei şcoli libere, ear
'Ricuts însă
nu publice, nu

pot fi considerate ca
în favoarea Statului. Ved
făcute
i înjră, p. 56, te
$3.L
xt
și
nota
2.
Ş,
„COM. din 1887,
citat su ră, p. 45, nota 2
Consiliul de miniștri,
în
lipsa Regelui

din tari Doite să auto
rize
pe 0 persoană moralăa acce
lidă, dacă consiliul de Min pta liberalitatea, şi acceptarea, este vadacă Regele, „In urma înt iștri era investit cu asemene putere, şi
oarcerei sale din străinăta
torisarea dată de consil
te, confirmă auiul
miniştrilor. Cas. Rom.
, 1882, p. 679. Idem.
Sa I. Bulet.
Curtea din Iași. Dreptul
) Vegi Ant. 40$ 9 din
pe 1882, No. Is
be
L. com. de la 1887, cita
t supră, p. 45, nota 2
4
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Despre caracterul nulităţei disposiţiilor cu titlul gratuit făcute în
folosul unei persoane morale neautorisate. — Consecinţile
acestei nulităţi.
Liberalităţile

nerecunosc
ute
.
o.

.

făcute

în frauda

legei

unor

persoane

morale

Inesistența.

nu sunt numai anulabile, ci radical nule, sau, mai liberalităței
u
u
.
A
„_„u
făcută- unei

bine (is, inesistente,

pentru că, după

Arţ.

966,

obligaţia întemeiată

persoane

pe o causă nelicită este inesistentă, și în specie, causa, adecă, morale nemotivul juridic care face pe părți să contracteze, este nelicită și
”
oprită de lege, prin urmate, contrarie ordinei publice. (Art. 968.) !)
Tot ca nule trebue să considerăm şi liberalităţile făcute unor Donaţiuni

persoane morale chiar recunoscute și autorisate,

dacă ele au fost deghisate.

ascunse sub forma unui contract cu titlul oneros, san în numele
unor persoane interpuse. 2) (Art. 812 $ 1.)
Din faptul că liberalitatea nare ființă, resultă pentru moş: Dreptul de
tenitorii

dispunătorului

dreptul

dăruită, în urma morței
iegei nu

de a revendica

sale, 5) pentru

pot nici o dată

să transfere

averea

legată

sau a revendica

că actele făcute în frauda ruită sau leproprietatea,

fără

a se dis-

eată-

tinge intre actele cu titlul gratuit și acele cu titlul oneros. Această
revendicare se va putea esercita de insuşi autorul disposiţiunei,
insă,

cele

mai

multe

ori,

el nu

tocmai autorul fraudei.
Posesorii averei dăruite

vor putea să opue

usucapiunea

o va

esercita,

sau legate,

pentru

că

el este

complici ai fraudei,

acțiunei în

revendicare,

oră

nu Nu se poate

de AP

ea

unde ar veni ea, pentru că €i nu au nici bună credință, nică titlul sucapiunea.
Art. 1895
;
just.
(Art. 1895 urm.)
urm.
Fi nu

vor putea

să

opue

nici preşcripția

de

30 de ani, care

Prescripţia

nu cere nică titlu, nică bună credință, pentru că nu esistă pose- cea lungă,
siune, când corporaţiunea este incapabilă de a poseda. £)
Detentorii averei dăruite sau legate în frauda legei vor res- Restituirea
titui decă nu numai averea ce ei deţin fără drept, dar încă şi fructelor.
') Laurent. XI. 180. Pand. Fr. 1. 966 urm. Cas. Fr. D. P. 70. 1. 349.
2) Laurent. XI. 419. Demolombe. XVIII. 631. Demante. IV. 32 bis VIII.
Aubry et Rau. V. $ 649, p. 445. Veţi şi înfră esplie. Art. 812,
sub rubrica: încapacitățile la care Art. 812 este aplicabil. 3) Art, 10 al edictului din August 1749 autorisa acţiunea in revendicare
din partea moștenitorilor dispunătorului, chiar în timpul vieţeă sale,
și Laurent (XI. 181) regretă că acestă disposiţie salutară şi derogatoare la dreptul comun n'a fost admisă de legiuitorul modern.
Ori cum ar fi, astădi, moştenitorii n'au nici un drept, cât timp suc- +
cesiunea autorului lor nu este încă deschisă. (Cas. Fr. D. P. 70. 1. 277.) _.
*) Laurent. XI. 182. Pand. Fr. Râpert. 1. 970 urm.—Contră Cas. Fr. Pine dene-.
D. P. 80. 1.145.
— Betenterii averei dăruite sau legate n'ar putea primire trasă
opune acţiunei în revendicare finea de neprimire trasă din esecu- vea testamentarea şi confirmarea testamentului, pentru că nu se poate renunța
tului.

la nulitățile care sunt de ordine publică. (Art. 5.) Laurent, loco cit.
Pand. Fr. Donations.

L. 974. Cas. Fr. D. P. 66. 1. 77.
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fructele. percepute de dânșii, pentru că ei sunt complică ai fraudei
(Art. 485—487), şi vor fi în acelaşi timp solidar responsabili pentru

obligaţiile care

resultă

din delictul

gea noaștră fiind formală în această
go

Despre

incapacitatea

-

(Art.

străinilor

7 $ 5 Constit.

sau

quasi-delictul

privinţă. ?) (Art.
de

a

dobândi

revisuită

lor,

le-

1003 C.C.)

imobile

la 1879)

rurale.

Dreptul de a dobândi imobile rurale ?) fiind, în urma Constituţiei revisuită la 1879, un drept politic, Art. 7 $ 5 din Constit. pune în princip că numai Românii sau cei naturalisați Români pot dobândi imobile rurale în România, de unde resultă
că străinii

nu

pot

primi prin

donaţiune

sau testament,

de cât imo-

bile urbane, pentru că atât convenţiunile (prin urmare și donaţiunile) cât și legatele fac parte din modurile prin care se dobândește proprietatea. ) (Art. 644 C. C.) Drepturile anterior câștigate sunt însă respectate. (Art. 7 $5. Constit.) Această soluţie
a fost de curend consacrată atât de tribunal de Suceava (Dreptul pe 1891, No. 75 cât şi de curtea din Iași (Dreptul pe 1892,
No. 13), şi avem satisfacţiunea de a constata că atât tribunalul
cât şi curtea nu numai că au admis modul nostru de a vede, dar
şi
argumentaţia

noastră, făcândune

onoarea,

de a cita lucrarea

noastră,
Românii din
In cât privește Românii din alte state, remâne bine
înţăles
Art.
9 Const. Că €l nu vor putea dobândi imobile rurale în țară,
sub oră ce titlu
ar fi, de cât în urma recunoașterei calităţei lor pe
calea ligislativă (Art. 9 Constit.), pentru că după Constituţia noastră,
Românii
din alte state se consideră ca străini, cât timp
calitatea lor n'a

AT

po.

:

Cese înțălege
prin imobile

rurale.

1) Comp. Laurent. XI. 183. — Art. 1003 din codul
român
troversa, ce esistă în codul fr. admițând că acei care curmă conce au participat
la un delict sau la un quasi-delict sunt solida
r responsabili pentru
despăgubirile care resultă din delict 'sau quasi-delict
, este luat din
codul Italian (Art. 1156).

2

Prin imobile rurale trebue să înțălegem
acele situate în comunele
rurale, chiar Și în târguşoare, fie
acele imobile și clădiri, precum

velnițe, crăcime etc. Vegi Art.

1

al protocol.

final din convenţia
Austro-Ungaria de la 1875, și Tom.I
al lucrărei noastre partea
1, p. 169. i — Clasif
icarea comunelor în urbane și rurale
l
nu se poate
face
Art. 4de cât prin
cu

Conti)

anume

lege.
ge.

(Art
(Ant.

3. L.

Comun
N .

dinin
'1887 şii
3) Mali mult încă, am vădut (Tom.
I.
III, p. 238) că străinii sunt incapabipartea I, p. 165 urm. şi Tom
li astădi de a dobânai imobile
rurale, chiar prin moștinire ab
intestat.—Amicul
u. Dl Gr. Vulcă străinul, de și incapabil de nostr
a, moşteni totuşi
poate să primească în bani part
ea sa din

turescu, susține

imobilele de moştenire.
(Dreptul pe anul 1892, No. 29.)
admisibilă, însă numai atunci când Această soluțiune este, ce e dreptul
moștenitorul străin și incapabil
avea un Comoștenitor capabil
ar
care ar provoca vendarea imob
ilului
ura că End

e

td cun moștenitorul străin ar
putea singur să
ilului pe
i
il de a
&ndi
Vedi Tom. 1 al lucrărei noastre,car
p. e ș meananil deal dobendi
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fost recunoscută, prin o lege specială de cătră, corpurile legiuitoare. 3)
Străinii şi chiar Românii din alte state, cât timp calitatea Incapacitatea

lor n'a fost recunoscută prin o lege nominală, ar fi incapabilă de străinului de

a dobendi

imobile rurale

chiar prin

persoane interpuse, de es. prin mobile rurale

persoane capabile, fie chiar aceste persoane ascendenţii,

descen-P;

use

denţii şi soțul străinului incapabil (Art. 812 $ 2), care ar fi în- Ant. 8i2$2.
pămenteniţi şi ar avea capacitatea de a dobândi asemene imobile,
pentru că frauda ar fi patentă şi ordinea publică se opune ca
străinul să poată dobândi imobile rurale în Romănia. ?)
4

Despre

persoanele

necerte.

Donaţiunea făcută unei persoane necerte este fără nici o îndoeală, inesistentă, pentru că donatarul trebue să primească oferta,
dăruitorului. (Art. 814.)
|
Persoanele necerte sunt de asemene incapabile de a primi
un legat, pentru că nu se poate ca testatorul să facă o liberali-

tate, fără a se şti cui ea se adresează.
gem

Toată dificultatea este numai de a sci ce trebue să înțăleprin persoane necerte.
La Romani, persoana necertă era aceea a cărei individuali- Dreptul Ro-

tate testatorul nu

putea şi s'o inchipuească de cât

intrun

mod

necert, fără a avea despre densa o idee distinctă-şi precisă. 5)
Astfel, se considerau ca legate făcute unor persoane necerte urrătoarele: dau atâta aceluia care va da copila lui fiului meu în
căsătorie, £) sau dau atâta acelui care va veni cel dintăi la înmormântarea mea, qu; primus ad funus meum venerit. (Gaius. IL. 238.)
In aceste casuri, în adevăr, testatorul n'are o idee precisă
despre

persoana

ce

„certă şi necunoscută.

el înțălege

a gratifica,

pentru

că ea este ne-

Cu toate acestea, însuși Gaius admitea, vali-

5) Cas. Rom., 16 octombrie 1891, Dreptul pe 1891, No. 72.
2) Cas. Rom. Dreptul pe 1879, No. 34 și Bulet. Cas. Sa I,
1879)

p. 502.

Frauda, în asemene

caz,

(anul

se va putea dovedi prin

ori

ce mijloace, şi chiar prin jurământ. Cas. Rom. loco ciţ. Vedi şi
înfră, esplie. Art. 812 sub rubrica: incapacitățile la care Art. 812
este aphcabil.
3)

%)

„Incerta

autem persona

videlur,

quam

per

încertam

opinionem

a-

nimo suo testator subjicit.“ (Înstit. Gaius. Com. II. $ 238 şi Instit.

Justin. $ 25. Lib. IL. Tit. 20.)
,
„Veluti si quis îta dicat: quicumgque filio meo în matrimonium fi-

liam sum collocaverii.“ (Instit. Gaius. II. $ 238 și Instit.

Justin.

Lib. Il. $ 25. Tit. 20.)
Tot pentru aceleași motive, postumul estern, alienus postumus
(Qui natus îuter suos heredes testatoris fulurus non est) nu putea
să primească

certa:

un legat, pentru

că era considerat

ca o persoană

„Postumo quoque alieno înutiliter legabatur“.

II. $ 26. Tit. 20 și Gaius. nstiţ,. IL. $ 242.)

ne-

(Instit. Justin.
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adecă

unei
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necerte,

necerte,

sub

care însă

NECERTE.

certa

demons-

aparţinea unei ca-

tegorii de persoane certe şi cunoscute. Astfel, era valid următorul legat: dau atâta aceluia din cognații mei actualmente în viaţă
care va lua pe fiica me de soţie, :) sau care va veni cel dintăi
la înmormântarea mea. (Gaius. II. $ 238.)
Această

soluţiune

este logigă,

căci

testatorul

n'ar fi avut

de

cât să numească pe toţi cognaţii sei în viață, gicând că acel dinfă care va lua, pe fiica lui de soţie sau care va veni la înmormântarea lui să primească atâta sau cutare lucru. Legatarul este
deci în specie cert şi cunoscut, în acest sens ca testatorul n'a dispus în favoarea celui dintăi venit. Justinian (II. Tit. 20 $ 25—27)
amintește această stare de lucruri în Institutele sale, arătând în
acelaşi timp că a modificat cu totul dreptul anterior prin o
constituţie, care însă nu se găsește nicăiri în compilaţiunea acestui
Imparat. (Vegi Cod. Lib. 6. Tit. 48, de incertis personis.)
Dreptul acAstăg, atât doctrina cât şi jurisprudenţa sunt aproape unatual.

pime

pentrua decide

că,

prin

persoane

mecerte,

trebue

să

se în-

ţeleagă toate acelea a căror individualitate nu este nică actualmente
determinată, nică susceptibilă de a fi determinată prin îndeplinivea unui eveniment oare care anume arătat în testament. 2)
Trebue să asimilăm persoanelor de fapt necerte, acele care
nu

sunt

certe in ochii

legei,

adecă

care

ar fi fost arătate de tes-

tator, fie în scris, fie verbal ca urmând a se folosi de efectul disposiţiunei, fără însă ca ele să fi fost. anume arătate întrun act
învestit cu formalităţile solemne ale testamentului. (Demolombe.
XVIII. 608.)
Nulitatea, leDin cele mai sus espuse resultă că, dacă testatorul ar fi lăsat
fatului lăsat unei persoane o sumă de bani sau alte obiecte, mobile ori
imonă pentru ca bile, pentru
legatarul
gatari LSsă

lucrul legat POsiţie

torului,

acea,

ar fi nulă,

conform vo- testament. 3)
inţei şi dorinţei testa-

ca

persoană să

poințej şi si doriniei
inte testatorului,
Pi
voinței
pe

1

că adevăratul

recte legalbatur,

si quis filiam meam

veluti :

uzorem

de

lucrul

legat

conform

este

arătat în

as
care ea o cunoaște, aceastăx dis-

legatar

) „Sub certa vero demonstratio. ne, id est
persone,

,

pentru

dispue

ex certis

ex cognatis

duzerit,

nu

meis,

personis

incert

qui nunc

sunt,

ei heres meus illam rem, dato.*

(Instit. $ 25, în fine, Lib. IL. Tit. 20
*) Demolombe. XVIII. 608. Aubry et Rau.și V. Gaius. Instit. II. Ş 238)
$ 657, p. 470. Demante.
IV. 26 bis, i.

Troplong. |. 546.—Vedli însă Laurent.
XI. 309 urm.
2) Demolombe. XVIII. 609. . Pana. » Fr Fr. ]. 129
1. 1827, Aubry et Rau. V. $ 657
p. 470. Duranton. IX. 408. Pet
!
Art. 967, No. 8. Toullier D. etrescu. Zestamente. p. 93. VazeilMa
le.
III
(partea I
i
ad6
IV. Art. 1031, No. 5. Mass6-Verg II, p, e
ÎI
606.
54, teest şi nota Mareade.
8. Troplong. |. 549, 550. Demante. ÎV
. 26 bisi 1. Boileux. III. p. 457.
Laurent. XI, 317 urm. 324.

Comp. Cas. Fr, D. P. 70. 1,203, Vedi
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Prin aplicaţiunea principiilor de mai sus, trebue să socotim Nulitatea lede nul legatul făcut unei persoane certe și determinate, dacă sar a
n
stabili în fapt că pretinsul legatar nu este de cât o persoană in- ruleste o
terpusă în folosul

unei

persoane

necerte,

sau

un

esecutor

testa-

tă

mentar însărcinat a întrebuința averea legată la usură pe care testatorul nu le ar arăta în testament. ))
Legatul făcut în folosul saracilor unei comuni 2) (Art. 811) Legatul ficut saracilor.

și decisiile curților noastre din procesul Catargi citate înfră —

Grenier.

II. 513. Curtea din Rennes

şi Cas.

Fr. D. P.

Contră. validitatea

58. 1. 79.

In privința acestui punct avem în jurisprudența noastră un e- Istoricul prosempiu, ca se qlic așa, celebru, de oare ce procesul despre care cesuluiG. şi

este vorba s'a judecat aproape de toate curţile noartre și a fost de mai Grazia Cali-

multe ori în casaţiune. Lucrul

se

presintă

astfel.

La 1878, de- machi Ca-

functa Maria Catargi face un testament prin care lasă toată averea
sa mișcătoare şi nemișcătoare nepotului seu N. Calimachi Catargi,
adăogând „că acesta cunoaşte de mult voința iestatoarei și că
este încredințată că o va păzi.“ FĂ bine, nu mai remâne nici o
îndoeală că, în specie, nepotul defunctei era un legatar universal

8"

numai în aparenţă, în realitate însă era o persoană interpusă însărcinată de a transmite averea altei persoane cunoscută numai

de dânsul și de testatoare. De aceea, testamentul a fost anulat.
Curtea din Iaşi n'a contestat principiul, însă a refusat în două
rânduri

de a admite

marturi

şi interogatorul

a do-

părței pentru

vedi că pretinsul legatar era o persoană interpusă, sub cuvânt că
asemene probă nu poate resulta de căt din însuși cuprinsul testamentului, soluțiune care cu drept cuvânt a fost condamnată atât de
Curtea, noastră supremă cât și de celelalte curți. Vedi nota următoare.
1) Demol. XVIII. 610. Laurent. XI. 319. Aubry et Rau. V.$ 656, p. 470.
Demante. 1V. 26 bis 1. Cas. Rom. Dreptulpe 1889, No. 43.0. Galați. Dreptul pe 1886, No. 75. C. Craiova. Dreptul pe 1887, No. 88.
Tribun. şi C. Iași. Dreptul pe 1884, No. 86 şi pe 1885, No. 67.

Idem. Dreptul pe 1888, No. 21. Toate aceste decisiuni sunt date
în aceeași causă, pentru anularea testamentului defunctei Maria
Catargi de care am vorbit in nota precedentă. Comp. Cas.Fr. D. P.
57. 1, 197. D. P. 49. 2. 254. D. P. 58. 2. 137. D. P. 59. 1. 442.
Dovada interpunerei unei persoane certe în folosul unei persoane Dovedirea
necerte

se poate

face prin

ori ce soiii

presumțiuni străine testamentului.

de

Demol.

mijloace

XVIII.

Repert. 1. 1341. 0. Nimes. D. P. 75. 2. 44. D.
Rom. Dreptul

pe

1886,

No.

3 și pe

a făcut deci o greșită aplieațiune

1889,

No.

12. Cas.

Curtea din

şi pe 1888, No.
este admisibilă

21) că
spre a

persoane secrete, și că o asemene probă nu poate resulta de

2

De

aceea,

Iași

mai sus, când

se stabili esistența unei disposițiuni testamentare în favoarea
din cuprinsul testamentului atacat.

prin interpunerei

Pand. Fr. de persoane.

P. 71. 2.
43.

a principiilor de

a decis (vedi Dreptul pe 1885, No. 67
proba prin marturi și prin interogator nu

și chiar

611.

unei

cât

această soluţie cu

drept cuvânt a fost condamnată de Curtea noastră supremă.
Laurent. XI. 312, 313. Demol. XVIII. 612. Aubryet Rau. V. $657,
p. 470. Troplong. IL. 557. Mass6-Verge. III. p. 35, nota 9. — Art.

843 din codul Calimach (651 Austriac) prevede anume că se pot
— Este de observat
lăsa legate pentru pricini cuvioase la saraci.

%

E

3

a.

56;
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sau chiar în folosul saracilor în genere, 1) ori pentru binefacere
(Demolombe, XVIII. 613) par putea însă fi anulat sub cuvânt că
printr'6nsul s'ar gratifica nişte persoane necerte, căci asemene legat

sar

primi

de

comună, în urma autorisării guvernului.

(Art, 811

C. C. şi 13 L. comunală din 1887.)
Legatul făcut
De asemenea, legatul făcut în folosul înstrucțiunei publice
în folosul innu
va
fi nul, ci va fi considerat ca, făcut Statului, pentru că Statul
strucţiunei
publice. Va-are sarcina de a crea și de a întreținea şcolile publice. Prin urliditate.
mare,

Legat făcut
rudelor sau
slugelor.

asemene

legat

se va

primi

de ministerul

cultelor

strucțiunei publice, în urma autorisărei guvernului. ?)
Se poate face un legat în termeni generali rudelor
că, după Ast. 717 din codul Calimach (559 in
știmea saracilor dintr'o politie se socotea ca
Comp. L. 49. Cod. Lib. 1. Tit. 3, de episcopis. Vedi
Disposiţiunea testamentară făcută în favoarea

deră ca, făcută

în

favoarea instituţiunilor

și

al in-

sau slu-

fine Austriac), obo persoană morală.
supră, p. 45, nota 3.
saracilor se consi-

de binefacere, sau,

în
lipsa lor, autorităţilor legalmente insărcinate de lege a
se ocupa
de interesele lor. (Comp. Art. 13 L. comunală din 1887.)
Curtea
din București. Dreptul pe 1891, No. 43. Demolombe.
XVIII. 612.
In Francia, saracii sunt represintaţi prin biuroul de
binefacere
(Bureau de bienfaisance) înființat prin legea din 7
frimar anul V.
Dacă

legatul

ar fi făcut pur

și simplu

saracilor,

fără nici o

se presupune că testatorul a avut în vedere saracii altă
din
în care el era domiciliat sau își avea reşedinţa
de
fapt.
XVIII. 612. Laurent. XI. 319. Aubry et Rau.
Comp. Le, 24. Cod. Lib. 1. Tit. 3, de episcopis V. $ 657,
et clericis.
Art. 842 din codul Calimach care admite
aceeași soluţie
legatul lăsat pe numele lui Christos sau
a vre unui sfânt.
„Lăsând cineva

arătare,
comuna
Demol.
p. 471.
Vedi și
pentru

IN

legatum pe numele lui Christos, dice acest
teest,
îl va lua biserica locului, unde testatoru
Vedi înfră, p. 57. Ce trebue să decidem l iși are locuința sa.“
în casul în care testatorul

2

Legat făcut
în folosul unei gcoli
libere.

ȘI a schimbat domiciliul în urma, facerei
mai multe reședințe de fapt ? Guvernul testamentului, sau ar avea
va aprecia, când va da autorisarea,
a)
care
:
sunt, saracii pe care test
S atorul a avut
i ntenţiun
i ea
de a'i gratifica. (Laurent, X[.
312.)
Cas. Rom. Bulet. Sa [ pe 1880
, p. 267 și Bulet. pe 1887, Sa],
p.
213 urm. 1dem, Dreptul pe
1887 No. 40. Curtea din București.
Dreptul pe 1886, No. 29— .Arţ. 3
38 din legea, instrucţiunei publice de la 5 dechembrie
1864 ce rea 0 lege pentru ca minis
terul
să fie auto
utori
risa
s: t a primimi i lega
legaţtele pentru instituirea de
burs
stipendii, însă această disp
e
și
osiţie este abrogată, prin
Art. 811 C. Cc,
după
1 , care auto
L risareaâ puterei esecutiv
e est îÎ
ă
din Bucureşti. Dreptul pe 1886
:
,
Dar, dacă ministerul cultelor No. 29. o investulătoare. Curtea
e
sate în

folosul instrucțiunei publice, libe
ralităţile făcute une școlă
ca făcute e î

libere nu pot ! fi privite

în fol
i.
liberalitatea făcută unei şcol
Pri
'
i
libe
re
“Eni tului. Prin coală
nu a fost recunoscuţă
Prin o anu
:
]
ga
Curtea, din București.

Dreptul

pe

me
1886. o, “a

POVARĂ

juridică,
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gelor, fără a se arăta anume pe care rude sau sluge testatorul a
înţăles a gratifica.
Dacă, a dis cine-va: las legat rudeniilor mele, se înţelege Art.827 Cod.

rudele cele mai de aproape. (Art. 827 Cod. Calimach, 682 Austriac.) Calimach.
Dacă

a lăsat

înțălege numai

cine-va un

legat

nehotărit

slugelor sale, se Art. 828 Cod.

acele ce s'au aflat în serviciu în vremea

testatorului. (Art. 828 Cod. Calimach, 683 Austriac.)
Art. 826 din codul Calimach, (681 Austriac) mai

încă că dacă au dis cine-va: las legat
copiilor

cutăruia,

atunci

legatul

cutare

sau

se mărginește

morţei Calimach,
prevede Art. 826 Cod.

cutare

numai

lucra Calimach-

la copiii

a-

celuiă şi nu se întinde și la. nepoţii lui; ear de au dis: las Ja copiii mei, atunci se întinde legatul și la nepoți, şi la ceilalți pogoritori ai lui. *)
Codul

Câlimach

fiind redactat

la o epocă

in care predomnea

Legat pe nu-

spiritul religios, vorbeşte în Art. 842 de legatul ce sar lăsa pegeeli,
numele

lui Christos, arătândune că acest

rica locului unde
nota

1.

Tot

după

acest

sfent întrun oraș unde
laşi hram,

se lua

legat

se va lua de

bise-

842 Cod.

testatorul își are domiciliul. Vedi și supră, p. 56, Calimah.
de

tecst,

legatul

lăsat

Ja o biserică

a unui

erau două sau mai multe biserici cu ace-

biserica

la care

testatorul

era

poporan

sau

mergea, adese ori, sau de cea mai saracă. (Comp. L. 26. Pr. Cod. Lib.
1. Tit. 2, de sacrosanctis ecclesiis.) Acest misticism, după cum observă și Demolombe (XVIII. 615), nu mai este din timpurile noastre, și a rare ori se vor mai vedea astădi asemene legate.
|
Sa întâmplat însă ca un testator să institue saflețul seu le- Legatul Iă-

gatar universal, şi Curtea din Turin a menţinut testamentul, pen. sat sufletului
tru că, în specie, un esecutor testamentar fusese însărcinat cu în"
trebuințarea averei defunctului la liturghii, pomeni și alte grije

sufletești. 2)
Fată

un

caz

de

asemene

curios,

în care

cu drept cuvânt anulat de tribunalul
3. 63.)

Un

testator

legase o parte

din

testamentul

Orange.

însămnată

din

a

fost Legatui făcut

(D. P. 1889. remășiților
averea

sa

re-

msi sale mortuare (ă sa depouille mortelle), pentru a le asigura o odihnă vecinică, hotărind ca cadavrul lui să fie înmormentat

într'o

proprietate

a șa care

să servească

în întregimea

ei

aşa. qicând de anexa mormântului seu. Ideea este originală, însă,
tribunalul cu drept cuvânt a anulat testamentul: 1 pentru că în1) Sub numele de fă sau copă se înțălege, în adevăr, toţi descendenții
în infinit de oră ce grad. (Art. 842.) „Liberorum appellatione nepotes

et pronepotes,

coeterique qui

ex his descendunt,

continentur.“

(L. 220. Pr. Dig. Lib. 50. Tit. 16 şi Art. 62 din codul Calimach.)
Vedi înfră, esplie. Art, 825.—
S'ar putea însă întâmpla ca testatorul
să nu fi înțăles

prin

copii sau fă toţi pogoritorii

fi o cestiune de intenție.

sei.

Aceasta

va

2) Comp. C, Caen, D. P.66. 2. 43. Demol, XVIII. 616. Troplong. |. 560,

are.
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

treaga proprietate
tea perpetue

tru
„luă
de
tate
Legatul făcut

II. —CAP.,

era astfel scoasă

a bunurilor

este

II, — PERSOANE

din

comerţ,

contrarie

și

NECERTE.

inalienabilita-

ordinei publice ; 1) 2 pen-

că ori ce drept presupunând o persoană care să facă obiectul
activ sau pasiv, în specie, legatul era făcut unui subiect lipsit
individualitate, şi știut este că neantul nu poate să aibă o capacijuridică.
|
Tot astfel, un lucru, de es; un imobil, o casă, o moşie, sau

anti ler un animal,
ete.

Il, —TIT.

sultă

nu poate să fie beneficiarul unui legat,

că pretinsul

legat

făcut

unui

lucra

sau

de unde re-

unui

animal

ar fi

nul, dacă war putea fi considerat ca o sarcină, impusă moştenitorului sau legatarului. ?)
Legatul tăcut
Ce trebue să decidem in privinţa legatului care ar suna astacelui care tel:
va lua pe

„las

atâta

aceluia

care va lua

pe fiica mea

sau pe nepoat

a mea
fiica testato-În căsătorie?“ Acest legat nul la Romani
(vegi sapră p. 53), ar
ai ia fi valid astăţi, fiind că legatarul va fi determ
inat prin severşirea
căsătoriei. 3)
Legatul făcut
Nu trebue să confundăm ipotesa unui legat făcut
unor perînca publi”

soane necerte cu acea a unui legat făcut

Astfel,

ar fi valid

sumă de bani ca
sar face trei ani
acest premiu nu
În asemene
rale,

în specie,

legatul prin

legatul

eu

aş

întrun

interes

lăsa

se

să

public.

plătească

o

premiu pentru cea may bună carte de drept
care
după moartea mea, deşi persoana care
va lua
este încă cunoscută și determinată.
caz, guvernul, ca representat al intereselor
gene-

ministerul

rală arătată în testament,

cepta

care

şi

instrucţiunei

de esemplu,

publice,

academia

sau persoana

Română,

mo-

va ar-

va remite premiul aceluia
care va îndeplini lucrarea, mencionată. Asemene legate
se văd în toate dilele, şi n'a întrat în mintea nimăruia de a le
anula ca “făcute unor porsoane
necerte. (Comp.

Laurent. XI. 311.)

Inmormenta-

re intro proprietate privată.
Cu aparţine
dreptul de a

ficsa locul în-

ormenttărei ?
mormân
sotului demoştenite
lor? Contre

versă.

5) Vedi înfră, rubrica : despre efect
ul condițiunilo
și ilicite asupra donațiunilor și testamentelor. r imposibile, imorale
Se poate însă ca cine-va să fie
înmormântat într”o proprietate
privată, bine înţăles, cu învoirea,
autori
tăței comunale, căci altfel,
faptul înmormântărei ax constitui
o contravenţie polițienească.
385 $ 9 Cod. Pen.) Comp. și
Art. 284 Coq. Pen. Vegi Curtea (Art.
Poitiers. D. P. 84. 2. 185 ura.
din
„Dreptul de a ficsa locul în
care defunctul urmează a fi
mentat aparţi
înmor-

ne

în princip sotului Supravețuitor,
ear nu moștenibine
| tul ar fi esprimat 0 voință contrarie. Cur înt țeles, în care | defunc
tea din Nan
torilor,

afară

de

casul,

cy. D. P. 69.9. 233. “Ve
tot în acest sens. D. P.,
i
Tribun. şi Curtea din Pari 55. 5. 410. D.pP.
s.
D.
P.
58.
3. 54 și 5. 330.
2) Demolombe. XVIII. 617, Mas
Curtea din Colmar, Repert s6-Verge. III. p. 33, nota 5. Comp.
3) Boileux. IIL. p. 457. Rica . Dalloz. Disp. entre difs. 331, nota 3.
rd, Donations, L-er partie,
Donalious. Cap. IL. Art.
560. "Pothier
5. No. 92, p. 251, ediția
Dugnet.

ALEGEREA LEGATARULUI SAU A LEGATULUI..
Despre

facultatea

de

a alege legatarul
al treile.

sau

legatul

59
lăsat

unul

Din împrejurarea că legatarul trebue să, fie determinat prin
însuși testamentul resultă că testatorul rar putea să încredinţeze
moștenitorului sau unui de al treile dreptul de a alege legatarul,
şi aceasta

chiar

dacă

dreptul de

alegere

ar trebui

să se

esercite

sub certa demonstratione, adecă întrun număr oare care de persoane anume arătate de însuşi testatorul. ') (Comp. L. 7 $1. Dig.
Lib. 34. Tit. 5, de rebus dubiis.)
Această facultate de a alege legatarul, admisă în Francia,
pănă la legea din 17 nivâse, anul II, era necunoscută atât în vechile

noastre

legiuiri, cât

și la Romani,

rie însăşi esenței testamentului,
singurei voinți a testatorului. *)
Ceea

ce însă

era

admis

care

pentru

la buna

plăcere

fie

contra-

espresiunea

|

altă

dată la noi,

tea admite şi astăgi este ca testatorul să
legat

că ea era

trebuea să

a legatarului

(Art.

şi ceea

ce s'ar pu- Alegerea Ie-

lese alegerea lucrului Satului
de u798

cod

Calimach)

sau

treile.

a unui de al treile (Art. 659 Austriac), ex arbitrio boni viri
(comp. L. 43 $ 2. Dig. Lib. 30, de legatis |; L. 11 $ 7. Dig. loco
cit. de legatis Il) și în asemene caz, codul Calimach adaogă că lega-

tarul are voe să aleagă acel mai bun din lucrurile de același fel. 3)
:) Demol. XVIII. 618 urm. Laurent. XI. 326 urm. Aubry et
$ 655, 656, p. 468, 469. C. Agen și Cas. Fr. D. P.62.2.
P. 63. 1. 356.— Contră. Mass6-Verg€. III. p. 35, nota 8,
Troplong. IL. 154 şi Il. 548. Aceşti autori admit facultatea de
legatarul

numai

sub certa

demonstratione,

Rau. V.
34.D.
în fine.
a alege

ceea ce era admis

Romani. (L. 7 $ 1. Dig. Lib. 34. Tit. 5.)
War trebui însă să considerăm ca făcut sub sarcina

şi la

de a alege,

legatul lăsat unei persoane determinate spre a fi întrebuințat în
folosul unor persoane nedeterminate care urmează a se determina
mai în urmă de unul de al treile, anume arătat în testament, căci

acei care ar putea fi aleși de cătră
prinși

în însuşi

vocațiunea,

legatarul principal n'ar fi cu-

ei în sarcina

şi în modul

de esecutare

a acestei sarcini. Astfel, ar fi valid legatul făcut unui şpital sub
condiţiunea de a întreținea un număr oare care de paturi în folosul unor

persoane

care vor fi succesiv

arătate

de o anume

per-

soană determinată, de esemplu, de episcopul eparchiei. Demolombe.
XVIII. 619, în fine și 620. Aubry et Rau. V. $ 655, 656, p. 469.
Curtea din Agen și Cas. Fr. D. P. 55. 2. 41 și 1. 297.
2)

3;

„Satis enim

constamter

veteres decreverunt

testamentorum

jura

per

se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio pondere.“ (L. 32
şi 68. Dig. Lib. 28. Tit. 5.)— Vedi și [. 52. Dig. lib. 35. Tit. 1,
unde se dice: „In akenam voluntatem legatum conferri non potest.“
— Vegi însă L. 7$ 1.alias L.8$ 1. Dig. Lib. 34. Tit. 5 care admitea facultatea de a alege legatarul, sub certa demonstratione.
Dacă

legatarul

murea

înainte

de

a'și

alege

legatul,

acest

drept

Art. 799, 800

trecea, la moştenitorii sei. (Art. 800 Cod. Calimach.) — Dacă în ur- Cod. Calima, alegerei lucrului, legatarul se căea, el nu mai putea să aleagă
Calim.)
Cod.
799
(Axt.
ales.
lucrului
altul, căci devenise proprietarul
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CODUL

Dacă

Art. 797 Cod.

Calimach.

CIVIL, — CARTEA 1U.— TIT. J1.— CAP. 11.— ART.

legatul

fel, alegerea

era nehotărit şi cuprindea

se făcea

de

moştenitor,

care

nu

809.

lucruri

de

trebuea

să

același
dee nici

lucrul cel mai bun, nică acel mai reu, ciun lucru de mijloc.
797 Cod Calimach.) (Comp. Art. 908 Cod. Civ.)
1].

Incapacități relative.

Incapacităţile relative,
mească,

vitoare:

de

la anume

adecă

persoane

care

ofiţerii de

se opun

determinate

1* la epitropi în raporturile

2* la medicii,

(Art.

sănătate,

ca cine-va să pri-

(supră, p. 41) sunt pri-

lor cu minorii (Art.

809);

spiţerii şi preoţii, în raporturile

lor cu bolnavul ce ei au îngrijit sau asistat în ultima, sa boală
(Art. 810); 3* şi în fine, la ofițerii bastimentului pe care testamen
tul a fost făcut. (Art. 883.)
1*

Despre

pune

incapacitatea

in folosul

minorului

epitropului

Art. 80
— 9.
Minorele

pune în favoarea
dispune nici prin

sau

sau

fostului

fostului

de 16 ani 1) nu poate

minor

seu

dea

dis-

epitrop.

prin testament

dis-

tutorelui seu, 2) Minorele, ajuns la majori
tate, nu poate
donaţiune între vii, nici prin testament,
în favoarea,
tutore, dacă socotelele definitive ale

fostului seu
tutelei mau fost prealabil date și primite. Sunt esceptați în amând
ouă ceasurile de mai sus,
ascendenții minorilor, care sunt sau au
fost tutori ai lor. (Art. 342 urm.

415

urm.

418,

419,

La Romani
să dispue

prin

434

urm.

807, 812,

și în vechia
testament

noastră

în folosul

losul oră cărei alte persoane. 3)

Astădi, minorul
în princip să dispue

1900, 1901 C. C. Art. 907 C. Fr.)

legislaţiune,

curatorului

minorul

seu,

putea

ca și în

fo-

care a împlinit vârsta, de 16 ani
nu poate
prin testament *) în favoarea epitr
opului seu,

cu toate că el, la această, verstă,
este capabil de a testa înti”o limită oare care față cu celelalte
persoane. (Art. 807.)
Legiuito

Motivele incapacităţei. _

rul

s'a, temut,

și cu

drept

cuvânt

poate, ca epitropul

') Adecă, care a împlinit vârsta
de 16 ani, (guoique parvenu
de 16 ans, (ice postul francez)
, căci minorul mai mie de
este în princip incapa il,
1231

(Art. 806.) Vedi

afară
și supră,

de esce țiunea
p. 30, aloe 3.

prevădută

ă V'âge
16 ani
î

tt.

—

1g

b
Tecstul francez prevede că mino
să în Ant
16 ani, quoique parvenu ă Vâge rul, cu toăte că a împlinit versta de
de
prin testament în folosul epitropu 16 Gus, nu va putea dispune chiar
lui seu.
2) L..28 $10 şi L. 31 $
2. Dig. lib. 34. Tit, 3. —
lua de soție pe pupila
Epitropul care
sa, devinea însă nedemn
de a primi prin
testament de la dânsa. [,
2
$ 1. Dig. Lib. 34. Tiţ.
capacitate avea loc, după
această lege, și în privinţa 9. Aceeași inluaiide soție o femee
ofiţerilor care
din provincia în care ei
îşi esercitau
funcțiunea lor.
*) In privinţa donaţiunilor,
mino
incapabil de a dispune erga rul, chiar mai m ave de 16 ani, este
ommes, (Art. 806.) Vei
supră, p. 28, 29.

INOAPACITAEA

EPITROPULUI

DE A PRIMI

DE

LA MINOR.— ART. 809.

G1

să nu useze de înriurirea ce el are asupra minorului pentru al
sili a face o liberalitate care ar acoperi abusurile administraţiunei

sale,

liberalitate

pe

care

testatorul

mar

putea so revoace, din

causa raporturilor dintre dânsul și epitropul seu. 1)
Această incapacitate se esplică deci atât în privinţa donaţiunilor cât și a testamentelor, și în zadar Duranton (VIII. 198) sa
încercat a o critica, cel puţin în privinţa testamentelor, căci, precum am spus mai sus, epitropul ar putea usa, de înriurirea ce necontestat el are asupra minorului, fie el chiar ajuns la majoritate,
pentru al împedeca de a'şi revoca testamentul seu.

Sancţiunea, acestei disposiţiună este nulitatea testamentului, Sancţiunea
câre nu va fi însă inesistent, ci numai anulabil. (Laurent. XI. 421 ) Art 09. Îi
Acest testament ar fi anulabil, deși minorul lar fi făcut epitropului seu mai înainte de a fi fost. epitrop, şi ar fi murit în urmă,
după ce legatarul a devenit epitropul seu. 2)

Această

disposițiune

de origina franceză

(Art. 276

din

tului.

cu- Ant. 809 sta-

tuma, Parisului 3) are de scop înființarea unei îndoite incapacităţi, bileate
o înpe de o parte, încapacitatea activă a minorului

de a dispune în

folosul epitropului seu, ear pe de alta, incapacitatea

pacitate.

pasivă a, e- COPtroversă-

pitropului de a primi de la pupilul seu, î) de unde resultă că disposiţiunea făcută de un minor cătră epitropul seu în timpul incapacităţei sale, remăne nulă, chiar dacă această incapacitate relativă ar fi încetat în momentul morţei minorului. *)
Din

împrejurarea

că proibiţiunea

prevădută

de Art.

809

sse Statut pezsonat.

1) Demolombe. XVIII. 470, 479, 483. Laurent. XI. 329. Arntz. IL. 173$,
Mourlon. II. 554. Vei și espunerea de motive a lui Bigot-Preamneu
în Locr€,

Legisi.

UONtro-

versă,

câ. V. p. 314.

2) Demolombe. XVIII. 726. Coin-Delisle, Art. 902, No. 8, Pothier, asupra
At.

CCXCVI

al cutumei

din

Orldans,

nota b.— Contră.

Demante.

IV. 39 bis, |.
% Art. 976 din cutuma Parisului care consaeri această: disposiţiune, Origina Art.
„nu face de cât a reproduce, în această privință, ordonanța lui
809Francisc 1 din 1539 și declarația lui Henric al II-le din fevruar
1549. Vedi Demolombe. XVIII. 471.
1) Demol. XVIII. 498. Laurent. XL. 330 și Dreptul Internaţional. VI.
208. Pand. Fr. 1. 1421. — Marcad6 (III. 505) dice că Art. 809 nu
face pe minor incapabil de a dispune, ci numaipe epitrop incapabil
de a primi, ear Coin-Deliste (Art. 907, No. 2 și 15) pretinde din
contra, că acest tecst face numai pe minor incapabil de a dispune.
Ambele! păreri sunt însă prea absolute.
5) Cas, Fr. D. P. 48. 1.225. D. P. 64. 1. 187. Pand. Du
1422
şi 2070 urm. Demol. XVIII. 498 și 725. Bonathi. IV.
i. Laurent. XI. 386 urm. Aubry et Bau. V. $ 650, p. 453, 15, Vedi și
supră, p. 32, nota 5.— Contră. Mareadă. III. 505. Opinia acestui
autor este consecința logică, a sistemului seu, după care Art. 809
nu face pe minor incapabil de a dispune, ci numai pe epitrop încapabil de a primi. (Vedi nota precedentă.) Nu este deci indiferent
de a se stabili caracterul acestei incapacităţi. “
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CODUL

CIVIL.— CARȚEA

III. TIT. II.— CAP.

întemeează pe o incapacitate

din partea

constitue

care,

un

statut; personal

ca

II.

— ART.

minorului,

809.

resultă

că ea

atare,

urmăreşte

pe

nu este obligată la alt ceva de căt a păstra
nea organisată de legea sa personală. *)

străinului

protecțiu-

minor

oră și unde sar afla (Art. 2 $ 2) șil împedică de a dispune de
averea sa în favoarea epitropului seu, atât în privința bunurilor
ce el ar avea în ţară, cât și în străinătate, căci legea, datorește
minorului aceeaşi protecţie peste tot locul.
Minor străin.
Această, incapacitate nu se va aplica deci minorului străin,
dacă ea nu este admisă în legea sa personală, căci legea română
Pa poa
în favoarea Ment
abelor care ar fi
de a fi epi-Prin
tropi? Con- 421
text,
este

Textul Art. 809 oprind pe minor de a dispune prin testaîn favoarea epitropului seu, tace în privinţa acelora care
încetat de a fi epitropi, fie că ar fi fost scutiți sau înlocuiţi
altul (Art. 383 urm.), fie că minorul ar fi fost emancipat
(Art.
urm.) Ce trebue să decidem în această privință ? In lipsă
de
cestiunea, este controversată, însă părerea cea mai
juridică,

acea

care

pune

în princip

că minorul emancipat sau

nu, poate
să dispue în folosul vechiului seu epitrop, îndată
ce socotelele definitive au fost date şi primite, şi chiar dacă
epitropul n'arfi plă-

tit încă

suma,

cu

nistraţia tutelei.
un

minor,

care

el ar fi remas

(Art.

prima

420)

parte

dator

In adevăr,

a Art. 809

minorului

în specie,

este aplicabilă,

din

admi-

fiind vorba
ear nu

de

a doua

care se ocupă de minorul devenit major.
Or, această parte a textului oprește pe minor de a dispune
în folosul epitropului, ear nu
în folosul aceluia care a, fost şi
actualmente nu mai este epitrop,
de unde resultă că, în această din
urmă ipotesă, minorul are capacitatea de a dispune, ear fostul
epitrop acea de a primi. 2
_Remâne însă bine înțăles că incapacitatea
fostului epitrop nu
1) Laur
„autent. IL. 110 și XL - 330.
330, Jdem. - De Deptul Internaţiona
] l. VI. 208.
Foelix-Demangeat. Droit inte
rnational prive 1. p. pet
Contră. R&pert. Daloz.yo Lois
nota, a. —
, No. 411.
) Laur
ent.

XI.

331.

Demol.

XVIII.

476.

Demante.

IV.

27. bis, 1. 'Tro-

remâne

incapabil de a dis
tropul seu, și aceasta chiarpune în folosul acelui
r
iS. Lesent, 1. 209. Bayle-Mouillînară urma dărei şi primirel ocoge

. asupră 1 Grenier. 1.
a. Boileux. III. p. 487.
C. Bruxelles. Rep. Dalloz.
vifs. 343.—-In fine, după
Disposi
Coin-Delisle (Art. 907,
„norul, fie el emanci
No. 4 și
fostului

Ie! al

pat sau nu, ar putea
să 'dispue
epitrop, sub următoare
le condițiuni: 10
ie a dos (3 Și
seu

118, nota
18),

mi-

în favoarea
dacă, socote-

primite de noul epitrop
sau de miacă epitropul a plătit sum
a cu care
dator din administrați
a tutelej
vădut însă că ambele
r
aceste i
sun ingenioraa A Bi 400,
Am

remăsese

t

(Art,

i,

INCAPACITATEA

va

înceta

de

EPITROPULUI

cât

dacă

retragerea

sivă și frauduloasă. 1)
1% ea

DE A PRIMI DE LA MINO—R.
ART. 809.

Incapacitatea, prevădută
se opune

pitropului

ca

seu;

minorul

20ea

sa

din

de Art.

n'a fost

dolo-

809 se aplică în două casuri:

să dispue

se opune

epitropie

65

prin

testament

în folosul e-

ca, minorul, ajuns la majoritate, să

poată dispune atât prin donațiune cât și prin testament în favoa.rea fostului seu epitrop, dacă socotelele definitive ale tutelei n'au

fost prealabil date și primite, 2) și aceasta fărăa se distinge daeă
liberalitatea, este sau nu de o însămnătate oare care, 3) sau dacă
minorul

tropului

a putut

fi sustras

4)

Minorul

de la ori ce influență

ajuns la majoritate

din

partea

epi-

poate deci să dispue atât

donațiune, cât şi prin testament în favoarea
dacă el nu este impedicat din altă causă,

prin

fostului seu epitrop,
însă el nu poate să

facă asemene disposiţiune de cât în urma predărei şi primirei socotelelor definitive, isbrănitoare san obstești, după cum le numea
legea pentru .epitropii din 26 april 1840, fie prin justiţie, fie pe
calea amicală. 5)
|
Minorul devenit major va putea să testeze în favoarea fos- Aplicarea
.
DR
.
4
SE
A
Art. 419. Detului seu epitrop, chiar
în diua în care a primit
socotelele, în
urma osebire
de i
dărei chitanței descărcătoare (Curtea din Aix. Râpert. Dalloz. Disp. codul franentre vifs. No. 346), însă el nu va putea să dispue prin dona“%
țiune de cât după espirarea, unei luni de la primirea socotelelor,
1) Demolombe.

XVIII.

*)

minorul

3)

La Romani,

478. Mass6-Verg6.
devenit

major

Il. p. 39, nota 18,

putea

să

dispue

restricție în folosul aceluia care fusese curatorul seu.

fără

nici

o

Nulitatea se aplică deci atât disposițiunilor remuneratorii cât Și Disposiţii reacelor pur gratuite, căci legiuitorul n'a reprodus, în privința dis- muneratorii.

posiţiilor remuneratorii, escepţiunea care se vede admisă prin Art,
910. Mareade. III. 504. Demolombe. XVIII. 475. Boileux. II. p. 487.
Coin-Delisle. Art. 907, No. 7.

*) Liberalitatea minorului ar fi deci nulă, chiar dacă sar

stabili că

el a trăit departe de epitropul seu (Demol. XVIII. 414), și acest
din urmă n'ar putea să dovedească că n'a întrebuințat nică o manoperă în scop de a dobândi liberalitatea, căci legiuitorul admițând
în specie o presumţiune legală de fraudă și de captaţiune, nici o
dovadă nu este primită în potriva unei presumțiuni legale. (Art.
1202.) Mareade.

III.

sistă în această

privinţă,

504.

Demolombe. XVIII.

474.

Grenier.

5) Vedi Tom. IL. p. 233, unde am vădut, cu toată controversa
că socotelile

obștești sau

L. 120.

ce

e-

definitive pot fi

date la noi și prin bună înțălegere, fără intervenția justiției. Pen-

tru ca incapacitatea

prevădută

de Art. 809 să înceteze se cere însă

că socotelele date de epitrop se fie complecte

dacă epitropul
rior, socoteala

și regulate.

Astfel,

actual a primit și el socoteli de la un epitrop antelui va trebui să cuprindă tabloul 'ambelor adminis-

traţiuni, căci, altfel, socotelele nefiind date în mod complect şi regulat,

incapacitatea

prevădută

de Art. 309 n'ar fi încetat de a avea,

ființă. Demolombe. XVIII. 481. Curtea din Besangon.

D. P. 62. 2. 214,
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CODUL

Art 420 nu
este aplicabil
în specie.

Aplicarea,
Art. 1901.

CIVIL. — CARTEA

11. — ART. 809.

căci Art. 419 declară fără tărie, adică nulă, ori ce convențiune
(şi prin urmare și o donaţiune) sevârșită între epitrop şi minorul ajuns la majoritate, dacă ea va fi fost făcută înaintea, espirăveă unei luni de la desfacerea definitivă a tutorului. Art. 419 este
decă aplicabil în specie în privinţa donaţiunilor, pentru că donațiunea, este un contract (vedi supră p. 7, nota 4), pe când același
text nu este aplicabil la testamente, fiind că acest act nu întră
sub denominaţiunea de convenţiune. 1)
Incapacitatea

prevădută

de

Art.

809

va

înceta,

îndată ce so-

cotelele vor fi date şi primite, chiar dacă epitropul war fi plătit
încă fostului minor suma cu care el ar fi remas dator din administrațiune.sa
a (Art. 420), pentru că Art. 809 nu prescrie plata
acestui reliquat. 2)
Incapacitatea minorului încetează nu numai când tutelaa
în-

cetat şi când

fostul minor,
Joritatea

epitropul

a dat socotelele

dar îucă şi atunci când

fostului

minor,

pentru

obligaţia de a da samă
Limitele in-

III. — TIT. ÎI. — CAP.

Incapaciatea

care

că atunci

de

Art. 809

sau

aprobat de

ani de la ma-

epitropul

este liberat de

se

la oră

de administraţia sa. 2) (Art.

prevădută

putu
ae. ttori în genere, legali,

sale

au trecut 10
aplică

1901.)

testamentari sau

dativi, la cotutori

că

niște

ce

tu-

(Art.

- tori ete. 347, 348), și după unii, chiar tutor
ilor de fapt, adecă acelora,
fapt i de care au administrat tutela pro
tutore, fără a avea calitatea leversă.
Sală de epitrop. €) (Art. 347.)
'Tutoră ad hoe.
Ea nu este însă aplicabilă tutorilor ad
hoc (Axst. 747 C. C.
693 Pr. Civ.), pent
ru

Deosebire de
la codul fran-

:cez,

5 In codul francez,

ej sunt

numai

mandatari

care nu

Ant. 419 (472 fr)-nu

vorbeşte de ori ce conline numai la socotelile tutelei (vegi astfel la convențiunile velaTom. II, p. 238), mai cerând
incă remiterea din partea tutorului
a actelor justificative, şi unii
aplică acest tecst atât la donaţiun
de la minorul ajuns major (Dem ile cât şi la testamentele emanate
ol XVIII. 480. Marcade. III.
Mass6-Verge. Î. p. 447, nota
11, în fine. C. Paris. D. P. 85.2. 503,
ear alţii nu'] aplică în specie.
127),
(Laurent. XI. 332. Duranton.
, 199. Curtea din Besancon.
VIII.
) Demolombe. XVIIL. 482, Laur D. P. 62. 3. 214.)
ent. XI. 334. Troplong. II. 622.
Demante,
vențiune, ci de tout traite, refe
rinduse

IV. 27 bis UL. Aubry et Rau, V.

Arntz. Il. 1739.
Y
$ 649, p. 434. Mourlon. IL. 556.
*) Laur
ent.
XI. 336. Mourlon, II 556. Arnt
_
„Îl,
z. II.IL. 173 9. Mar ă. III.
.
503. Demolombe. XVIII, 480.
Troplong. II. 623. Deniante. ead
1V.27 bis
IV. Aubry et Rau. .V.V $ 649, „p.
Repert. Dalloz, Disp. entr p. 434. . Curtea dinC olmar șii Montpellier.
i

e
*) DemIol, XVIII. 485 Şși VII. vifs, 347, nota 2 și 351,
,
907, No. 6. S. Lescot. [ 214.129. . 'Tro plong. IL. 625.
Pand. Fr, “Repert, I.
et Rau. V. $ 649, pb. 435.
'Tou
llie
r. D. UI (partea 1)
Contră, în privinţa tuto

dota aL ”
Vazeille
i . Art,
1460. Aubry
65, nota a.—

rilor de fapt (Laurent, XI.
335 și IV. 390),

m. Îl.p. 72, tecst şi nota 1.

INCAPACITATEA EPITROPULUI DE A PRIMI DE LA MINOR.—ART. 809.

65

sunt însărcinaţi nici cu paza persoanei, nici cu administrarea, averei. !)
Tot pentru aceleaşi motive, incapacitatea. prevădută de Art. Membrii con-

809 nu se aplică

membrilor

nică curatorului minorului

consiliului

emancipat

de

(Art.

familie
425),

(Art.

nică

356), siliti de ta-

consiliului consiliu în-"

îngrijitor rânduit mamei de cătră tată (Art. 345), nică consiliului Erijitor ete.

judeciar (Art. 445, 458) etc. (Maread6. III, 501. Arntz. II. 1739.)
Ea nu se aplică de asemenea curatorului acelui care se gă- Curatorul in-

sește în stare de interdicţie legală ?) (Art.

13,

16

Cod.

Pen.), teuisulu e

nică epitropului acelui interdis pentru imbecilitate, smintire sau 16 Cod. Pen.
nebunie cu furie 5) (Art. 435), căci, în specie, lipsesc motivele pe
care se întemeează Art. 809. 4)
Incapacitatea prevădută de Art. 809 este personală acelui Inaplicarea
care

este sau

care

a

fost

epitrop

și nu

se întinde

nică la soţia, nică la moștenitorii sei, de

unde

nici la COpil copiii și mos-

resultă că

aceşti tenitorii epi-

moștenitori au capacitatea, în urma morţei autorului lor, 5) adecă,
a epitropului, de a primi de la fostul minor, înainte de ori ce
:
predare şi primire a semilor. $)
A

Indoita incapacitate prevădută
:

.

3

de Art. 809

pun

-

nu

mai

.

topului.

esistă, Escepţiuni
, la

incapaci-

când tutela este administrată de cătră un ascendent al minorului,
tate Art. 809
3.
tatăl, mama, bunul, străbunul *) și chiar mama naturală sau un

ascendent al ei. (Art. 652 $ 2, 677, 678.) Legiuitorul a eredut că afecțiunea ce ascendenții au pentru copiii lor este o garanţie că ei nu vor abusa de autoritatea lor pentru a le smulge
o liberalitate nedreaptă. 8)
|
1) Demoi. XVIII. 489
mante.

IV.

27

urm. Mareadă. III. 501. Troplong. Il. 624. De-

bis Il. Aubry

et Rau.

V. $ 649, p 435. Boileux. III.

p. 488.— Contră. Mass6-Verge. LI. $ 224 p. 446, tecst și nota 5.
*) Demolombe. XVIII. 487. Aubry et Rau. V. $ 649, p. 435, tecst şi nota
26. Arntz.

Il.

1739.

3) Cestiunea nu se poate presinta de cât în privinţa disposiţiunei ce
fostul interdis ar face în favoarea fostului seu epitrop, în urma
râdicărei interdicțiunei și înainte de predarea și primirea socotelelor, căci, am vădut supră, p. 25, că, în timpul interdicţiunei, interdictul este absolut incapabil de a dispune atât prin acte cu titlul
oneros, cât şi prin acte cu titlul gratuit. Mareade. III. 507.
*) Mareade. III. 507. Demolombe. XVIII. 488. Aubry et Rau. V. 8 649,p.
435, teest și nota 26. Demante. IV. 27 bis II.— Contră. Coin-Delisle (Art. 907, No. 12.) Taulier. IV. p. 30. Boileux. III. p. 489.
5) Die în urma morţei epitropului, căci dacă liberalitatea ar fi fost
făcută în timpul vieţei lui, aceste persoane ar fi presupuse interpuse.

(Art. 812.)

Demolombe.

XVIII.

497.

,

6) Demolombe. XVIII. 497. Aubry et Rau. V. $ 649, p. 435. Grenier.
ÎI. 121. Arntz. Il. 1739.
7) Art. 276 din cutuma Parisului punea ca condiţiune ascendentului
ca el să nu

se mai

căsătorească

de

al

doile,

disposiţie

care

n'a

fost reprodusă de codul actual. Demol. XVIII. 494. Marcad€. III. 506.
*) Demol. XVIII. 493. Laurent. XI. 337. Mourlon. II. 557. Mareade.
IIL. 506. — Această escepţiune trebueşte strict mărginită, ca toate
5

es-

6$

" CODUL

CIVIL;— CARTEA III.
— TIT. IL—CAP.

II.—ART. 810.

Din faptul
că ininorul poate să dispue în favoarea ascendenților sei care ar fi epitropi, resultă, a Jortiori, că copilul capabil

de

a testa

mamei
2%

poate

să

dispue

sale, în timpul
Despre

prin

incapacitatea

“

testament

în favoarea, tatălui sau

căsătoriei părinţilor
medicilor,

spiţerilor

sei.

ofiţerilor

şi a preoţilor.

de

sânâtate,

Art. 810. — Doctorii în medicină sau în chirurgie, ofiţerii
de sănăcare au tratat pe 0 persoană în boala din
care moare,
nu pot profita de disposiţiunile între vii sau testam
entare ce dânșii (sau
mai bine dis densa,
tate

și spiţerii

acestei

boale.

Sunt

adeca persoana)
esceptate.:.

au

făcut

în favoare-le,

în

cursul

1% Disposiţiunile remuneratorii făcute
nea însă samă de starea dispunătorului și decu titlul particular ; se va ţiserviciile făcute.
20 Disposi

ţiunile universale, în caz de rudenie, pănă
la al patrule
numai dacă mortul va avea ereți în
linie dreaptă,
și dacă acela în profitul căruia s'a făcut
disposiţiunea, nu este el chiar
erede în linie dreaptă.
Aceleași regule sunt aplicabile în privinț
a preoților. 1) (Art. 660
urm. 812, 883, 888 urm. 899 urm.
C. C. Art. 246 Cod. Pen, Art. 71
[.
sanitară din 16 Iunie. 1874. Art.
909 C. Fr.)
Motivele care au făcut pe legi
uitor să edicteze Art. 809 lau
făcut de a, edictat
grad

Motivele

Art. 810,

Rudele colaterale a le
minorului şi
ascedenţii sei
prin alianţă
sunt incapabili.

inclusiv,

afară

și Art. 810. Era în adevăr neapărat
de a pune
pe bolnavi la adăpostul înriurirej
ce, făra, nică o îndoeală, esercită
asupra spiritului lor acei care
sunt chiemaţi a le da ajutorul
artei
și al religiunei. 2)
PIN
cepțiunile, în limitele ei, de
unde resultă că rudele colatera
minorului şi ascendenții sci
le ale
prin
alianță, precum ax fi, de es,
batul de al doile al mamei
barepitropă a copiilor sei din
dintăi, mar beneficia de
căsă
tori
a
dânsa, şi

ar remânea sub regula,
cităței Art. 809. Demolombe,
XVIII. 495, 496. Laurent. XI.
plong.

II. 626. Aubry

et 'Rau. V. $ 649,

p.

ineapa-

338. Tro-

435. Duranton, VIII
500, nota pauni i S
2 din
l Italian cuprinde în esce
|
pţiune
cendenții care au fost epitr
onpi. dar ei
frații, surorile sau soţul
test
ator
ului
.
Piovopi, dar şi pe “eseendenţii i
1) „catul francez are
,
o espresiune mult maj
generală, şi
îșiri
cultului
neze
. ă Veţi
infi, ă, ceea
c inde mini
Și 69.ce gupr
inist
riii tuturor
ștri
"or
197.

Origina Art.
810.

Dreptul

man.

Ro-

Mass6-Verge.

[. p. 446,

.
4. C. Metz, Râpert. Dall
oz. isp.
codu

nota

*) Comp. C. Paris și Cas
. Fr. D. P. 67.2,
Dreptul vechi

francez nu consacra ace 145. D. P. 68. 1. 378
astă incapacitate în ter
espreși, ci numai pe
meni
ace
tori. (Art. 809.) Ea res a a epitropului și a, celorlalţi administrault
ă
îns
ă cu toate aceste din
estensivă ce jurisprud
interpretarea
ența dăduse Art.
131 din ordonanța
1539 și Art. 276 al
de la
cut
ume
i Parisului. Pan
de egi e Romane, făr
ă a lovi pe mediei d. Fr, 1. 1575.
de incapacitate, îi opr |
e a trata cu bolnavi
des
pre
sal
ari
ul
lor,
»(0uos etiam ea pat
înainte de a fi vindecaţiea
imur accipere, que
:
sani
non ca, que periclitante
s pro salute promil 0fferunt pro obsequiis
tunt.“ (L. 9. Cod
Lib.

INCAPACITATEA

MEDICILOR

Proibițiunea

Art.

DE A PRIMI

810,

DE LA BOLNAVI.
— ART. 810.

ca și acea

67

a Art. 809, se întemeează Presumţiune

pe o presumţiune de sugestiune și de captaţiune juris et de jur
d captațiune.
e

de unde resultă că persoanele prevădute în acest text nu sunt admise a stabili că disposiţia făcută de un bolnav în folosul lor au
fost opera unei voinţi libere şi că ea ar avea mai mult în vedere

calitatea, de rudă sau de amic a beneficiantului, de cât acea de medie său de ministru al cultului, pentru că dovada contrarie nu poate

fi administrată
Din

contra

unei presumţiuni

împrejurarea

că

Art.

810

legale. !) (Art.

prevede

cum

medicină și celealte persoane nu pot profita de

cute în folosul lor s'ar putea deduce, după cum

că

1202.)
doctorii

liberalităţile
s'a şi

făcut

de Art.810. In-

unii, că acest text prevede o incapacitate pasivă de a primi.

devărul este însă că atât Art. 809
îndoită

incapacitate,

pe

de

cât şi Art. 810

o parte, incapacitatea

în Caracterul

fă- prevede
A- A0ită incapa-

înființază

bolnavului

o

de

a

dispune, din causa înriurirei sub care el se găsește, ear pe de
altă parte, ca o consecinţă a acestei incapacităţi, acea a medicului,
a spițerului și a preotului de a primi. 2)
Incapacitatea prevădută de Art. 810 se aplică in primul locDoctorii şi li-

doctorilor, licenţiaţilor în medicină
lor de sanatate, 5) adecă

sau

în

chirurgie

și ofiţeri- cențiații în

acelor care au profesiunea de a tămădui

X. Tit. 52, de professor. et medicis.) Vegi și L. 20. Lib. 16, Tit.2

din codul Theodos, care pronunță nulitatea donațiunilor făcute de

văduve

membrilor clerului.

Vedi

şi L. 3. Dig. Lib. 50. Tit. 13, unde

se prevede că, dacă un medic care ar fi tratat pe un bolnav pentru boală de ochi, i-ar fi dat niște medicamente care ar fi putut să/l
facă să peardă vederea, cu scop de a-i răpi averea, președintele provinciei trebuea

să reprime

o astfel de faptă

şi să oblige-pe medic

a restitui ceea ce el ar fi primit de la bolnav, luând măsuri în
contra lui: „incivile factum preses provinica cotrceat, remque veslitui jubea
— Incapacitatea
l.“
care resultă din Art. 810 nu avea

fiinţă la noi în legile anterioare.

:) Demol. XVIII.

548,

Demante.

IV.

30 bis 1. Laurent. XI,

345

şi

358 bis. Comp. D. P. 56. 2. 190. D.P. 62. 2. 167.D.P.59.3.
15. D.P.58. 2.197. D. P. 63. 1.231.D.P.64.2.9. Vedi și p. 63, nota 4.

2) Laurent. XI. 346. Demol.
și nota 4.— Contră.

XVIII. 500. Vedi și supră,

Coin-Delisle

(Art.

909,

No.

p. 61,

1), care

teest

vede

în

această incapacitate, numai incapacitatea pasivă de a primi. Vedi
și Mareade. III. 505.
5) Doctorii sau licenţiaţii în medicină sunt acei care au făcut anume

studii pentru a esercita medicina și a tămădui

bolnavii,

ear ofi-

țerii de sănătate (les o/ficiers de santâ) sunt acei care esercită medicină, fără a avea, gradul de doctor. Este de observat că legea
sanitară

din

1874

nu

vorbeşte

de

ofițeri de sănătate,

ci numai

de

doctori și licenţiați în medicină, precum și de magistri în chirurgie.

— Patronii în chirurgie nu se admit la eserciţiul artei medicale
(Art. 71 L. din 16 Iunie 1874), nici sub-chirurgii care în genere
sunt chiemați numai la esercitarea manipulaţiilor de mică chirur— In regulamentul şcoalei de medicină
gie. (Art. 75 L. din 1874.)

Ofițerii de

sănătate.
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CODUL

CIVIL.— CARȚEA

III. TIT. II.— CAP. II. — ART.

810.

bolnavii și care au făcut anume studii pentru aceasta. )
Această disposiţie se aplică şi medicilor care sau retras şi care nu

fescază duca Mal profesează medicina (Demolombe. XVIII.
căror diplo- dobândind o diplomă

515) sau acelora, care

în străinătate, n'au fost încă, admişi

de autori-

mă nu e visa-4ăţile noastre respective a practica medicina în ţară. (Art. 71
I,
tăţile noastre sanitară din 1874 şi Art. |. 273 L. instrucției din 5 Decembrie
1864.)
(Demolombe. XVIII. 514.)
Spiţerii
loc,

Incapacitatea prevădută de Art. 810 se aplică, în al doile
spiţerilor, însă, pentru aceasta, ei trebue să fi tratut
pe bol-

nav în boala de care a murit, de unde resultă că spiţerul
care
a liberat numai medicamente, după ordonanța medicului, fără
a prescrie el însuși medicamente și fără a se amesteca în
atribuţiile medin București, aprobat prin decretul No. 1902
din 16 august 1858
(Art. 1), se prevede însă că scopul școalei
naționale de medicină
este

Persoanecare
deea
și în mod i

gal. Contro=
versă,

de a forma ofițeri de sănătate pentru serviciul
sanitar al armatei.— Cuza-Vodă a înfiinţat ofițeri sanitari
în armată prin decretul din 21 august 1862. Co p. Bonachi.
IV. p. 49. Veili și Art,
246 din codul penal câre maj orbește încă
de ofițeri de sănătate.
!) Această incapacitate se aplică nu numai
acelor care esercită modicina în mod legal, adică care au făcut
anume studii pentru aceasta,
da» şi acelora care, fără nici o diplom
ă sau titlu regulat, esercită
de fapt medicina Și arta de a, tămădui,
după cum a spus-o formal
Jaubert în raportul seu cătră, Tribun
at (Loerâ. XI. No. 17, p. 442),
căci, aceste persoane

comițând după legea sanitară un delict
prin
eserciţiul ilegal al medicinei (Art. 77.
L din 16 Iunie 1874), nu
pot îi mai bine trațate de cât
acele care sau conformat legei:
Nemo potest ex suo delicto consequi
emolumentum.
Șarlatanii care
esercită în mod ilegal medicina şi
amăgesc lumea trebuesc cu atât
mai puţin scutiți, cu cât ei se adrese
ază cele mai multe ori la
persoanele lesne cregăt
oare

şi ignorente, mai ales dela,
țară, care,
mai mult de cât ori şi cine, merită
protecțiunea legei. Vedi în acest sens: Demol. XVIII. 511.
Durant

. VIII 251. S. Lescot, [. 944.
Toulli
er D.!: II]. (partea
Bedarride. Dol et fraude. |. 165.
Laurent. XI. 341. Marcad6. III1) 68.
509.
Aubiy et Rau. V. $ 649, p. 436.
Troplong. IL. 64—8.
Coin-Delisle. Art. 909, No.
Contră
.
6. Demante. IV. 30 bis III,
en nerarea. prevegdută de Art.
810 ar fi limitativă.
? după care
ceastă, incapacitate nu se aplică
însă la posluginici (garde-maIndes), (Demol. XVIII 509.
Troplo
ng.
II. 648. Marcade. II],
Laurent. XI. 341. Bâdarride
509.
. Doi et fraude. |. 168),
nici la moaşe:
1% pentru că moașele nu sun
t anume
prevă ut
tru că facerea nu este o
se,
şi 2%
boală în seniul si 910
Sa 1 pe 1876, p. 121. Troplo
Ops Ei 25 per
ng. IL.
Mourlon. II. 564.

Ş
Moase, po-

cutiei

Arntz. IL. 1740,

ler XVIII. 510. $.
9tul 242. —— Contra. Mareade. III.648.505, DeaVag
10. Boileux. III. p. 492.
ein ut ga10. 5
Mourlon. II. 564. Bâdarr
ide. op
Proibiţiu

10

nea despre care este
vorbă ar fi numai atunci căt 1. 167.
moașelor, când ele, fără
aplicabilă
aju
tor
ul
medicului, ar fi tratat
esereitând ilegal medicina
pe
lehusă
în contra prescripţiilor
legea sanitară, de la 187
Arţ. 74 ŞI 77 din
4. Demolombe XVIIL.
510. Laurent. XI. 341
Aubry et Rau. V. $ 649,
p. 436, nota 30. Troplo
ng. Il. 648.

INCAPACITATEA

dicului, nu cade

MEDICILOR, DE A PRIMI DE LA

sub

mai ca și medicul
înfră,

scutul

incapacităței

preoților,

adecă

ligios,

asistat

au

și remâne

care ar fi asistat numai

p. 71, nota 3.)
In fine, incapacitatea prevădută

BOLNAVI.—

de

ART. 810.

capabil,

intoc-

la un consult.)

(Vedi

textul

nostru

se

69

aplică

Preoţii.

acelor persoane, care, învestite cu un caracter renecontinu

de care a murit (Art. 810

spiritual pe

dispunător în cursul boalei

$ ultim), de unde

resultă că

preotul

care var fi îndeplinit nici o funcţiune a ministerului seu pe lângă
bolnav sau care ar fi îndeplinit un singur act isolat, ?) remâne ca-

pabil de a primi, cu foate că ar fi stat necontinu la căpătăiul lui
şi lar fi îngrijit în cursul ultimei sale boale, remănând a se
aprecia în fapt dacă a esistat câptaţiune sau sugestiune din partea lui. 5) Ceea ce se cere deci pentru ca preotul să fie lovit de
incapacitatea de a primi de la bolnav este ca el să! fi vişitat şi
asistat necontinu, să'i fi dat sfaturile și consolaţiile religiunei, să
fi îngrijit sufletește de dânsul, căci numai atunci se poate presupune

că el a dobândit

un

imperiu

așa

de

mare

asupra

spiritului

bolnavului, în cât el nu mai are libertatea, necesară care se
pentru a putea dispune de averea sa.
Naşte acum întrebarea: ce trebue

cere

să înțălegem prin cuvântul Ce trebue să

preoți care se vede în textul nostru? Această espresiune cuprinde, fără nici o îndoială, pe toți miniștrii cultului ortodox și acelui
catolic, precum preoţii de mir, chiar și acei cărora s'a luat darul de
cătră autorităţile bisericeşti, fie în mod definitiv sau provisor
(Demolombe. XVIII. 520), diaconii, archiereii călugării, ieromonachii
ete. căci toți aceştia pot prin ajutorul religiunei să dobendească
un

imperiu

asupra

Ce trebue să

înţElegem

prin preoţi ?

spiritului bolnavului. 4)

decidem

însă în

privința

miniștrilor

cultului Rabiui, pastori, hogea.

1) Demol. XVIII. 506. Mourlon. II. 565. Pand. Fr. Repert. LI. 1634
urm. Bâdarride. Dol et fraude. I. 164. Troplong. II. 645. Demante.
1V. 30 bis IV. Aubry et Rau. V. $ 649, p. 436. Laurent. XI. 340.
- Arntz, IL. 1740. Comp. D. P. 54. 2. 91. D. P. 68. 1.378.D.P.75.
2. 79.
— Este de observat că legea sanitară nu permite spiţerilor

de a elibera medicamente fără ordonanță de cât în lipsa medicilor, de
unde resultă că ej nu vor fi incapabili de a primi de cât în acest

caz escepțional și în casul când ei vor esercita

medicina în mod

ilegal, ceea, ce este un delict. (Art. 74 și 77 L. sanitară din 1874.)
2 Astfel, ar remânea, fără nici o îndoeală, capabil preotul care ar fi
fost chiemat numai pentru a spovădui şi a împărtăși pe bolnav, sau
spre a ceti molitvele pentru darea sufletului. Demolombe. XVIII. 517.
Laurent. XI. 358. Demante. IV. 30 bis. V. S. Lescot. 1. 255. B6darride. Dol et fraude. |. 171.
,
3) Demolombe XVIII. 516. Aubry et Rau. V. $ 649, p. 439. Grenier. 1.
129. Duranton. VIII. 259. Laurent. XI. 358. Comp. D. P. 58.2.

197. D.P. 59. 1. 82. Vegi şi înjră p. 72.

4) Dasczlii, paraclisierii și ceilalți slujitori

loviți de nici o incapacitate.

ai

bisericei nu sunt

însă -
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810.

ebraic (rabini) protestant (pastori) mahometan (hogea)? etc. In Francia, nu mai remâne nicio îndoială că toți aceștia sunt incapabili,

pentru

că

textul

francez

nu

vorbește

de preoți, ca

tecstul nostru,

ci de miniştrii cultului în genere. !) Ce trebue să decidem
însă
la noi, unde termenii legci nu sunt așa de generali ca
în Francia ? Luând de bună argumentarea lui 'Toullier (veţi înfră, nota
1), ar

trebui

să respundem

că Art.

810

se

aplică

numai miniştrilor

cul-

tului ortodox și catolic.
Dacă ne referim însă la scopul pe care l'a avut
legiuitorul,
trebue să decidem cestiunea ca și în Francia și
să declarăm incapabili pe miniştrii tuturor cultelor care
au asistat pe bolnav în ultimele sale momente, dându-i
ajutorul spiritual după
regulele și dogmele religiunei lor, căci numai
astfel vom pune pe
Condiţiile cerute p. aplicarea Art.
810.

Prima

cou-

diţie.

dispunător la adăpost de ori ce înriurire
Calitatea de medic sau de preot
nu

causă de incapacitate. In adevăr, pent
ru
incapabile, se cer mai multe condițiuni
.
1” Disposiţiunea trebue să fie făcută
sul boalei de care bolnavul a muriț,
căcă
dacă ea ar fi fost făcută maj înain
te, pe
sănătos, sau chiar în cursul unei
alte boli

scăpat,

legea

presupunând

că,

în

caz

când

străină.
este prin

sine

însăşi o

ca aceste persoane să fie
în timpul sau în curdisposițiunea ar fi validă
când dispunătorul era
de care bolnavul ar fi

boala n'a fost mortală,
atât medicul cât şi preotul n'a
putut să esercite asupra, bolnavului
o înriurire destul de mare pent
ru ai distruge libertatea.
Mai

A doua, condiţie.

mult

încă, disposiţiunea făcută
în timpul sănătăţei ar fi
validă, chiar dacă dispună&torul
ar fi devenit în urmă bolnav
şi ar fi
murit de această, boală, în
care ar fi fost tratat de cătră
dona
tar
legatar, Căci, în asemene caz,
sau
disposiţiunea, fiind făcută pe
când dăruitorul sau testatorul era,
sănătos, ea a fost făcută în
timpul capacităţei sale, pe când
spiritul seu era, liber de
oră ce înriurire.
Cu alte cuvinte, disposiţiunea,
făcută fie în timpul sănătăţei,
timpul unei boli, trebue să
fie în
fie menţinută, dacă ea a
fost făcută
inainte de boala care
a causat moartea. ?
a
2” 0 Moarte
a treb
ue
să,pa fie causatăPe Prin. această
m
boală, căci
') Laurent. XI. 357, Demo
„cade. III. 510. Aubry loetmbe. XVIII. 518,519, Troplong. II. 651. MarRau. V. $ 649, p. 139. Ast
Alger a aplicat Art. 810
i, curtea din
81), ear curtea din Bordeaminiştrilor cultului israelit (D. P. 59. ].
58. 2, 196.) — Este adevăr ux miniștrilor cultului protestant (D. P.
at „Că după Tou
llier (II, partea I, 70) ace
tecst n'ar fi aplicabil
st
pastorilor protestanți,
pentru că cultul pro
,
remasad6isolată,XI Vedi
ă, însă această părere a
Mare
[Ii 510% autor
le
pi ităţi
cita
ct
e de Demolomb

e. XVIII, 519.
*) Laurent. XI. 342 și
386. . Demol. . XVIII „52
5244.
. Mar cad6. III. 511. Mourlo
UL 565. Arntz. ÎL. 174
n.
0, Demante. IV. 30
bis IV. Aubry et Rau
- $ 649, p. 436, not
a 27. Trip,
.
din

Lyon. Pand.

Pâriod.

88.2,

120,
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7I.

liberalitatea, ar fi validă dacă dispunătorul ar fi scăpat de pericolul cel amerința, sau ar fi murit din întâmplare, de esemplu, de
lovitura unui trăsnet, de apoplexie sau de ruptura unui anevrism. !)
Așa dar, de câte ori dispunătorul moare de boala de care aCritica legei.
fost tratat, liberalitatea este nulă ; de câte ori el se întoarce la
sănătate, ea este validă. Această regulă nu sufere nică o dificultate în privinţa testamentului, căci, testamentul fiind un act eminamente revocabil (Art. 802), testatorul redevenit sănătos îl va revoca, de câte ori va recunoaşte că el a fost dominat de o înriurire culpabilă din partea medicului care Pa tratat sau a preutului
care la asistat, şi dacă el nu'] revoacă, aceasta, este cea mai bună
dovadă că voinţa sa a fost liberă. Ceea ce însă este mai inesplicabil, este menţinerea unei donaţiuni pe care însuși legiuitorul o presupune făcută sub imperiul unei presiuni sau captaţiuni ilegale.
In adevăr, legiuitorul presupune că donaţiunea nu este opera, unei
voinţi libere, de oare ce o declară nulă, dacă dispunătorul moare

sub influența preotului care la asistat sau a medicului care Pa
tratat, şi cu toate aceste, îndată ce dăruitorul redobândeşte sănătatea,

și libertatea

sa de

vocabil, ne mai remănându-i
pentru

captaţiune

sau

spirit, actul

este

declarat

valid

de cât singurul mijloc de

sugestiune,

dovadă

şi ire-

ai dobori

care, cele mai multe ori,

va fi foarte grea de administrat, căci, acei care abuzează de slăbiciunea unui bolnav spre a'i smulge o liberalitate ieii în acelaşi
timp şi măsurile cuvenite pentru ca manoperile lor să nu fie descoperite.

Disposiţiunea,

legei

este deci lipsită

de logică,

cel puţin

în privința donațiunilor, şi critica adusă de autori legiuitorului
este de astă dată foarte intemeeată. 2)
30 Donatarul sau legatarul trebue să fi tratat pe bolnav,A treia conadecă să fi intreprins tămăduirea sa şi. îngrijirile sale să fi fost
ditie:
continue. În privinţa medicilor şi a spiţerilor, tratamentul consistă în îngrijiri medicale date în mod regulat şi obicinuit. 5)
)

Aubry

et Rau. V. $ 649, p. 436,nota 27. Maread6. III. 511. Mour-

lon. II. 565.

Pand.

Fr. Râpert.

1. 1652.

Cas.

Fr. D. P.

80. 1. 263.

2) Această eroare nu se poate esplica de cât prin o rațiune istorică:
donaţiunile făcute de un bolnav medicului seu erau altă dată revocabile, pentru că se considerau ca niște donațiuni morlis causa,

şi legiuitorul fr, uitând că donaţiunile

tost abrogate, donaţiunile

despre

care

cu

pricină

este vorba

de

moarte au

au remas

revo-

cabile, conform principiului general. (Art. 801.) Comp. Arntz. II. 1740.
Mourlon. Il. 565.

3) Demol. XVIII. 505. Laurent. XI. 340. Mourlon.

II. 565.

Marecad6.Medicii chie-

III. 509. Bâdarride. Dol et fraude. 1. 169.
— Medicii care au fost maţi în connumai chiemaţi în consult, nu sunt deci loviți de incapacitatea po; ni Suie
legei. Laurent. XI. 340. Demol. XVIII. 507. Mourlon. loco cif. Mar- capacitate.
cad6. II[. 509, în fine. Aubry

et Rau.

V. $ 649, p. 436.

Medicul: consultant nu va fi lovit de incapacitate

_

de cât atunci
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Tratamentul
preoților. ea

"În
Art.

O0DUL
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ML—TIT.
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II.— Art, 810.

privinţa preoților sau a miniștrilor cultului, trebue, pentru
810 să fie aplicabil, să esiste din partea lor un tratament

aşa gis moral, care consistă în îngrijirile spirituale date bolnav
ului. Această asistență spirituală trebue să aibă un caract
er de continuitate şi să fie de natură a produce o înriurire oare
care asupra spiritului bolnavului. !)
Apreciarea .
În ori ce caz, fie vorba de medici sau de preoţi,
tratamen-

judecătorilor tul cerut de Art. 810

este un fapt complecs,

şi imprejurăril

e în
"mijlocul cărora el se produce, precum și îngriji
rile sau sfaturile .
care trebue să esiste se apreciază, după fie
care specie, în mod suveran de cătră judecătorii fondului. ?
Sancţiunea
Sancţiunea proibiţiunei prevădută de Art.
810 este anularea
proibitiunei actului de liberalitate, ca făcut
de un incapabil de a dispune unui
provegută de incapabil de a primi. Actul nu
este însă radical, nul sau inesisNulitate. tent, ci numai anulabil. (Laure
nt XI. 421.)
Disposiţiunea făcută în cursul boalei
Și în urma unui tratament început ar fi nulă, chiar când
causa, incapacităţei ar înceta
înaintea morţei testatorului, ceea ce
s'ar întâmpla, de esemplu, în
casul când o femee bolnavă sar căsător
i cu medicul ei. 3)
scepţiuni admise de Art. 810.
De și legiuitorul loveşte în princip
de nulitate liberalităţile făcute medicilor sau preoţilor de cătr
ă acel câre au fost trataţi sau asistaţi de aceste persoane în cursul
ultimei lor boale, totuşi sunt casuri escepționale în care bolnavul
poate să dispue în favoarea medi
cului său directorului seu spiritua
l. De aceea, Art. 810 esceptează,:
1” disposiţiunile remuneratorii
cu titlul particular; 20 disposiţ
iunile
cu titlul universal, în oare care
câsuri, și sub oare care condițiu
ni.
3” In fine, unii admit că inca
pacitatea prevădută de Art.
810 este
inaplicabilă barbatului medic
care ar fi tratat pe femeea
sa sau
preotului 4) care ar fi asis
tat-o
că această din urmă cestiune în ultima, sa boală. Vom vedea însă
este controversată și chiar îndoelni
că.

Spiţeri

loco cil. Comp. D. P. 59. 3. 15. D.
P'75
Tot astfel, în pri

79. D. P. 76. 1. 18!
vința spițerilor, nu
este de a,
a fi incapabili, ca ei să
fi espeduit medicamente
medicului, ci trebue nea
după ordonanța
păr
at ca să fi fratar si
bolnav în cursul boalej
iji
de care a murit, Ved
D Demol. XVIII. 516
i
urm. Laurent. XI,
ubry et Rau.
V. ş
*) Cas, Fr. D.P.68.], 649, p. 439. Vedi şi supră, p. 69.
378.
Aubry et Rau. V. $ 649, D. P. 76 1.181. Comp. Troplong. II. 646.
p. 436.
— Judecătorii
i
Art. 810. Cas. Fr. D.
P. 76. 1. i81.
Demante. IV. 39 bis
I, în fine. Vedi
*) Acest caz nu poate fi aplicat preoţilor ata pe
catolici, care 16,
nu pot, fi însuraţi,

-3)
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Disposiţiă remuneratorii cu titlul particular.

Medicii, :) spiţerii şi miniștrii cultului care au tratat sau a- Disposiţii resistat pe bolnav în cursul ultimei sale boale pot să primească de Pneratorii
la dânsul disposiţiuni remuneratorii sau resplătitoare *) făcute cu
titlul particular, 3) pentru că ar fi nedrept de a impedica resplătirea, serviciilor prestate de cătră acei care au tratat sau asistat pe
bolnav în ultemele sale momente. Aceste disposiţiuni trebue însă să
fie proporţionate cu starea dispunătorului și îns&mnătatea serviciilor prestate, £) de unde resultă, că, la caz de a fi excesive, ele
vor

fi supuse

reducțiunei

în măsura

determinată

de lege, adecă ţi-

nânduse în samă averea dispunătorului și serviciile ce ela primit, fără ca judecatorii să poată anula disposițiunea, după cum
făcuse curtea din Orlâans (a cărei decisiune a fost casată), plătinduse medicului onorariul seu. 5)
Cât pentru disposiţiunea pe care bolnavul ar fi făcut-o cu tetlul Anularea dis-

universal, ea va fi anulată, cu toate că ar fi calificată de remu- Dpăil or res
neratorie sau resplătitoare, pentru că Art. 810 voește ca
sițiunea, pentru a fi validă, să fie cu titlul particular. €)
D

Nu numai

dispo- titlul universal. Contro-

medicii, dar şi acei care esercită ilegal medicina, (supra,

p. 68, nota

1)

pot să primească

donaţiuni

remuneratorii

cu

titlul

particular, căcă toate persoanele lovite de incapatitatea de a primi
trebue să între şi în escepţiune. Demol. XVIII. 549. Aubry et Rau. V.
$ 649, p. 437, nota 32. Pand. Fr. |. 1679. Laurent. XI. 355.
2) Donaţiunile remuneratorii sau resplătitoare sunt acele care se fac
pentru plata unui servicii sau altă facere de bine (Art. 1259.
Calimach), în specie, pentru căutarea sănătăţei. — Donaţiunea sau
testamentul nu are nevoe să arăte că disposiţiunea este remuneratorie ; e destul ca aceasta să resulte din împrejurări, și mai ales
din îns&mnătatea liberalităţei. Laurent. XI. 347. Demol. XVIII. 534.

Arntz. Il. 1741. Marecadă. III. 515. Troplong. IL. 639. Aub. Rau. V.
$ 649, p. 437, nota 33. Demante. IV. 30 bis VI. Comp. D. P. 52.
1. 80.— Contră. C. Montpellier. Repert. Dalloz. Dispositions. 388,
1%. — Disposiţia remuneratorie fiind însă o escepțiune, donatarul
sau legatarul va trebui să dovedească conform dreptului comun că
disposiţia este resplătitoare, de câte ori moștenitorii o vor ataca,
susținând că ea întră în regula comună. Laurent. XI. 347, în fine.
3

Disposiţiunea

este

sau un lucru anume

cu titlul particular, când cuprinde o sumă de bani

determinat, fie mobil sau imobil. (Art. 894 $2.)

4) Medicul în favoarea căruia ar fi fost făcută o asemene disposițiune
resplătitoare

n'ar putea

s'o primească, cerând

în același timp

0n0-

variul care i s'ar cuveni, pentru că caracterul resplătitor al disposiţiunei implică resplătirea serviciilor prestate și plata datoriei
care resultă din acest servicii. Aubry et Rau. V. $ 649, p. 437,
nota 34. Demol. XVIII. 533. Duranton. VIII. 254. Pand. Fr. ]. 1688.
5) Aubry et Rau. V. $ 649, p. 437. Demolombe. XVIII. 532. Laurent. XI. 349. Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Disp. entre zifs. 373. Pand.
Fr, ]. 1686. Bedarride. Dol et fraude. IL. 178.
6) Aubry et Rau. V. $ 649, p. 437, teest şi nota 36. Demol. XVIII.
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A doua escepţiune.— Disposiţii universale făcute
rudelor. (Controversă.)
Prin

ge

escepţiune

şi pentru

respectul

care

sunt

rude

inclusiv, !) fără a, se distinge
terală, *) să primească de la
888) sau cu titlul universal
disposiţie cu titlul particular,
caracterul de resplătitoare, 5)
moștenilori în linie dreaptă,
ranton.

VIII.

256), şi încă,

cu

dispunătorul

în linie

pănă da

incă medicilor
al z-le grad

dacă înrudirea este directă sau coladânsul o disposiţie universală (Art.
(Art. 894 urm) Și a Jortiori deci, o
chiar în caz când ea nu ar avea
afară de casul când defunctul ar avea,
adecă, descendenți sau ascendenți (Du-

şi în asemene

validă, dacă medicul sau preotul

nitor

în favoarea

datorit legăturilor de sân-

şi afecţiunilor de familie, legiuitorul mai permite

şi preoţilor

810.

dreaptă.

caz,

disposițiunea,

gratificat ar fi e]

însuși

ar

fi

moște-

Așa dar, dispunătorul care nu are moștenitori
sau erei in
linie dreaptă, (descendenţi sau ascendenți)
poate să facă o disposiție cu titlul universal în folosul medicului
care la îngrijit sau
preotului care la asistat în ultima sa boală:
10 chiar când acesta,
nar fi rudă cu dânsul de cât în linie
colaterală (însă numai pănă lă al 4-le grad inclusiv); şi 20 chiar
când dispunătorul ar avea,
o rudă în linie dreaptă, dacă această
rudă varfi moștenitorul lui.
Dacă, din

contra,

531. Laurent.

e
—

Cuserie,

XI. 348. Marcad6.

III. 515. Mass6-Verge.

III. p. 42,
Pand. Fr. 1. 1691, Bâdarride.
Dol et fraude. 1. 177. Cas. Fi.
D. P. 70. 1. 329. Veţi şi D. P.46
.
4, 2172.— Contră. Troplong. II.
638. Valette, consultația din 5 Octombrie 1867, în favoarea doctorul
urm. După acești din urmă autor ui Deelat. Melanges. II, p. 98
i, disposiţia remuneratorie cu
universal ar fi numai reductibil
ă, și judecătorii ar putea astfe titlul
transforme întrun legat cu titlul
l s'o
particular, părere care este
posiție cu însuşi teestul Art,
în o810.
1) Această escepțiune nu se
întin
ar fi rudă cu dispunătorul pestede deci la un medic și preot care
al 4-le grad, chiar dacă acest
Sau preot ar fi moștenitorul
medic
legit
im al defunctului, Laurent.
350. Aubry et Rau. V. $
XI.
649, p. 438, nota 37. Curt
ea din Bordeaux
și Cas. Fr. D. P. 62. 2. 167,
D. P. 63. 1. 231.
Escepţiunea statornicită în
favoarea înrudirei nu se
întinde de
țiunea pe care o inspiră
înr
II. 641. Aubry et Rau. V. udirea. Demol. XVIII. 542, Troplong.
$ 649,p. 438. Laurent, XI.
Art. 909, No. 3. Durant,
VIII. 255. Marcade. IL. 517. 352. Vazeille.
UI, p. 43, nota 30. Arntz.
Mass6-Vergs.
II, 1749, Bedarride, op.
Nu se cere de asemene,
ef, 1, 180. să fie moștenitorul presum în regulă generală, ca persoana gratificată
tiv al dispunătorului,
Demolombe. XVIII,
536. Demante. IV. 30 bis,
VIII.
%) Demolombe. XVIII.
535. Locră. Le isÎ. civ.
XI
German. Pana. Pâriod.
4.
Tri
r
87. 5. 30,
Pe 504.
Pribun, Imper.
nota

Rude peste
al 4-lea grad.

dispunătorul are moștenitori în linie
dreaptă,

29. Demante.

IV.

30 bis,

VI.

INCAPACITATEA

MEDICILOR

DE

A PRIMI

DE LA BOLNAVI.

— ART.

810.

înrudirea, de ori ce linie şi de ori ce grad ar fi, nu face să înceteze incapacitatea, afară de casul când donatarul sau legatarul
ar fi el însuşi mostenitor în linie dreaptă.
Cu alte cuvinte, de câte ori esistă moștenitori în linie dreaptă,
bolnavul nu poate să facă o disposiţie fie cu titlul particular, fie

cu titlul universal,
sistat (dacă el n'ar
terând, în asemene
cendenți. Și prin
astă dată,

medicului sau preotului care l'a îngrijit şi afi însuşi moștenitor în linie dreaptă), legea precaz, pe moștenitoriă direcţi, descendenți sau asmoștenitori sau eredi, legiuitorul înţălege de

ca in tot-deauna, persoanele

chiemate a

car nu rudele care n'ar fi chemate la moștenire.
devăratul sens al escepţiunei de față, !)
tăl

lua

moştenirea,

Acesta

este a-

Aşa dar, după părerea generală, care este și a noastră, tacare, în calitate de medie, ar fi îngrijit şi tratat pe fiul seu
» Laurent. XI. 351. Demol. XVIII. 536 urm. Demante. IV. 30 bis IX.
Marcade.

III. 516,

517.

Grenier.

1. 127.

Mass6-Verge.

III.

p.

43,

nota 33. Arntz. II. 1741. Mourlon. II. 569. Pand. Fr. 1. 1708.—
Contrd. Această doctrină nu este însă admisă de toată lumea, și
unii susțin că cuvântul moștenitor însămnează aci rudă, aşa în cât,
rudele a esclude pe medicul sau preotul legatar, ori donatar, chiar
când ele war fi chiemate la moştenirea defunctuiă, de unde se
pot trage următoarele consecinţi : 10 bolnavul care ar avea un frate şi
un bun war putea să facăo disposiţie cu titlul universal în folosul
vărului seu, medic sau preot, care lar fi tratat ori asistat în ultima,
sa, boală, pentru că el avea o rudă în linie dreaptă acendentă, bunul
seu. 20 Bolnavul care ar avea pe bunul seu, pe tatăl seu, un fiu
şi un nepot de fiu ar putea să facă o disposiţiecutitlul universal
în folosul bunului, tatălui sau nepotului care lar fi tratat ca medic
sau asistat

ca preot,

pentru

ca donatarul

sau legatarul ar fi o rudă

în linie dreaptă. Vedi în acest sens: Aubry
438, nota 37, Duranton. VIII.
Delisle. (Art. 309, No. 17.)

et Rau. V.

$

649, p.

256. Guillhon. Zestaments. 187. Coin-

In sistemul însă pe care lam espus mai sus, și care mi sa,
părut cel mai juridic, soluțiunea contrarie va trebui să fie admisă
în ambele ipotese.

In acest sistem, soarta liberalităței făcută în folosul aceluia care

a tratat sau

asistat pe bolnav,

în calitate

de medic

sau

de

preot,

nu va atârna deci de compunerea familiei, în momentul facerei
liberalităţei, ci de compunerea ci în momentul morței autorului
disposiţiei, căci numai atunci se va putea ști dacă esistă moștenitori în linie

dreaptă

și dacă donatarul

sau

legatarul face

parte din

această categorie. Demolombe. XVIII. 538. Demante.1V. 30 bis, X.
Din acest sistem mai decurge încă consecința că incapacitatea
donatarului sau legatarului ar înceta prin renunțarea sau nedem-

nitatea moștenitorilor în linie dreaptă, căci numai vocaţiunea ereditară a acestor moștenitori se opune la validitatea liberalităţei.
Demolombe. XVIII. 539.
a
Cât pentru casul în care defunctul ar avea moștenitori și în linie
dreaptă şi în linie colaterală, vegi Demante. IV. 30 bis, XI. Demolombe. XVIII. 540, 541.

Tă

CODUL

7â

în ultima

CIVIL. — CARTEA

sa boală,

nu

are

III. — FIȚ.

II. — CAP.

capacitatea

de

II. — ART.

810.

a primi o donaţiune sau

un legat de la fiul seu bolnav, dacă acest din urmă a lăsat descendenţi, pentru că descendenţii esclugând pe toţi ceilalţi moștenitori (Art. 669), tatăl nu are în specie calitatea de moștenitor şi

nu moşteneşte pe fiul seu. ))

A treia escepțiune.— Disposiţiună făcute

în favoarea

soțului.

In fine, doctrina este aproape unanimă pentru a recunoaşte
că incapacitatea prevădută de Art. 810 nu este aplicabilă barbatului medic sau preot care ar fi tratat sau asistat pe soţia sa,
în

ultima sa boală (argum. din Art. 194, 936 urm), şi autorii admit
această, soluțiune, chiar în caz când medicul sau preotul sar
fi
căsătorit cu femeea bolnavă în cursul boalei de care a murit,
bine

înțăles,

dăcă căsătoria

a, fost

contractată

de

bună

credință, ear nu

în scopul fraudulos de a înlătura incapacitatea prevădută
de lege. 2)
Dacă am fi chiemaţi â face legea, de sigur că am
face-o ast-

fel, însă,

de

tului Art.

o cam

810

dată,

această

care, statornicind

părere este contrarie însuși

ca, princip

general

tecs-

incapacitatea

medicilor, spiţerilor și a preoților, nu admite
la această
cât două escepţiuni, în care soțul nu întră.
Cât pentru

regulă de
argumeu-

tul tras din Art. 194, după care soții își datoresc
reciproc sprijin şi ajutor, el este departe de a, fi decisiv,
căci tatăl datorește
și el ajutor copilului seu, Și, cu toate aceste,
am vădut că, după
părerea

Medicul sau
preotul care
a fost prieten

cu defunctul. mar
Controversă.

generală

(supră,

p. 75),

el este

incapabil

de a primi de
la fiul seu bolnav, dacă nu se găseşte
între acei chiemaţi al moşteni. Strict vorbind, trebue să aplicăm
deci Art. 810 în toată rigoarea lui și barbatului medic sau
preot care ar fi tratat sau asistat pe soţia sa în ultima să boală.
3
Escepţiunile fiind de strictă interpretare
și neputânduse întinde prin analogie, trebue
putea

să dispue

în

de essepţiunile prevăgute

fi amicii lui intimi. £)

să decidem, de
favoarea medicului

de lege, chiar

asemene, că bolnavul
sau preotului, în afară,

dacă

aceste persoane

ar

') In părerea acelora, care susț
in
însărnnează rudă, tatăl ar pute că în Art. 810 cuvântul moștenitor
a în specie să primească
tatea, fiind rudă
liberalidreaptă. Vegi p. 75, nota
) Veţi Demol XVIIînI. linie
1.
545 urm.

iy e Ras V, $ 649, p. 438.
Proplong.Il, 642, 643. Demante. Aub
IV.
50 bis XIII, Mass6-Verge, IUL.
p. 44, tecst și nota 34. 'Toullie
r. D. III (partea

5)

*)

1)
Vedi și Bâdarride. Dol et fra66. Mareade. UI.
ude. IV. 1465,
Laurent. XI. 353. Pana, Pr.
|. 1717, Comp. și Mourlon.
Laurent. XI. 356. Demolo
Il. 570, 571,

513.$. Lescot. I. 250

mbe
XII. — Contră, Troplong. II. .640. XVIII. 547. .D
omenie, ÎN. 80,

i
bis,

INCAPACITATEA
3”

Despre

DE

A PRIMI

incapacitatea

DE

LA

BOLNAVI

ofiţerilor

de

ART.

883.

77

bastiment.

Art. 883.— Testamentul fâcut pe mare nu va putea cuprinde nici
o disposiţiune în favoarea ofițerilor bastimentului, dacă dânşii nu sunt
vude cu testatorul. 1) (Art. 660 urm. 676, 810, 874 urm. 886 C.C. Art.

997 C. Tr.)

Pentru motive analoage acelora care au motivat incapacităţile
prevădute de Art. 809 şi 810, testamentul făcut pe mare nu poate
să cuprindă din partea călătorilor nică o disposiţiune în favoarea
ofițerilor bastimentului, *) chiar dacă ei n'ar fi luat parte la con-

fecţionarea testamentului
posiţiune

este

aplicabilă

(Demolombe

XXI.

466), şi această .dis-

tuturor testamentelor făcute pe mare, chiar

şi acelor făcute în forma olografă. î)
Legiuitorul stabilește și de astă dată o presumţiune de captaţiune în contra ofițerilor vasului din causa autorităţei și înriurirei ce ci esercită în timpul
tregului personal al vasului.

'Testamentele

călătoriei

asupra

călătorilor

şi

în-

făcute în contra acestei disposiţiuni nu sunt nule Sancţiunea

în totul, ci numai în privinţa disposiţiunilor privitoare pe

ofiţerii

A" 888.

vasului, căcă, în regulă generală, incapacitatea unui legatar viciază
numai legatul ce i sa lăsat, ear nu anulează întregul testament. *)
')
2)

Art.

883

este

earăși

de origina franceză,

nanţa asupra marinei din august
Pe bastimentele

de resboiii,

1681.

această

fiind reprodus

proibițiune

se

"

din

aplică

ordo- Origina Art.

883.

coman-

dantului corăbii și tuturor ofițerilor militari, chiar și acelor de administraţie (Art. 874), ear pe bastimentele sau vasele de comerţ,
ea se aplică numai căpitanului sau patronului (Art. 874 $ 3 C.C.
şi 506 urm. cod. comer.) şi aceluia care îl înlocueşte. (Pand.. Er.
Donations. L. 1746.)—Nici întrun caz însă,ea nu poate fi. aplicată
călătorilor, nici oamenilor echipagiului care n'au gradul de ofiţer,
precum

3)

p. 532.

5)

este scribul, adecă

grefierul

bastimentului.

(Art.

874.) De-

molombe. XXI. 465.
Demolombe. XXI. 469. Troplong. Il. 1726. Aubry et Rau. V. $ 674,
Demante.1V.

135 bis, I. Maread.

Art. 883 nu se aplică
Demante. IV. 135 bis Il.
lombe. XXI. 467. Vazeille.
Aceeași soluţie este
fi luat parte

IV. 75.

însă la donaţiuni. Pand Fr. Repert. . 1754. Donaţinni.
Troplong. IL. 1727. Maread6. IV. 75. DemoAxt. 997. No. 1.— Contră. Duranton. LX. 168.
admisibilă chiar dacă ofițerul legatar ar Casul când

la confecționarea

testamentului.

Mareade,

Troplong. ofiţerul lega-

loco cit. 8. Lescot. IV. 1268.— Contră. Domolombe. XXI. 468. Pand. tar 2 st”
Fr. 1.1753. Aubry et Rau. V. $ 674,p.532,
sima : nemo

autor

esse potest în rem suam.

care aplică în specie mâ- cerea testaAceastă din urmă

părere

mentului.

întemeiată mai cu samă pe legea asupra notariatului din ventâse, Controversă.
anul XI (Art. 8), după care notarul care autentifică testamentul
nu poate fi legatar (Duranton IX. 168. Arntz. IL. 1745), argument
care, la noi, nu are nici o valoare. —Unii. mai declară încă testamentul nul în întregimea lui, dacă ofițerul care este în același timp
legatar, a, asistat la redactarea, testamentului ca martur (Art. 874 $
ultim), (Demolombe. XXI. 468), însă și această părere este inadmisibilă

la noi, pentru

că ea se întemeiază

pe Art. 975 francez, care

78

CODUL

Escepţiuni în
privinţa rudelor testa-

Pentru motive analoage
unele prevădute de Art. 809

torului. Rude bastimentului
pănă la al
12-le grad.

Art. 676.

Controvers

CIVIL. — CARTEA 1II.— TIT, I1.— CAP, II.— ART.

devine

812, 883.

acelora care au determinat escepţiși 810, în privinţa rudelor, ofițerul

capabil, dacă

este

rudă

cu

testatorul,

și fiind

că legiuitorul nu mărginește de astă dată escepţiunea, ca în Art.
809 și 810, la o linie sau la un grad oare care, trebue să înţă-

4 legem

prin

rude

toate

rudele

pănă

la al

676), fiind că numai pănă la acest grad
fectele sale civile. !)

12-le

grad inclusiv (Art.

înrudirea își produce

c-

Despre Art. 908 din codul francez privitor la copiii naturuli.—
Incapacitate inesislentă în legislația noastră.
Art. 908 din codul francez oprește pe copii naturali de a

primi prin

gea

daruri

între

vii sau

la titlul moștenirilor.

testament

peste

ceea

La noi, acest tecst fiind eliminat, atât mama
să dispue prin daruri între vii sau prin testament

ce le dă

cât Şi tatăl pot
în favoarea co-

piilor lor naturali, fie chiar adulterini sau încestuo
și,
însă în limitele părţei disponibile. ?) (Art. 841
urm.)
Sancţiunea incapacităţilor

de a dispune
de lege.

le-

se înțălege

şi de a primi, stabilite

Art. 812. — Disposiţiunile în favoarea unui
incapabil 3) sunt nule,
fie ele deghisate sub forma unui contract
oneros, fie (ele) făcute în numele unor persoa
ne

interpuse.

determină incapacităţile privitoare la marturii
testamentasi, şi care

')

a fost eliminat din codul

nostru.

'Lroplong. III. 1728. Demolombe. XXI.
470. Marcade. IV. 76. Duranton.
IX. 167.—Contră,

Vazeille, Art. 997, No. 1, după care,
escepţiunea
se întinde în înfinitum, chiar peste
al 12-le grad de înrudire, ceea
ce este inadmisibil.
3) la Romani, tatăl natural, care
avea, și copii legitimi, nu putea să
dee copiilor născu

Dreptul
Roman.

ţi din concubinaţ de cât
parte din bunuIn această parte intra și ceea cea 12-a
el
lăsas
e concubinei
sale. (Nov. 89, cap. 12, $2) In
lipsă de
rile sale.

copii legitimi, tatăl putea,
să, lese copiilor sei naturali toată,
parte
a
dispo
nibilă. (Nov. 89, cap.
12, $ 3.)--Copiii adulterini şi inces
tuoși nu puteau să primească
mic prin donaţiune sau testament,
ni(IL. 6, a5 înitio, Cod. Lib. 5. Tit,
5.) Bastargii

ordinari aveau

In cât privește

mama

însă o capacitate nelimitată.

naturală,

turali toată partea sa disponibil
ă;
rangul dlustris nu putea, să
dispue
când avea în același timp și
copii
neque

NR

ex testamento,

neque

ab

ea putea

să lese

copiilor
sei na-

numai mama naturală care avea
în favoarea, copiilor sei naturali,
legitimi. »Sancimus îtaque,
ui

intestato, neque ex liberalita
te înter
vivos habita, justis liberis
existentibus, aliquid penitus
tribus matribus ad spurios
ab illusperveniat.“ (L.. 5. Cod. Lib.
ad Senatusconsuli. Orphit.)
6. Tit. 57
deseverşire incapabili. (L. 6. — Copiii incestuoși erau de asemene cu
Cod.

al lucră

Lib. 5. Tit. 5.) Veţi și Tom.

rei noastre, partea
-*) Şi trebue adaos sau eman II, p. 316, nota 1.
ate de la un încapabil,

I

căci nu este nici

SANCŢIUNEA

INCAPAO ITĂȚILOR. — NULI TATE. — ART. 812.

Sunt reputate
cendenții

1308

și

ca, persoane interpuse tatăl și

soțul
3

persoanei

C. C. Art. Sil

C. Fr.)

Ori ce disposițiune
să fie garantată

prin

incapabile.

(Art.

mama,

940,

941,

proibitivă sau imperativă

79

copiii şi des1200,

1202,

a legei trebue

o sancţiune, căci altfel, ea ar deveni ilusorie.

De aceea, legiuitorul, după ce a statornicit, în articolele precedente,
incapacităţile de a primi şi de a dispune prin acte cu titlul grafuit,

se grăbeşte

făcute în contra
sițiile

Nu este
directe

de a proclama

nulitatea

actelor

care

disposiţiilor de mai sus. 1)

ar

fi fost

insă de ajuns ca legiuitorul să declare nule dispocare ar contraveni legei, căci părţile mar avea de

cât să; recurgă la fraudă pentru a face pe o cale indirectă ceea
ce legea oprește. De aceea, Art. 812 declară nule şi neavenite
nu numai disposiţiunile directe făcute în favoarea unui incapabil,
sau emanate de la un incapabil (v. supră, p. 78, nota 3), dar

şi acele indirecte care sunt ascunse sub forma unui contract cu
titlul oneros (precum este vândarea, schimbul, transacţiunea etc.)
sau făcute sub numele unor persoane interpuse. (Vegi şi Art. 940,
care face aplicaţiunea, aceluiaşi princip.)

Donaţiuni

deghisate sau ascunse sub forma
titlul oneros.

unui contract cu

Liberalitatea, este deghisată sau ascunsă sub forma unui contract cu titlul oneros, când una din părți declară în mod falș că
a primit un echivalent bănesc în schimbul folosului procurat de
dânsa, pe când, în realitate, ea n'a primit absolut nimic, sau când
una, din părți recunoaşte a datori o sumă de bani pe care n
datorește în realitate.
|
Convenţiunea care întruneşte caracterul unui contract cu titlul
oneros

e presupusă

serioasă

pănă

la dovada

contrarie,

pentru

că

Cui incumbă sarcina,

probei ?

frauda în princip nu se presupune nici o dată (Art. 960 $ 2), şi acei Controversă. |
care pretind că ea ascunde în realitate o liberalitate, trebue să
dovedească simulaţiunea pe care se întemeiează, acţiunea lor în
anulare, conform principiului statornicit de Art. 1169; actori în-

cumbit onus probandi. ?)

|

o rațiune de a se distinge între incapacitatea pasivă de a primi
și acea activă de a dispune. In ambele casuri, în adevăr, sancţiunea este aceeaşi, adecă actul este nul. (Art. 806.) Laurent. XI.
1)

390. Pand. Fr. I. Repert. Donations. 1805.
,
De câte ori însă legiuitorul statorniceşte o incapacitate de a primi

peste o parte oare care (Art. 810, No. 1), disposiţiunea, care întrece
această parte nu este cu desevârşire nulă, ci numai reductibilă.
Vedi supră, p. 73. Comp. Demolombe. XVIII. 532. Laurent. XI. 390.
Arntz. IL. 1748.
|
2)

Mourlon;

IL. 572.

Laurent.

XI.

391,

410.

Demol. XVIII. 633.

Trop-

— TIT. II. —CAP, IL.— ART. 812.
CODUL CIVIL,— GARTEA- Ni.

89

Dovada simulaţiunei se va putea face prin ori ce soiii de probe, și
Dovedirea
simulaţiunei. chiar prin presumţiuni luate în afară de act, şi fără nică un început

“ de dovadă scrisă, pentru că cei de al treile au fost în imposibilitate de aşi procura, o dovadă scrisă despre esistența fraudei. i)
(Art. 1198.) Judecătorii fondului sunt suverani apreciatori pentru
a decide dacă un act constitue sau nu o donaţiune deghisată.?)
a se

de

cestiunea,

pentru

Cât

Donaţiuni

donaţiunile

dacă

şti

ascunse

e forma unui contract cu titlul oneros sunt valide, când părţile
în- sub
deghisat

“eababile. “sunt capabile de a primi şi de a dispune cu titlul gratuit, ea va
fi esaminată mai la vale. (Vedi înfra, esplic. Art. 813.)
Liberalități făeule prin persoane interpuse.— Interpunere
Disposiţiunile proibitive

ale legei pot fi. fraudate

de fapt.
nu numai,

precum am vădut, prin ascunderea liberalităţei
sub forma unui
act cu titlul oneros, dar încă și prin un fideicoinis tacit, adecă prin
interpunerea unei persoane capabile, per interpositam personam,?)
însărcinată de a remite liberalitatea unui incapabil.

Liberalitatea
când

donatarul

este

sau

făcută sub numele

legatarul

arătat

în

unei persoane
donaţiune

sau

interpuse
testament

este. însărcinat a restitui beneficiul liberalităţei acelui lovit de o
incapacitate absolută, sau relativă de a primi. Această fraudă se
practica și la Romani (L. 10. Pr. Dig. Lib. 34. Tit. 9), şi fiscul
long. ÎL. 729. 'Toullier D. III. (partea 1) 77. Duranton. VIII. 267.
Aubry et. Rau. V. $ 649, p. 446. Arntz. II. 1749. Mareade. Il. 531.
$. Lescot. I.

289.— Contră.

Delvineourt.

II, p. 207.

nota

1,

după

care donațiunea este presupusă de câte ori contractul cu titlul oneros
|

a fost făcut cu un incapabil, incapabilului incumbând, în asemene
caz, sarcina de a dovedi că contractul este cu titlul oneros. Această
părere a remas însă isolată,

) Demol. XVIII. 634. Troplong. Il. 703, 719,
Mourlon. loco cit. Laurent. XI. 392, 410 și

720. Arntz,
toți autorii.

Maread6,
Comp. şi

L. 3 $ 8, în fine, Dig. Lib. 49. "Lit. 14, de jure fisci, care de asemene admite

ori ce soi de probă, când gice:
„Sed ex aliis probationibus manifestissimis, idem fit.“
— Este în adevăr constatat
atâtîn doctrină cât și în jurisprudenţă că cei de al treile
care
atacă

un act

ca simulat

sau

fraudulos

sunt

autorisati

ori ce soiii de probe, marturi, presumţiuni ete. pentrua recurge la
că ci au
fost în imposibilitate de a'şi procura, 0 dovadă, scrisă.
(Art.
Veţi autoritățile citate în/»ă, sub rubrica : despre dovedirea 1198.)
simula hunei
Sau
a

»

Gas.

Fr.

D.

P.

$
Gascun
aderei

78.

dona f 2uUneă

1.481.D.

P.

4
sub

a Y

fie

incapabil să cuprindă o îndoită

ăcută

prin

Ț

uU

87.1. 443. Demolombe. XVIII. 635.

"ar puteaaj întâmplai ca, dispo
spo siţiunea cu titi ul
Losul unui

să

ț -

gratuitit fi făcută

fraudă

î

la lege i

-

0 persoană interpusă Și în acelaş timp sub
forma,
unui contract cu titlul oncros, în care
caz, se înțăleve că ea va fi
nulă.
Demolombe. XVIII
. 632. Duranton. VIII, 269. Bonachi. IV.
p.61.
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declărânduse
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astfel nedemn de a

primi liberalitatea pe acel care era însărcinat de a o remite incapabilului. ') Astădi, fiscul nu mai are acest drept, însă libera-

litatea, este nulă. (Art. 812$ 1.)
Legiuitorul mai face încă o dată aplicaţiunea acestui princip
în Art. 940, în privința soţilor care 'și ar dărui indirect mai mult
de cât permite: legea prin Art. 939.2) Vegi şi art. 1308.
Pentru

ca să

esiste

un

fideicomis

tacit

sau.o

interpunere

de persoane frauduloasă trebue ca liberalitatea să fi fost
numai în-aparenţă

unei persoane

capabile,

cu

persoană să transmită unui incapabil.
Cele mai

multe ori,

obligaţia

scop

Art: 940.
Condiţiuni

făcută rue Pentru

ca

această

fideicomis

fait.

de a remite incapabilului va re-

sulta dintrun pact secret 5) fie formal, fie tacit între testator şi
fideicomisar, însă. fideicomisul tacit poate să esiste independent
de ori ce convențiune sau de ori ce comerţ fraudulos între testator şi legatarul instituit, chiar dacă acest din urmă ar fi refusat
de a se lega prin o obligaţie oare care, 2) sau dacă el n'arfi cu-

noscut voinţa testatorului. 5)

Interpunerea
de persoane
2
DER

supune
1)

în princip

fiind o fraudă la lege
-

>

960), ci trebue

să fie

nu

x

dovedită

se pre- Dovedirea

interpunerei

de

acelae persoane.

„Imperator nosier rescripsit, fiscum în rem habeve actiones ex tacito
fideicomisso.“

2)

(Art.

(L. 43.

Comp. L. 5 $2

„ora

Dig. Lib. 49,

şi L. 7

$6.

erau nule și la Romani

Tit.

14, de jure fisci.)

Dig. Lib. 24. Tit. 1, în puterea

convenţiunile

făcute

prin

că-

persoane

interpuse în scop de a se avantaja pe unul din soți.
3) Deci, dacă sarcina de a remite unui incapabil ar fi anume prevădută în donaţiune sau testament, palam (L. 3 $ 1. Dig. Lib. 49.
Tit. 14), atunci n'ar mai fi vorba de fraudă la lege, ci de o substituțiune, care va fianulată în basa Art. 803. „În tacitis fideico-

missis fraus legi fieri videtur, quotiens quis neque testamento, neque
codicilhs rogarelur,

sed domestica cautione,

vel chirografo obligaret

se ad prestandum fideicomissum ei, qui cupere non potest.“ (L. 103.
Dig. Lib. 30, de legatis 1.) Vedi şi L. 3 $ 1. Dig. Lib. 49. Tit. 14.
*) Laurent. XI. 413 urm. Demol. XVIII. 640. Troplong. II. 702 urm.
Mass6-Verg6. III. p. 38, nota 13, $ 418. Tot în acest sens este şi
jurisprudenţa. Vedi D. P. 47. 1. 269. D. P. 48. 2. 21. D. P. 50.2.
170. D. P.

62.

1. 436.D.

P. 71.

2. 12. D. P.

74.5.168.D.P.

83.

2. 231. —Intwun alt sistem se susține că interpunerea, de persoane
nu poute să resulte de cât dintr'o convențiune, fie chiar şi tacită,
între dispunător şi legatarul sau donatarul instituit. Grenier. I. 136.
Râpert. Dalloz. Zspositions. 467. — In fine, în ultimul sistem se
susține

că esisțența

unei convenţiuni

sau

a unui

pact

propriu

dis

- nu este neapărată, dovada interpunerei de persoane putând să resulte din însăși natura disposițiunei sau din raporturile de sumisiune și de atârnare în care persoana presupusă interpusă s'ar găsi

față cu incapabilul. Cas. Fr. D. P. 46. 1. 353 şi autorităţile citate

de Demolombe, XVIII, 640, p. 638.
5). Laurent. XI. 415. D. P. 47. 1.269. D.

436. D. P. 75. 2. 44.

P.

61.

2.201.

D. P.

62.1.
6

CODUL

CIVIL. — CARTEA

III.— TIT. II.— CAP.

îl.— ART. 812.

care cere anularea disposițiunei (Art. 1169), dovada putându-se
face prin ori ce soiii de probe. Vom aplica deci în specie ceea,
ce am diș în privința ascunderei liberalităţei sub forma unui contract
Cestie de
fapt.

cu

titlul

oneros. :)

Interpunerea
judecătorii

de persoane

o decid

după

este

o

împrejurările

cestiune
fie

cărei

de fapt. pe
cause,

fiind

care
în a-

ceastă privinţă suverani apreciatori, pentru că legiuitorul na determinat și nu putea să determine caracterul interposiţiunei. ?)

Despre

interpunerea

Am
$ 2) şi
dreptului
şi numai
unea se

vădut că, în princip, frauda nu se presupune (Art. 960
că acel care o invoacă trebue so dovedească conform
comun. (Art. 1169.) Cu toate acestea, prin excepţiune,
în unele casuri limitativ determinate de lege, simulaţipresupune, și unele persoane sunt presupuse a fi inter-

puse, din causa

Tatăl și mama

incapabilului,

legăturilor

și raporturilor

de

din

presumțiuni

intimitate,

de

sumi-

siune și de atârnare ce esistă între ele și persoana incapabilă.
Persoanele pe care Art. 812 le declară interpuse sunt: zatăl şi mama, copiii, descendenţii şi soțul persoanei incapa
bile. 3)
bile

Din împrejurarea că numai tatăl şi mama persoanei
incapasunt presupuse persoane interpuse, resultă că aceast
ă pre-

sumţiune nu poate fi întinsă la ceilalți ascendenți, buni,
străbuni ete. 4

')

?)
Art. 941 nu
poate servi
spre a conplecta Art,
812.

de persoane care resultă
legale. (Art. 812 Ş 2.)

3

Vedi supră, p. 79, 80. Comp. Laurent. XI. 410.
Demol. XVIII.
634. Mourlon. II. 572. Bâdarride. Dol ef fraude
. IV. 1669. D. P.
83. 2. 231. D. P. 74.5. 168. D.P. 50.
2. 70.
P. 1892. 1. 116.— Simulaţiunea şi frauda putân D. P. 89. 2. 39.D.
duse dovedi prin marturi, şi chiar prin presumțiuni grave, precis
e și concordante, pârâtul
are dreptul de a recurge la aceleași dovedi,
pentru a stabili că faptele
frauduloase ce i se impută nu au ființă.
Cas.
Belg. D. P. 89. 2. 39.
Laurent. XI. 411. Demolombe. XVIII. 635,
640. Pand.Fr. |. 1851. D.
E ba 25
DE. A 1, 5 şi 389. D. P. 62.
1. 436. D. P.64.
.
DE.
15, 1.
166. D. P. 76. 1. 395.
„ Period,
1889. 1.201. D. P. 1892. 1. 116
Pană eriod, pe anul
In Art, 941

Sunt presupuse persoane
notar are din altă: căsătorie şi rudele interpuse : copiiă ce soțul dosoțului donatar la a căror
moştenire acesta este chiemat în
momentul donaţiunei. Cu toate
că
ȘI în acest tecst este vorba
Art, 941

nu poate

de o liberalitate făcută unui

incapabil
servi sprea înterpreta Art, 812,
şi presumțiunea

de interposițiune prevădută de
Art. 812 nu poate fi întinsă
prin
analogie la toate rudele a, căror
moștenitor presumtiv ar fi inca-

strictă interpretare.
XVIII.

662.

Demante.

IV.

et Rau. V. $ 649, p. 447.

,
32

bis,

WI) Laurent. XI. 395. Demol. XVIII, 652. Aubry et Rau.
V. $ 649, p.
447, nota 65. Mass6-V erg€. III.
p. 47, nota

43. Mourlon. II. 574.
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A doua categorie

de persoane

interpuse

sunt

83

copiii și des- Copiii și des-

cendenții incapabilului, fără a se distinge dacă ei sunt majori sau cendențit
in

minori, supuși sau nu puterei părintești a incapabilului. +
Me
Sub denumirea de copii trebue să cuprindem atât copiii legi- Copiii adop-

timi, legitimaţi (Art. 304) şi adoptați, pentru că aceşti

din urmă, taţi, copiii

au faţă cu adoptătorul aceleaşi drepturi și îndatoriri ca și copiii
legitimi (Art. 314, 315), ?) cât şi “copiii naturali, fie chiar adul-

terini şi incestuoși. 3)
In fine, Art.

812

|

presupune persoană interpusă soțul legitim Soţul inca-.

al incapabilului, se înţălege cât timp ţine căsătoria, adecă

pănă Pabilului.

la transcrierea, hotărirei de divorţ. (Art. 246 urm. 276.)
Această presumţiune nu se întinde însă la viitorul soț al incapa- Viitorul soţ.
bilului (logodnicul), căci logodna nu mai face astăqli să nască nică o .Logodnă.
legătură între acei care au contractat-o. 3) (Comp. Art. 64 urm.
din codul Calimach, 45 urm. Austriac.)
Troplong. II. 718. Duranton. VIII. 271. Marcade. [IL 522.— Contră. Delvincourt. II. p. 208, nota 4, asupra p. 63.
La
Această presumție de interpunere de persoane, care lovește pe Mama natu-

mama

ales la
(Art.

legitimă,

noi,

se întinde

și la mama

unde s'a admis

652, 677,

naturală a incapabilului, mai

principiul:

mater

est

semper

678.) Vedi D.P.64. 2. 211. D. P.83.

rală.

certa.

1.201. D.P.84.

i, 117. D. P. 86. 2. 166. Această soluție ar fi adevărată chiar dacă
copilul n'ar fi născut, ci numai conceput în momentul liberalităței.

Laurent. XI. 396. Demolombe. XVIII. 657. Troploug. II. 722.
') Demolombe. XVIII. 653. Troplong. II. 271.—La Romani, se considerau Deosebire
din contra, ca persoane interpuse numai acele care erau unite prin între dreptul
o legătură de putere cu incapabilul: „Nec inter eas Quidem per- Roman îc
sonas, quarum juri subjecti sunt vir et uzor, qui quove în eorum
potestate sunt, donationes jure civili fieri possunt.“ (L. 4. Cod. 5. 16.)

2) Demolombe. XVIII. 654. Laurent. XI. 397. Troplong.Il. 723. S. Lescout.
IL. 277.

2)

Arntz. Il. 1750.

Mourlon.
Il. 574.

Marcade.

II.

522.

-

Demol. XVIII. 655. Laurent. XI. 397. Troplong. Il. 721. Mourlon.
II, 574. Pand. Fr. |. 1915. Aubry et Rau. V. $ 649,p. 446. Mass6Verge. III. p. 47, nota 43. Mareade. IL 522. D. P. 8.1.

271.

D. P.

84.

IL. 117.

Sirey 89. 2.

8. — Vegi

IV. 32 bis VII care observă că, în genere; prin
țălege numai copiii legitimi. La noi, cestiunea unu

nici o dificultate în privința copiilor
Cât pentru

tatăl natural,

naturali,

nică o înrudire

însă Demante.
copii
poate

se însuferi

faţă

cu mama lor.

neesistând

între dânsul și

copiii sei firești, ei nu vor putea fi considerați ca persoane interpuse în raport cu tatăl lor. Petrescu. Zestamente, p. 138.— Contră.

Bonachi,

IV, p. 63,

care

aplică legea

franceză, fără
a baga de samă

că legiuitorul nostru nu vorbeşte nicăiri de taţăl natural.

Lucrul

este așa de adevărat în cât s'ar putea suţine că, la noi, un tată ar
putea să iee în căsătorie pe fiica sa naturală. Comp. cele spuse în

Tomul Î al lucrărei noastre, partea II, p. 280, 281. .
*) Demolombe. XVIII. 659. Laurent. XI. 401. Marcade. III. 452. Pand. Fr.
I. 1926.

Curtea

din Bordeaux.

D. P. 87.

2. 216.

Troplong. Il. 718

și toți autorii, afară de Grenier (L. 133), care se pronunţa.în sens
contrar, întemeinduse pe dreptul vechii.

Pal.
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CODUL

Donaţiune

CIVIL. — CARTEA

Donaţiunea

făcută viito-,

III. — TIT. I1.— CAP,

făcută însă prin

,

contractul

JI —ART.

812.

de căsătorie

viitoru-

pu
>
:
A
4
căsători
rului soţ prin lui soț e presupusă> făcută
unei persoane interpuse,
dacă căsătoria

contractul
de s'a sevârşit în urmă, pentru că, în asemene caz,
ăsătorie.
.
iei
y
Controversă, S0fului, ear nu viitorului soţ.)1

Presumţiu-

nea nu poate puse,
fi întinsă

la

Aceste

fiind persoanele

interpretul nu

poate

pe care

Art.

să întindă

liberalitatea e făcută
|

812 le presupune inter-

aceste

presumţiuni

la

alte

alte persoa- Persoane, de cât la acele anume prevădute de lege. (Comp. Curtea
ne.
din Bordeaux. D. P. 87. 2. 216.) Odia restringenda.
Cuscri, colaAstfel, presumţiunea prevădută de textul nostru nu poate fi

terali, concu- întinsă la, cuserii incapabilului, chiar în linie dreaptă (socri), 2) nici

“la, colateralii cei mai apropieţi, precum fraţii şi surorile sale, ?)
nică la persoana care ar trăi cu dânsul în concubinaj etc. *)
PresumipțiuPresumţiunea statornicită de Art. 812 fiind juris et de jure,
nea de inter-

punere nu

hu poate fi

combătută

poatefi com- dacă, beneficiarul

ar

prin

voi

să

dovada

contrarie

stabilească

că

el

(Art.

1202),

este

acela

pătută Prin fost gratificat, ear nu persoana incapabilă, 5) și chiar dacă
trarie.

vorba

de

un

Art. 812.6)
Dovedirea din
partea, per-

Persoana

seanei inter. interogatorul

dar

remunerator,

presupusă

adversarului

căcă

interpusă

ei

şi săi

ori
ar

ce
putea

defere

dar

cade
însă

sub

să

chiar

care

scutul

recurgă

jurământul

a

ar fi
la

decisoriu

puse că do- pentru ca el să declare dacă nu are cunoșt
ință, că liberalitatea,
serioasă. de şi făcută unei persoane presupusă interp :
use, totuși se adresează
în realitate la această persoană, ear nu la
un incapabil. (Art.
1202, în fine.) (Laurent. XI. 402. Demante.
IV. 32 bis IV.)
3

națiunea este

Imcapacităţile
Am

vădut

la care Art.

că incapacităţile

lative. Incapacităţile
Di
a

de

absolute lovesc:

812 este aplicabil.
a primi

sunt. absolute

10 persoanele

sau re-

care n'au o e-

') Laurent. XI. 401. Pand. Fr. 1.
1929.
Curtea din Lyon. D.P. 61.2, 111. Baudry-Lacantinerie. IL. 383.
Toullier D. Il. (partea 1) 81. Tribun. —Contră. Demol. XVIII. 659.
din Lyon, sentință reformată
prin decisia curţei mai sus citată,
”
2) Demolombe. XVIII. 660. Trop
long. II. 718. Duranton.
VIII. 275.
3) Demolombe. XVIII. 661. Tvop
long. loco cit. Marcad€. III. 522,
II. p. 209. Mai vedi încă în priv
inţa concubinajului supră
*) Laurent. XI. 402. nek II.
„ 22.
1750. “pgepeu n 708, Pand,
a IL.
1938 urm. Demol. XVIII. 671.
bis IV și toţi autorii, Comp. D. Mourlon. II. 573. Demante. IV. 39
P. 83. 1. 201. D. P. 84. 1.
D. P. 86. 2. 166. Curtea din
Paris (D. P. 56. 2. 240)a viola 117.
Art, s12 când a validat o
t deci
donaţiune făcută unei pers
oane inte
dicend că, în specie, liberalita
tea, gratifica pe mamă, ear rpusă,
copilul seu incapabil.
nu pe
6) Demol. XVIII. 676. Laur
ent. XI. 405.—Art. 812
fi inaplicabil, când disposiția
atunci va
făcută în folosul unei numai
persoane interpuse nar constitui o liberalita
te, ci numai plata unor
prestate. Laur
servicii

ent, Demolombe /oco cit. Pand
. Fr. 1. 1949.
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sistență fisică (Art. 808); 20 persoanele care n'au o esistenţă civilă sau morală (Art. 811, 817); 3" străinii, în privinţa imobilelor rurale (Art. 7 $ 5 Constit.); 4% şi persoanele necerte, pe când
incapacităţile relative

sunt

privitoare:

1“ la epitropi,

în

raportu-

rile lor cu minorul (Art. 809); 2" la medicii, spiţerii şi preoţii
în raporturile lor cu bolnavul pe care ei lau îngrijit sau asistat în ultima sa boală (Art. 810); 3" şi în fine, la ofițerii bastimentului
pe care testamentul a fost făcut de cătră un călător în timpul
călătoriei sale. (Art. 883.)
Naşte deci întrebarea dacă Art. 812 se aplică la toate aceste incapacităţi, fie ele absolute sau relative, sau numai la unele din ele?
Pentru

a respunde

la această

partea întăi a tecstului de partea
Partea

întăi

a Art.

812,

cestiune,

trebue

să distingem

a doua.

după

care

disposiţiile

făcute

unui Partea întăi

incapabil sunt nule, chiar dacă ar fi așcunse sub forma unui con- ic
tract

cu titlul

oneros

sau

puse, se

aplică la toate

absolute,

cât şi la cele

bue să, lovească

făcute

în numele

unor persoane

căci tecstul

este general

incapacităţile de a primi,

relative,

de nulitate toate disposiţiunile

atât la

făcute în

cele cităţie e a

şi tre-

frauda

legei. 1) Astfel, în basa acestui princip, un minor ajuns chiar
majoritate, nn poate, înainte de predarea şi primirea semilor,

facă în favoarea

epitropului seu

o liberalitate ascunsă sub

unui contract, cu titlul oneros sau în numele
puse, căcă nu se poate face indirect ceea ce

se face pe calea directă.
bolnavul

nu

poate

(Art. 809

să dispue

Ta

inter- toate ineapa-

la
să

forma

unor persoane interlegea opreşte de a

$ 2 și 812 $ 1.)

De asemenea,

prin persoane interpuse sau sub forma,

unui contract cu titlul oneros în favoarea medicului care Var fi tratat
sau a preotului care Var fi asistat în ultima sa boală.
Tot

pentru

aceleași

motive, trebue

să

decidem că nu se poatepersoane mo-

dispune prin persoane interpuse sau sub forma, unor acte cu titlul vale nerecuoneros în favoarea persoanelor morale care n'ar avea esistență lelege.
gală, 2) şi nică chiar în favoarea acelor care ar fi legal recunoscute, căci legea ar fi fraudată, chiar când disposițiunea ar fi fost
autorisată de guvern (Art. 817), de vreme ce persoana morală recunoscută ar fi autorisată în specie a contracta cu titlul oneros,
ear nu a primi o liberalitate, după cum este în realitate.
Din cele mai sus espuse resultă că, trebue să considerăm Câpersoane mo-

nule liberalităţile făcute unor persoane morale recunoscute şi au- rale legal retorisate, dacă ele au fost ascunse sub forma unui contract cu tit- Controversă.
“Jul oneros sau făcute în numele unor persoane interpuse. 3)
"> Demol. XVIII. 629. Laurent, XI. 419. Mass6-Verg6. III. p. 45, nota 38.
2% Demol. XVIII. 630. Laurent. XI. 172 urm; 419. Comp. D. P. 82. 2. 29.
3) Demol. XVIII. 631. Laurent. XI. 419. Mass6-Verge. III. p. 46, nota
IV. 32 bis,
38, în fine. Aubry et Rau. V. $ 649, p. 445. Demante.
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CODUL

Partea a II-a

CIVIL.—CARTEA

Cât pentru

partea

2 is 12. soane sunt; presupuse
mai la inca- nimă

pentru

a n'o

II.—TIT.

a doua

II.—CAP.

IL.— ART. 812,

812,

după care unele

a Art.

a, fi interpuse, doctrina este

aplica

de

cât

la incapacităţile

racităţile
re- gute în articolele precedente, adecă la

acele

aproape
relative,

prevădute

per-

unaprevă-

de Art.

primi. Con- 809 şi 810.))
,
troversă,
Astfel, după părerea generalmente admisă,
presumţiunea Art.
812 n'ar fi aplicabilă, incapacităţilor absolute,
?) nici chiar acelei
relative prevădută de Art. 883. 5 A fortiori
deci, ea n'ar fi a-

plicabilă incapacităţilor statornicite prin convenţia
părţilor contractante. €)
|
Incetarea
Trebue să adăogăm că chiar în ipotesele prevădu
te de Art.
piesmţiii€-809 şi

810, la care fără nici O îndoeală Art. 812 se

referă, presumțiunea legală de interpunere încetează
de a avea ființă, în casul în care însăși incapacitatea ar înceta,
de a esista.
Asttel,

să presupunem

are de epitrop pe unchiul

lui aceştui epitrop,

că un

minor

mai mare

seu paternel,

adecă

în favoarea

D. P. 53.

1. 126.D.P.7

de 16 ani, care

dispune în favoarea

bunului

seu paternel;

tatăacest

„legat este fără nici o îndoeală valid,
pentru că minorul ar fi putut dispune în favoarea bunului seu,
chiar când acesta ar fi fost
epitrop. (Art. 809 ş ultim.) (Demol.
XVIII. 649. Laurent. XI. 408.)
De asemenea,
să presupunem
că un
bolnav dispune în
favoarea copilului sau femeei medicul
ui care Pa tratat în ultima,
VIII. Comp.

2.2. 199. D.P.81.1. 261. Vedi
supră, p. 51 și înfră, p. 87.—Cont
ră. Grenier. 1. 132 şi nota a. Vaze
Art. 911, No. 12. S. Lescot.
ille.
1) Demol. XVIII. 628, 646. Laur |. 289. C. Angers. D. P. 49.2, 92.
ent. XI. 420. Toullier. D. III
(partea,
446, nota, 64. Troplong. II. 724.
Mass6-Verg€. III. loco căt. —
Taulier. IV. p. 38.
Contră,
Străinii pot ei?) Cestiunea poat
e fi îndoelnică în privința stră
dobândi imoinilor incapabili la noi
de a dobâna
bile perseae.
rurale
ndi
prin
e rurale. (Art. 7 $ ” 5 Constit.) Să presupunem
în adever că unimobil
străin, incapabil

de a dobândi prin sine imobile
vurale în baza tecstului suscita
t, ar avea pe tatăl seu
După părerea generală,
înpământenit.
s'ar putea dărui ace
stui incapabil prin interpunerea tatălui seu
care este capabil, ce
ea ce nu cred cu putință, fiind că frauda ar
fi patentă,

ae interpuse?

Art. 1308,

5)

de şi or dinea publ
ca străinul să poată fi pro
prietar de i mobile rura ică se opune
Rom. Dreptul pe 1879,
le. Comp. Cas.
No. 34 şi Bule t. Cas.
Sa
1
pe 1879, p. 502.
Supri
)
Is
Sar putea proba, în asemen
caz, prin Oi ce mijloace, da,
legatarului. Cas. Rom. loco și chiar prin jurământul donatarului sau
cit.
Demol. XVIII. 647, Lau
rent. XI. 4
deci aplicabilă nici epi
tropilor sau altor adm
d

u

) Demolombe. XVIII. 648, Pană.
fi. f

ACȚIUNEA

ÎN NULITATE

PENTRU

sa boală;

liberalitatea este validă,

cului

rude

sunt

cu

dispunătorul

810), căcă dacă beneficiarul
dispunătorului,

el ar

FRAUDĂ

LEGE.
— ART.

dacă copilul sau

812,

soţia

87

medi-

în gradul determinat de lege (Art.

nominal

fi putut

LA

ar fi fost el însuşi

să profite

de

liberalitate,

medicul
cu: toată,

calitatea, sa, de medic. 1) (Art. 810, punctul 2.)
In fine, presumţiunea de interpunere de persoane încetează
de a fi aplicabilă când - liberalitatea este făcută în urma morţei
incapabilului,

căcă, incapabilul

tea să se folosească
soțului seu în urma
Despre

Art.

acţiunea

812

ne mai având

fiinţă, el mar

mai pu-

de darul sau legatul făcut tatălui, fiului sau
morței sale. 2) Sublata causu, tollitur effectus.
în nulitate pentru

prevede

că liberalitățile

fraudă la lege.

ascunse

sub forma

unui

contract cu titlul oneros sau făcute prin persoane interpuse sunt nule.
Când incapacitatea este de ordine publică, precum este acea

a străinilor
acea

de a dobendi

a persoanelor

morale

imobile rurale 5) (Art. 7 $ 5 Constit), și
nerecunoscute

sau

numai

neautorisate

de guvern *) (Art, 811,817, veci supră, p. 51 şi 85), liberalitatea
este înesistentă, pe când în celelalte casuri, ea este numai anulabilă. 5)
Anularea unei disposiţiuni pentru causă de incapacitate poate Persoanele
fi propusă

de

ori ce

în casul Art. 809,

parte

interesată,

prin urmare,

care pot pro-

şi chiar de insuși dăruitorul pune

și de cătră

creditorii lui.

(Art.

974.) Moştenitorii lui sau legatarii lui universali ori cu titlul u) Laurent. XI. 408. Demol. XVIII. 649. Demante. IV. 32 bis V. Pand.
Fr. I. 1960. Comp. D. P. 59. 2. 223.
— Unii ar voi chiar ca, soţia,
medicului

să nu

moștenitoare
vrului, chiar
(anul 1860,
în asemene

fie considerată ca persoană interpusă, când ea. este

presumtivă ab intestat a dăruitorului sau a testatopeste al Z-le grad. Bressolles. Revue critique, Tom. 16
p. 11 urm.) Această părere este insă inadmisibilă, căci,
caz, însuși medicul fiind incapabil de a primi de la

bolnav, soția sa
în basa Art. 812

trebue să fie considerată ca persoană interpusă
$2. (Art. 810.) Demol. XVIII. 650. Pand. Fr. 1. 1963.

>) Demolombe. XVIII.

663. Laurent. XI. 407. Troplong. Il. 717. Pand.

3)

Fr, |. 1964 urm. Comp. L. 3, în fine. Cod. Lib. 5, Tit. 16.
Cas. Rom. Dreptul pe 1879, No. 34. Vedi supră, p. 53 și 86, nota 2.

%

In Francia, se consideră în adevăr ca de ordine publică necesitatea
autorisărei guvernului
unei persoane morale.

55. 2. 114.

pentru primirea unei
Laurent. XI. 421. D.

liberalități din partea
P. 54. 1. 307. D. P

|

5) Laurent. XI. 421. Vei și supră, p. 51.— Liberalitatea inesistentă
nu va da deci loc la nici o acţiune în anulare, niti la 0 prescripţie
oare care, afară de acea pe care cei de al treile ar putea so
invoace în virtutea, usucapiunei sau prescripției achisitive. Laurent.
loco cil. Vedi și supră, p. 51.

anula-
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niversal, precum

Efectele a-

mr

po

urma morței

şi creditorii acestora

n'au însă interes

dispunătorului. !)

de cât în

o

Anularea liberalităţei face să reîntre

die dispunătorului, ca şi cum ele ar

812.

bunurile

fi eşit

în patrimoniul

nici odată.

Dacă

libe-

"valitatea a fost făcută prin o persoană interpusă, această persoană
va restitui tot ce a primit. Nulitatea are deci loc atât în privinţa incapabilului cât și a persoanei interpuse, și aceasta atât în
casul când dovada

interpunerei

resultă din

presumţiunea legală, cât

şi în casul când interpunerea a fost stabilită în fapt prin mijloa-cele legale. (Demol. XVIII. 676 bis.) In acest din urmă caz
însă,

dovada

interpunerei,

pentru

a fi

oposabilă

tuturor

părţilor,

va

trebui să fie făcută în contradictor față cu ele. (Demol. XVIII.
677.)
Restituirea,
Stabilirea interpunerei de persoane dovedind reaua, credință
din
fructelor “a-partea aceluia care Sa prestat la astfel de manoperi,
persoană doveruite. — dită interpusă

Stângorea ae

trebue să restitue nu numai

bunurile care fac obiectul

disposiţiunei, dar încă și fructele fie naturale, fie civile
a acestor bunuri, nu din diua cererei în judecată, ci din
diua punerei în posesiune *) (Art. 485—487), soluțiune care era:
admisă, şi la Romană. (L. 18. Dig. Lib. 34. Tit, 9.)
Persoana interpusă va putea însă să câştige
fructele, când
interpunerea ar resulta din presumțiunea
legală prevădută de Art.
812, dacă, bine înţeles, persoana presupusă
interpusă a fost de
bună credință, ceea ce se poate, după
cum am vădut supră p. 81.
(Demolombe. IX. 609.)

Acţiunea în anulare a unei libe

ralităţi făcută unui incapabil
nulare. Axt, Se Stânge, conform dreptulu
i comun, prin prescrierea de 30 de
ani
1890.
(Art. 1890) din diua în care donaţiun
ea, a devenit perfectă, sau
din diua morţei testatorului. (Aub
ry et Rau. V. $ 649, în fine.)
Ronunjarea la
la se stânge de asemene prin renu
nțarea, din partea acelor
secutarea ]i-În drept, sau
prin esecutarea, voluntară a,
liberalităţei
beralităţei . moștenitorilor, în
urma morţei despunătorului.
Acest
aplică însă numai la casurile
de incapacitate relativă,
ar fi vorba

de vo incapacitate

de ordine

publică,

din partea
princip se
căci, dacă

confirmarea,

este
ce nu are ființă 5) (Marcade. V. p. 429,
No. 3); renunțarea nu poate
de a.semene să aibă loc, pentru
că părţile nu pot să deroage
prin convenţiile lor la, legile care
interesează ordinea publică.
+)
cu

neputinţă,

a

pentru

că

nu

se poate

confirma,

ceea

o

) Laurent. XI. 423. Arntz.
11, 1750. Aubry et Rau.
Demolombe. XVII
”

:) Demolombe. XVII. 685
676, urm.
ToCora
oRP „
5)

Cas. Fr. r. DD).

IL. 190. Pana. Fe. Donations.
Quod nullum est confirmari L. 2102,
nequit. Vedi
țiunea acestui princip

Tom.

V $ 649, p. 450.

P. 55. 1. 193.

III. p. 336, 362,
înfră, şi rubrica:

*) Demol. XVIII. 691. Laula, donaţiuni.
ren „XIXI. 424. 42 . Pana „Fr
Fr .I. 2018 »
ct Rau. V. Ş 649, p. 450. t.Com
p. Cas. Fr. D. p, 54. , 1. 2 2019. Aub
307, y
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la eare trebue să esiste capacitatea
dispune şi de a primi.

de a

Pentru a se putea determina momentul la care trebue să esiste
capacitatea

de

a

între donaţiuni
1* Despre

dispune

și acea de

a primi,

trebue

să distingem

şi testamente.

capacitatea de a dispune şi dea primi prin donațiune.

Donaţiunea fiind un contract solemn, dăruitorul trebue să fie
capabil de a transmite, ear donatarul capabil de a primi în momentul când se formează contractul, adecă în momentul când părțile manifestează voinţa lor de a da și de a primi.

Dacă

de

a

voința

accepta

se

dăruitorului

manifestează

de a

prin

da şi voința donatarului
asul când

unul

și

același

părți trebue să fie capabile în momentul când
înța lor înaintea tribuninalui.
(Vegi supră, p.
moment, dăruitorul trebue să aibă capacitatea de
pune şi capacitatea de fapt, adecă să fie cu mintea
supră, p. 14 şi 16). Cât pentru donatar, este de ajuns
ment,

el să aibă

capacitatea

de

drept

de

a primi,

act,

ambele torului şi ac-

ele declară vo- ceptarta, do
45.) In acestloc prinacedrept de a dis- Ii act
întreagă. (Vedi
ca, în acest mochiar dacă 'ar

avea capacitatea de fapt, căci se poate face o donaţiune în favoarea
unui interdis representat prin epitropul seu. ) (Art. 808, 815.)
Această soluţiune este aplicabilă, fie că donaţiunea între vii Donaţiune cu
este pură şi simplă, fie că ea a fost făcută cu termen sau sub 0 Cenditională.
condiție oare care, căci nici termenul, nici condițiunnea nu împedică donaţiunea de a fi formată actualmente şi în mod irevocabil
între dăruitor și donatar. *) (Vedi înfră, esplic. Art. 822.)
Decă,

dacă

dăruitorul

sau

donatarui

erau

incapabili

în

mo-

mentul manifestaţiunei voinţei lor, donaţiunea ar fi nulă, chiar dacă
părțile ar deveni mai
limach (576 Austriac)
princip este fără nici
Cât pentru casul

în urmă capabile. Art. 730 din codul Cao spune formal pentru testamente, şi acelaşi
o indoeală aplicabil şi la donaţiuni. *)
în care acceptarea donatarului ar avea loc Casul, când

prin

ofertei

un

act posterior

de a da din partea dăruitorului, ceea are be prin

ce este permis după Art. 814 $ 2, dăruitorul trebue să aibă ca- un aci poster
pacitatea de fapt şi aceea de drept nu numai în momentul cândae a da. Cael a declarat voinţa sa de a da, dar încă şi în momentul când se pacitatea diiface

acceptaţiunea,

pentru

că numai

atunci

contractul

devine per-

1) Laurent. XI. 374 bis. Demol. XVIII. 695. Pand. Fr. 1. 2022. Mourlon.
II. 584. Arntz. II. 1751. Demante. IV. 35. Troplong. 1. 440.
2) Laurent. XI. 374 bis. Demolombe. XVIII. 696. Mourlon. II. 584.
Aubry et Rau. V. $ 650, p. 451. Pand. Fr. ]. 2023. Arntz. II. 1751.
5) Laurent. XI. 374 bis. Demolombe. XVIII. 697. Pothier. Donutions.
No. 43. Comp. Art. 1168 C. C.
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fect,') şi chiar în momentul notificărei acceptaţiunei, dacă, dăruitorul n'a luat parte la acceptare, căci donaţiunea nw'și produce
efectele sale de cât prin notificarea actului de acceptare, de câte
ori acceptarea, are loc prin un act posterior la care dăruitorul ma

Capacitatea
intermediară,

Capacitatea,
donatarului.

luat parte. *) (Art. 814, în fine.)
Dărnitorul trebue să fie de asemene capabil în timpul intermediar de la presentarea, actului înaintea tribunalului pănă la
acceptarea, și chiar pănă la notificarea acceptărei din partea
donatarului (Laurent. XII 267), pentru ca oferta, dăruitorului
trebue să
subsiste în momentul când intervine acceptarea şi notificare
a donatarului. 2)
Pănă acum am vorbit numai despre capacitatea dăruitorul
ui;
ce trebue să decidem în privinţa capacităţei donatarului
?
Donatarul trebue să aibă capacitatea de drept în
momentul
acceptațiunei, fiind că. atunci se formează contractul
. El trebue
să aibă această capacitate și în momentul formărei
actului, adecă
a autentific
ărei

lui de

tribunal,

citatea părţilor trebuind
consimță&mânt

în momentul

ca

și

dăruitorul,

pentru

că capa-

să esiste la darea consimță&mântului, acest

se manifestă, de câte ori donatarul nu este
present,

facere

Este vorba, bine

actului, cât şi în momentul

înțăles,

în specie,

numai

de

atât

acceptaţiunei. 4)

capacitat

ea de drept,
pentru că donatarul ar putea, să primească
dărul prin representantul
seu legal,
cu toate

Capacitatea
donatarului

în momentul
notificărei,

Dcosebire de
la codul francez.

că el ar fi incapabil de fapt. (Art.
808, 815.)
Demolombe. XVIII. 695. Laurenţ,
XI. 376.)
In Fraucia, se decide în genere că
donatarul n'are nevoe de
a fi capabil în momentul notificărei
acceptațiunei, şi această păANN
a
1) Deci, dacă dăruitorul, capabil în
momentul ofertei, ar fi incapabil
în momentul acceptărei din partea
donatarului, donaţiunea n'ar avea
loc, căci par fi contract, adec
ă acordul a două voință. (Art.
942.)
Troplong. 1. 440. Toullier. D. III
375, 317. Demol. XVIII. 699. 700. (partea [.) 96 şi 213. Laurent. XI.
Mourlon. IL. 587. Duranton. VIII.
, 418. Demante. IV. 35. Vedi
și
înfră
, esplic, Art, 814.
) Aubry et Rau. V. $ 650, p.
451, 452, tecst şi nota 1. Mourlon.
589 fer şi 589 guatuor. Troplong
Il.
. II. 1102. Toullier. D. IIL.
tea I) 213. Duranton. VIII,
(par165. Laurent. XIL. 267, Demo
l. XX.
150.— Contră. Grenier. 1. 138
bis. Demante. IV. 71 bis XI,
şi Mass6-Verg6. II, p. 64,
în fine,
nota
care, ar î de ajuns ca dăvuitorul 4. Mareade. III. 636, 637, după
să fie capabil în momentul aceptărSa
ei Sa
Art
donaţiunei. | Vedi
d asupprara acest
ac eisă controverse
'se ŞI şi înfră
zn/fră, esplic.
ic
3) Denmol. XVIII. 701. Laurent.
XI 377.—Contră. Demante.
VII, după care acceptarea
IV. 71 bis
ar putea să aibă loc,
dacă dăruitorul,
devenit incapabil în urma
auten
tificărei actului de donaţiun
, redobândit capacitatea
e, ar fi
sa înainte de ac
) Laurent. AI.
ului.

158, 376. Denol. XVIII. 579
și 703. Arntz. II. 1734.

499. Troplong.
ng, IL. 616. „8.$
Verrge.
nota 3. Vedi ȘI Supră, p. 43, Lescot, „I.I 196 , Mass6--Ve
teest ȘI nota 2, unde se arag6 IIL. p. 32
tă controversa,
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TREBUE
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9p

rere se întemeiează pe împrejurarea că Art. 932 din codul francez nu cere notificarea acceptărei de cât în privința dăruitorului,
de unde se trage conclusiunea puţin logică că; donaţiunea e per-

fectă

în privința

că această
logică,

donatarului

conclusiune,

căci nu

pot

chiar

pricepe

din

momentul

acceptaţiunei. 1)

Dic

faţă cu tecstul francez, este lipsită de
cum

un

contract

poate

să esiste

pen-

814

cere

tru o parte (donatarul) și să nu aibă ființă pentru celaltă (dăruitorul). (Comp. Laurent. XII. 267.)
Dar în fine, ori cum ar fi, soluțiunea admisăde majoritatea
autorilor franceză nu poate fi admisă la noi, sub nici un cuvânt,

pentru

că

tecstele

sunt

schimbate.

In

notificarea acceptărei numai în privința
aceste

cuvinte

din

adevăr,

Art.

nu

dăruitorului, ci, eliminând

tecstul corespundător francez, prevede, ca şi Art.

1057 din codul Italian, că donaţiunea n'are efect decât din diua
în care se va fi comunicat dăruitorului actul de acceptaţiune, de
unde resultă, că, de câte ori acceptarea se face prin.un act posterior actului de donaţiune, de atâte ori, donaţiunea n'are ființă,
alât în privința dăruitorului cât şi a donatarului, de cât din giua
notificărei, pentru că numai atunci esistă concursul consimțământului ambilor

părți.

Legiuitorul

nostru,

cu

alte

cuvinte,

a

admis

formal părerea pe care Duranton şi Laurent o susțin în Francia,
şi Tribunalul de Ilfov într'o sentință de curând dată (Dreptul pe
1887, No. 31) nu lipseşte de a arăta această modificare îns&mnată a legiuitorului nostru.
Aşa dar, nu mai încape nici o îndoeală că, după teestul nostru, atât dăruitorul cât şi donatarul trebue să aibă capacitatea, de
drept, 2) nu numai

în

momentul

acceptărei,

dar şi în momentul no-

tificărei acceptaţiunei, de unde resultă mai multe consecinţi. (Vedi
întră, esplic. Art. 814, în fine.)
In fine, donatarul trebue să aibă capacitatea de dreptde a primi în Capacitatea
timpul intermediar, adecă, de la presentarea actului înaintea tribun, intermediară,
şi pănă în momentul acceptărei şi chiar notificărei sale, căci oferta
de a dărui, care este unul din elementele esenţiale ale contractului, n'ar
mai esista dacă el ar fi devenit incapabil de a primi această ofertă, 2)
1) Vedi în acest sens: Demolombe. XX.
V. $ 650, p. 453

tecst şi nota

138 urm.

3. Mourlon.

140. Aubry et Rau.

Il. 588

urm.

Mareade.

III. 636 urm. Demante. IV. 71 bis VIII.— Contră. Laurent. XII.
264 urm. Duranton. VIII. 420. Toullier. D. III (partea |) 213.
Vazeille. Art. 932, No. 3. Arntz. IL. 1752, 1753. Comp. și D.P.
56.

2. 40.

Această

din urmă părere

este

formal

admisă

la noi prin

schimbarea de redacţie a Art. 814, în fine.

2) Dăruitorul trebue să aibă şi capacitatea, de drept și acea de fapt,
pe când donatarului îi ajunge numai capacitatea de drept, căci, cu

toate că el ar fi incapabil de fapt, de es. interdis, atât acceptarea

cât şi notificarea, s'ar putea face prin representantul seu legal. (Art.
808, 815.) Demol. XVIII. 695. Duranton. VIII. 421. Vedi și supră p. 90.

3) Laurent. XI. 377. Demolombe. XVIII. 702. Vegi și supră, p. 90.
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2% Despre capacitatea de a dispune

Capacitatea

Testatorul trebue

testatorului. 12 omentul

confecțiunei

tează, voința

sa.

şi dea

să fie capabil
testamentului,

Testamentul

primi prin testament.

și de drept
pentru

emanat

şi de fapt:

că atunci

10 în

se manifes-

de la un incapabil ar fi deci

nul, chiar când testatorul a fi devenit capabil și de drept și
de fapt
în momentul morţei sale. Asupra acestui punct toţi autorii
sunt

de acord. !)
Capacitatea
20 Testatorul trebue să fie capabil de drept, nu însă
și de
de drept. fapt, în momentul morței sale, pentru că în acest
moment testamentul işi produce efectele sale. Testatorul nare nevoc
la acest
moment

să fie capabil

de

fapt,

pentru

că, voința

esprimată, recte factum, e presupusă să
contrarie n'a fost legalmente esprimată.
de pe urmă care s'au făcut legiuit, nu
urmă, întâmplate, dice Art. 729 din codul
căci,

după

regula

obştească,

boară, de cele din armă

sau alte

întâmplări

de

cele

din

întâmplate,“
asemene

natură,

sa

o dată

legal

dureze cât timp o voinţă
„Orânduirea voinţei cei
se oboară din pricini în
Calimach (575 Austriac),

început

temeinice

nu

se 0-

Smintirea, nebunia cu furia
pot

în adevăr să împedice

eserciţiul dreptului, dar nu distrug însuşi
dreptul,
dreptului esercitat inainte în mod regulat.
*)

nică

efectele

Capacitatea
Cât pentru timpul intermediar, cuprins
între momenful conintermediară fecţiunei testamentului și
acel al morţei, testatorul nu are nevoe,
"după părerea, generală, să păstreze
în acest interval atât capacitatea de fapt,

cât și chiar acea de drept, conform
vechei macsime: solemus dicere, media tempora
non nocere. 5) (Li. 6 $ 2. Die.
Lib. 28. Tit. 5, de heridibus înstitue
ndis.)

Dreptul Roman.

') Testamentul emanat de la, un
minor
sau de la un smintit, ar fi deci nul, mai mic de 16 anţ (Art. 807)
major sau ar fi redobândit rațiunea chiar dacă acest minor ar muri
sa în momentul mortei sale.
Laurent. XI. 379. Demol, XVIIL.
710, 711. Aubry et Rau. V.
650, p. 453. Durant. VIII. 175.
Ş
B. Lacantinerie. IL. 405. Pand. Troplong. 1. 430. Mourlon. II. 576.
Fr. L. 2044 urm.— Art. 730 din
codul
Calimach (576 Austriac) este
form
al în această privință. (L. 8
„Și LI. 19. Dig. Lib. 28. Tit,
Ş1
) Demol. XVIII. 712. Laurent. 1.) Vedi şi suprâă, p. 32, nota 4.
XI. 380. Mourlon. Il. 576. Coin-Del
isle.
Art. 902. No. 7. Pand. Fr.[.
2050. „Nam negue testamentum
factum, heque ullum alliud
recte
negotium
recte gestum, postea furor
, intrrveniens perimit.“
(nstit, $ 1, în fine. Lib.
9. Tit.
) Demol. XVIII. 713. Troplong
. 1. 431. Coin-Delisle. Art.12.)
902, No.
9. Mourlon. II. 576. Demante.
II. 405. Toullier. D. III (par IV. 36 bis I și II. B. Lacantinerie.
tea I) 88. Aubry et Rau.
p: 454, Pand. Fr. |. Donations,
V. $
2052.— Contră. Laurent. XI. 650
381.
„Ta Romani, incapacitatea legală
a testatorului survenită în timpul
intermediar făcea, ca testamen
tul să devie nul (îrritum)
4 și 5 Lib. 2. Tit. 17), însă
(Instit. Ş
goare,

dând

dreptul pretorian înduleis
e această riinstituit posesiunea, bunurilo
r secundum tabulas.
2. Tiţ. 17 și L.6
2. Dig.

acelui

Instit. $ 6. Lib.

Lib. 28. Tit. 5.
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legatarul trebuea, să fie capabil nu numai la moar- Capacitatea

tea, testatorului, dar încă

și în

momentul

facerei

testamentului, legatarului.

după regula, Catoniană, !) ceea ce astădi nu mai este admisibil,
pentru că regula Catoniană nu mai are putere de lege și pentru
că legatarul nu primește nimic în momentul facerei testamentului,

ci numai la moartea
928. De aceea, toți

testatorului. (Art. 802 şi 808.) Vedi şi Art.
autorii sunt unanimi pentru a decide că le-

gatarul nu are nevoe de a fi capabil în momentul facerei testamentului, ci numai în momentul morței festatorului, ?) şi încă și
atunci, nu este vorba, bine înţăles, de cât de capacitatea de drept,

căci capacitatea de fapt ar fi suplinită de representantul seu juridic.
Cestiunea, este însă controversată când legatul este condițio- Legat condi-

ional. Con-

nal. (Vedi sapră, p. 43, 44, teest şi nota 1.)
A fortiori,

deci, legatarul

are

nu

momentul

căci Art.

morţei

808 nu

testatorului.

cere

XVIII.

cât în

de

ca el să fie capabil

(Demolombe.

în tim-

și acel al morţei

testamentului

pul intermediar între confecţiunea
testatorului,

să fie capabil

nevoe

716.)

Despre efectul condiţiunilor imposibile, imorale şi ilicite asupra
donaţiunilor şi a testamentelor. (Art, 900 din codul fe.
eliminat de iesiuitorul nostru.)
Art. 1008.
— Condiţiunea imposibilă, sau contrarie bunelor moravuri, sau proibită de lege, este nulă și desfiinţează convenţiunea ce

depinde de dânsa. (Art. 5, 620, 702, 728, 965, 968, 1009, 1226
Art.

C.C.

1172 C. Fr.)

viitor şi

unui eveniment
Condiţiunea- estex determinarea
i
:
A
>

:

conne- Definiţia

cert de care dispunătorul face să atârne disposiţia sa. (Art. 1004.)
Conditio, dice Cujas, est causa que suspendit actum quod ex
post facto

confirmatur.

In

toate

condiţiile,

în adevăr,

chiar în

a-

cele resolutorii, e ceva care lasă să planeze asupra faptului incertitudinea viitorului. 3)
In materie de donaţiuni și testamente, legiuitorul mai înţăDL,

1. Pr. Dig. Lib, 34. Tit. 7, de reg. Caton.

nota

citată supră,

p. 44,

1, în fine.

>)

Demol. XVIII. 715 urm. Laurent. XI. 382, 383. Aubry et Rau. V.
$ 650, p. 454. Mourlon. Il. 582. Mass6-Verge. III. p. 50. Troplong.
JL. 435 urm. Pand. Fr. 1. 2056. — Casaţia franceză pare a fi pus
în princip ca capacitatea de a primi trebue să esiste în persoana
legatarului și în momentul confecțiunei testamentului, (D. P. 48. 1.
225), însă această decisiune, care face aplicațiunea unor regule
abrogate, nu este nici macar motivață.
|
_
2) Vedi şi definiția condiției pe care o dă codul Calimach în Art. 863.
Vechiul legiuitor al Moldovei se ocupă pe larg despre condiții în
cap. 13 din partea a II-a (Art. 863 urm.)
toate. Comp. și Troplong. IL. 190 urm.

şi

le

clasifică

mai

pe

dițiunci..

CODUL CIVIL.— CARTEA II. —TIT. ÎL. —CAP. IL. ART, 1008.

lege încă prin condițiuni sarcinele (modus) impuse donata
rului sau
legatarului. ') (Art. 823, 829, 830.)
Donaţiunele și testamentele pot fi făcute atât pur
și simplu

cât şi sub o condiţie oare care?) (Art. 925), şi în acest
din urmă,
caz, liberal

itatea este subordonată, îndeplinirei condiţiunei
sub care
ea a fost făcută. 5) Aceasta lasă însă a se presup
une că condiţiunea impusă de dăruitor sau testator este
cu putință, ertată de
legi şi necondamnată de morala publică.
Ce se va întâmpla deci
în casul când condiţiunea, impusă de dăruitor
sau testator ar fi
imposibilă, contrarie bunelor moravuri
sau oprită: de legi? In
privinţa -convenţiunilor, şi prin urmare, și
a donaţiunilor, avem un
tecst positiv, şi anume Art. 1008, care
declară că asemene condițiune este nulă și desființeză însăşi
convenţiunea care depinde
de densa. î) „Zocmala impotriva pravilelor
și a naravurilor celor
bune, nu se tocmește“, dice Art. 4 de
sub cap. I, partea III-a din
codul Caragea.
|
)

Art. 862 Cod.
Calimach.

Dreptul Roman şi dreptul vechii,

Aubry et Rau. VI. $ 692, p.

5 şi
111, 537 şi IX. 296. Bonachi. IV. p.$ 707, nota 2. Duranton. VIII,
116. Laurent. XI. 435 şi XII.
487. Arntz. Il. 1910. Demolombe.
cad. III. 677,

698.

Vedi

7 eaDiaimedLi
iat paca nupură şiA

Art. 1194,
1195

Cod.

Calimach.

XX.

563. Mourlon.

II. 719. MarArt, 823 și 829.
„Testatorul, dice Art. 862 din. codul
îngrădi orânduirea sa prin condiţie, Calimach (695 Austriac), poate
prin punerea de termen, prin
însăreinări și prin altă arătare
a scopului seu.“
3) „Nimine, dice Art. 883 din
codul Calimach (699 Austriac),
nu poate
câştiga dritul cel sub condiție
prin putință și neoprit, dacă
- împlini pe această condiție
nu va,
în termenul renduit, la locul
hotăr
după chipul rânduit, « Vedi şi
Art. 5 (partea IV, cap. 4) din it, și
Caragea, unde se dlice: „cân
codul
d
pană a nu se implini legătura, vre un legat se va scrie cu legătură,
nu e dator clironomul să']
*) Acest sistem cra admis
dea.
şi la Romani, în priviuța
convenţiunilor,
căci, condițiile fisiceşte sau
țiunile, ȘI prin urmare, și donamorahmente imposibile viciau convendesevârşire : „»Si impossibilis.ţiunile, în esența Icr şi le anulau cu
conditio obligationibus
nihul valet stipulatio.“ (Inst
adjiciatur,
it. $ 11, ap înitio, Lib.
Vedi și L. 137 ş 6. Dig. Lib.
IL. Tit, 19.)
44. Tit. 7. — Numai condiţiile 45. Tiţ. 1 precum și I,. 31. Dig. Lib.
imposibile afirmalive avea
cest efect radical, adecă
u însă aciendo, de es., si calum condițiile care consistau în a face, sn fadigito titigeris. Cât:
negătive, adecă care cons
pentru condițiile
istau în a nu face,
în non faciendo, de es:
s2 în celum non ascenderis
, ele nu făceau obsta
dee țiunek fie ea
col la validitatea
oneroasă sau eu
2)

și infră esplic.

titlul

i
simplplă. ă. (Insti
([ t.it. Ş 11. Lib.ib. II].
TI Tit.i 19 şi i [.
odul Calimach, după ce are
aerul de a asimi
tractele cu testamentele,
i întăi
condicând prin

Art. 1194 tag
orânduelile pentru condi
Antăi ) că
ţiile voinţei cei de
pe urmă au tărie în
deobște și la condiţiile
cele
puse
la tocmeli, apoi, de înda
seşte acest sistem prin
tă pără898 din codul Austriac), Art. următor (1195, corespundător cu Art,

condiţii, care puinduse la dicend că cuvintele urmate sub astfel de
voinţile cele de pe urmă,
se socotesc a

EFEOTUL CONDIȚIILOR IMPOSIBILE, IMORALE E'TG.— ART. 1008,
Așa
condițiune

dar, donaţiunile,
imposibilă,

ca şi ori ce convențiuni

contrarie

bunelor

moravuri,
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facute sub
sau

o

oprită 'de

lege, va fi nulă în basa Art. 1008.1) Acest tecst este el însă aplicabil la testamente
22) Codul actual păstrează tăcerea cea mai

adâncă, mulțuminduse

care,. prin
iune

derogare

imposibilă,

a, elimina Art. 900 din codul francez, diipă

la dreptul comun

contrarie

legilor

su

(Art.

1008), ori ce condi-

bunelor

moravuri, :făcend

parte dintr'o donațiune sau testament, nu unulează liberalitatea,
ci se consideră numai ca nescrisă. Aşa dar, codul francez, condus mai mult de niște preocupaţiuni politice, 5) părăseşte distinețiunea pe care Romanii o făceau între donaţiuni şi testamente
și pune ambele liberalități pe aceeași treaptă. 4)
fi nepuse, remân fără de putere, de unde resultă în mod învederat
că legiuitorul vechiii al Moldovei a urmat teoria dreptului Roman,
punând donaţiunile pe aceaşi linie cu contractele şi anulândule cu
desevârşire, de câte ori ele erau făcute sub o condiție imposibilă,

fie ea resolutorie sau suspensivă.

(Comp. şi Art. 4, partea III, cap.

I din codul Caragea.) In codul Austriac, din contra, numai condițiunea suspensivă anulează donaţiunea, ear acea resolitorie se ton-

donăţiuni,

sideră ca nescrisă atât în

cât

şi în testamente.

698, 897, 898 Cod. Austriac.)
') Trib. Prahova și Ilfov, Dreptul pe 1889, No. 38, şi 82.
Degr€,

în Dreptul

pe

1890,

No.

Idem. Dl.

7, p.50, nota 1. Bonachi 1V. p. 30.

Același sistem se vede admis și prin Art. 1065
2)

din codul Italian.

Dacă condiţiunea pusă de testator dovedeşte că el nu era sănătos
la minte, nu mai remâne nici o îndoeală că testamentul va fi nul

în basa principiilor generale. Aceasta era admis şi la Romani,

toate că condițiunea imorală sau ilicită nu anula

mentară. Vedi L. 27. Dig. Lib. 28. Tit. 7.
5) In adevăr, Barăre, care a propus legea din 5—12

*)

(Art.

cu

disposiţia testa-

Septembrie 1791, Motivile care

în care sa înscris pentru prima oară disposițiunea Art. 900 din
codul francez, a dis înaintea adunărei constituante că această lege
are de scop garantarea libertăței contra dușmanilor principiilor de
la 89. Vegi Laurent. XI. 430 și 441. Arntz. II. 1710. Demol, XVIII. 198.
In adevăr, pe când, la Romani, ori ce convențiuni contractate sub

0 condițiune

ovocat
Francia,

a pr
n

disposiţia es-

cepţionalăa
Art. 900. |
Dreptul Ro-

imposibilă, contrarie legei sau bunelor moravuri erau man şi drep-

nule (vedi supră,
Le

p. : 94, nota
4), în AP disposițiile testamentariă,
din tulrivinţa,
vechiătes-în
ci
:

contra, condițiunea imposibilă, oprită de lege sau contrarie pu-Privința, tos
nelor moravuri, era presupusă nescrisă, ear testamentul era valid
şi considerat, ca pur și simplu. Această doctrină nu fu însă admisă
fără dificultăți, căci discuţiunile erau mari între cele dou tabere
adverse. Școala Proculiană susținea, în adevăr, că condiţiile imposibile sau imorale în faciendo trebue să anuleze atât donaţiunile
cât şi testamentele, pe când Sabinienii

înverșunare, că asemene
tele, ci numai donaţiunile.

controversias,
în Digeste:

susțineau, din contra, cu multă

condițiuni nu puteau să anuleze testamenDupă multe discuţiuni, în fine, posi multas

Sabinienii triumfară, căci eată cum se esprimă Ulpian,
„Obtinuit, impossibiles conditiones

testamento

adscriptas

pro nullis habendas.* (|. 3. Dig. Lib. 35. Tit.
1.) Vedi și Instit. $
10, Lib. II. Tit. 14, unde se qice: „Impossibilis conditio în, înst-
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- Această disposițiune derogatorie la dreptul comun a, fost cu
drept cuvânt criticată. In adevăr, în cât privește donaţiunile, mai
cu samă, nu mai remâne nică o îndoeală că ele trebue să fi a-

nulate

conform

principiului

donaţiunea, fiind un

general

contract,

înscris

trebue

în

Art.

1008,

căci

să i se aplice principiile

la contracte.

de

In privința testamentelor, de asemene, disposițiunea escepţională a dreptului francez nu se poate justifica prin nimic, căci, astădi nu mai este o desonoare de a muri intestat, cum era altă
dată la Romani. (Maread6. III. 4$1.) Testamentele făcute sub
o
condițiune imposibilă, imorală sau ilicită ar trebui deci să fie
nule,

ca

și donaţiunile,
tulionibus

ear

averea legată

et legatis,

nec non

să

se întoarcă la moștenitori,

in fideicomissis

et

liberta

non scripto habetur.“ Același lucru se mai spune încă în tibus, pro
L,. 1 și 14.
Dig. Lib. 28.
Art. 881
900 Cod

şi
Ca-

limach,

Tit. 7, de conditionibus înstitutionum.
Doctrina Sabinienilor trecuse şi în codul Calimach,

după

însăși mărturisirea

lui Cujas,

atuncea,

acest fel de

sau legatum.“ Art.

același sens. (Comp.
Codul Caragea.

ac. Drept
Inglizese ete.

Art. 849 și
1065 din codul Italian,

din

cu toate că,

Sabinieni, ea nu poate

fi sprijinită prin nici o rațiune, căci, după ce
Art. 881 din vechia
legiuire a Moldovei pune în princip că condiţi
a peste putință se
socotește nimic, și că deci, va lua niștene,
fără împedicare, acele
lăsate luă cu asemene condiție, upoi Art.
900 din același cod se
grăbeşte a adăogi că „dacă testatorul
lăsând cui-va moștenire sau
legatum, Pau însărcinat cu o globire, ca
să facă un lucru peste
putință, sau împotriva, legilor, sau într'alţ
chip necinstit și prihănit,
orânduire

a testatorului

și moștenitorul sau legatarul acela

Codul Austri-

unul

737 şi 887 din același
Cas, Rom.

nu are

nici o putere,

cod sunt

redactate în

va lua fără oprire

moștenirea

Sa I pe anul 1876, p. 189.)

fiind nule (Art, 4, partea III, cap.
1), de sigur, în privinţa
testamentelor, se aplica dreptul lui
Just
inia
n. Vedi Al. Degre, în
Dreptul pe 1884, No. 45, p. 356,
și pe 1890, No. 7, p. 50. Idem.
'Frib. Ifov. Dreptul pe 1891,
No. 1.
Legiuitorul

Calimach

a reprodus deci în totul doct
rina Romană,
lăsând de astă dată la o parte
codul Austriac, pe care Pa avut
model, căci, după Art. 698
de
din acest
codice, numai condiția resolutorie, Amposibilă sau ilicită
se consideră ca nescrisă,
ear acea
Suspensivă anulează testamen
tul, ceea ce se vede admi
s în Anglia
(Lehr. „Drept Inglizese, p. 351,
No. 499) şi în alte legislațiuni
origină germană,
de
!
Codul Italian a păstrat

distincţiunea, ce Romanii făcea
u între donațiuni şi testamente. In adev
ăr, după Art. 1065 din acest
condiţiile imposibi
codice,

le, contrarii legilor sau bune
lor moravuri anulează
când,
în ederă ca nescrise, si hann după Art, 849, aceste condițiuni se
o per non apposie, când
sunt înscrise
Art. 1070 Tit. XI, partea
națiunile sunt nule de câte I) din codul Prusae prevede că doori causa lor este ilicită și
ilegal. Cât pentru testamente,
scopul lor
celaș cod prevede că condițiile Art. 63 (Tit. XII, partea D din aimposibile
însăși donațiunea, pe

Codul
Prusac.

se consideră ca inesistente.
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cu atât mai mult cu cât moștenirea ab intestat este astădi
regula dreptului comun, care se bucură de favoarea legiuitorului,
ear nu testamentul, care esteo adevărată escepțiune. Pentru a se
justifica, această disposiţie stranie, lipsită de logică şi contrarie
tuturor principiilor de drept, s'a dis că, de câte ori testamentul
este făcut sub o condiţiune imorală sau ilicită, este de credut că
această. condiţiune a lunecat din eroare în testament, și că, prin
urmare, ea trebuește ștearsă, ca nefiind espresiunea vointei defunctului. Aceasta este atât de puţin adevărat, în: cât mai tot-dea-una
testatorul declară nulă disposiţiunea, pentru casul când condițiunea
nu se va îndeplini. Prin urmare, el ştie ce face; el pune anume condițiunea și ţine ca ea să se îndeplinească, şi cu toate aceste, legiuitorul francez o șterge din testament. Sub cuvânt de a se respecta

voința,

testatorului,

se

calcă

din

contra această

voinţă, ceea

ce le-

giuitorul n'are dreptul să facă. E] trebue sau să menţie liberalitatea, sau să o anuleze, și fiind că, în specie, nu poate so menţie,
testamentul trebue să fie declarat nul, ca şi contractul.
Bine a făcut deci legiuitorul nostru de a eliminat Art. 900
din codul francez, şi această eliminare n'a fost făcută din nebă-

gare

de samă,

ci anume,

pentru că

s'a ţinut

socoteală de criticele

întemeiete pe care autorii francezi cu drept cuvânt le aduc teestului francez.
Unii au mai dis că, câte o dată, disposiţiile ciudate care se
găsesc întrun testament sunt efectul unei glume. Ce se mai dicem

despre

acest

argument?

Este

straniu

ca omul

să glumească

atunci când este vorbă de moartea sa, sau când poate chiar el se
găseşte pe patul morţei, şi La Bruyere a putut dice cu drept
cuvent: gue toute plaisanterie chez un mourant est hors de sa place!
Din cele mai sus espuse resultă că am respuns de mai îna-

inte

la întrebarea

ce am

pus:

dacă

testamentul

făcut sub .0o con-

dițiune imorală sau ilicită trebue sau nu să fie anulat, și faţă
cu eliminarea conscientă a Art. 900 din codul francez, respunsul
nostru nu poate să fie de cât afirmativ, căci, altfel, judecătorul şi
interpretul ar înfiinţa o escepţiune și o derogare la dreptul comun,
derogare pe care, cu bună samă, legiuitorul nostru a înţăles a o
respinge prin eliminarea Art. 900 din codul francez, cu
mult, cu cât, la noi, n'au esistat şi nu esistă nici astădi

rațiunile politice care au putut să motiveze asemene
escepţionalăîn Francia. :) Apoi, în favoarea sistemului

atât mai
conside-

disposiţie
ce susţi-

') „Considerând, dice Curtea, din București, prin o decisiune de curend dată (16 lanuar
marea,

1892) (Dreptul pe 1892, No. 27), că supri-

Art. 900 fr., în faţa istoricului acestui articol, în fața criticelor

nenumărate

ce'i se făceau de întreaga doctrină franceză, și în faţa,

tea întregei

convențiuni,

regulei admisă că, în convenţiuni, condițiunea ilicită atrage nulitaaceastă

suprimare

în legea

noastră

nu se
7
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nem și care, cu toată părerea, contrarie a dl. Degr€, singur
ni se pare
juridic, se mai poate încă trage argument și din Art.
5 din codul civil
care earăşi este schimbat în redacţiunea sa, adăogând
că: „nu numai
prin convenţitini, dar și prin disposițiună Particulare,
nu se poate derogă la legile care interesează ordinea publică
y
și bunele moravuri.“
!)
Prin urmare, atât donaţiunile cât şi testemente
le făcute sub
o condiţie. imposibilă, imorală sau ilicită, vor
fi nule conform principiului general înscris în Art. 1008:
din codul civil.
In acest sens putem cita mai multe decis
iuni ale instanţelor
noâstre judecătoreşti *) și autoritatea
dl. C. C. Stefănescu, distinsul membru de la Inalta Curtea de
casaţie. 3
O dată ce am espus adevăratele principii
care, după N0Ă, cârmuese
condiţiunile ilicite şi imorale în mate
rie de donaţiuni sau de testamente,
nu

Condiţii imposibile.

ne

mai remâne

acum

de

cât

să

esaminăm pe scurt
condiţiile care atrag nulitatea dona
ţiunilor şi a, testamentelor, și
acele care le lasă să, subsiste.
In cât priveşte condiţiile imposibi
le, puţin avem de dis, căci
ele mai nici odată nu se întâlnes
c în liberalităţi. Condiţia este
fisiceşte peste putință, când legi
le firei nu eartă implinirea, că
(Art.
878 Cod. Calimah), când, de esem
plu, voi dice: îţi dau atâta, dacă
in
a

)

II

poate esplica în mod mai plau
sibil de cât în sensul că legi
uitorul
nostru a voit să părăsească
sistemul francez, să admită
sistemul
preconisat de doctrină, Şi, într
diferința între actele cu titlul ând în dreptul comun, să șteargă,
„Considerând, dice Curtea din oneros și acele cu titlul gratuit...
București, prin decisia de
(Dreptul pe 1892, No. 27),
maj sus
că această schimbare a Art.
5 n'ar avea,
absolut nici un sens Și nu
S'ar putea esplica în nici
un fel, dacă
nu i'am da înțălesul că legi
uitorul prin aceste cuvinte
a voit să
nile, în casul când ele av con
ţinea condițiuni ilicite sau
Tribun. Prahova şi Ilfov.
imorale.“ etc.
Dreptul pe 1889, No. 38
și 82 şi pe 1876,
No. 29. Idem. Trip. Brăila,
1883, No. 59. Tot în acest sub președ. d-lui V. Macri. Dreptul pe
reşti. Dreptul pe 1881, No. sens s'a pronunțat şi Curtea din Bucu59 și pe 1892, No. 27. —
Contră, Cas,

Focşani aplică la testam
ente Art. 900 din codul
că el a fost eliminat de
francez, cu toate
„0 sentință recentă (Drept legiuitorul nostru, Tribunalul de Ilfov, prin
ul pe 1891,

lași senssens,
lași
, dicând că codul Calima
ch
privinţă.
(2) Mai Vedi încă tot

>

No. 1) se pronunţă
nu este abrogat îîn

în aceaceastăă

în acest din urmă
pucureşti Dreptul pe
sens: Curt
i
1891, No. 17.
e Sens Curtea din
reptul I pe 1879, . No. A 12,
dem
e
m
.
.
G
G
.
Petrescu . Testam
urm, și 363. — Contră
famente, p.p. 356
356
(adecă, i sens ca
conditiile imorale sau
ilicite se consider-ca
ă neserise în tes

tamente). Al. Degr€. Dre
pe 1884, No. 45, pe 189
ptul
Flemente de drept privat 0, No. 7 şi pe 1892
Român, ua p. 93. „No.
38, Aden O Nacu.

EFECTUL CONDIȚIILOR, IMPOSIBILE, IMORALE ETC.—ARP. 1008.
vei bea

toată

apa

mărei,

sau

dacă

vei

atinge

cerul

cu

'99

degetul

(Instit. Lib. III. Tit. 19 Ş 11), sau dacă, îmi vei face un
monument trei dile după moartea mea, atunci când efectuarea
acestui
monument ar cere un timp mult mai indelungat. 1) (L. 6. Dig.
Lib. 28.
Tit. 7.) In toate aceste casuri esistă imposibilitate de fapt.

Dacă lucrul nar fi în sine peste putință, ci ar fi peste pu- Condiţiuni

tinţă numai pentru unii, de es., pentru legatar sau donatar
, con- nuniai pentru
dițiunea, mar fi socotită ca, imposibilă, pentru că ceea, ce este
po- unele persibil pentru unii e presupus posibil pentru toţi: ?) „Si ab
eo sti”

pulatus sit, qui efficere non possit, căm alio posibile sit, jure factam obligationem Sabinus scribit.* (L. 137 $ 5. Dig. Lib. 45. Tit. 1.)
Tot ca imposibile trebue să se considere și condițiile falșe,

adecă, acele intemeiete

pe

în causă, 5) precum ar fi,
torie a testatorului, care
solveris. (L. 72 $ 7. Dig.
Condiţiunea poate să

nişte

fapte posibile,

dar

neesistente

Conâiţii

fs.

bună oară, condițiunea de a plăti o dan'ar avea, ființă, si guod Titio debeo,
Lib. 35. Tit. 1.)
e
fie imposibilă nu numai fisiceşte, dar Condiţii mo-

și moralicește, și Art. 879 din codul Calimach prevede că: „con- vaumente îm-

dițiunea este moralicește peste putință, când implinirea ei fiind îm- potriva legilor şi a bunelor năravură, vatămă respectul sau reputația, ori sfiala cerșută de la un om.“
Aceasta ne aduce a vorbi despre condiţiile ilicite Şi imorale,
adecă condamnate de legi și de morala publică.
e
După tecstul Art. 1008, cum se află el redactatSar
; părea, Condiţii ili- -

că o condiţie

vențiunea,
luţie

contrarie

oră

cărei legă ar trebui

să

anuleze

CON- rise de lesă.

și după părerea, noastră, chiar testamentul. Această s0-

ar fi însă

greșită,

căci

sunt

legi la care

se poate

deroga,

ear altele la care nu se poate deroga. (Art. 5.) Nuinai acele
condițiuni vor atrage deci nulitatea liberalităţei care vor fi con- |
trarii legilor la care nu se poate deroga, și știut este că particularii nu pot deroga la legile care interesează ordinea publică,
adecă, organisarea, socială și bunele moravuri. î)
. .
Legile care interesează ordinea publică, adecă
- organisarea, Legi care
ÎN

a

”

o

') Romanii dădeau aceste esemple, nu doar pentru că ele figurau în
testamente, ci pentru a face mai mare impresie: asupra imaginațiunei și pentru a arăta o adevărată imposibilitate de fapt .de a

_ îndeplini condiţiunea.
*) Laurent. XI. 437. Troplong. L. 226. Duranton. VIII.

.
112.— Vegi

„însă Demolombe. XVIII. 223.
,
5 Demol. XVIII. 227. Troplong. 1. 227. „Falsam conditionem Cassius
et Sabinus impossibilem esse dixeruni.« (L. 12 $ 7. Dig. Liib. 35. Tit. 1.)
“ 3)

Vegi

în Tom.

I, partea

I, p. 115,

ce se înţălege

prin ordinea

pu-

blică și bunele moravuri. Vedi de asemenea în Dreptul pe 1873, No.
52, un articol a D-lui Em. Protopopescu Pache, intitulat: ce va se
dică ordinea publică în materie civilă. Vegi şi Mârzescu. Mazimele
dreptului Roman, p. 132 urm.

sunt de ordine
publică.
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vădut

(Tom.

şi penale,

acele

1008.

I. p.

115), legile

care

regulează,

constarea

civilă a persoanelor şi. determină capacitatea sau incapacitatea lor;
disposiţiunile relative la instituţiile destinate a cârmui persoanele
incapabile şi averea lor; legile relative la moșteniri (Art.
702,
965 şi 1226); legile care regulează capacitatea de a dispune
între soţi şi acele care hotărese porțiunea disponibilă etc.
Așa dar,
numai condiţiile care ar fi contrarii acestor legi și celorlalt
e care
ar interesa, ordinea socială vor anula donaţiunea sau
testament
ul.
a
Cât pentru condiţiile contrarii legilor care n'au raport
de cât la
interesul particularilor dintre ei, ele ar lăsa liberalit
atea să subsiste, căci resultă a contraria din Art. 5 că părțile
pot modifica
prin convenţiuni particulare legile care nu au
raport de cât la interesul lor privat. „Regula este Jjuris antiqui,
omnes licentiam habere, his, que pro se introduca suni, renunciare.“
(L. 29. Cod. Lib.
2. Tit. 3, de pactis.)
Condiţii conIn_ puterea, acestor principii, se consideră
ca ilicite condiţiile
tară Jibertă- contrarii libertăţe individuale
(Art. 13 Constit.), per quam jus liduale,
bertatis înfringitu
(L. 71 $ 2. Dig. Lib. 35. Tit 1), precum
ar
fi, acea de a şedea, într'un loc, fără a'şi
putea, strămuta domiciliul
seu aiurea, sau acea de a sta înti”un
loc determinat cu oare care
persoane. 1) etc.
Condiţii conLibertatea, de conştiinţă fiind absolută,
trarii
„e
şi garantată prin Con>
ţeide libert
conștiă-- Stitu
ţie (Art. 21 Constit.),
trebue se deci. dem de asemene
ca ori
ință.
ce condiţie contrarie acestei libe
rtăţi ar f ilicită, și prin urmare,
ar anula atât donaţiunea cât și
testamentul. 2)
Condiţia de a

imbrăţoșa o
Count:

Condiţia de a
preot. Con. u
troversă

:) Laurent. XI. 442

urm. Demol.

XVIII.

270
sau de a nu
0 profesiune, precum ar fi acea
de avocat,
lidă, după unii. Demolombe.
XVIII. 263 urm.
Condiţiunea,

de

a îmbrăţoşa

urm.

Troplong.

I. 282.

îmbrăţoşa o carieră sau

de medic, etc. ar fi vaTroplong. I. 250 urm.—

)
2) Laurent. XI. 445.— Astfel,
.
ar fi, de esemplu, condiția
de a'și schimba
cutare religie ete. Demol.
XVIII. 261, 262. Aubry
et
692, p. 3. Duranton. VU.
40; Toullier. D. III (pârte Rau. VI
Colmar, Râpert. Dalloz, Dis
a ID) 264. G
p. 160, not
Ce trebue să decidem în privința a 1.— Vedi însă Troplong. 1.255.
condiţiei impusă legatarului
sau
au
donatarului de a se face sau de
a
nu se face preo
lugăr ? Unii consideră acea
stă, condiţie ca ilicită, mai t ori căcu samă din

EFECTUL

CONDIȚIILOR

IMPOSIBILE,

IMORALE

ETC. — ART.

Tot ca ilicite vor fi considerate și condiţiile
cina, pe donatar sau pe legatar de a conserva şi de
dăruită sau legată la o a treia persoană, ceea ce
substituțiune proibită (Art. 803); acele prin care

1008.

101

care ar însăr- Condiţii cona remite averea prariă leilor
ar constitui o
pică.
s'ar impune do-

natarului sau legatarului de a nu esercita drepturile sale civile
şi politice, sau de a nu fi funcţionar public; !) condiţiile care ar

deroga, la puterea părintească, la acea maritală, la tutelă, la ordi-

nea,

moștenirilor, şi în fine, la toate legile care am vădut (p. 99, 100)

că interesează ordinea publică şi organisarea corpului social. 2)
Ce trebue să decidem în privinţa condiţiunei prin care do- Condiţiunea

natarul sau legatarul ar fi oprit de a instrăina averea dată
legată? Dacă această

condiţie ar fi impusă

întrun

fără nică o limită sau restricţie, nu mai remâne

sau Sâ m în-

mod

absolut, rile dăruite

nici o

îndoeală E2u IeEate:

că ea va anula atât donaţiunea cât şi testamentul, căci inalienabilitatea absolută a, bunurilor este contrarie legei de economie politică care cere ca bunurile să poată circula din mână în mână. 3)
Proibițiunea, de a instrăina este nulă în princip, chiar dacă
„ea na fost impusă de cât pentru un timp limitat. $)
în privința preoților de mir, pentru ce asemene condiţie ar fi ilicită, dacă, bine înțăles, dăruitorul sau testatorul n'ar fi esercitat
nici o presiune asupra conștiinței celui gratificat. Comp. Demol.
XVIII. 259. Cestiunea poate fi mai gingașă în privinţa călugărilor.
1) Demolombe. XVIII. 237 urm. Duranton. VIII. 139. Toullier. D. III.
(partea 1) 266. Mareade. III. 484.
>) Asupra tuturor acestor cestiuni pot să se ivească dificultăți în practică, asupra cărora vedi Laurent. XI. 446 urm.
5) Laurent. XI. 460 urm. Bartin. Theorie des conditions impossibles.
p. 165. Demol. XVIII. 292, 293. Aubry et Rau. VI. $ 692, în fine,
p. 7. Toullier. D. III (partea 1) 51. Troplong. I. 135. Cas. Fr. D.

P. 68. 1. 309 şi 446. D. P. 79. 1.431

*)

și 455. Trib.

Prahova

şi

Ilfov. Dreptul pe 1889, No. 38 și 82 şi pe 1876, No. 29. Idem.
Tribun. Brăila şi Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1883, No. 59.
Dreptul pe 1881, No. 59. Dreptul pe 1892, No. 27. Tribun. Paris.
Pand. Pâriod. 1891. 2. 24. Comp. L. 114 $ 14. Dig. Lib. 30, de
legatis, 1 şi L. 38 $4. Dig. Lib. 32, de legatis, III.
Laurent, XI. 460, 463 urm. Pand. Fr. 1. 226. C. Douai. D. P. 48.

2. 68.
— Vedi însă Demolombe, XVIII. 294 urm. Larombiăre. Oblig.

I. (Art. 1133, No. 23). Aubry et Rau. VI. $ 792, p.6 și Cas. Fr.
D. P. 64. 1. 494, după care proibiţiunea temporală de a înstrăina
ar fi lită, când ea ar avea de scop garantarea unui interes legitim
a dispunătorului,

a legatarului sau

donatarului,

și chiar

a unui de

al treile. Tribunalul de Ilfov, luânduse după aceşti din urmă autori

(vedi Dreptul pe 1891 No. 1), a menținut un testament în care
figura o clausă de inalienabilitate, sub cuvânt că această clausă era

stipulată întrun interes general, pentru a forma un fond în folosul
unui şpital. Fie însă
asemene

clausă

testamentului,

folosul general sau particular, puţin importă;

trebuea

pentru

să se declare ilicită

că ea este

şi să aducă

în opunere cu legea

anularea

fundamen-

tală a economiei politice care voeşte libera circulaţiune a bunurilor.
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Se întâmplă adese ori că dispunătorul, făcând un legat
unui
moştenitor sau unui străin, impune legatarului condițiunea
de a nu
ataca testamentul, adăugând că legatarul va fi lipsit
de beneficiul
legatului, dacă nu va respecta această condiţiune.
Se înțălege că
asemene clausă va fi validă în princip, dacă disposi
ţiunile cuprinse

în testament sunt

licite, fiind că ea tinde a menținea, voinţa testatorului,și testatorul are dreptul de a voi, de
vreme ce voinţa sa
face lege, de câte ori ea este esprimată, în
mod legal. 1)
De câte ori însă testamentul va cuprinde

disposițiuni ilicite,

de atâte ori clausa accesorie de a, respecta,
testamentul
dimpreună cu întregul act.
Astfel, legatarul va putea, cu toată clausa
contrarie,
testamentul care ar cuprinde o condiţie
ilicită, de pildă,

tuţie
Clausa de ne-

va,

pica

să atace
o substi-

fideicomisară

2) (Art. 803), sau o disposiție făcută în
favoarea, unei persoane incapabile. 3) (Comp.
E. 55. Dig. Lib. 35. Tit, 1.)
Dacă s'ar admite,

înstrăinare nu

neînstrăinare,

opreşte ipote-

în asemene

oprirea de a, înstrăina

ipotesă,
n'ar

legatar de a ipoteca

4

validitatea

clausei

de

imobilul dăruit sau legat, sau de
a constitui
Clausa derogând, în specie, la o
. strictă interpretare şi trebueșt lege de ordine publică, este de
e strict mărginită în limitele ei.
Laurent. XI, 468. Pand. Fr. |.
P. 53.2. 204.— Contră. Demolo 256. Comp. Curtea din Angers. D.
mbe. XVIII. 298.
„Oprirea de a înstrăina ar
cupr
prin testament, căci, dacă voinț inde însă şi oprirea, de a dispune
reserve dreptul de reîntoarcere a, dispunătorului a fost ca el să'și
(Art. 825), este evident că scop
seu nu s'ar atinge, dacă
ul
donatarul ar putea să disp
ue prin testament de lucrurile dăruite. Demo
l.
XVIIL 299, Laurent. XI. 469.
Comp. D. P. 54.5. 257,
No. 11

carea, imobi-

lului sau con-=

stituirea unui

drept real.

Controversă.
Clausa, de ne-

înstrăinare o-

preşte dispo-

siția prin testament.

Controversă.

și D.

Dreptul celor
de al treile
de a urmări
averea dată
sau legată,

P.

59.2. 10. —

Contră. Cas.

de sigur, dăr

uitorul sau
tatorul a înțăles ca bun
sau legate să remâe afarătesdin
urile dăruite
comerţ. Laurent. XI. 470.
D. P. 64. 1. 494, Așa
Cas. Fr.
dar, în aces

torul ar putea să opreas
că

|
)
2
,
)

t

sistem,

dăruitorul

sau

testa-

pe cei de al treile dea
rile dăruite sau legate.
urmări bunuDacă această părere este
în Francia, unde
însă admisibilă
un tecst espres permite
asemene clausă (Art. 581
Pr. Fr), ea este inadmisib
tru că interesul general ilă la noi, unde acest tecst lipsește, pencomerț. Comp. Laurent. cere imperios ca bunurile să remâe în
Civ, modificate prin leg XI. 472. Vedi Art. 409 și 410 din Pr.
ea
406 şi urm. din Pr. Civ, din 1 Martie 1881. Mai vegi încă Art,
câre arată averea ce
Laurent. XI. 474, 483
nu se poate urmări,
urm
. Demol, XVIII. 278
Laura
urm.
edi Și Dotat 1.
2 pote 1. Cas. Fr.D.P Pand. Fr. |.
„XI,
. 75.1. 454.
.
olo
3
Paris. D. P. 72. 3, 164. mbe.
.
i
i
D.p
.
76 aul z63, Curtea.
Laurent. XL. 476. Troplo
din
Naney şi
ng. L. 264, Demolombe.
I. 326. Vedi în Laurent,
XVI
284. Pana. Fr.
XI. 477 urm. și în PanII,
aplicaţiunea acestui
d. Fr; [324 urm.
Princip și la alte ipo
tese.

EFECTUL CONDIȚIILOR IMPOSIBILE, IMORALE ETC.
— ART. 1008.

103

De asemenea, tot ca, ilicită trebue să se considere condițiunea Condiţia de a
de a nu ataca un testament care ar fi lovit de nulitate pentru pătat

viciuri de forme, pentru că formele testamentelor

sunt

prescrise pentru lipsă

de lege sub pedeapsă de nulitate. ') (Art. 886.) Testament; factio
non privati sed publici juris est. (|. 3. Dig. Lib. 28. Tit. 1.)
După

Art.

1008,

condiţiunile

contrarii

bunelor

moravuri

de ore.
Condiţii con-

anulează convenţiunea, prin urmare și testamentul care atârnă de ari buncdensele, chiar dacă ele n'ar fi contrarii legilor; nam que facta
lcedunt pietatem, existimationem, verecundiam nostram, et ut ge- neraliter dixerim, contra bonos mores fiunt, nec facere nos posse
credendum est. (L. 15. Dig. Lib. 28 Tit. 7.)
Cată, deci să precisăm ce se înţălege prin bunele moravuri Ce se înţăA
„9
>
ou
AR
,
ege prin:

sau năravuri,*) după cum se esprimă legiuitorul Calimach. (Art. 879.) nele mora-bu-

Am spus în Tom. I, p. 115, că prin moravuri trebuesăînțălegem obiceiurile nâturale sau acele câştigate în urmă pentru
bine sau pentru rău, în cât priveşte purtările ce trebue să avem
în societate. In lipsă de: definiţiune a cuvântului moravuri, Curtea
din La Haye a hotărît că judecătorii vor decide, în fie care spe-

cie, dacă condiţiunea este sau nu contrarie
Condiţiunea impusă

legatarului

sau

bunelor

vwuri

moravuri. 3)

donatarului

de

a se că-

Condiţiuni

sători este generalminte recunoscută ca validă, pentru că căsăto- Priitoarela

ria are un scop nobil. 4) Condiţiunea

de a, se căsători impusă unui

călugăr

canoanele

ar fi însă

ilicită, pentru

căsători. (Demolombe.
Condiţia de

XVIII.

a nu

se

că

îl opresc

de

a se

251.)

căsători

de loc,

de

non

nubendo, si non Condiţia de

nupserit, era considerată ca ilicită la Romani şi in vechia noastră 2 cea
legislaţiune. 5) -Astădi însă, cestiunea este controversată, Unii consideră asemene clausă ca licită, ) ear alţii ca contrarie bunelor

moravuri,

şi cu

drept

cuvânt,

după

noi,

pentru

că de şi celi-

batul nu este în sine imoral, totuși morala şi ordinea publică nu
D

Laurent. XI. 482.

D. P. 58. 1. %.

Demolombe.

XVIII. 285. Troplong. 1. 266. Cas. Fr.

|

) In Art. 42 din codul Calimach, legiuitorul vorbeşte
„bune, ceea ce este sinonim cu bunele moravuri.

5) Repet. Dalloz. Dispositions. 56. Laurent. XI. 491.

4)

zescu. Mazimele dreptului Roman, p. 136.
Demol. XVIII. 251. Aubry et Rau. VI. $ 692,
II. (Art.

1172 No.27).

Troplong.

Î. 243

urm.

de

Vegi

p. 5.
Vedi

obiceiuri
|

și Mâr-

,
Larombisre.

Art.

885,

886

Cod. Calimach. Vedi însă Demante. IV. 16 bis VI şi Laurent.
XI. 495.
5) L. 22 şi 79 $ 4. L. 72 $ 5. Dig. Lib. 35. Tit. 1.: „Insărcinânduse

moștenitorul sau legatarul, dice Art. 887 din codul Calimach (Art.

6)

700 Austriac), ca să nu se însoțească când va veni în vârstă legiuită, atunci această condițiese socotește ca nimic.“
Chardon, Dol et fraude. III. 597 urm. Favard. Donations, Sa 1 $ 2.

troversă.
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

pot tolera ca asemene

Condiţia, de a

JI.— TIT. II. — CAP.

condiţiune

tra voinţei sale. 1)

Condiţiunea, impusă

U.— ART.

1008,

să fie impusă unei persoane con-

donatarului

sau

legatarului

de a nu staa
coubili prin căsătorie copilul care ar fi
sub puterea sa părintească va
puterea sa. fi asimilată condiției absolute
de a nu se căsători. 2)

Condiţia de a

Aceeași soartă va, avea şi condiţia,

nu Să asători cât cu consimțământul
simțământul Dig.

Lib.

35.

Tit.

de a nu se căsători

unui al treile, 3) arditratu

1), afară

de

de

Titii (L. 72 $4.

casul
când acest al treile ar fi
put) altreile. tată] sau mama legatarului
ori a donatarului. *) Este în adevăr de
esenţa, căsătoriei ca, ea să fie contractat
ă, prin libera voinţăa părților, ne gquod omnino nuptiis impedime
ntum inferatur. (L. 72,
$ 4. Dig. Lib. 35. Tit, 1.)

Condiţia, de a

Condiţiunea,

de a nu se căsători înaintea unui timp
oare care,
îngietasatori de esemplu, înaintea vârste
i de 30 sau 40 de ani, ar fi însă,
licită,
timp oare dacă timpul în care căsăt
oria ar fi oprită n'ar fi prea
lung, căci
care.
altfel oprirea ar fi indefinită şi ar
deveni ilicită. 5
Condiţia de a „__ Tot ca licită ar
trebui să fie considerată, după
unii, Şi cono persoană a.dițiunea, de a se căsăto
ri cu 0 anume persoană determinat
ă, dacă, nume deter- bine înţăles, această,
persoană ar fi onorabilă, 6) ȘI
minată. Conaceastă soluţie
troversă,

1) Demol. XVIII. 240. Larombit
re. Obhig.IL. Art. 1172, No.
28.
„et Rau. VI. $ 672, p. 3. Trop
long. IL. 237. Marcad, III. 484. Aubry
lier. D. III (partea D. 226.
ToulCondiţia absolută de a nu se Laurent. XI. 496. S. Lescot. IL. 126.
nerală, licită, dacă acela căru căsători ar fi însă, după părerea geia ea ar fi fost impusă ar
versta de a se căsători. Demo
fi trecut
l.
Şi Caen. D, P. 62. 2.77.D.P. loco cit, Troplong. 1. 237. C. Paris
76. 2. 237 şi Pand. Cron. pe
1870—77 (Tom. VII. 175
anii
.—Vedi însă Laurent. XI,
Fr. 1. 404.—De asemene, condiția
496. Pand.
abso

lută de a nu se căsători va
fi licită, cândea n'ar pune
nici o pedică libertăţei donataru
legatarului, ci ar fi fost
lui sau
stipulată numaj

a
*)
5)

în interesul seu bănesc,
precum ar fi, de es., în
casul când s'ar stipula
rentă în favoarea, unei pers
o pensie sau o
Căsătorită. Demol. XVIII, oane pentru tot timpul câi ea nu va fi
241, Laurent. XI. 497.
Demolombe. XVIII, 242.
Aubry et Rau. VI.$ 652, Troplong. 1. 237.
p. 3. Toullier. D.

Demol.

XVIII,

244.

Larombitre,

IL. Art,

1172,

No.

33.

Troplong.

*) Demol. , XVIIL. 546. , Taromb
iee , Și cit. „ No. No. 33. . A Aub
loco cit, nota 9. Cur
tea din Bordeaux
şi
*)

5)

Aix.D.P.

Demolombe. XVIII 243
, Larombiăre. IL. Art.

Demolombe, XVIII. 252.

t Rau.
50... € D.

1172, No. 33. Duranton.

$. Lescot, 1.132. Laromb
31. Troplong. 1. 243,
iăre. Arţ, 1172, No.
244
tea 1) 25]. Aubry et . Duranton. VIII. 125
i
Rau. VI, $ 692, p.5
.
oulier, D.UIL Li
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era în adevăr admisă atât la Romani (L. 63 $1 şi 71 $ 1. Dig. Lib.
35. Tit. 1, de conditionibus et demonstrationibus etc.), cât şi în vechia,
noastră legislaţiune. (Art. 884 Cod. Calimach, 700, în fine Austriac.)

Această părere nu mai poate însă fi admisă astăgi, pentru
că ea constrânge voinţa donatarului sau a, legatarului care nu mai
este liberă. Persoana gratificată fiind în adevăr pusă între inte-

resul și inclinaţiunile sale va urmă cele mai dese ori interesul şi
astfei va contracta o căsătorie care fatalmente o va conduce la
“ imoralitate. !)
|
Aceeaşi soluţie ar fi admisibilă în privinţa condiţiei de a se
căsători

cu

o persoană

tărei religii. 5)

aparţinând

cutărei

e

clase sociale, ?) sau cu-

Condiţiunea de a nu se căsători de al doile impusă unui vă- Condiţia de

duv sau uneă văduve, si uzor nuptui se post mortem mariti non sasori imptsă

callocaverii (L. 1. Cod.

Lib.

6.

Tit. 40), a dat și ea loc la oare unui văduv

care dificultăți. Jurisconsulţii Romani declarase mai întăi asemene Su
clausă de ilicită, afară de câteva escepţiuni introduse în favoarea,

copiilor. (L. 62 $ 2. Dig. Lib. 35. Tit. 1.) Sub imparatul August,
văduvia ne mai fiind considerată ca demnă de favoare, legea Julia Miscella permite femeilor, cu toată condiţiunea de văduvie
impusă de barbaţii lor, de a se recăsători în anul încetărei lor
din viaţă, sub condițiune de a jura că această căsătorie nu are de
scop de cât facerea de prunci. 4) Jurământul prescris de această,
lege nefiind însă de cât o ocasiune de sperjururi, Justinian îl abroagă prin L. 2. Cod. Lib. 6. Tit. 40.5) Mai tărdiu însă, sub
influenţa generoasă a Christianismului, același imparat declară licită condiţiunea de văduvie prin Novella 22, cap. 43 şi 44, soluţiune care trecuse şi în codul Calimach, căci eată cum se esprimă vechiul legiuitor al Moldovei în partea finală a Art. 887
1) Laurent. XI. 499. Taulier. IV. p. 323. Curtea din Bastia. Râpert.
Dalloz. D:spositions. 136.
2) Art, 10 din Constit, prevede în adevăr că nu mai esistă în Stat
nici o deosebire de clasă.
3) Laurent. XI. 499. Marcade. III. 484.
— Contră. Demolombe. XVIII.
2517, 258. Pand. Fr. Donations. |. 419 urm,
,
*) In caz când căsătoria nu avea loc în anul întăi al văduviei, condiția de a nu se căsători de al doile subsista în toată puterea sa
și femeea legatară nu putea să ceară sau să păstreze liberalitatea,

de cât sub condițiunea de a da cauțiune că

nu se va recăsători

(caulio Mutiana.) Legea Julia, Miscella și cauţiunea Mutiană sunt
abrogate de Justinian atât în privinţa femeilor cât și a barbaţilor :
„Etiam expressim sancimus, legem Juliam Miscellam, et senatusconsultum, quod

5)

circa eam

factum est, nec non Mutianam cautionem,

que super talibus nuptiis introducta est, non solum în foeminis,
sed etiam in masculis cessare.“ ([.. 3. Cod. Lib. 6. Tit. 40.)
„Ambiguitates legis Julie Miscele generali lege tollentes, nullum
concedimus fieri juramentum

secundum proedictam legem.“

initio, Cod. Lib. 6. Tit. 40, de indicta viduitate etc.)

(L.

2, ab

Wei

troversă.
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UI.—TIT.

M.—CAP.

UL — SECȚIA 1. — ART.

813.

700 Cod. Austriac, în medio);. „Insărcinânduse
văduvoiul

ca să nu se însoţească, atunci are putere aceas
tă condiţie.“

sau

3)
Așa dar, sub codul Calimach, era validă condiţ
ia, de văduvie
impusă femeei sau barbatului, căci, ceea ce
este aplicâbil unui din
soți este aplicabil şi celuilalt, dem namg
ue est utringue (Nov. 22,
cap. 44, ab înitio). Ce trebue să decid
em în legislaţia actuală ?
Condiţia absolută de a nu se recăsători
trebue să fie considerată ca ilicită, întocmai ca şi condiţiune
a, de a nu se căsători pentru prima
oară,

căci căsătoria

fiind adevărata

şi a familiei, a o împedica, ar însămna

importă dacă oprirea

de

care wa fost nici odată

a, se căsători

căsătorită,

a moralităţei,

se

adresează

unei persoane

sau unei persoane văduve. ?)

CAPITOLUL

Despre

basă

a înlesni imoralitatea, puţin

donuţiuni

III.

între

SECȚIUNEA 1.

vii,

Despre forma şi efectele donațiunil
or între vii, 3)
Forma
donațiunilor

între viă.

Art. 813.
— Toate donaţiunile se fac prin
act autentic. *) (Art, SU0
urm. 1168, 1171 urm. C. „—
Legea pentru autentificarea
actelor din 1887,
Art. 931 C. Fr.)
Deosebire îu1) Este de observat că codu
l Calimach nu face nici
tre codul Cao deosebire între
văduvul sau văduva care
are sau mare copii, pe când
lmach şi a, în codul
Aus
tri
ac
(Art
.
700)
cel Austriac.
, se flice că văduvul sau
văduva care are unul

2) Laurent, XI. 501. Tanlier.
IV, p. 323. Pezzani. Emp
mariage, 135 urm. Tribun.
tchemenis au
din Perigueux. D. P. 67,
1. 332. Cestiunea,
cu toate aceste este con

troversată. Vegi diversele
tincțiuni arătate în Demolm
obe. XVIII. 250. Comp. sisteme și disBourges (Pand. Period.
și Curtea din
1890. 2, 151) care

Seusul rulricei. Complectarea

ci.

a decis că condițiunea,
de â remânea în văduvi
e
Lavuri, și că judecătorii nu este în princip contrarie bunelor mofie cărui fapt. Mai vegi în pot decide cestiunea, după împrejurările
când ea a fost inspirată sensul validităţei acestei condițiuni, atunci
testatorului prin o cau
pectabilă. Cas. Fr, și
să onestă și resC. Rennes. ID). p. 67.
1. 332. D. P. 79.2. 69.
Tot în acest sens s'a
mai pronunţat încă
Martie 1875), curtea
Și
din Nancy (20 Decemb curtea din Caen (16
re 1879), tribunalul
curtea din Liege (25
și
Ianuar 1882 şi 11
Ianuar 1883). Toate
decisiuni se găs
aceste
licate în Pana. Cron.
„ 1877) IL. p. 176,esctecsPub
(Tom. Y, anii 1870—
t şi notele bşi e.
) Prin cuvântul for
mă, legiuitorul înț
ălege nu numai
esterne cerute pentru
formalităţile
dise ?ntrinseci, adecă ca, să esiste donaţiune, dar şi formele
așa
div
ers
ele
con
diț
iuni
tența și validitatea don
aţiunei. Maread. III.Deapărate pentru esisDemol. XX. 6. — Rubrica
625,
noastră este mai comple Arntz. II. 1848.
din codul fr. Căci, pe
ctă de cât acea
când, acea fi. este
forma donaţiunilor
între vii, legiuitorul intitulată numai : despre
nostru, luând esemplu
la acel Italian, a int
itu
de
donațiunilor între vi, lat rubrica,
ă
de aţă, despre forma )
*) Codul Italian (Art.
piece
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Art. 1168.
— Donatorele nu poate repara, prin nici un act confirmativ, viciurile unei donaţiuni între vii; nulă în privința formei, ea trebue să se refacă cu formele legiuite. (Art. 800 urm. "813, 1167 C. C.
Art. 1339 C. Fr.)
In regulă generală, contractele se formează prin consimţămân-

tul părţilor contractante. In dată ce ele au consimţit esistă contract sau convenţiune. (Art. 942.) Astfel, dacă am convenit cu cine-

va

săi

vând

un lucru,

fie mobil,

fie imobil,

cu un preţ anume

Contracte
consensuale.

de-

terminat, pe care la acceptat şi cumpărătorul, vândarea este perfectă,

şi proprietatea

nu s'a plâtit încă

este

transferată

la cumpărător, de

şi lucrul n'a fost trădat.

chiar nevoe, în specie, de un

şi preţul

(Art. 1295.)

inscris, pentru

Nu

este

că contractul va putea,

în tot-deauna, fi dovedit prin marturi, în casurile în care, bine
înțăles, această dovadă este admisă de lege (Art. 1191 urm.), şi
în orice

caz,

prin

mărturisire

Pr. Civ.) sau jurământ.

(Art.

(Art.

1204

1208.)

urm.

C.

C.şi 227 urm.

Cu alte cuvinte, inscrisul nu

se cere în specie ca un element constitutiv al contractului, ad
solemnitatem, ci numai ca mijloc de probă, ad probationem, şi aceasta, este adevărat nu numai pentru vândare, dar pentru toate

contractele consensuale, adecă care se formează solo consensu.
Prin escepţiune însă, unele contracte sunt solemne, adecă su-Acte solemne.
puse, în privinţa perfecţiunei lor, la forme anume statornicite de
“lege, fără de care ele nu au ființă. Actul scris nu mai este de
astă dată un simplu mijloc de probaţiune, ca în contractele consensuale,

ci un element

naţiunile, testamentele,
Donaţiunea

constitutiv al contractului.

foile dotale

este deci un

Astfel

sunt do-

şi ipotecele.

contract

solemn

pentru

care

se cersolemnitatea

donaţiunei.
anume condițiuni. Deci, dacă ar lipsi una numai din aceste condițiuni ” Inesistenţa
ei
actul ar fi inesistent, adecă, donațiunea mar avea ființă. ') Aceasta fără formele

sonno nulli. La noi, nulitatea resultă virtual din
cu samă

din Art.

Art. 813

şi maj

1168.

1) Acest princip se stabileşte foarte bine într'o decisie casată a Curţei

din Iași. Vedi Dreptul pe 1881,

No.

4.

Comp.

și Tribun.

Ilfov.

Dreptul pe 1887, No. 31. Trib. Iaşi, sub președ. D-lui M. Suţu.
Dreptul pe 1883,No. 17. Veţi și Cas. Rom. Dreptul pe 1888, No.
59 şi 80. Mai vedi încă Laurent. XII. 217 urm. 227. Demol. XX. 13 şi
20. — Inesistenţa actului va putea fi propusă de toate părţile interesate, şi prin urmare, şi de însuşi dărtitorul,

fără ca acţiunea sa

să poată fi respinsă prin prescripţie. Laurent. XII. 228. Demol. XX.
21. Dacă dăruitorul a esecutat donaţiunea, el va putea să ceară
înapoi tot ce donatarul

a primit în virtutea unui contract inesistent.

Laurent. XII. 228 și 481. O

altă consecință a inesistenței

dona-

țiunei iregulară în privința formelor este că prescripţia de 10 ani

(Art. 1900) nu poate fi opusă dăruitorului, această prescripţie nefiind de cât o confirmare tacită (vedi Tom. III. p. 636), și dăruitorul
neputând confirma nici în mod espres, nici tacitamente o dona-

țiune

care

nu are ființă. Laurent. XII. 229

XIX. 8. Duranton.

XII. 538.

Aubry

et

Rau.

și 481.

Idem.

III. $ 339.

Tom.

Demol.

solemne.
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CODUL
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resultă, nu numai
donaţiunea.

nulă

III. —FIT. IL—CAP.

din Art.

dar și din

în privința formelor, trebue

mele 'legiuite. Viciurile
un act

813,

III.—SEBECȚIA L—ART.

confirmativ,

unei donaţiuni

pentru

că nu

Art.

după

să se refacă

n'ar putea

se poate

1168,

813, 1168.

care

cu for-

fi reparate prin

confirma

ceea

ce

nu
are ființă. Quod nullum est, confirmari nequit.
Critica unei
Este deci de mirat cum Curtea noastră supremă
a putut să
decisiuni a
Curţei noas- pue în princip,la 21
Octombrie 1880, că forma autentică nu este
tre supreme. prescrisă
de lege pentru daruri între vii sub pedeapsă
de nulitate,
nici ordonată în mod proibitiv (Dreptul pe
1881, No. 4), atunci
când tecstele dic contrariul. Poate că Inalta
Curte a voit să dică
că donaţiunile ascunse sub forma unui contrac
t cu titlul oneros
n'au nevoe de a fi făcute sub forma autenti
că. Aceasta este o
altă cestie, pe care o vom esamina,
mai la vale, însă din modul
cum decisiunea este redactată și din mai
multe considerente reesă
principiul că forma autentică nu este
de esența donațiunei, ceea
ce este falș și ceea ce n'a fost contestat
de nimine pănă acum. 1)
Fată deci o decisiune dată în numele
legei, care calcă legea în
modul cel mai vădit. *) Trebue însă
să mărturisim că Inalta Curte,
XXIĂ. 50. Comp. și Trib. Iași. Drep
tul pe 1883, No. 17. Curtea
din Bucureşti. Dreptul pe 1887,
No. 14. Vedi şi Tom. III al lucrărei
noastre, p. 336, 362, 633, 636.
Vedi
Cât pentru moștenitorii dăruitorului și supră, p. 88.
, legea prin Art. 1167 Ş 3
le permite de a conf

Ratificare
din partea,
moştenitorilor. Art. 1167
Ş a.

tacitamente,

prin

irma donațiunea

esecutarea

voluntară

fie

întrun

a

mod espres,

fie

donaţiunei.
Acest tecst
pune deci pe moștenitorii sau
representanţii dăruitorului în drep
comun, de unde resultă că Art,
tul
1900, inaplicabil dăruitorului,
aplicabil moștenitorilor sei.
este
Aceș
firme donaţiunea prin tăcerea ti din urmă vor putea deci să conlor în timp de 10 ani, după
pot s'o confirme prin un act
cum ei
osebi
t sau prin esecutarea ei.
stranie. anomalie, donațiunea,
Prin o
care în

|

timpul vieţei dăruitorului
avea ființă, se consideră
nu
ca esistenţă după moartea
sa, fiind că ea
este Supusă confirmărej.
Moștenitorii vor trebui
deci să propue nulitatea in curs de 10 ani
de
în acest timp remân în inacţiunla moartea autorului lor, căcă dacă ei
e, viciile actului dispar
valid. Laurenţ, XII. 229
şi el devine
şi 482 urm. Comp. Trib.
lași. Dreptul pe
1883, No. 17 și Laurent.
XVIIL. 592 urm, Curtea
Cas. Fr. D. P. 61. 2. 79. D.
din Toulouse și
P. 62. 1.

despre acţiunea

341. Vefii şi înfră, rubrica:

în anulare a donaţiunilor
.

) Nu cred, în adevăr,
că

Dl.

în această afacere, ȘI care Mârzescu și C. Lepadatu, care au pledat
CULței din Iași, să fi susținutau parvenit să dobândească casarea decisiei
asemene enormitate înaintea
) Intorcânduse un cuvâ
Inaltei curți,
nt
eșafod

Critica, unui
Sentinţi a
tribun. de
Botoşani.

a gis:

o liberte,

celebru a, D-nei Roland,
Que de crimes on commet

care,

suinduse pe

putea foarte bine dice:
câte nedreptăți nu se comi en ton nom |! s'ar
t în
Tribunalul de Botoşani,
voind și el a, face jurisprunumele legej !
mat teoria stranie și
denţă, a ur-

falşă prec

onisată de Curtea de casaţ
că donațiunile și acceplaț
ie, admițând
iunea lor pot fi cons
tatate şi prin acte sub
7
£
LE
tatea nu este prescrisă
pedeapsă de nulitate, şiA
sub
majoritațea,

tribunalului,

logică

pănă

la

|

-
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prin dou& decisiuni consecutive, a recunoscut însăși greşala sa și
a revenit la adevăratele principii, admițând de astă dată că forma .
aulentică este cerută de legiuitor ca un element substanţial și constituliv al esistenţei contractului. (Dreptul pe 1888. No. 59 şi 80.)
Donaţiunea fiind un act solemn va trebui neapărat să fie făcută prin act autentic. !) (Art. 813.) Spre acest sfârșit, ambele părţi Procedura
fie în persoană, fie representate prin mandatari, ?) sau numai dă- autentificărei
actului.
ruitorul

singur

(dacă

conform Art. 814

acceptarea

urmează

a avea

loc mai

târgiu

|

$ 2) se vor înfăţoșa înaintea, tribunalului, 3) cu

capăt în raţionamentul seu, a admis marturi pentru a complecta
începutul de dovadă care resulta din o scrisoare a dăruitorului.

(Dreptul pe

1885, No.

sentință
?... Destul

21.) Cum

este să spun

aș

putea

oare

că minoritatea,

califica

asemene

compusă

de un ju-

decător, a cărui nume ţin săl înscriu aici (Dl. 1. Criveţ, astădi
președinte la Tribunalul de Iași), a protestat în termeni energici
contra acestei soluţiuni lipsită de logica cea mai elementară și
contrarie tuturor principiilor de drept.
DI. Bonachi (IV, p. 67) susține că donaţiunea făcută prin un act Actul sub
sub semnătură privată ar fi validă, dacă acel act arti fost în urmă semnătură

recunoscut de dăruitor. (Argument din Art. 1176.) Această părere „ba
este însă inadmisibilă, pentru că asemene

recunoaștere

devărată ratificare, și în specie, ratificarea nu poate

pentru

că donaţiunea

fiind inesistentă,

nu se poate

să

dou

ar fi 0 a-di puterea u-

aibă loc, nui act au-

ratifica ceea ce tentic prin re-

nu âre fiinţă. Părerea D-lui Bonachi este deci în contragicere for- 2 "Ai 1176

mală cu Art. 1168, după
nică un

act confirmativ,

privinţa foimei,

care dăruitorul
viciurile unei

nu

poate

donaţiuni

repara,

între vii;

prin

nulă

-

în

ea trebue să se refacă cu formele legiuite.

prin man- Dreptul dă9) Atât dăruitorul cât și donatarul pot deci fi representaţi
datari, conform

dreptului comun.

In

ambele casuii,

va ruitovuluă î

mandatul

trebui să fie autentic, pentru că el face parte integrantă din actul 4. a fi repre.
de donaţiune care este un contract solemn. Mandatul emanat de sentați prin
la dăruitor, care imputernicește pe altul de a dărui în numele lui, mandatari.

va mai trebui încă să fie și special, pentru că el cuprinde o înstrăinare. (Art. 1536.) Cât pentru mandatul ce donatarul ar da
altuia spre a primi în numele lui donația, el n'are nevoe de a fi
special,

ci numai

autentic, fiind că donatarul, în loc de a'și înstrăina

averea, o mărește din contra prin o nouă achisițiune. Veţi Laurent.
XII. 236. Demolombe. XX. 30. Demante. IV. 72 bis IV. Troplong. II.
1084.

Comp.

D.

P. 46.

2. 159.

D. P. 47.1.

15.

Bonachi. IV. p. 72. Vedi şi Tom. III al lucrărei

2.

D. P. 85.

53.

noastre, p. 654,

nota 2.—Jurisprudența Română este divisată asupra punctului de a
se şti dacă procura trebue sau
esplic. Art 814, p. 120, nota 3.

nu

fie autentică.
,

să

Vedi

7nfră,

altele care învestesc Legislaţiuni
:) Osebit de legislaţiunea noastră, mai sunt șiactele,
și în specie, do- trăite În
pe tribunale cu misiunea

de a autentifica,

tea, 1),

(Art.

naţiunile. Astfel sunt:" codul prusac (Art. 1063 urm. Tit. XI. par- ese suntehie-

codul

Sacsoniei

1056,

1058), unde. o omologare mateaauten-

ulterioară poate să deie donaţiunei autenticitatea care n ar fi fost tifica actele.
dată din capul locului,. codul cantonului Tessin (Art. 977), unde

tribunalul are misiunea nu numai de a constata în mod

autentic

voinţa. părților, dar încă de a o controla şi de a o aproba. etc.

”
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actul de donaţiune scris în dublu esemplar !) (unul pe un timbru de
5 lei, ear altul pe hârtie liberă) şi funcţionarul care instrum
entează, după ce se încredințează mai întăi de identitatea,
părţilor,
în caz când nu le cunoaşte personal (Art. 13 și urm. L.
in 1 Ianuar 1887 p. autent. actelor), l& cetește actul în auzul
lor, le întreabă dacă cele cuprinse în el sunt cu consimțământul
lor, și dacă
unul din cele două esemplare este subscris de dânsele
; pune pe
părți să subscrie pe cel de al doile esemplar în
presenţa sa, iea
act de declaraţia, părţilor şi constată toate aceste
prin un proces
verbal pe care îl transcrie în Josul actului pe
ambele esemplare ?)
șil subscrie dimpreună cu grefier. 3) (Art. 10 L.
p. autentif, actelor.)
Formele de
Pentru testamente, Art. 861 și 862, (menținute
la testamente
prin Art, 13
nu sunt apli- UrM. din legea p. autentif. actelor)
mai
cer
încă,
sub
pedea
psă de
cabile donaţi- nulitate, ca proce
sul verbal de autentificare să constate cefire
unilor.
a din
cuvânt în cuvenit a testamentuluă și declaraţia
testatorului că festamentul este al seu, iscălit de el și făcut
din libera sa voință,
însă aceste disposiţii sunt speciale pentr
u testamente şi nu se aPlică nici la donaţiuni, nici la celelalte
acte autentice. 4)
Dacă vre una din formalităţile pres
crise pentru autentificarea
actelor ar lipsi, actul var fi autentic
, și prin urmare, donaţiunea,
ar fi insistentă, chiar dacă actul ar
fi fost subsemnat de dăruitor.
(Laurent. XII. 220, 233.)
Motivele soCare să fie oare causa pentru care
legiuitorul actual a preslemnităței
cris
sole
mnitatea în materie de donaţiuni
donațiunilor,
?

t9
——

1)

Esemplarul

seris

pe timbru se elib

se păstrează în tribunal, spre a se erează, părței în drept, ear celalt
putea primi copie de pe el, la caz
de trebuinţă. (Art, 12.1, p. auten
tif. actelor.) Aceasta este minu
ta
despre care vorbeşte tecst

Inaintea legei p. autentif.

ul francez.

|

actelor, nu era nevoe, pentru
autentificarea

unui act, ca procesul verbal al
tribun. să se închee pe însuși
autentic, dacă se dovedea, că
actul
nici
o fraudă sau intervertire nu esist
, în specie. Curtea din Bucu
a
rești. Dreptul pe 1886, No.
) Este de ajuns ca procesul
verbal să constate presența 30.
părţ
declararea Voinței lor, adecă
a dăruitorului de a da și acea ilor și
natarului de a primi. Cas. Rom.
și C. București. Dreptul pe a1887doNo. 32 şi pe 1886, No. 30. Vegi
,
și
Bule
Cestiunea de a se ști dacă part t. Cas. Sa I (anul 1887), p. 179.
ea 'și a
pina
sa pre a se „da autenticitat manifestat în mod inteliea unuj act, esteo cestiune
pe ] 109 e
re scap
pap ă
de sub controlu
0 l casaţiei.
i
Cas. Rom. Dreptul

*) Cas. Rom. Bulet. Sa 1
pe 1887 p. 179. Idem. Trib
„Focşani, lași și C. Craiova,
un. Ilfov. C.
Dreptul pe 1886, No. 64:
No. 3l şi pe 1890
pe 1887.
, No.
Contră, Tribun. lași, sub 3. Dreptul pe 1882, No. 18, p. 151.—
președ. d-lui M. Sutu, Drep
No. 17. Este însă de observat
tul
că această sentință, motivată pe 1883,
îngrijire ȘI dată numai
cu multă
în
de altă părere), este Pron majoritate (Dl. membru N. Nicolaidi fiind
„ autentificarea actelor, atununţată înaintea promulgărei legei pentru
ci când nu se spunea nicăi
lități trebuea să se îndeplin
ească pentru autentificar ri ce formaea unui act,

FORMA

DONAȚIUNILOR, ÎNTRE VII — ART. 815, 1168.

|

1rk

Intăi și întăi, nu mai remâne nici o îndoeală că actul autentic va asigura odată și mai mult neatârnarea voinţei dăruitorului, căci necesitatea de a se înfățoşa înaintea tribunalului îi
va deschide ochii şi “ va atrage atențiunea asupra însemnătăței actului, întimidând în acelaşi timp pe acei care ar voisă
esploateze slăbiciunile san pasiunile sale. 5) Apoi, solemnitatea
actului va avea
de scop asigurarea
căcă, după cum a dis Bigot-Pâamneu,

irevocabilităţei donaţiunilor,
în espunerea de motive, nu

trebue să fie în puterea unei sau celeilalte din
fiinţa donaţiunea, desființând actul care conţine
ce ar fi foarte lesne, dacă nu sar cere un act
esistenţa donațiunei. 2)
Cu toate acestea, formalităţile cerute astădi

donaţiunilor nu erau prescrise

nică la Romani,

părți de a desdovada lui, ceea
autentic pentru
pentru

esistenţa, Formele do-

nici în legislaţia ioan

noastră anterioară, căci, de și o Constituţie a Imparatului Constan-

tin (L. 1. Cod. Teod. de donat. XII. 8;—IL. 25 în fine, Cod. Justin.

man.

de donat. VIII. 54.— Prag. Vatic. $ 249) pare a impune necesitatea unui act scris pentru validitatea donaţiunilor, totuși Imparaţii
care au urmat,

părăsind

aceste

forme,

valide

declară

donaţiunile

făcute fără nică un act scris, e/si sine scripto (L. 29. Cod. Lib, 8.
Tit. 54), şi chiar fără marturi, când dovada, esistenţei lor putea
să resulte din alte documente (L. 29 și 31 Cod. Lb. 8. Tit.54),
şi Justinian consăcră din nou atât în Institute cât și în Cod facultatea de a dărui cu, sau fără un act seris. 3)
De la acest Imparat, donaţiunea este perfectă prin simplul
efect al consimțământului, şi indată ce contractul sa format, donatarul sau moştenitorii sei au o acţiune pentru a, cere predarea
lucrului dăruit. Așa dar, de la Justinian incoace, tradiţiunea, nu
mai cste necesară pentru perfecțiunea contractului
ci numai pentru strămutarea proprietăţei. 4)
Art. 861

de

donaţiune,

C. 0. care prevede casul când testatorul nu se poate

Aplicarea

duce la tribunal, se aplică însă la ori ce act autentic, prin urmare Art: 861 Ia
şi la o donaţiune, dacă una din părți se găsește în imposibilitate dOatiunide a merge

p. 305.

în persoană

JIdem.

la tribunal. Cas. Rom. Bulet. Sa I pe 1877,

Curtea București și Iași. Dreptul pe 1876, No. 30

şi pe 1882, No. 18. Vedi și Art. 19 din L. p.autentificarea actelor.

1) Mourlon. ÎI. 656. Demolombe. XVIII. 5 și XX. 8. Vegi și Tribun.
Iaşi, în motivele sale. Dreptul pe 1883, No. 17, p. 137.
2) Comp. Laurent. XII. 220 urm. Demol. XX. 8. Mourlon. Il. 656.
Pothier.

Donations.

Sa II. Art. 4,

No. 130,

p. 393,

ediţia Bugnet.

Toullier (III, partea I, 168) și Duranton (VIII. 382) gie că formalităţile multiple de care se văd încunjurate donaţiunile nu se esplică
de cât prin defavoarea cu care cutumele vedeau altă dată dona-

țiunile, din causă că ele despoeau familiile de legitimele lor speranțe.

3)

„ Perficiuntur autem
scriptis, aut

*)

sine

(donaliones),
scripţis,

ciim

donator

manifestaverit.“

suam

voluntatem

(Instit. $ 2.

Lib. II.

Tit. 7.) Vedi și L. 34. Cod. Lib. 8. Tit 54.
,
,
,
Vedi L, 35 $ 5, în medio. Cod. Lib. 8. Tit. 54 şi Instit, $2. Lib.
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Cu alte cuvinte,

Deosebire în-

treRoman
drentul
şi următoarea
dreptul actual.

între dreptul Roman

şi dreptul actual. esistă

deosebire : la Romani, donatarul sau cumpă
rătorul unui

lucru cert. şi determinat devinea, în puterea
contractului, numai
creditor al lucrului dăruit sau vândut, remănend
ca, proprietatea sa

se strămute mai

în urmă

prin

tradiţiune, ') pe

când, în

dreptul actal, consimțământul părţilor îl face nu
numai creditor, dar şi
proprietar (Art. 971; 1295), tradiţiunea
servind numai ax pune
obiectul la disposiţie pentru a se servi
de el. (Vedi şi “Tom. III.

Dreprul
vechii Român.

al lucrărei noastre, p. 208, nota

1.)

De asemenea, în vechia noastră, legis
laţiune, donaţiunile nu
erau supuse la nici o formalitate, afară
de actul scris și de tradiţia lucrului dăruit. „Nimine, gice Art.
1269 din codul Calimach
(943 Austriac), nu are drit să porne
ască, Jalbă pentru dăruirea
care i sau făgăduit numai, ear nu-i sa
trădat; dritul acesta, trebue

să se întemeieze

pe

o scrisoare

de

dăruire.“

Tradiţiunea face ca dania să fie
deseverșită şi proprietatea
strămutată in mod irevocabil. *) (Art.
1269, 1272 Coâ. Calimach.)
Ea nu este însă neapărată pentr
u perfecțiunea contractului,
precum
era altă dată, în vechiul drept.
Roman, căci, îndată ce sa închie
t
un act scris pentru constatarea,
donaţiunei, fie chiar şi prin puner
ea
de deget,?) dăruitorul san
moștenitorii sei sunt obligaţi
PAI
a preda,
II. Tit. 7, a căror tecste sunt
citate înfră,
tul donațiunilor între părți.
|

Dreptul
vechii Roman, Legea

rubrica : despre

efec-

(adecă fondurile urbane sau rurale legea, Cincia, lucrurile mancipi
situate în Italia şi servituţile
și animalele alipite la aceste
fonduri) nu puteau
de cât cu solemnităţile mancipațiu
nei, adecă prin o vândafire dăruite
puită, per es et libram, pe
închicând lucrur
precum

Cincia,

1)

ile nec mancipi (adecă toate
acele care nu erau mancipi)
puteau fi dăruite numai prin
fără, nici 0 altă formalitate.
tradiţiune,
Constantin și Theodosie cel
firmă această lege (L. 1 și
8 Coq. Theodos. de donationibus,tânăr conXIL. 8),
» Zraditionibus

et uUsucapionibus

dominia

(IL. 20. Cod. Lib. II. Tiţ, Yerum, non nudis pactis
3.) Comp. Art. 570 urm,
841, 1269, 1398, 1412,
1454 din codul Calima
, vede admis ȘI astădi
ch. Acest sistem se
în
) „Desevârșită danie este codul Neerlandez. (Art, 1723.)
Ă
3 2) pând cineva dăruin acea, dice codul lui Andr. Donici (cap. 24
d cui-va vre un lucru
cas îi ta
mișcător, într'acel
da în mână şi stăpân
irea lucrului.“ Vedi
tea IV, cap. I din codul
si
t. 4. parCaragea, unde se dice:
da darul, poate să se
ASA i a se
lego ori ce legătură,
Și Art. 6 din acelaș cod
ear după dare, nu“;
loco, căt, adaogă că: dup
rul, nu se va mai cere
înap
oi, afară de escepțiun ă ce se vada da; Comp. Curtea din
ile admise de lee.
Focșani. Dreptul pe
188
5) Punerea degetului
Sau a unei peceţi se 2. No. 52.
consid
un vechii obiceii al
pământului, ca. o iscăli era, în adevăr după
la cărți, partea VI,
tură, "Ve i Art. 8
Cap. 2 din cod
de
transferuntur.“

Codul Andr.
Donici şi codul Caragea.

sub

In dreptul vechii Roman, după

ul Caragea și Art.
dul Calimach. Comp. Cur
742 din cotea din București. Dreptu
l pe 1887, No. 75.
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lucrul dăruit în mânele donatarului. Dacă nu sa închiet însă nici un
act scris pentru constatarea contractului, donatarul n'are acţiune

în justiţie

pentru

a, cere lucrul dăruit.

Se

putea

dărui, ce e drep-

tul, și fără nică un act scris, însă, în asemene caz, darul nu devinea perfect de cât prin tradiţiune. Acesta este sensul Art. 1269
din codul Calimach și a Art. 943 din codul Austriac. Prin urmare,
donaţiunile manuale erau admise la noi altă dată, ca şi astădi.
Tot astfel, în privința legatelor, Art. 841 din codul Calimach Art. 841 Cod.

(684 Austriac) prevede că legatarul dobândește prin moartea tes- Câlimach.

tatorului dreptul
necesară

de a cere legatul în justiţie,

de cât pentru

Regulamentul

strămutarea,

organic

tradiţiunea, nefiind

proprietăţei. 1)

al Moldovei

(anexa lit. T,

punctul

5) Regul. Org,

mai cere încă ca daniile și darurile în viață să se adevereze sau Moldovei.

de cătră judecătoriile

ținutule,

sau

de

cătră

divanurile

țărei

de

sus și a țărei de jos, după voința și înlesnirea fețelor alcătuitoare.
Este de observat că acest tecst nu distinge între donaţiunile
mobiliare şi acele imobiliare şi că formalitatea adeverirei este imperativă. Prin urmare, cu drept cuvânt, s'ar putea dice că, de la punerea în lucrare a regulamentului organic (anul 1832), donaţiunile, în Moldova, sunt solemne, afară, bine înțăles, de acele manuale.

Asemene adeverire se mai cerea

încă şi de codul lui Andr. ARĂ

Donici, căcă acest codice, pe lângă actul scris și adeverințile mar-

turilor, mai cere încă şi o întăritură, pentru ca, darul să aibă tărie

($ 10 cap. 24), şi această întăritură

nu poate

ispravnicului, care, după cum observă Curtea
1885, No. 69), era atunci singura autoritate

tentifica şi întări actele.

fi de

cât

lui
“ie

acea a

din Iași (Dreptul pe
competentă de a, au-

Dincolo de Milcov, în lipsa unei disposiţiuni în privinţa for- Codul Vara

melor donaţiunilor, o circulară a
nuar 1848 aseamănă donaţiunile
naţiunile având de obiect imobile
formelor cerute pentru vândări,

ministerului justiţiei din 2 Iacu vengările, ordonând ca dosă se adeverze cu îndeplinirea
şi să se treacă cuprinderea și

adeverirea lor într'o condică specială. ?) Admiţend chiar că această

circulară ar avea putere de lege, totuși dânsa nu pronunță nulitatea darurilor, şi astfel lipsa, transcripției nu poate fi opusă de
cât de cei de al treile. In codul Caragea, deci, donaţiunile nu
1)

Comp. Art. 570 urm. 1398, 1412. și 1454 din codul Calimach (425,
1045, 1055, 1084 cod. Austriac) care aplică acelaș princip la strămutarea, proprietăţei în genere. Vedi supră, p. 112 şi „Lom. III. al
lucrărei noastre, p. 208, nota].
SI
SIR
Codul Isi.
*) Vedi această circulară în codul Caragea (ediția Brăiloiu) p. 322,
e

nota 1. Vedi și codul Ipsilant, Art. 6, căpit.

pentru judecători de

pe la județe, unde se dice că celelalte cărți (afară de foile de zestre, diețile etc.) să se iscălească numai de cătră judecător, însemnânduse de desupt şi logofeţelul cum că s'au trecut în condică,
8
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sont supuse Între părţi la nici o formalitate, afară de tradiţiunca

lacralu! dărnit. ') (Art. 4, partea

IV, cap.

1.)

Despre formalitățile speciale la care sunt supuse donațiunile modiliare.— Acl estimativ.

Art, 527.—Or1 co act de donaţiuno do mobile osto valabil numai
auru obiectele trecute intr'un act catimativ subsemnat do donator şi
o donatar. *) (Art. 473 urm. 772, 814 urm. 934, 1909 C.C.Art 948 0.
Fr.)

Actul de donaţiune al unor obiccte mobile, pe lângă formalităţile autenticităţei prevâgute do Art. 813 şi 814, may cate
încă
supus la o formalitate specială, şi anume, la inchicrea unul
act prin
care se descriu individual! şi se preţelucac mobilele dăruite.
Acest
aci ircbuc să fe aubsemnat de dăruitor yi de donatar gau
de per-

soanele care acceplă peniru aceasi din urmă (Art. 816—817),
după
cum

i

prevede formal tecatul francez.
Scopul principal al actului catimativ este do a asigura
irelapai » vocabi
litatea donaţiunei. În adevăr, fără dânsul, dărui
torul ar putea să Înxirăinexe mobilele dăruite care ar fi
remaa în posesiunea

vei

lui, şi donațiunea ar rcmâuca fără nici un cfect
din causă

că donalaral ar 6 in imposibilitate de a dovedi îinsâ
mnătatea cI. Actul
estimativ va impedica deci rorocarea donaţiunci
, căci dăruitorul
carare
inxirâinat obicetelo dăruite sau moştenitorii
lui vor trubai să respundă donatarolui, conform actul
ui cstimativ, valoarea
lor caro B'ar patea fi infăţoșate. 3)
') Curtea dia Itaca
şi Ca Rom. Dreptul po 1881, No. 38
şi
Dreptul
1842, No. 51. Dreptul pe 1887, No. 75.
Jdem. ulei,
Caa. 8
(aa! 1559), p. 899. Comp. insă Tribun. Ilfov
(Dreptul
pe 1886, Na, 80) care pare a cere indep
linir
ea
forma
lităţ
ilor
presrise de
circulară, chiar intre
Crasia esle ideea tribun. apoi Lreb Pârţile contractante. Dacă aucsă măârtarisim_ că ca oste gre"08 sc

prona
mai întâl și Curtea de casație (+. Bale Sa | pe iâso, p. biase
22? şi Bale pe 1888, p. 1049)
ta
că, sab coda! Carngea, actal
donaţiune nu
a A uraascris, ci numa) legalisa!, de
insă am tâdut mai
sus că Înalia Curte a roreaii la adcrâ
ratele
câ formalităjile cerate de circulara principii, admițând de
de la 1848 no craa
de câ in „privinţa celor

de al treile.
|
prerâgai de Art 827 nu era
necesar.
Acest locui este reprodecerea Art
15 din ordonanța de la 1731, cu
această deosebire câ, după sasci
lala

vulmmehie, Ci mima! ua aci emamerelie ordonanță, nu sc cerea un ari
saa descripli” al mobilelor

3il. Trepiene. Îl. 1320. Marc

Prejeluieeee ape:
dâreite, mai e tacă folesitoare ada. lil. €62.
din alto în cui ele vedere.
| „dacă denatarai mavieneșie
Astfel,
pe
mina ama ce ci relee să rapo dâreilorul defanri ee va delerrteze la mostenire (ânt. 279);
2*
de revecare a danajiunei
penire cauzele cau

prevtgule

DESPRE ACTUL ESTIMATIV.—ART. 827.
Din însuși tecstul Art. 827

115

resultă că actul estimativ nu este Donaţiunile

cerut de cât pentru donaţiunile care se fac prin un act, aşa, în cât Să ele
darurile manuale care se fac de mână la mână, prin trădarea

obiecte- tului estima-

lor. dăruite, nu sunt supuse acestei formalităţi (dacă se admite, bine tiv Daruri

inţeles,

validitatea

acestor

daruri), pentru

că, în asemene

caz, tra-

dițiunea lucrului dăruit garantează în deajuns irevocabilitatea darului. 1) (Comp. Art. 772.)
|
In dată însă ce donaţiunea unor efecte mobiliare este făcută

prin un act, Art. 827 este aplicabil, chiar dacă obiectele ar fi
fost trădate donatarului, căci legiuitorul modern n'a admis dispo-

sițiunea Art. 15 din ordonanța de la 1731 care escepta casul în
care donaţiunea cuprindea tradiţiunea obiectelor dăruite. Nimic
mar împedica însă ca donaţiunea unor efecte mobile urmate de

tradiţie se fie validă ca dar manual. 2)
Art. 827

se referă

nu

;
.
aa
la acele incorporale,
precum

această

deosebire

că aceste

ci numai inventariate,
datorit. 3)

numai

|

la mobilele

rentele și : creanțele
din urmă

corporale,

(Art.«

dar

Şi Mobile in-

corporale.
cu Creahţe,
ren-

474),

n'au nevoe de a fi preţeluite,

arătânduse numele

debitorului și capitalul

te ete.

de lege (Art. 829 urm.), preţeluirea va determina valoarea ce donatarul va trebui să restitue, în caz când el ar fi înstrăinat obiectele dăruite, sau când ele ar fi perit din culpa lui. 30 In caz când

dăruitorul "și ar fi reservat usufructul obiectelor dăruite (Art. 805),
preţeluirea va servi a determina suma ce donatarul ar putea cere
de la dăruitor,

care

prin

culpa

sa ar fi lăsat să peară

obiectele

a

—

tg

căror folosință 'şi o reservase. etc. Mourlon. Il. 677. Arntz. loco cit.
II. 1852. Marcade. III. 682.
') Laurent. XI. 375. Demolombe. XX. 343. S. Lescot. III. 793. Troplong. Il. 1230. Arntz. Il. 1853. Masse-Verge. IIl. p. 74, nota 2,
Marcade. Il. 682. Pand. Fr. I. 4005 și 4224. Mourlon. II. 674.
Aubry et Rau V. $ 660, p. 484.

Laurent. XII. 375. Arntz. IL. 1853. Comp. și Demol. XX. 344urm.

Aplicarea

Din împrejurarea, că actul estimativ nu se cere de cât atunci când Art. 827la
donațiunea este făcută prin un act, curtea din Limoges (D. P. 57. donați unile

1. 308) a tras conclusiunea că Art. 827 nu este

aplicabil de câte Coco esă |

ori darul a fost ascuns

cu titlul

sub forma

unui

contract

oneros,

de es., sub forma unei vEndări, pentru că jurisprudenţa nu supune donațiunile deghisate,

în privința formelor,

de cât la regulele stabilite

pentru contractul care servește a ascunde liberalitatea. Comp.
pert. Dalloz. Suplement. Disposilions. 387.

lombe.

XX.

Laurent. XII.

3)

103. Aubry
307, 319,

Pand

et Rau. $ 660, ediția a IV-a.—Vedi

376.

Re-

Fr. |. 4591. Demo-

însă

.

Demolombe. XX. 346, 354. Troplong. IL. 1244, 1247, 1248. Aubry
et Rau. V.$ 660,p. 484. Laurent. XII. 384. S. Lescot. III. 798. Pand.
Fr. 1. 4037. Comp. Cas. Fr. și C. Bordeaux. D. P. 54. 1 246 şi 2. 61.

|

Art 827 nu este însă aplicabil la imobilele prin natură (Demuol. Inaplicarea
a
urm.), căci aceste Art.
prin , destinaţie , (Art. 467
XX. 349), nici la imobilele
,
:
,
y
în
imobilele
obiecte, de şi mobile, în realitate, totuşi sunt imobile numai prin prin destinaţie.
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

III. — TIT. II. — CAP.

UI, — Sal, — ART. 827.

Donaţiunea unor creanţe, validă în privinţa formei
pentru că
sau îndeplinit disposiţiile Art. 827, nu poate, cu toate ,acest
e,fi o"pusă celor

de al treile de cât în urma notificărei acestei donaţi
uni
debitorului, sau în urma recunoaşterei ei de cătră
debitor prin un
act autentic, căci este de princip că Art. 1393 se
aplică şi la donaţiuni, de vreme ce acest teest nu distinge
titlul sub care s'a
făcut cesiunea. 1)
Notificarea,
Această notificare nu este însă, prescrisă de
nu e privicât pentru a a.
toare de cât duce donaţ .
.
oua

iunea la cunoștința celor de al treile,
căci dăruitorul și ,
la cel de al moștenitorii sei sunt legaţi cătră donat
ar prin însuși donaţiunea
“urmâtă de actul estimativ, independent
de ori ce notificare, ear
notificarea nu are alt scop de cât a face ca
donâţiunea să, fie oposabilă celor de al

treile. 2
Donaţiuni cu
De câte ori este vorba de mobile fie
itlul univercorporale fie incorpo,
,
sal sau cu Tâle, Art. 827 este aplica
ae:
bil tuturor donaţiunilor
în genere, atât :
titlul pazti- acelor cu titlul universal, cât şi
acelor a, unor obiecte particulare, *
"Şi chiar acelor făcute între soți sau
făcute soților prin contractul
de căsătorie (Art.

(Comp. Art. 826.)

932

urm. 936

urm.), căci legea nu distinge. %)

ficţiunea legei, și pot fi ipotecate
odată cu imobilul principal. (Art,
1750.) Troplong. II. 1243. Aubry
et
XX. 350. S. Lescot. III. 797. Dura Rau. V. $ 660, p. 484. Demol.
684. Laurent. XII. 377. Pand. Fr. nton. VIII. 407. Marcade. II.
— .
Art, 827 ar fi aplicabil
la imobilele prin destinație numa | 4015
i
a fi separate de fondul la care fuse atunci când ele ar fi fost date spre
se alipite. Laurent. Demol. loco
5) Laurent. XII, 367, 379.
cit.
Demol. XX. 228 și 356.
Duranton. VIII,
408. Troplong. II. 1244. 'Toullier.
D. III (partea I) 183. Din
mai sus espuse resultă că o a
cele
doua donaţiune notificată debi
conform Art. 1393 ar fi preferat
torului
ă

donaţiunei anterioare, care n'ar
fi

*) Laurent. XII, 367.
5)

olombe. XX, 357, Tropl
Pr. [. 4042, Toullier. Dem
nd.
D.
III. (partea 1) 183, “PONS-IL. 1246.
Laurent. XII. 378. Arntz.
and
Il. 1853. Marcad€. III.

683. Demol, XĂ.
347. Troplong. II. 1253.
Aubry et Rau. V. $ 660,
p. 483. CoinDelisle. Art, 948, No. 6. Pan
d. Fr, I. 4010.— Contră,
(VIII. 412) a Cărui păr
Duranton.
ere a remas isolată. —
Cu toate că Art.

Ă

lichidate, . ar fi cu neputinţă
de a se face actul est ativ
Art. 827. Demolombe. XX.
cerut de
348. Troplong. II. 1247. imati
948, ao. S Pand. Fr.
Vaz
eil
le.
Art.
Donations. I.
arcade.
I . 683, 684. Laurent, XV. 4011.
306, 320
Troplong. II. 1250. Dur
şi XII. 381, 382
anton. VIII. 410 urm,
Deiante, IV. 90 bis,

DESPRE ACTUL ESTIMATIV.—ART. 897,
In fine, Art. 827

117

este aplicabil tuturor donaţiunilor mobiliare,

Donaţiuui
refie ele remuneratorii, oneroase, condiţionale, cu termen sau pure anunerăto
rii,
şi simple. 1)
Actul sau statul estimativ, după
-

1

.

cum se

esprimă Art.

trebue să cuprindă deseripțiunea individuală *) şi preţeluirea

cărui mobil
cerea

dăruit.

ordonanța

Legiuitorul

din

1731,

descrierea irevocabilitatea
Actul

estimativ

a adaos preţeluirea,

pentru

că ea, asigură

mâl

donaţiunei.

poate

să fie făcut

pe care
bine

779, Formeleac-

fie tului estima-

no

de cât

prin act sub şemnătură pri- Act sub sem-

vat, destul este ca el se fie subsemnat de dăruitor și de donatar at
sau de acei care acceptă pentru densul.5) (Art. 8315—817.)
nici
ICĂ

Art. 827 presupune că donațiunea nu cuprinde nică arătarea, Casurile în
actul nuesind
căci dacă
bilelor, căci
preţeluirea mobilelor,
preţeluirea
dacă ea ar cuprinde
aceste f forma- _ care
simatiy

lităţi, actul descriptiv și estimativ mar mai avea nici un SCOp. +) este necesar.
Părţile ar putea chiar să se scutească de ori ce act estimativ,

referinduse, prin actul

de

donaţie,

la un

act

intocmit

mai

înainte,

precum ar fi, de esemplu, un inventar închiet de un judecător. 5
Părţile sar putea referi chiar la un act întocmit în urma
I. Pand. Fr. Donations. IL. 12091. Comp. Curtea din Limoges. R6pert. Dalloz. Disposifions entre vifs. 1521, nota 2.
Remâne însă bine înțăles că Art. 827 nu poate fi aplicat dona- Donaţiunide
țiunilor de bunuri viitoare. (Art. 933.) Marcad€. IL. 684. Aubry et bunuri Vu

Rau. V. $ 660, p. 484.

') Demol. XX.

351. Laurent. XII. 380. Coin-Delisle. Art. 948, No.5.

2) Resultă în adevăr atât din însuși tecstul

Art. 827 cât și din mo-

tivele care au determinat această disposiţie, că prețeluirea trebue

să se facă

individual

pentru

358. Troplong. II. 1240.
Laurent. XII. 383. Cas.
lucrul dăruit ar cuprinde
descris cu de amăruntul
XII.

5)

383. Comp.

fie care

obiect în deosebi. Demol. XX.

Avbry et Rau. V. $ 660, ab initio p. 483.
Fr. D. P. 48. 1. 105.—De câte ori însă
accesorii, ar fi de ajuns ca lucrul să fie
și preţeluit de o dată en Bloc. Laurent,

Troplong.

II. 1240
— Vedi

însă Demol.

XX.

359.

Troplong. II. 1239. Aubry et Rau. V. $ 660, p. 483, nota 2. Toullier. D. III. (partea 1) 181. Laurent. XII. 383. Marcade. III. 685.
Arntz. II. 1854. Pand. Fr. 1, 4025. S. Lescot. III. 799. Demol. XX.
361.

Părţile nu

vor fi deci

la un act autentic,

nevoite de a recurge

de cât atunci când nu vor şti carte. (Art. 16. L. p. autentificarea
actelor din 1887.) Marcad6. III. 685. Duranton. VIII. 409.
4) Troplong. II. 1233. Laurent. XII. 385. Arntz. II. 1854. Duranton.
VIII. 409. Demante. IV. 90 bis, III. Mareade. IIL. 685. — Art. 1070
„din codul Italian prevede anume că preţeluirea mobilelor dăruite
poate să figureze în însuși actul de donaţiune.
5

Demol.

XX.

362. Laurent.

XII. 385.

Aubry

et Rau. V. p.483, nota 3,

$ 660. Troplong. II. 1241. Cas. Fr. D. P; 54. 1. 246.— Contră.
Marcad. III. 685. $. Lescot. III. 800. Coin-Delisle. Art. 948. No.

19. Acești din urmă autori cer numai de cât o anecsă, însă

de observat

că tecstul

nostru

nu

cere,

ca

acel

francez,

ca

este

actul

estimativ să fie anecsat la donațiune. Vegi însă Art. 772 care presupune

că statul estimativ a fost anecsat la actul

de

donațiune.

oare,
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CODUL

CIVIL, — CARTEA

III. — TIT.

II. — CAP.

II. — Sa 1.— ART.

donaţiunei, căci legiuitorul
nu cere câ actul
dactat chiar în momentul facerei darului. )

„

Consecințele

estimativ

897,

să fie

re-

Ori ce act de donaţiune de mobile, dice Art. 827 este

va-

lipsei actului Jail, adecă are tărie, numai pentru obiectele trecute
în actul estimativ, ?) de unde resultă că, în privinţa mobilelor nedescrise
şi

nepreţeluite, donaţiunea nu este validă.

Ce trebue să înţălegem însă,

prin aceasta? Lipsa actului estimativ
numai anularea donaţiunei ?

atrage

el

imesistenţa

sau

Lipsa actului
Mai toţi autorii, făcând și de astă dată confusiune între acdăuna”2 tele inesistente și acele anulabile, susțin că actul
estimativ ar fi
tența,
ci nu- o solemnitate a donaţiunei, întocmai ca şi actul
autentic,

a atuareă secinţă, consideră ca inesistente

şi în con-

donaţiunile mobiliare lipsite de

Controversă. actul estimativ. 3)
Această părere este însă inadmisibilă, pentru că
actul estimativ w'are nimic de comun cu consimțemântul părţilor
și el n'a

fost prescris ad solemnitatem, ca. o condiţie esenţială
a, însăşi

esistenței donaţiunei, ci numai pentru a garanta
irevocabilitatea daului. Dovada cea mai bună despre aceasta,
este că actul estimativ
poate fi înlocuit prin acte echivalente, prin
un inventar, de es.,
care ar stabili
întrun mod invariabil consistenţa și valoarea,
obiec-

telor dăruite, 4) ceea ce de sigur n'ar putea

să

aibă loc în ipotesa,
contrarie, căci caracterul esențial al formelor
solemne este de a
nu

suferi nici un echipolent.
Apoi, Art. 827, cuprindând o disposiţie
tradițională, estrasă
din ordonanța de la 1731, trebue s'o
interpretăm prin tradiţie,
şi Furgole, comentând Art. 15 al acestei
ordonanțe, ne arată că

Aplicarea în

actul estimativ nu era, nici atunci, o condiţie
esenţială a esistenţei
donaţiunei. (Laurent. XII. 383.)
Actul

specie a Art.
P 1900.

“lui nu

estimativ

va atrage

:

nefiind deci prescris

inesis: tența,

ad

solemnitatem,

,
y
.-.
donaţiunei
mobiliare,

.

y

lipsa,

ci numai anula-

') Laurent. XII. 385.

Coin-Delisle.
molombe. XX. 360. Troplong. II. Art. 948. No. 22.— Contră. De1854. Bonachi. IV. p. 112. După 1242, S. Lescot, II. 803. Arntz. II.
mativ ar trebui să fie făcut atunciaceşti din urmă autori, actul esticând se face donațiunea, ceea
ce însă nu resultă de nicăiri,

*) Deci, dacă donaţiunea ar cupr
inde în
mobile,

același

timp și imobile și
din care numai unele ar fi fost
descrise și prețeluite, ea va
fi validă numai pentru imobilel
e și pentru mobilele trecute
în actul
esti

mativ pp molombe. XX, 366. S. Lescot.
III. 801. Arntz. IL. 1855. |
IV. Laurent. XII, 386.

eman
te.. VIII
Dura
nton
IV.
4 is

Pand
: . Fr. 1. 4054,
3) Arntz, UL 1858. Demante,
IV. 90 bis, IL. Mass6-Verg€.
nota 9. Mourlon.
III, p. 77
I . 677. Aubry et Rau. V.
660, p. 484.
11. 1284, 1285.

*)

Vegi

Demolombe. XX, 344, 363, Î pg0»
Curtea din Bor

supră, p. 117. Comp.

P. 54 2.61 şi 1. 246.

Bordeaux

484
aa

și Cas.

Troblong

Fr. D,

DESPRE ACTUL ESTIMATIV. — ART. 927.
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rea, ei,!) de unde resultă că anularea unei donaţiuni mobiliare,
pentru lipsa actului estimativ, nu mai poate fi cerută dacă au trecut 10 ani din diua sevârșirei donaţiunei. Prescripţia de 10 ani
prevădută de Art. 1900 curge în acest caz din diua severşirei
contractului, ear nu din giua, morței dăruitorului. 2)
Din faptul că actul estimativ nu este prescris ad solemnita- Dăruitorul

tem, ca o condiţiune
neapărată a esistenţei donaţiunei, , mai resultă, Poate
reJ
vendica€l luîncă că dăruitorul

care ar fi efectuat tradițiunea mobilelor nedes- cerurile pre-

scrise și neprețeluite, nu va putea, să le ceară înapoi de la dona- date donatatar, pentru că, în asemene

caz, donaţiunea nefiind

inesistentă, anu-

troversă.

larea care resultă din lipsa actului estimativ a putut fi confirmată
prin

esecutărea actului

de

donaţiune,

şi in specie, trădarea obiec-

telor dăruite se consideră ca o confirmare tacită în sensul Art. 1167. 3)
Așa dar, pănă la tradiţiune, donaţiunea nu este validă, şi
dăruitorul poate să refuse de a preda obiectele dăruite. O dată
însă tradițiunea, efectuată, donatarul a devenit proprietar, şi dăruitorul nu mai poate să ceară înapoi mobilele predate. *)
Jurisprudenţa mai admite încă că creditorii dăruitorului pot,

să propue anularea donaţiunei, ceea ce implică că şi însuşi

le

dă AEPe

ruitorul ne
are acest drept.) Această soluţiune este însă prea ab- ruitorului de
:
i
- 13:
propune
solută, căci fiind vorba, precum am spus, de o disposiţie tradiţio- rularea doanală,

trebue

so

interpretăm

conform

dreptului

vechii francez,

a-

naţiunei.

decă conform ordonanţei din 1731, şi după această ordonanţă, do- COntroversănatarul nu avea nici o acţiune în contra dăruitorului pentru al
sili la esecutarea donaţiunei. Cât pentru dăruitor, el nu putea să
mai revendice lucrurile dăruite de câte ori donatarul fusese pus
în

posesiune.

Posesiunea

rului îl pune
mărire

din

apărând pe

donatar

în

contra

dăruito-

deci, prin aceasta însuși, la adăpost de ori ce

partea

creditorilor.

Dacă

însă

dăruitorul

a

ur-

remas

în

1) Laurent. XIL. 373. Pand. Fr. 1.:4044 urm. Toullier. D. III (partea
I) 180. M. Colin. Dons manuels. Revue pratique, Anul 1883, Tom.
54, p. 247 urm. Dumont. Dons manuels, p. 34. Comp. Cas. Ir.
D. P. 54. 1. 240.
2) Curtea din Bordeaux. Repert. Dalloz. Oblig. 2876, nota 2. Troplong.
II. 1238.— Curtea din Chambery a decis, cu toate aceste, la 20
fevr.

1869,

că acţiunea

în anulare

a donaţiunei

pentru

lipsa ac-

tului estimativ nu curge de cât din diua morței dăruitorului. Pand.

Fr. Donations. I. 4049.
3) Pand. Fr. 1. 4052. Colin. Revue pratique, loco cil. p. 247. Bressolles. Dons manuels. 130. Comp. Demolombe. XX. 75. Aubry et Rau.
V. $ 660, p. 484, tecst şi nota 12. — Contră. Troplong. ÎI. 1234, 1235.
Vazeille.

Art.

948,

2) Pand. Fr. [. 4052.

No.

8.

Laurent. XII. 373, 374. Colin. Dons manuels.

a
——

Revue pratique. (Tom. 54) p. 247.

Cas. Fr. D. P. 48. 1. 105. Doctrina recunoaşte acest

creditorilor posteriori donaţiunei. Aubry
Troplong. IL. 1236, 1237.

,

drept chiar

et Rau. V. $ 660, p. 484.
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CODUL

CIVIL. —CARTEA

III.—TIT.

I1.—CAP.

11,—85 L.—ART.

814.

posesiunea lucrurilor dăruite, donaţiunea, fiind
nulă, proprietatea
wa fost transferată donatarului. Prin urmar
e, numai în acest caz,
creditorii dăruitorului vor putea să urmăr
ească lucrurile dăruite,
pentru că ele neîncetând de a fi proprietat
ea debitorului lor, adecă a dăruitorului, au remas încă în
patrimoniul lui, și prin urmare, pot servi la plata creanţei lor. !) (Art.
1718.)
Despre

acceptaţiunea

donaţiunei.

Art. 814. — Donaţiunea nu oblig
nici un efect de cât din diua în care ă pe donator şi nu va produce
va fi fost acceptată. 2) Acceptațiunea poate fi făcută sau în act,
sau printr'un act autentic posterior,
mai înainte însă de moartea, celui
.
donațiunea n'are efect de cât din ce dărueșşte ; în acest din urmă caz,
diua în care se va fi comunicat
natorului actul de acceptațiune.
do(Art. 691, 795, 801, 815 urm.
827, 942,
1171 C. C. L. p. autentif. actelor
din 1887. Art. 932 C. Fr.)
Am

vădut (p. 8) că donaţiunea, este
un contract ; prin urmare,
oferta, de a dărui făcută de dăru
itor trebue să fie acceptată
de
donatar (Art. 942), fie prin sine,
fie prin mandatarul seu legal
" (Art. 815, 817) sau convenți
onal?) (Art. 1532 urm.), căci
, pănă

Dreptul do-

patarulut de

tat pin a

mandatar.

Mandatul trebue să fie au-

tente. Con-

cât acel
8)

Art. 933

francez,
din

codul

Vedi şi înfră, p. 129.
francez

prin mândatari,

adăogând

sentat prin

mandatar

e special și autentic.

prevede

anume

că mandatul,

acceptarea

în asemene

donaţiunei

caz, trebue să
Cu toate că acest tecst se
ved
legiuitorul nostru, totuși
e eliminat de
dreptul donatarul
un

principiile generale. (Art. convențional
1532 urm.)
Remâne

ui major

resultă

în

de a fi repre-

de ajuns din
însă bine înțăles că man
datul dat de donatar
să fie autentic, ca şi în
va trebui
Francia, pentru că toat
e actele âl căror
concurs este necesar spre
a constitui

o donaţiune

trebue

să

fie

de a fi representat pri
principiile generale ale n un mandatar resultă în de ajuns din
mandatului, ear autent
sultă din Art. 813 ȘI
icitatea procurei re814. Comp. și Art.
8 din legea de la 188
p. autentificarea, actelo
r.
7
1888, No. 59 şi 80. Cur Vedi în acest sens: Cas. Rom. Dreptul
pe
tea
Cra
iov
a.
Dreptul pe 1890 No.
Tribun. şi C. Bucureşti.
2. Jdem.
acest sens se pronunță Dreptul pe 1887, No. 14, 21 şi 31. Tot
în
și
Dl.
Al, Degr. Dreptul pe
Comp. Curtea, din Gan
1888, No. 92.
d. D. P. 8. 2. 53
şi 'Tom, III al lucrăr
ej
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814.

'

12]

în momentul acceptărei, dăruitorul poate să'şi retragă oferta sau
policitaţiunea ce a făcut. 1) Donaţiunea nu obligă deci pe dăruitor
şi nu produce nici un efect de cât din diua în care a fost aceeptată. *) (Art. 814.) Deci, dacă o femee, căreia s'a făcut o propunere. de

sintă

dăruire,

dotă (Art.

sa

măritat

1235),

în urmă, constituindu'şi averea sa pre-

şi în urma

căsătoriei sale a acceptat do-

noastre, p. 654, nota 2. Vedi și supră, p. 109, nota 2. — Contră.
Curtea din București. Dreptul pe 1887, No. 52 și pe 1888, No. 22.
Tot în acest din urmă sens se pronunță şi redacţia iarului Dreptul
(Anul 1888, No. 80, p. 644

urm.)

care

fără nici un cuvânt

critică o

decisie a curţei de casaţie mai sus citată.
Nu numai acceptarea, dar şi oferta de a dărui (Art. 813) poate fi
făcută prin
mandatari,
însă. mandatul
va, trebui, în asemene
caz, să fie
j
:
.
b
aa
nu numai autentic, dar și special, fiind că el cuprindeo înstrăinare.
(Art. 1536.) Vegi supră, p. 109, nota 2 şi Tom. III al lucrărei
noastre,

p.

Şi fiind

654,

nota

Dreptul dăTuitorului
de
a fi represeuţa prin un
mandatar.

2.

că legiuitorul

nostru

se referă la dreptul comun, nu văd Acceptarea

pentru ce donaţiunea n'ar putea fi acceptată prin un negotiorum Pt de
gestor (Art. 987 urm.), remănând, bine înţăles, ca donatarul, a cărui
“ceri
afaceri sau gerat de unul de al treile, să ratifice gestiunea prin o
declaraţiune

autentică, ceea ce ar echivala cu un mandat. In Francia,

cestiunea este însă îndoelnică şi chiar decisă generalminte în sens
contrar, din causa Art. 933 (eliminat la noi) care, reproducând în
parte ordonanța din 1731, pare a admite că ratificarea din par-

tea donatarului n'are efect retroactiv. Vegi Laurent. XII. 241. Arntz.

II. 1858. Mourlon. Il. 661.
Demolombe. XVIII. 19 și XX. 130. Arntz. II. 1878. Marcade. III.
635, —Revocarea din partea dăruitorului, fie totală sau parţială,
poate fi espresă sau tacită, și să resulte, de esemplu, din înstrăinarea cu titlul oneros a lucrului dăruit, sau din înstrăinarea cu
titlul gratuit, adecă din dăruirea acelui Jucru altuia (Demol. XX.
133), şi chiar din dispunerea lucrului dăruit prin testament, dacă
testamentul ar denota în adevăr o schimbare de voință din partea,
dăruitorului. Demolombe. XX. 134. Veţi însă, în cât priveşte tes-

”)

tamentul, Bayle-Mouiliard asupra lui Grenier, I, 56 bis, nota d.
„Neque donationem sine acceptione inlelligi posse, gicea Ciceron. Dreptul Ro-

Topic. 8. Vedi

şi L. 55.

unde

„In

se dice:

Dig. Lib. 44. Tit.

omnibus

rebus,

que

7, de oblig. et action.

dominium transferunt,

man.

con-

currere oporiet ațectus ex utraque parte contrahentium : nam sive
ea venditio, sive donatio, sive alia gualibet causa contrahendi
fuit, nisi animus utriusque consentii, perduci ad efțectum id quod
închoatur, non polest.“ Solemnitatea acceptaţiunei era însă necunoscută la Romani. Ea este de origină franceză şi se datorește
numai defavoarei și urei cu care erau privite altă dată donaţiunile,
din causă că ele fac să easă bunurile din familie. Mourlon. II.
657. Arntz. II. 1871. Troplong. II. 1087.
In vechia noastră legislaţiune, nu se cerea o acceptare espresă Dreptul nosdin partea donatarului, ci numai tradiţiunea lucrului în posesiunea tru anterior,

lui, C. Iaşi. Dreptul pe 1885, No. 69.— Curtea
a decis

însă

că darul

prin acceptarea lui

nu

devine perfect

sub

din Craiova Sa [1

codul Caragea

(decisia No. 156 din 9 septembrie

publicată), ceea ce mi se pare că nu resultă de nicăiri.

de

1878,

cât

ne»
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națiunea, averea dăruită nu va fi dotală, pentru că accept
area, mare
efect, retroactiv pănă în diua ofertei. (Demolombe.
XX. 137.)
Totul

trebue să fie oferta
autentică,

CIVIL. — CARTEA

însă

fiind solemn

de a dărui,

autentică,

căci dacă

avea ființă.

în contractul

dar și acceptarea
ar lipsi această

de

trebue

donaţiune, nu numai

să se facă în forma

formalitate,

donaţiunea

n'ar

.

Deosebire de
Tecstul francez reproducând Art.
Ja codul ftan- mai cere încă ca acceptarea să se facă 6 al ordonanţei din 1731
în termeni espreşi. Această,

vința acbep- disposiţie find însă cu drept cuvânt
criticată de autori, ') n'a mai
taţiunei es- fost reprodusă de legiuitorul
nostru, de unde resultă, că, la noi,
pe
presența donatarului la autentificarea
actului și semnătura lui ar
fi o acceptare suficientă, chiar dacă nu
sar prevede anume în act
„Momentul

că el a acceptat donaţiunea. 2)

Acceptarea poate să aibă loc și va
avea loc, în adevăr, cele
to teosecbe” mai multe ori, prin însuși actul
de
donaţi
une. Ea va putea însă
taţiunea. să, aibă loc şi prin un
act posterior, însă numai înaintea
more
dăruitorului, căci concursul consimţ&me
ntului ne având loc de cât
în momentul acceptaţiunei (Art.
942), este cu neputinţă ca să esiste concursul a două voinți într'un
om viu și unul mort, chiar
dacă sar presupune că acest din
urm
ăar fi persistat în oferta sa, 2
ăraitorul
Din împrejurarea că
capabil în de

cât

în momentul

concursul consimțământului
acceptaţiunei, mai resultă încă

eptajiunae trebue să accepte atunci
când

Moștenitorii
donatarului

de a acccuta
„donaţiunea,.

Creditorii nu
pot accepta

în
ea
natarului,

nu

că

are loc
donatarul

dăruitorul este capabil de

a'şi da
1) Laurent. XII. 237. Demolombe.
XX,
124.—
Roman
iștii
tratau
formalitățile ordonanţei din 1731 asupra
barbaro annecsu. Vedi Troplong. acceptaţiunei de accesorii barbar,
II. 1087. Demolombe. XX.
*) Comp. Tribun. Ilfov. Dreptul
pe 1887, No. 31. — Majoritatea 124.
din Galaţi Sreșește deci când
curţei
a, cere acceptațiunea espresă
formală a donaţiuni și în legislpare
aţiune
a noastră, (Vegi Dreptul și
anul 1892, No. 31,p. 247, decisie
dată sub președ. d-lui EI. Econom pe
2) Pentru aceleaşi motive, moștenitorii
.)
donatarului n'ar putea să primească donaţiunea în urma morț
defunct de cât pentru drepturile ei sale, căci ei nerepresentând pe
ce el avea în patrimoniul lui, în
specie, el nu avea și prin urmare
n'a putut transmit nici un drept,
de vreme ce nu acceptase
încă. Nemo dat Quod non ehabe
XII. 238, 239. Arntz, II.
t. Laurent.
1873. Bon
Din împrejurarea, că donaţiune achi. IV. p. 69.
a neacceptată nu esistă în
moniul donatarului mai
patriresultă încă că creditor
ii sei nu pot s'o
accepte în baza Art. 974. Ei
Art, 975, susținând că dona n'ar putea s'0 accepte nici în baza
tarul nu acceptează în
rilor lor, pentru că acțiun
frauda dreptuea pauliană lasă â& se pre
supune că debitorul
a micșorat averea sa prin
perde numai ocasiunea de un act fraudulos, Și în specie, donatarul
a se îmbogă
ţi, ceea, ce el este
de a face, fără a dăuna
pe creditorii sei, » Non
frandantur
câm quid

în drept

creditores,
non adquiritur
nuitur.“ (L. 134. Pr. Dig. a debitore, sed cim Quid de bonis dimiXVI. 425. Larombiăre. OdliLib. 50. Tit. 17.) Vedi Laurent. XII. 239 şi
155 și XXV. 58. 'Toullie g. L. Art, 1166, No. 18. Demolombe. XX.
r. D. Ill (partea I) 211
şi partea II, 375.
Aubry et Rau. V. Ş 652,
p. 463. Troplong. II. 110
0,
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407, 815.

acceptărei,
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dăruitorul

ar

fi perdut usul raţiunei, donaţiunea par avea ființă, fiind că ar
lipsi concursul consimțămentului (duorum în idem placilum consensus). 1)
Despre

acceptarea

donuțiunilor făcute

minorilor sau

anterțlişilor.

Art. 815. — Donaţiunile făcute unor minori neemancipaţi, sau unui
interdis, se acceptă de tutore sau de părinte. 2)
cu asistenţa

accepta

poate

emancipat

Minorele

curatorului.

Mama, cu toate că tatăl arfi în viață, şi ceilalți ascendenți, cu toate
că genitorii ar fi în viață, vor putea asemene să accepteze donaţiunea făcută

minorului emancipat sau
calitatea, de tutori. (Art.

neemancipat și
342, 355 urm.

interdisului, de și ei n'ar avea
407, 421 urm. 435 urm. 454,

820 C. C. Art. 935 C. Fr. şi 1059 Cod. Italian.)

Art. 407. — Donaţiunea făcută unui minor nu se poate primi de
cât cu autorisarea, consiliului de familie. Ea (adecă acceptațiunea) va avea
în privința minorului același efect ca și în privința majorului. (Art. 357
urm. 815, 820 C. C. Art. 463 0. Fr.)

Donaţiunea făcută unui minor emancipat se acceptă de în-Donaţiune făsuși minorul cu asistenţa curatorului seu (Art. 425 și 815 $ 2), cută unu mipat.
fără autorisarea consiliului de familie, *) sau de părinții ori ceilalți
ascendenți ai minorului. (Art. 815 $ 3.) Dacă tatăl curator ar fi
în acelaşi timp şi dăruitor, el n'arpntea să asiste pe donatar, apersoană

ceeaşi

în același act

să figureze

neputând

şi ca dăruitor

și ca representant al minorului. *)
Curatorul unui minor emancipat nu are deci obligația nici facultatea de a accepta donaţiunea în numele minorului, nică de a cere
transcrierea ei. El nu va fi responsabil de cât dacă a refuşat pe ne__drept asistenţa sa la acceptarea donaţiunei. (Art. $15 $ 2 și 820).
Donaţiunea

făcută

unui

minor

neemancipat,

se află sub Minor sub

care

tutelă, se acceptă de epitropul seu cu autorisarea sfatului de fa(Art.

milie.
ÎI

407

Donaţiunea

şi 815

$

făcută unui minor,

fie el emancipat

Dreptul

sau neeman-

„părinţilor.

D) Laurent, XII. 238. Arntz. Îl. 1873, în fine. Pothier. Donations. No.

54, 56. Secţia II, Art. 1. Demol. XX. 128, 129 şi XVIII. 700 urm.
Vegi şi supră, p. 90, tecst şi nota

1. — Acceptarea n'ar putea de

asemene să fie anterioară donaţiunei. Demolombe. XX. 136.

2) Art. 815
de

$ 1 din codul francez nu vorbește

epitrop.

de

părinte, ci numai

Acest cuvânt este luat din codul Italian (Art

s'a reprodus în mai multe părți ale tecstului nostru.

1059), care

,

Donaţiunea făcută unui major capabil de fapt nu poatefi primită de cât de el însuşi sau de mandatarul seu învestit cu o
procură autentică. Vezi supră, p. 120, teest şi nota 3.
3)

Demolombe.

XX.

174.

Anbry

tutelă:

,

1.)

et Rau.

V.

$ 652,

p.

459.

Laurent.

XII. 250. Mourlon. II. 669.
4) Laurent. XII. 249. Curtea din Bruxelles. D. P. 53. 5. 168, No. 5.
Minorul va. fi deci asistat, în asemene caz, de un curator ad. hoc.
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407, 815,

cipat, mai poate încă să fie primită și de cătră
părinţii sei, adecă
atât de tatăl seu cât şi de muma sa, care
nu are nevoe, în asemene caz, de autorisarea barbatului. )

Dreptul as-

Acelaşi drept îl au şi ceilalți ascendenți ai
copilului, fără de.
„>
:
A
23
,
de secs și de linie,
Va
chiar când eiy nar
fi
epitropi și când
părinţii, care s'ar afla încă în viaţă, ar
refusa donaţiunea. :)
Ascendenţii
Acceptaţiunea din partea părinţilor şi a
celorlalți suitori nu
trun caz ne ESte supusă la nicio formalitate;
numai
epitr
opul
care n'ar fi ascenvoe de auto-entul minorului are nevoe
de autorisarea sfatului de familie. Ascen
pițarea afa- denţii pot accepta singuri donaţ
iunea făcută minorului, fără învomilie,
irea sfatului de famili
cendenţilor.

.

osebire

e, chiar atuncă când ci ar fi epitro
pi, pencalitate nu le poate rădica drepturile
ce le conferă titlul lor de ascendenți. 2
tru că această

Evitrop sau
dăruitor.

Copil zămis„„

Dacă epitropul sau ascendentul este

tarea se va face de un alt ascendent
sau
Nemo

„Se

Copii găsiţi.

în

re sua

auclor

esse potest.*

însuși dăruitor,

de un

epitrop

accepad

hoc,

Donaţiunea făcută unui copil zămislit care
unu Sa născut încă,

va primi de tatăl sau mama

lui, oră de un

alt ascendent, 5)
Cât pentru copii găsiți, cărora nu sar
pute
a
numi un epitrop,
ei vor putea, fi representaţi de

primarul

comunei,

') Laurent. XII. 246. Vedi și 'Tom
. II, p. 198 teest
Mama este în drep

Legea

comu-

şi

t a primi fără rici o formalit nota 1.
ate donaţiunea
făcută copilului, chiar atunci
So primească. Vegi Tom. II, când tatăl ar fi în viață și w'ar voi
p. 198, nota 1. Laurent.
Acest drept aparţine și mam
ei naturale, și chiar ascenden XII. 247.
, (Art, 652, 677.) Vedi
ților ei,
Tom.
) Laurent. XII. 547, Mourlon. II, al lucrărei noastre p. 198, nota 1,
II. 666. Demante. IV.
Duranton. VIII. 439, Arntz.
Il. 1865. — Dreptul ascenden 74 bis VI.
poate esplica prin puterea
ţilor nu se
nilor, în timpul cât trăese părintească, fiind că el aparţine și bupări
nții. Acest drept, consacra
ordonanța din 1731,3. trec
t şi prin
ut însă în codul actual
ca un uz pentru
a Veni în ajutorul minorilo
r care n'ar
ar fi negligenți.

EI nu

avea tutori sau a căror
tutori

s'a

Berlior şi Treilhard obie admis însă fără oare care dificultăţi, căci
ctau că el constitue 0
injurie și o jignire
adusă puterei părintești,
la care

tatăl poate

obiecţiune Zronchet
a respuns că
să refuse donațiunea
din ură ori din
averea dăruită are să,

să fie absent

invidie, nădăjduină

că

sau

moştenire. In urma, acestor
ajungă la el prin
observaţiuni ale lui 7ronch
sulului Cambacires, drep
e și ale con, dul Napolson, de unde tul ascendenților a fost consacrat și în coa
trec
ut
și în al nostru.
) Demolombe. XX. 183.
Mourlon, IL. 1192 ete. Vedi Demol. AX. 181.
Vei şi Tom. II al luerărei noastre, p. 198.
„ CEStiuni care se pot — Tot acolo s'au mai discutat şi celelalte
) Veţi Tom. II al lucr ivi în practică asupra Art. 407 şi 815.
ărei noastre,
p. 197,

2)

Demolombe.

XX.

teest şi nota 4 și Tom.

249

200. Laurent. XII. 249
, în
bis, IV. Marcadg, III, 644
. Troplong. ŢI 1184 fi pe:
Pemante, IV, 74

DESPRE ACCEPTAREA DONAȚIUNILOR.—ART. 199, 201, 407, 815.
nală (Art. 13 lit. d) pune
griji de copiii găsiţi. 1)

Donaţiunea făcută

în adevăr

unui major

tropul seu sau de ascendențiă sei.?)

comunelor

interzis

sarcina

se va primi

(Art. 454,

815.)

de

125
a în-

de

epi- Donaţiune

Epitropul făcută unui

care n'ar fi ascendent va avea nevoe de autorisarea consiliului de
di
familie (Art. 407), pe când ascendentul, după părerea noastră, nu
va avea nevoe de nică o autorisare. (Vedi 'Tom. IL. p. 198.)
Răsipitorii şi acei slabi de minte, cărora li sa rânduit un „Donaţiune

consiliu judeciar (Art. 445, 458), pot să primească singuri dona- iuti mio,

țiunile făcute în folosul lor, fără asistenţa

consiliului, şi să ceară un consiliu

transcrierea, actului (Laurent. XXIX. 153), căcă ei au capacitatea
de a face toate

o donaţiune. 5)
Despre
Art.

actele neoprite,

acceptarea
934

din

şi legea nui opreşte

donațiunei fiicută unci femeă
(Art. 199 şi 201.)

codul

francez

prevede

că

femeea

de

Iudeciar-

a primi

măritale.
măritată

nu

va putea, să accepte o donaţiune fără consimțământul barbatului,
sau, la caz de refuz din partea lui, fără autorisarea justiţiei, Acest tecst s'a eliminat de legiuitorul nostru, şi cu drept cuvânt,
pentru că el este de prisos față cu Art. 199 şi 201, unde se
prevede

că femeea

măritată

sub

ori

ce

regim

nu

poate să dobân-

dească, avere cu titlul oneros saz gratuit, fără consimțământul barbatului sau autorisarea justiţiei.
A fortiori, decă, femeea nu poate, fără autorisare, să dispue
de averea sa prin dar între vit. (Vedi supră, p. 36.)
Așa dar, principiile generale ale incapacităţei femeei măritate
') In puterea acestui princip, Curtea din Iaşi a decis că copilul găsit

poate fi în îod valid representant la contractul de
cătră primarul

I al lucrărei

2)

In Francia,

comunei.

Dreptul

pe

1883,

No.

noastre, partea II. p. 338, nota 2.

sunt

autori

care

contestă

dreptul

69.

adopţiune de

Vedi

și

aseendenţilor

'Tom
de a Deosebire de

accepta donaţiunea în numele interdisului. Vedi Laurent. XII. 251.12 codul fran-

Arntz. IL. 1866. Marcade. III. 649. Demante. 1V.74 bis VII. Acea-

stă părere este însă inadmisibilă la noi, pentru că teestul nostru,
deosebinduse de acel francez, și reproducând Art. 1059 din codul
Italian, prevede anume că donaţiunile făcute unui minor neemancipat, sau unui înterdis, să acceptă de tutore, sau de părinte. Comp.
Demolombe. XX. 192. Troplong. Ii. 1130. Duranton. VIII. 442, care

3)

admit chiar în Francia părerea admisă formal de legiuitorul nostru.
Laurent. XII. 252. Mourlon. Il. 662. Demol. XX. 175 bis.
— Dacă însă
donaţiunea ar cuprinde sarcini la care răsîpitorul sau slabul de
minte n'ar putea singur să consimte, precum ar fi, de esemplu,
o înstrăinare, el va; avea nevoe, pentru a primi donaţiunea, de asistenţa consiliului seu. Laurent, Demol. loco cit 'Toullier D. III. 195.
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vor fi admise în specie.!) Autorisarea n'are deci nevoe de a fi
autentică (veţi supră, p. 37), ci numai scrisă. Ea poate fi şi tacită, de
câte ori barbatul -iea parte la act. (Art. 199.) Femeea nare deci
nevoe de o autorisare specială, când însuși barbatul este dăruitor. 2)
Barbatul ar putea să primească în numele femeei o dona-

țiune

Sancţiunea
lipsei de autorisare,

făcută ei, însă

pentru

aceasta,

el va

avea nevoe de un man-

dat autentic, fie chiar şi general. 3) (Vegi supră, p. 120, nota 3
și
109, nota 2.)
Barbatul nu este deci nici odată respundător pentru lipsa de acceptare, nică chiar atunci când el ar refusa autorisarea,
sa, căci, în asemene caz, femeea n'are de cât să se adresez
e la
justiție. *) Barbatul nu poate fi respundător de cât pentru
lipsa
de transcriere, şi aceasta numai atunci când el va avea
administraţia averei pe care femeea a primit:o danie. (Art.
1242 urm.)

De câte ori o femee măritată va

primi o donaţiune

fără

a
fi autorisată, acceptaţiunea va, fi nulă. Cestiunea
este însă numai
de a se ști dacă nulitatea este absolută san
relativă, şi aceeaşi
cestiune se presintă când minorul emancipat
a acceptat fără asis-

tenţa

curatorului,

sau

când

epitropul

a acceptat

fără

autor

isarea
sfatului de familie. Vegi înfră, p. 129 urm. unde
se arată controversa.

Despre

acceptarea, donațiunei făcută

unui surdo-mul.

Art. 816. — Surdo-mutul ce nu ştie
scrie nu poate accepta o
donaţiune de cât cu asistarea unui curator săspecia
l, numit de autoritatea
Judeciară, după regulele stabilite pentru
minori. 5) (Art. 355 urm. 495
C. C. Art. 693 Pr. Civ. Art. 936 C. Fr.)

') emeea are nevoe de autorisare chiar în privința donaţiunilor deghisate sau ascunse sub forma unui

Inesactitate
de tecst,

»
:
%
:

contract, cu titlul oneros. Curtea Toulouse, Aix și Tibun. Draguignan.
D. P. 87.1. 443, teest şi nota
a. —Cât pentru cestiunea, de a se
ști dacă lipsa 'acestei autorisări
face ca donaţiunea, să fie lovită de o
nulitate absolută sau relativă,
„Vedi înfră, p. 129 şi 130.
Laurent. XIL. 243. Demolombe. XX.
171. Aubry et Rau. V. $ 652.
p. 458. Toullier. D. III. (partea I)
208.
La Romani, barbatul era cousider
sale, eliam citra mandat. Vedi at ca mandatarul legal al femeel
L. 21. Cod. Lib. 2. Tit. 13.
Mourlon. II.- 691. Demolombe. XX.
III. 670. Veţi și înfră, esplic. Art. 213, Anntz. Il. 1870. Marcade.
820, p. 132, nota 4.
nu

se numește de tribunal, ci de
Veţi Și Art, 355 urm. Deci, dacă consiliul de familie. (Art. 425.)
(analogie din At. 693 Pr. Civ.) tribunalul numește pe curator
, el nu se conformează regulelo
stabilite pentru
r

de familie, atunci

minori,
el nu

cum prevede tecstul.

ear dacă curatorul se numește
de consiliul
maj e numit de autoritatea
judeciară, după

Dacă aplicăm regulele de la tutel
ă, nu maj
încape nici o îndoeajă că curatoru
l se va numide consiliul de fami
lie,

DESPRE

ACCEPTAREA

DONAȚIUNILOR. — ART. 816.

1297

Surdo-mutul care ştie să scrie, adecă care ştie nu numai să'şi Surdo-mut

iscălească

(Demol.
prin un

numele,

XX.

ci

să'și

comunice

166), poate

mandatar

să

învestit

ideea

primească

şi

voința

prin

scris care, le .

donațiunea, el însuși sau

cu o procură

autentică,

după

cum pre-

vede anume Art. 936 $1 din codul francez, dacă, bine înțăles, el
este major și capabil. 1) (Argument a contrario din Art. 81 6.)

De câte ori din contra surdo-mutul nu

ceptarea

se

va

face

tot

de

dânsul,

va ști să serie,

ac- coala

însă. cu asistarea unul cu- a serie.

rator ad hoc, numit de consiliul de familie, sau de tribunal, în ur- peosebire

ma avisului consiliului de familie. (Analogie din Art. 693 Pr. Civ.)
Acceptarea făcânduse în legea noastră de însuşi surdo-mutul, rolul

curatorului

este deci

în specie

acel

al unui

simplu

interpret.

francez.

Mult

maj logic este însă teestul francez, după care acceptarea se face
de curator în numele surdo-mutului, şi această schimbare alegiuitorului nostru nu se datorește, cu bună samă, de cât unei inadvertenți.
Curatorul

(vei

surdo-mutului,

sapră, p. 123)

nică facultatea

de

ca și acel

al minorului

nu are deci în legea

a accepta

donaţiunea

emancipat

noastră nică obligaţia,

in numele

surdo-mutului,

nică de a cere transcrierea ei. El nu va fi deci responsabil de cât
atunci când ar refusa pe nedrept asistenţa sa. 2) (Art. 816, 820.)
In Francia,

se

admite

în genere

că

donaţiunea

trebue

să se surdo-mut

accepte de curator în numele surdo-mutului care nu știe a scrie, care tie aşi
chiar dacă el ar fi în stare de a'și esprima

voința

pentru

spre

că

limbagiul

semnelor,

îndestulător

prin

semne,

înţa prin

aşi: manifeştasemne: Con

consimțământul, nu constitue o acceptaţiune în termeni espreşă,
”
după cum cere tectul francez. 2)
La noi însă, unde Art. 814 nu cere ca donaţiunea să fie ac- Deosebire

ceptată în termeni espreşi (vedi supră p. 122) şi unde surdo-mu- î%, 12 codul
tul lucrează singur cu asistența caratorului (Art. 816), nu văd
pentru ce surdo-mutul care ar fi în stare de a'și manifesta voinţa
prin semne war putea să primească singur o donaţiune, subsem1) Deci, dacă surdo-mutul ar fi minor, şi chiar
acceptarea

nu se va putea face,

chiar

major,

dacă el

însă interdis,

ar ști carte,

de

cât

de representatul seu legal, conform Art. 815. Demol. XX. 164. Marcad6. III. 652.
— Art. 816 ar fi însă aplicabil: 1% dacă surdo-mutul
ar fi minor

emancipat;

2% dacă,

deși

major, el ar avea un consiliu

judeciar ; 30 şi în fine, dacă ar fi vorba
măritată,

de

o

femee

surdo-mută

căci, în asemene caz, nică curatorul, nici consiliul judeciar,

Dică barbatul n'ar avea calitatea de a representa pe surdo-mutul
mar ști carte.

2)

Vegi

Demolombe.

infră, esplic.

(Demol.

XX.

167,

Art.
210),

XX.

165. Coin-Delisle.

820.
— In Francia,
pentru

că tecstul

rului obligaţia, de a accepta:donaţiunea
3)

Laurent.

XII.

Contră. Aubry

254.

Demolombe.

XX.

168.

se

Art.

936,

decide

francez

în numele
Demante.

care
No.6.

contrariul

impune

curato-

surdo-mutului.
IV.

75 bis. —

et Rau. V. $ 652, p. 462, tecst şi nota 12.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

IU.—TIT. IL—CAP.

III. Sa

L.—ART, 816, 817.

nând actul prin punere de deget (Art.161L. p. autentif. actelor.
)
Dacă această părere își are partisanii sei în Francia (Aubry
«et

Rau. V. $ 652, p.
fie admisă la noi.

462,

463),

cu

atât
|

mai

mult,

ea

ar

putea

să,

Art. 816 este
Escepţiunea admisă de legiuitor în privința acceptărei
unei
de strietă în- donaţiuni fiind, ca toate escepţiunile, de strictă
interpretare, nu
poate fi intinsă prin analogie la alte casuri. !)

Despre

accepiarea

Donaţiunile

donaţiunei făcută
(Art. 817.)

unei

persoane

morale.

făcute

persoanelor morale se primesc, ca şi legatele, de administratorii acelor persoane,
în urma unui decret regal care învoeşte acceptarea donațiunei. Pentr
u ca o persoană morală

să fie însă capabilă de a primi o liberalitate
se cere ca ea
să aibă esistență, legală, esistențţă care
nu poate să emane de cât
de la lege. Vedi esplic. Art. 811 și 817,
supră, p. 45 urm.
Despre

efectele

aceceptaţiunei

1” Efectele acceptaţiunei regulate.
Acceptaţiunea făcută în formele și
cu condiţiile prescrise de
„lege leagă pe dăruitor și pe dona
tar și face ca donaţiunea să fie
perfectă și irevocabilă. Aceasta, se
spune espres în Art. 407, care
prevede că acceptarea făcută de
epitrop în numele minorului, cu
autorisarea consiliului de familie,
va avea în privința luă același efect ca şi în privința majorulu
i.
Același princip este aplicabil şi
în privința acceptaţiunei făcută de ascendenți în numele
minorului (Art. 815), pentru
că ei
sunt representanții legali ai minorulu
i, de vreme ce legea le dă mandat de a accepta pentru denşii. (Lau
rent. XII. 257, Demol. XX. 184.)
Așa dar, persoanele incapabile
nu pot să atace actele făcute de representanţii lor legal
i în limitele legei şi a atri
buţiunilor lor, căci ei sunt destul
de apăraţi prin îndeplinirea
formelor pe care legiuitorul le
a statornicit în interesul lor.
Dacă însă,
cu toată observarea formelor,
incapabilii au suferit o daun
ă, ei
1) Astfel, surdo-mutul, bine
înțăles, major și neînterdis,
chiar când el
n ar ști carte, este capabil
de a'și da singur consimțăm
ântul seu
prin semne în celelalt

e contracte, fie chiar şi solemne,
iscălind cu

nota 3), să testeze în forma
nţică (Art. 860 urm. C. C. și
L. p. autentif. actelor.) ete. aute
Cât
pentru Surdo-mutul care ar ști 33
SCri, nu mâi încape nici
a
o îndo
ina olografă. Vegi şi Art. 866. eală că el ar putea testa în for-

CASUBILE IN CARE ACCEPTAREA DONAȚIUNEI ESTE NULĂ.
âu 0 acţiune în despăgubire
(Art. 390 și 1540.)
2% Efectele

contra

representanţilor

lor

129

legali. *)

acceptațiunei neregulat
— Nulita
e.
tes acceptațiuneă.

Nulitatea, acceptaţiunei atrage după dânsa nulitatea, donaţi
unei, şi de câte ori nulitatea este absolută, de atâte ori
ea va putea fi propusă de însuşi dăruitorul şi de moştenitorii sau
repre-

sentanţii sei. ?)

Trebue să considerăm ca absolută ori ce nulitate care resultă
din neîndeplinirea formelor solemne ale acceptaţiunei, sau din lipsa
de calitate din partea acelora care au acceptat. (Demol. XX. 218.)
Cusurile în care acceptarea donațiunei făcută ună
este nulă.

incapabil

Donaţiunea neacceptată conform legei lipseşte de una din condițiile neapărate la perfecțiunea ei şi la efectele sale obligatorii,
de unde resultă că, de câte ori donaţiunea ar fi fost acceptată în
numele minorului de o persoană lipsită de calitate, de esemplu,
de o persoană care n'ar fi nici epitropul, nică ascendentul mino-

rului,

de atâte

ori

putea

ea

va fi nulă,

şi această

nulitate

absolută

va

să fie propusă de ori ce persoană interesată. 5)
Acceptarea donaţiunei făcută unui incapabil mai este încă nulă Casurile în
4
ȘI
A
:
căre acceptaîn două casuri,[oși anume: 1“ când
representantul legal al incapabi
lu- rea donaţiu-

lui nu observă formele pregcrise

de lege, ceea ce s'ar întâmpla, de es., nei făcută u-

atunci când epitropul ar primi donațiunea făcută minorului, fără auto- pi inCapa-

risarea sfatului de familie (Art. 407) (Laurent. XII. 258); şi 20 când
acceptarea a, fost făcută de incapabil, fără observarea, formelor prescrise de lege, ceea ce s'ar întâmpla, de es., atunci când o femee măritată ar primi o donaţiune fără autorisarea barbatului ori a justiției (Art. 199, 201), sau când un minor emancipat sau un surdo-mut
ar primi donaţiunea fără asistența curatorului seu. (Art. 815, 816.)
Cestiunea este însă de a se şti dacă nulitatea, în asemene
') Laurent. XII. 256 și XVI. 24 urm. Vedi și autorităţile citate în
lucrarea noastră, Tom. III, p. 635, nota 3 şi Tom. II. p.206. Vom
2)

vedea însă, când vom esplica Art, 951 și 1157 urm, că cestiunea
este cu toate aceste, controversată,
”
Astfel, dăruitorul ar putea opune lipsa sau nulitatea aceeptărei,

chiar când donatarul s'ar fi pus în posesiunea lucrului dăruit și
ar fi perceput fructele. C. Bourges. Râp. Dalloz. Disp. entre vifs. 1438.
3) Comp, Cas. Fr. Pand. P6riod. pe 1890. 1. 24. D. P. 1890.1. 100.
Demol. XX. 218.—De asemenea, nulitatea ar fi absolută Și ar
putea

fi propusă

de ori

ce

persoană

interesată, dacă

donaţiunea

făcută unui major:ar fi fost acceptată de o persoană fără procură,
sau având o procură, însă neautentică,
9

abilă.

CODUL

130

Relativitatea

III. — TIT. I.— CAP. II. —Sa 1.

casuri, este numai relativă sau absolută? Cu alte cuvinte, nulitatea acestei acceptaţiuni poate ea fi opusă de dăruitor donataralui ?
In acest conflict care datează de mai bine de 100 de ani, !

nulităței. Maread

Controversă.

CIVIL. — CARTEA

(III. 650 urm.) și alţi autori nu esită un singur moment

a se pronunța pentru relativitatea nulităţei, şi în adevăr, este de
princip atât pentru femeile măritate (Art. 207), cât și pentru ceilalţi incapabili în genere (Art. 952), că contrâctul sevârşit între o
persoană incapabilă și o persoană capabilă leagă pe acea
capafără a lega pe acea incapabilă, în acest sens
că remâne la

bilă,

alegerea persoanei incapabile de a menține contractul sau de
a
cere anularea lui. Se pretinde că Art. 207 și 952 nu s'ar
aplica

contractelor

solemne

în

genere,

şi prin

urmare, nici

(vedi Laurent. XII. 259. Cas. Fr. D. P. 90.1.

donaţiunilor

100), însă această

escepţiune nu resultă nici din tecstele, nică din spiritul
legei. Sistemul nulităței relative este cu atât mai admisibil
la, nOi, cu cât
teoria nulităței absolute se întemeiază în Francia mai
cu samă pe
Art. 934 și 938 tr. care au fost eliminate de legiuit
orul nostru,
după

cum

foarte

nilor,

la

dreptul

bine

observă

Curtea

din

Bucureşti.

(Dreptu

l pe
1876, No. 30.) Și apoi, chiar în Francia, nu
este generalmente
admis că aceste tecste au înțeles a deroga, în
privinţa donațiucomun,

adecă

la Art.

cătră

incapabilul

207

și 952.

Conchidem
deci că de câte ori epitropul ar primi o donaţiu
ne fără autorisarea consiliului de familie, sau de câte ori
o femee măritată ar
primi donaţiunea fără autorisarea barbatului
sau a justiţiei, nulitatea acceptaţiunei nu este absolută, ca şi
în caz când minorul
emancipat sau surdo-mutul ar fi primit
donaţiunea fără, asistenţa
curatorului, ci numai relativă, de unde
resultă că asemene nulitate
va putea

fi opusă

de

tră dăruitor, nici de moștenitorii

cest

sens

s'au

pronunțat,

în adevăr,

cât și Curtea, din Bucureşti. 2)

')
”)

In adevăr,

singur,

sau representanții
atât

Curtea

ear nu

de că-

sei, şi în a-

noastră supremă

cestiunea era controversată

Vedi Demol. XX. 219. Pand. Fr.1. 3988.chiar în vechiul drept francez,
Repert. Dalloz. Disp. 1468.
Vegi Bulet. Cas. Sa 1 pe anul 1877,
p. 305 și Dreptul pe 1876,

No. 30. Tot în acest sens, vedi
Laro
re. Oblig. |. Art. 1195.
No. 5. Mourlon. II. 673. Demolombe. mbiă
IV. 348 şi XX. 219. Arntz.
IL. 1867. Viaud. Puis. maritale.

368. Marcaa6. III, 650, 651. $.
Lescot. III. 660. Valette sur Proup.dhon
. II. p. 479, nota a. Toullier.
D. III. (partea

1) 193, 196. C.
. D. PB, 56. 2. 168. Comp.
D. P. 78. 2. 33 şi Bonachi. IV. Alger
p. 73. Vegi şi Tom. 1 al lucrărei

CASURILE ÎN CARE ACCEPTAREA DONAȚIUNEI ESTE NULĂ.—ART.
820,

131

Aceeaşi

soluţie este a fortiori admisibilă, în privința donaDonaţiuni
țiunilor deghisate, pentru că asemene donaţiuni fiind,
în privinţa qăeehisate.
formelor, un contract cu titlul oneros, Art. 207 şi 952
sunt fără
nică o îndoeală

aplicabile

în specie. 1)

Acţiunea în anulare a unei donaţiuni deghisate intentată pen.
at
A
tru neregularita: tea, acceptărei
.
FI
având
un caracter pur relativ
se va
prescrie deci prin 10 ani, conform Art, 1900, ear nu prin
30de
ani. (Curtea din Riom. D. P. 1892. 2. 25.)
Numai acţiunea în simulațiune care tinde a se declara că sub

Prescripţia
acţiunei în
ae
p.
viciuri de
formă,
Prescrierea

aparența unui contract cu titlul oneros se astunde o liberal
itate simialafian
se va prescrie prin 30 de ani, conform dreptului comun. 2)
(Art. 1890.)
Donaţiunea primită de o persoană morală fără autorisarea
Donaţiuni

Suvernului (Art. 811, 817) este însă lovită de o nulitate absolută, Peiaite
de

căci incapacitatea, persoanelor morale n'a fost statornicită, numai rală fără o
auîn interesul lor propriu, ci într'un interes publi. (Mourlon. IL. 673.)
torisare.

Consecințele lipseă de acceptațiune.
Art. 820
— Minorii,
.
intergișii, femeile măritate, în lipsă

de

ac-

ceptaţiunea sau de transcripțiunea, donaţiunei, nu pot cere
obiectele dăruite; au însă, de se cuvine, 5) recurs în contra tutorilor
sau bar-

baţilor. *) (Art. 199, 201, 390, 407,815, 998, 1753, C.C. Art, 942 C. Fr.)
P.
1.
o
o

56. 1.282. D. P. 54. 2. 241. D.P.80.2.1. Vedi și D. P. 1890.
100. — După Duranton (VIII. 435, 437), acceptaţiunea făcută de
femee măritată fără autorisare, sau de un minor ar fi lovită de
nulitate numai relativă, pe când acea făcută de un epitrop fără

autorisarea sfatului de familie ar fi lovită

Autorul

nu observă

însă că se contradice

de o nulitate absolută.

singur.

') Lucrul e așa de adevărat în cât chiar partisanil nulităței absolute,

în privința donaţiunilor solemne, admit, în ceea ce priveşte darurile
deghisate, că nulitatea este relativă, pentru că, în părerea lor, carac-

terul absolut al nulităței este o consecință a solemnităței contractului,

ceea ce în specie lipseşte.

Laurent. XII.

4673, Dalloz. Supplement. Disp. 461.
1. 159. Cas. Fr. D. P. 89. 1. 369.
80. 2. 1.— Contră. Nulitatea este
și Curtea din Aix. D. P. 87. 1.

(anii

1878—1886)

II. 45.

315.

Pand.

Fr.

1.

4670,

Cas. Belg. Pasicrisie (anul 1867)
Comp. D.P.79.1.271.D.P.
absolută. Trib. din Draguignan
443, nota a şi Pand. Chron.

*) Cas. Rom. Bulet. S2 [ (anul 1887), p. 419 şi Dreptul pe 1887. No.
68. Idem. Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1887. No. 36. Laurent.
XIX. 33. Larombiăre. Oblig. IV. Art. 1304, No. 44. Aubry et Rau.

III. $ 339, p. 198.

5) Adecă, în casul numai când lipsa acceptaţiunei ar fi resultatul unei
greșeli sau a unei negligenți din partea acelor însărcinaţi cu îndeplinirea formalităţei acceptaţiunei. (Art. 390, 998.) Astfel, epitropul
n'ar fi supus la nici un recurs din partea minorului, dacă el n'ar
fi avut cunoștință despre donaţiune, sau dacă el n'ar fi putut s'0

accepte din causă de absență sau de boală, sau din causa sartinelor cu care ea era grevată. Demol. XX. 217. In acest din urmă
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III. —TIT. IL. — CAP. IN.— S-a I.—ART. 820,

Minorii și interdişii cărora sia făcut o donaţ
iune
obiectele dăruite, dacă donaţiunea n'a fost
primită în
de acei în drept, adecă de epitropul sau ascen
dentul lor
căci neesistând acceptaţiune, nu esistă nici
donaţiune. !)
Aceas
spue,

nu pot cere
numele lor
(Art. 815),
(Art. 814.)

ta este atât de evident în cât legiu
itorul nu avea nevoe so
și dacă legiuitorul francez a spus-o
anume, aceasta, este pena curma

tru
controversa din
jininduse pe niște tecste ale
rii trebueau să fie restituiți
Recursul miMinorii şi interdișii au

vechiul drept francez, unde
dreptului Roman, susțineau
contra lipsei de acceptare
însă, în asemene caz, recurs

unii, sprică minoa darului.
în contra

inter eaa epitropulul lor, care neglijând
de â accepta donaţiunea, le au adus
lor. Aceasta nu este de cât aplicaţiun
ea prinpuluă lor, cipiului înscris în Art, 390,
după care epitropul este responsabil
pentr

contra epitro-0 daună în averea

u daunele ce sar putea întâmpla
din reaua sa administrare.
| Art. 820 fiind aplicaţiunea unui
princip general, trebue să

Recursul în

lalte persoane decidem

că

aceeași

respundere

incumbă tuturor acelora care
însărcinate a însărcinați de a primi
sunt
donaţiunea în numele incapabililor
punea dona- ani asista, precum este
sau de
curatorul minorului emancipat
(Art. 815 $ 2),
sista pe in- tatăl administrator legal
în timpul căsătoriei (Art. 343),
curatorul
capabil. pumit surdo-mutului care
n'ar şti a scri. (Art. 816.) ete. 2
Aseedenţii nu
Respunderea pentru lipsă de
aceptare n'ar incumba insă tau
P
lipsă
de ag-. fălui, mamei sau celorlalţi

ascendenți, în această singură
calitate,

ceptare,——————————

Nota 4 de la

p.L3L-Inetecst.

î)

Legiuitorul

din

eroare preved

seu, căci el nu poate fi res e recursul femeei în contra barbatului
ponsabil pentru lipsă de acce
ptare, de
vreme ce el n'are dreptul de
a accepta în numele femesi.
In a-

obiectele dăruite (în lips
ă de acceptare sau de
transcripție), chiar
epitropul lor ar fi îns
olvabil, ceea, ce este
„CU toate că acest ada
adevărat și la noi,
os a fost suprimat de
legiuitorul nostru,
2) Laurent. XII. 262, Dem
dacă

Recursul în
:ontra agaaradministr
nipersoanelor
morale.

olombe. XX. 207 urm. — Res
i
pun: derea pentru
aţi ge
lipsă,
:
de pcreptare ar - atin
HA
oră e, căc Și ei au obligaţia chiar pe administratorii persoanelor
ute corpurilor ce administreaz de a accepta donaţiunile și legatele

211.

Demante.

IV.

83

ă,

(Art. 811, 817.) Demolombe.
XX.

bis L. 8. Lescot.

523. Pand. Fr. Donations. |.
3975,

III.

-

> 758

r

Duranton, VIII
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căci Art. 815 le dă numai facultatea, ear nu le impune obligaţ
ia
de a primi donaţiunea făcută descendentului lor. )
De asemenea, am vădut (supra, p. 132, nota 4), că nici 0 Lipsade
res-

responsabilitate nu incumbă barbatului, deşi Art. 820, din eroare ppundere
a

spune

contrariul,

pentru

că donaţiunea

nu

se primeşte

de barbat,

ci de femee, cu autorisarea barbatului sau a justiţiei. (Art. 199, 201.)
cabilă

Responsabilitatea prevădută de Art. 820 este ea însă
epitropului

care a făcut o donaţiune

minorului

dentului care a făcut o donaţiune descendentului

nu

pot

fi responsabili

pentru

dent, căci ei având interese
în drept a accepta,

lipsă de

acceptare,

seu?

sau

Cum

aceasta

opuse cu acele ale minorului, nu sunt une, descen-

ci numai a

sau

că ei „ascendentu-

este evi- cut e A

veghea

la,

interesele

lui,

când renduirea unui tutor ad hoc, care va primi donațiunea
mele minorului. (Vedi supră, p. 124 şi Tom. ÎI, p. 197.)
Ascendentul

apli- Responsabiascen- tropului al

epitropul

dărnitor

este

el

însă

provo- Controversă,

în nu-

responsabil

când acceptarea n'a putut să aibă loc din causă că el n'a provo-

cat renduirea epitropului ad hoc? Unii respund în mod afirmativ,
fără, nici o distincție.?) Această soluție este însă prea absolută,

căăă, cât timp donaţiunea v'a fost acceptată, ea nu esistă, şi epitropul sau ascendentul dăruitor poate so revoace, fără a'și angaja,

întru nimic respunderea. In adevăr, nu esistă respundere de cât
când esistă culpă, şi dăruitorul care n'a făcut ca donaţiunea să fie

acceptată

nu poate

să fie în culpă,

de vreme

ce

el îşi

păstrează

dreptul absolut de a o revoca.?)
Epitropul sau ascendentul care a făcut o donaţiune minorului,
war putea fi responsabil de cât întrun singur caz, şi anume, când
ar fi participat la o acceptare care ar putea fi declarată nulă, acceptând, de es., el însuși donaţiunea în numele minorului, căci, în
asemene caz, departe da a usa de dreptul seu de revocare, el a
manifestat din contra intenţiunea de a menținea darul şi, în asemene caz, el era dator a veghea ca ea să fie acceptată în mod regulat. 4)
') Demol. XX. 212. Laurent. XII. 262. Arntz. II. 1870. Pand. Fr. I. Casurile în
3976.— Ascendenţii ar fi însă responsabili, dacă ar fi primit o care ascendonaţiune dăunătoare

minorilor, de es., din causa sarcinelor ce ea denţiă pot f

ar impune, pentru că este de princip că acei care esercită dreptul respundere.

acordat de lege sunt responsabili de câte ori ei fac un rău uzde
această facultate.

2)

(Art. 998.) Laurent.

loco cit.—In o altă părere, pe

care noi nam admis-o (vedi Tom. II, p. 198), ascendenţii n'ar putea
să primească singuri o donaţiune care ar impune o sarcină descendentului lor.
Aubry et Rau. V. $ 652, p. 460, nota 8. Troplong. II. 1135. Mass6Vergâ. III. p. 59, nota 10.

XX. 214. S. Lescot. II. 736.
3) Laurent. XII. 262. Demolombe..
mante, IV. 83 bis, II.

+) Laurent. XII. 262. Demolombe. XX. 215. Pand. Fr. 1. 3982.
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CIVIL.

— CABȚEA

Despre

III.—TIT, IL.— CAP. INI.— S-a I—ART.

notificarea

814.

acceptaţiuneă.

Art. 814, în fine. — In acest din urmă caz (adecă. când
acceptarea
făcută prin un act posterior actului de donaţiune),
donaţi
unea
n'are
efect de cât din diua în care se va fi comuni
cat
este

[L,

Necesitatea,
notificărei,

aceeptaţiune. 1) (Art. 1393 C. C. Art. 1057 în fine, donatorului actul de
Cod. Italian.)
Acceptarea, donaţiunei poate, după cât vădut, să
se facă atât
prin însuşi actul de donaţiune, cât şi prin un
act autentic posteTior, mai înainte însă de moartea dăruitorul
ui. (Art. 814 $ 2.)
In acest din urmă caz, donaţiunea nu'şi produ
ce efectele sale de cât
din diua în care se vafi comunicat dăruitorul
ui actul de acceptare.
Formalitatea, notificărei nu esista în ordon
anța de la 1731;
ea a fost însă cu drept cuvânt adaosă de
legiuitorul francez, în urma,
observaţiunilor
tribunatului, pentru

că concursul consi

mțământului, şi
prin urmare, contractul nu esistă de cât
din momentul în care acceptarea este cunoscută, de acela care
a făcut oferta de a dărui.
Să presupunem, în adevăr, că dăruitor
ul, care domiciliează în
Paris,a făcut lui X, domiciliat în Bucu
reşti, oferta de a dărui un
imobil, constituind pentru aceasta un
act autentic în regulă. (Art.
813.) Donatarul a făcut de asemene
mai târdiu o
declaraţiune
înaintea tribunalului că primește darul
. (Art. 814.) Ei bine, contractul nu este încă perfect, şi darul
va putea să fie revocat cât
timp acceptaţiunea nu va, fi adusă
la cunoștința dăruitorului prin
notificarea, actului de acceptare. *) Noti
ficarea nu este deci de cât
complementul consimţământului,
şi donaţiunea nu va avea ființă
de cât din momentul notificărei
acceptaţiunei, pentru că numai
în
acest moment esistă concursul cons
imțămentului (duoram in idem
placitum consensus). Notificarea
acceptaţiunei, când ea. este făcut
ă
prin un act autentice posterior,
este deci una din formalităţile
esenţiale pentru esistența. chia
r a donaţiunei, şi ca atare, lipsa
ei
face ca donaţiunea, să, nuși
producă nici un efect, adecă
să
inesistentă, atât în Prioin
fie
ţa dăr
oare

ce,

după

cum

observă

cu

uitorului cât și a donata
rului, de
drept cuvânt tribunalul
de Ilfov,

tecstul nostru
PNR nu face distincţiunea, pe care o face tecstul francez. 3)

)

”
Deosebire de
la tecstul
francez.

:)

Această parte a Art. 814
este modificată de la codu
l francez după
1057 din codul Italian.
Curtea din Craiova. Dreptu Vegi înfră, nota 3 şi supră p. 91.
l pe 1890, No. 2. Lauren
t. XIL 267,
Demolombe. XX. 148, Cur
tea
din Limoges. D. P. 73.
Tecstul francez prevede,
2. 89.
privința dăruitoruluă, de în adevăr, că donaţiunea n'are efect, în
cât din diua în care actu
l care constată
această acceptare i-a
fost notificat, pe când
producând partea fina
tees
tul nostru, relă a Art.
1057
Art,

mân

din

d cuvintele în privinţa
ian şi supriființă pănă la notificare, dăruitorului, admite că donaţiunea n'are
nică
în privinţa dăruitorului,
vnța donatarului. 'Tribun,
nici în priIlfov, sub preşed. D-lui
pe 1887, No. 31. Com
M.
Iuli
an.
Dreptul
p. Laurent, XII. 225,
VIII. 420. Veşi și supră,
ș
:
p. 91,

>

codul

Ital

Su 204 un, Duranton,
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Din împrejurarea. că donațiunea nu este perfectă în privința Consecințele

ambelor părți de cât din momentul
mai multe

consecinţi.

notificărei acceptărei,

resultă ea

tă

Astfel, dacă donatarul ar deveni incapabil de rarea că do-

drept sau ar muri după acceptare, însă înainte de notificare, no- doline pen

tificarea acceptărei n'ar mai putea să aibă loc, şi prin urmare, donați- fectăde cât

unea nu va avea ființă.

De asemenea, creditorii donatarului și cre- din diua a

ditorii moștenitorilor sei n'ar putea să notifice dăruitorului acceptarea donatarului defunct. !)
Tot astfel, dăruitorul remâne liber de a revoca donaţiunea
cât, timp notificarea acceptaţiunei n'a avut loc (vegi supră, p. 134),

_ceptărei.

ear notificarea nu s'ar putea face moștenitorilor sei, în caz când el
ar fi murit înainte de primirea ei, pentru că donaţiunea nu esistă

cât timp acceptarea n'a fost notificată. 2)
Tot

pentru

aceleaşi motive,

trebue

să decidem

că notificarea,

war putea fi făcută dăruitorului care ar fi devenit incapabil de
drept sau de fapt în urma acceptărei, de esemplu, prin perderea,
rațiunei, căci contractul nedevenind perfect de cât prin notificare,

el trebue să fie capabil de a consimţi în momentul când se îndeplineşte această formalitate esenţială. 2)
Legiuitorul nearătând în mod precis forma în care trebue să
se facă notificarea, sau născut oare care diverginți atât în doctrină
cât şi în jurisprudenţă asupra acestui punct. Se admite însă în
genere că notificarea acceptărei unei donaţiuni făcută prin corpul
portăreilor este validă. 4) In adevăr, notificarea este, în asemene caz,
făcută prin act autentic, pentru că portărelul are cădere de a face
somaţiuni, notificări etc. (Art. 1171 C. C. şi Regul. portăr. din
1865 şi 31 Martie 1866.)
Cunoștinţa ce dăruitorul ar fi dobândit despre acceptare, nică

Formele noHitoiral aer
Controversă.

Inlocuirea

chiar esecutarea donaţiunei w'ar putea deci să înlocuească această otificăreinotificare. 5)
3) Laurent. XII. 266. Toullier. D. I]I (partea 1) 212. Duranton. VIII.
421. — Contră. Demolombe. XX. 141 urm. Părerea acestui din urmă
autor este consecinţa sistemului puţin logic care se admite în Francia,
după care donaţiunea ar fi perfectă în privința donatarului din

momentul acceptaţiunei, ear notificarea nu s'ar cere de cât în privința dăruitorului. Vegi supră, p. 90 şi 91.
2) Asupra acestui punct, toți autorii sunt de acord. Vedi Laurent. XII.
267. Demolombe. XX. 149. Marcade. III. 638. Troplong. II. 1102.
D. P. 60,

2. 195.

D. P. 62.1.

28.

3) Laurent. XII. 267. Demolombe. XX. 150. Troplong. Ii. 1102. Pand.
Fr. |. 3773. Aubry et Rau. V. $ 650, p. 452. Vedi şi supră, p.

90, tecst și nota 2.— Contră. Demante. 1V. 71 bis XI.

4) Curtea din Iași. Dreptul pe 1882, No. 18. Comp. Demolombe. XX.
153. Laurent. XII. 269. Duranton. VIII. 422. Aubry et Rau. V. $
659, ab înitio. Arntz, Il. 1877,
5) Aubry et Rau. V $ 659, loco cit. Laurent. XII. 269. Comp. D.P.

61. 2. 196. D. P. 73. 2. 89.—Contră. C. Paris. D. P. 49. 2. 189.
Comp. şi Demante. 1V. 71 bis XII. După aceste autorități, notifi-
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814.

Cunoştinţa
Ea ar putea însă fi înlocuită prin declaraţia ce dăruitorul ar
ae MU face întrun act autentic că el a avut cunoştinţă despre
acceptare. 1)
ceptare.

De

asemenea,

preşenţa

dăruitorului

la acceptare

maluiIE act separat scuteşte pe donatar de necesitatea
acceptare.

de Art.

814. 2)

Despre

escepţiunile admise la principiul solemnităţei
nilor.—Donaţiuni indirecte.

In princip,
nică nu

Homiterea u-

făcută

donaţiunile

se discută,

sunt

niște

acte

şi dacă Curtea noastră

prin

notificărei cerută
donaţiu-

solemne. Acest princip
supremă a putut când-va

dice contrariul (vedi supra, p. 108), aceasta nu este
de cât o evoare asupra căreia ea însăși a revenit, (Vedi Dreptu
l pe 1888,
No. 59 şi 80.) Prin escepțiune însă, formele solemn
e nu mai sunt
cerute
în

casurile

următoare:

„19 Când creditorul renunţă la creanța sa, făcând

Art. 1138, remiterea voluntară a, titlului original

anţă. 5) (Art. 1138.)

care

debitorului

constată această

cere-

carea ar devini inutilă, dacă dăruitorul
ar fi dobândit prin oră ce mod
cunoștință despre acceptare. „Conside
rând, dice Curtea din București (Dreptul pe 1888, No. 22, p. 175),
nefiind supusă de lege vre unei forma că notificarea, acceptaţiunei
lități speciale, dânsa poate
resulta din ori şi ce împrejurări
din care s'ar deduce într'un mod
oare care că donatorul a

cunoscut această acceptaţiune....«
In fine, după alţii, dovada că dărui
torul a avut, cunoștință despre
acceptare ar trebui neapărat

|

să resulte din un act scris, însă
acest
act n'ar avea numai de cât nevoe
să fie autentic. Troplong. II. 1103.
Mass6-Verge. III. p. 63, nota
2, Marc
Curtea, din Iași, sub președ. D-lui ade. III. 639. Lescot. III. 621.
Al. Teodoreanu (Dreptul pe
1884, No. 53), A pus în princip
că
notif
icarea, acceptaţiunei trebue
să, fie autentică, ca și însași
accepiațiunea, și posterioară
acceptațiuni. Această decisiune
acestei
este juridică, căci, nu văd cum
putea notifica o
s'ar

acceptare care nu esistă
încă...
) Aubry et Rau. V. $ 659, p. 476.
Demolombe. XX. 152. Laurent.
269. Arntz. IL. 1877. Curte
XII.
Gand. D.

„Renunțarea

a 0 creanţă.

Trebue

să distingem rem

de creanță, căci renunțare iter
a la dreptul e
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P. 85.2, 53. — Asemene declaraţiune poate să emane
și de la un mandatar al
însă învestit cu o procură
dăruitorului,
autentică şi specială. Mand
atul trebue
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20 Când
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INDIRECTE.
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cineva serveşte preţul unei rente viagere ce el con- Constituirea

stitue cu titlu gratuit în folosul unui al treile.!) (Art. 1642.)
3* Când

cineva se abţine de a esercita

anume in inacţiune cu intențiune de a gratifica pe altul,
sar

întâmpla,

voință

de

esemplu,

când

unei rente,

un drept şi 'remâne Abinerea de

un proprietar

ceea

sau un creditor,

de a face o liberalitate, ar lăsa să se împlinească termenul

prescripției

care

4» Când

ar curge

în contra

lui. ?)

|

cineva renunţă la beneficiul unei prescripțiuni

câş- Renunţareala

tigate.?) (Art. 1839.)

50 Când se renunță

părăsinduse
cum

ce dot
cu

este,

la un

drept în mod

unilateral,

prescripţie.

sau

când Renunţarea

dreptul ce avea cineva, acest drept profită altuia, pre- 12 un drept.
de

esemplu,

în materie

de

nunţătorului profită comoștenitorilor

moştenire,

unde

partea

re-

sei sau trece la gradul urmă-

tor. 4) (Art. 697.)
Renunţarea
rului, nu

este

|
unilaterală la usufruct, fără concursul

de

asemene

din contra, renunțarea
face

cu titlul gratuit

supusă

la nici

proprieta- Renunjarea

o formalitate,

pe

când,

la eserciţiul dreptului de usufruct care sar
prin

concursul voinţei

ambelor părţi,

va tre-

pe când remiterea datoriei este convenţională și presupune în
tot-deauna consimțămăntul creditorului şi a debitorului, de unde
resultă că, oferta, creditorului de a remite datoria va fi revocată
şi datoria

va continua

a subsista,

dacă

s'ar întâmpla

ca creditorul

să moară înaintea acceptaţiunei acestei oferte din partea debitorului,

ceea ce nu este cu putință de câte ori va fi vorba de renunțarea

la o creanţă,

pentru

că, după

cum

am

spus

mai

sus, această

re-

nunţare fiind un act unilateral, n'are nevoe de a fi acceptată de
debitor. Comp. Pand Fr. |. 4211, 4212. Larombitre. Oblig. III.
Art. 1282, No. 2. Demolombe. XX. 87. Duranton. VIII. 394. Comp.
Laurent. XII. 353 și XVIII. 337 urm.
') Astfel, dacă eu vândând moşia mea lui X am stipulat ca cumpărătorul, pe lângă preţ, să mai plătească încă o rentă viageră de
1000 lei pe an surorei mele, în realitate eu fac o liberalitate su-

rorei mele, însă această liberalitate fiind prețul vândărei și formând
-o clausă

a unui

contract cu titlul

oneros,

este

ca

atare

scutită

de formalitățile solemne prevădute pentru donaţiuni în genere.
Laurent. XII. 270 și XXVII. 266. Mourlon. II. 679. Comp. Art.
1121

din

codul

francez

eliminat

de legiuitorul

nostru.

2) Pelissi6 de Rausas. Isbcralites indirectes entre cpouz, p. 139. Pand.
Fr. Donations. |. 4168.
3) Laurent. XII. 353. Pand. Fr. Donations. |. 4213.

:) Pentru renunțare la moștenire se cer însă anume forme, adecă

o

declarație la grefa tribunalului judeţului în care s'a deschis moștenirea. (Art. 695.) Renunţarea la moștenire este deci un act solemn, și aceasta chiar între moștenitori, ear nu numai în privinţa
celor de alt treile, ceea ce esclude renunțarea prin convenție, fie
chiar autentică. Vedi, Tom. III, al lucrărei noastre, p. 339, nota 1,

unde se arată controversa. Adde. Pand. Fr, L. 4180,

a usutruct,
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111.—Sa 1.—DARURI MANUALE.

bui neapărat să întrunească formele prescrise pentru donaţiuni,
fiind că este vorba, în specie, de o adevărată donaţiune. 1)
Renunţarea este în princip irevocabilă, și dreptul pe care proprietarul sau creditorul la abdicat de bună voe remâne cu deseverşire străin de dânsul, ne mai putând săl facă să renască prin
singura sa voinţă. 2)

Liberalitate
6* Legiuitorul mai scuteşte încă de formalităţile solemnităței,
păcură soților donaţiunile făcute soţilor sau unui dintrînşii prin contractul de
cătul de căsă- sătorie (Art.

noir

solemn.
Daruri ma-

male i (lo- de
ghisate.

932), pentru

că aceste liberalităţi înlesnesc căsătoriile

și sunt cuprinse în convenția matrimonială
(Art.

708

7% In fine,

urm.

atât

formalităţile

doctrina

obicinuite

“manuale şi donaţiunile
oneros,

de și nică

Aceste
ne

vom

ale

ascunse

un tecst

despre

darurile

cât

care este un

C.

şi jurisprudenţa mai scutese încă

liberalităţilor
sub

fie care

forma

între vii:

unui

contract
aceste

însă o însămnătate
din

contract

C.)

de lege nu consacră

liberalităţi avend

ocupa

1” Despre

Pr. civ. şi 1228

ele

în

darurile
cu

titlul

escepţiuni.

destul de

mare,

deosebi.

manuale. (Art. 644, 751,
1642, 1909 C. 0.)

758,

772, 972,

Doctrina, şi jurisprudenţa franceză, întemein
duse pe tradiţiunea anterioară chiar ordonanţei din 1731,
5) sunt unanime peutru

a recunoaște

validitatea,

donaţiunilor manuale

sau

de mână caldă,
cum se dicea altă dată, (donations de
main chaude) adecă a donaţiunilor unei sumi de bani sau a
unui alt mobil corporal, ori
care ar fi valoarea lui (Curtea din Nanc
y. D.P. 75.2. 6), făcute de
mână la mână (de manu ad manti)
numai prin tradițiune, fără
nică o altă formalitate.
„_
„Darnrile manuale, dice tribunul
Jaubert, nu sunt supuse la,
nică0 formă, și ele nu sunt cârmuite
de altă regulă de cât de tradițiune, afară de reducțiunea și rapor
tul lor în casurile respective.“ £
Mai mult încă, ilustrul cancelor
D'Aguesseau, autorul ordonanţei de la 1731, dicea că darul
manual mare nevoe de nici o
lege, ear jurisprudența, repet
ă,

după

dânsul, că darul

manual apar') Vegi Tom. II al lucrărer noas
tre, p. 649, unde se arată cont
roversa,
Adde. Laurent. XII. 352, Pand
. Fr. Donations. 1. 4206
urm.
Renunţarea la, usufruct şi
la ori ce alt drept real
este supusă
, formalităţei transcripțiunei.
(Art
, 722, 723 Pr, Civ.)
k Comp. Cas. Fr. D, P.
56. 1.
) Legiuitorii tuturor timpuril 175 şi Pand, IL. Donations. 1. 4171,
or au recunoscut, în adevăr,
validitatea
unor liberalităţi, independent
de solemnităţile la, care erau
donaţiunile. » Potest enim,
supuse
et citra corporis donătionem
, natio,“ dicea Pomponius.
vale
re
do(|. 9. Pr. Dig. Lib. 39, Tit,
5, de donat.)
) Locre, XL p. 459, Demol.
XX. 57. Laur
/

enţ, XII. 274. Pand. Fr. 1. 4293
,
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ține dreptului natural mai mult de cât dreptului scris și că el se
impune în fie care di ca o necesitate, în mijlocul relaţiunilor or-

dinare ale vieţei. 1)

Autorii se încearcă a justifica această, derogare atât; de gravă Justificarea
la dreptul comun, însă nu sunt de acord asupra motivelor ce dau. darurilor maAstfel, după unii, darul manual trebue să fie valid, pentru că el
represintă esecutarea, unei obligaţiuni naturale. Dăruitoral, dic par-

tisanii acestei păreri (v. Duranton.

VIII.

troversă.

390), îndată ce s'a obli-

gat a face o donațiune mobiliară unei persoane determinate care
a primit darul, a contractat cătră donatar o obligaţie naturală.

Indată deci ce ela predat de bună
poate

reveni

asupra

liberalităţei

voe

sale,

obiectul dăruit, el nu mai

de vreme

ce esecutarea unei

obligaţiuni naturale eselude acţiunea în repetiţie. (Art. 1092 $2.)
Această esplicaţie este însă cu totul insuficientă, căci dacă ea ar
fi adevărată, aceeași soluţiune ar trebui să fie aplicabilă, la caz
când dăruitorul ar fi trădat donatarului
donaţiuni iregulară în privința formelor,

mis. (Art.

un imobil în urma unei
ceea ce legiuitorul n'a ad-

1168.)

Alţii invoacă Art. 1909,?) ear alții Art. 644, dicând că do- Deosebire de
natarul

Aa.

a dobândit

Această
tă

la

din
noi,

.

proprietatea

urmă
pentru

părere

între modurile

ca şi Art.
de

DI

.

a dobândi

e

„ la codul fran-

dăruit prin tradițiunea lui. cez. Art. 644,

putea foarte

ca tecstul nostru

francez, menţionează,
nea

ar

lucrului

(644),

bine

să

fie

deosebinduse

susținude

639 din codul

Olandez,

și transmite

proprietatea.

acel

tradiţiu-

Validitatea darurilor manuale nu poate însă fi justificată în
vechia jurisprudenţă franceză, prin aceste consideraţiuni, ci mai
mult prin modicitatea obicinuită a acestor donaţiuni în momentul
redactărei

codului

francez,

şi mai

cu samă

prin

depreciarea,

valo-

rei lucrurilor mobile (vilis mobilium possessio), consideraţie care
astădi a perdut mult din însămnătatea sa, din causa desvoltărei
averei mobiliare care, în timpurile moderne, tinde a deveni din ce
în ce mai mare. (Comp. Laurent. XII. 276. Pand. Fr. I. 4228.)
Ori cum ar fi, legiuitorul modern ar fi trebuit să nu lese a- Critica legei.
ceastă materie nereglementată, ci, din contra, ar fi trebuit să fi supus şi darurile manuale de o însămnătate oare care la formalităţile cerute pentru esistența, donaţiunilor în genere, căci, în practica dilnică, se constată că adese ori darul manual este un
tecst numai spre a înlesni abusul de încredere şi punerea

prela o

parte a averilor de moştenire.
Na
Aceste considerațiuni generale fiind espuse, naște întrebarea Donaţiunile
dacă, în legislația noastră, validitatea darului manual îndeplinit legislaţia
numai prin tradiţie, fără nicio altă formă, nu poate fi contestată ?
noastră. Gou1) Curtea Nancy. D. P. 75. 2. 6. Comp. şi C. Bordeaux. D. P. 52. 2. 125.
2) Troplong. Il. 1041. Demolombe. XX. 57. Comp. şi Curtea din Iași.
Dreptul pe 1881, No. 4.
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„Autorii francezi, în lipsă de teest, pentru a justifica o dată,
și mai mult validitatea darului manual, se întemeiază pe Art.
931
(al nostru 813), care reproducând ad literam tecstul ordonanţei
de
la 1731, nu supune la formalitatea autenticităţei foate donaţiu
nile
în genere, ci numai oră ce ucte cuprindătoare de donuțiu
nă, de
unde resultă că numai atunci când se încheie un act
pentru constatarea donaţiunei, trebuesc observate formele solemne
sub pedeapsă de nulitate. Acest argument trebueşte însă
considerat ca

neavenit

la noi, pentru

că tecstul

nostru

nu

se

esprimă

ca

acel
francez, ci prevede că tvate donațiunile se fac
prin acte autentice, de unde ar părea se resulte că și donaţiunile
manuale sunt
supuse acestei formalități, şi, în adevăr, această soluţie
a fost con-

sfinţită la noi prin mai multe decisiuni judecătoreşti.
!)

Nu cred însă ca această părere să poată fi
susținută cu succes, nică chiar faţă cu tecstul nostru (813),
cum se află el redactat, pentru că legiuitorul nostru, când
a modificat redacţiunea,
tecstului francez, nu s'a gândit la darurile
manuale. Apoi, validitatea donaţiunilor manuale mai resultă
încă din Art. 751, 758,
172, 972, 1642, 1909, și mai cu samă
din Art. 644 care, după
cât am văgut, prevede anume tradițiuneu
între modurile de a dobendi proprietatea. A admite numai
validitatea donaţiunilor manuale de mică însămnătate, a, presenturilor
obicinuite (Art. 751),
după cum făcuse Curtea, din Bucureşti
(Dreptul pe 1882, No 53)
„Şi după cum se admitea şi în dreptul
vechiii francez de D'Aguesseau
şi de Furgole (v. Demol. XX. 58.
Laurent. XII. 276), ar îns&mna a deschide calea arbitrarului,
căci cutare donațiune ar putea
fi socotită ca, îns&mnată, ear
alta ca neinsămnată, după apre
ciarea
suverană și necontrolată a judecăto
rilor fondului. Această distincie s'ar putea face numa

i de legiuitor, şi fiind că el n'a
făcut-o,
trebue să admitem că ori ce dona
ţiune de bani, titluri la purtător
sau alte mobile corporale,

ori care ar fi valoarea lor, sunt
scutite
de formele obicinuite ale dona
ţiunilor în genere și că ele
devin
perfecte numai prin tradiţiunea
obiectului dăruit, dacă această
tradițiune reală și efectivă a fost
făcută fără fraudă de un dăru
itor
capabil de a dispune unui
donatar capabil de a primi,
cu intențiunea de a transmite proprietatea
actualmente și în mod irevocabil.
”)
1) Vedi în acest sens: Tribun,
Ilfov și Curtea din București.
pe 1884. No. 76. Dreptul
Drep
tul
pe 1883,
No. 51 și pe 1882, No.
Comp Bonachi, IV. p. 65
53.
şi Ch. Bertheau. Revue de
diciaire, 'Tom. V, p. 165
la râforme juurm. (anul 1889.)

*) Bic, Trib. Ilfov, sub pre
șed. D-lui Alex.
nistru de Just
iţie.

Dre

Marghiloman

astădi

mi-

ptul pe 1882. No. 52.
7dem, Dreptul pe 1885.
No. 9. Veţi şi părerea
minorităţei (a d-lui Ciru
(Econom) în decisia
suscitată a curţei din Buc
Demol. XX. 58. Troplong. urești. Dreptul pe 1882, No. 53. Comp.
276. M, Colin. Revue pra IL. 1042, Arntz. II. 1880, Laurent. XII.
tigue, "Tom. 54, p. 200.
Tot în acest sens
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Validitatea darului manual,

Vedi Repert. Dalloz. Disp. entre vifs.

D. P. 46. 2. 87. D. P. 75. 2. 6. Vedi

Pand. Chron. Tom. V. (Anii 1870—1877)
In codul

Italian

(Art.

1056),

şi Curtea

din

Lyon

2. p. 231.D. P. 78. 2. 142.

cestiunea

de a

manual este în tot-deauna scutit de formele
țiunilor
cu acel

141

dice curtea din Iași (Dreptul pe 1881,

e și jurisprudența franceză.

1636.

-

se ști

dacă

obicinuite

darulJurisprudenţa

ale dona- gpaină:

este controversată, de și tecstul Italian este aproape identic
francez. Unii, în adevăr, sunt de părere că darul manual

”

e scutit de formalităţile obicinuite ale donaţiunilor, în tot-deauna și
oră care ar fi însemnătatea lui. Curtea din Genova, decisie visată
de curtea din Paris în D. P. 85. 2. 119. Alţii, chiar în lipsă de
tecst, întemeinduse numai

legislative care a
scdute

della

pe discuţiunile

urmate în sinul comisiunei

speciale, nominala

commissione

verbali delle

(9. processi

codul Italian

elaborat

con decreto del 2 aprile

1865, p. 369
mitele în care
gratitudine și
autorii (Ricci,

urm.) admit validitatea darului manual numai în lieste cu putinţă de a vedea în el o mărturie de
de afecțiune. In acest sens se pronunță mai toţi
Ferraroti etc.) şi mai multe decisiuni citate de Pa-

cifici Mazzoni
424 și de M.

în repertorio generale di jurisprudenza, Tom.
Colin în Revue pratique, Tom. 54, p. 500.

LI, p.

In cât privește celelalte legislaţiuni, ele sunt împărţite ; nici una Alte legislaînsă nu esclude validitatea darului manual. Astfel, pe când unele tiuni străine
legiuiri scutese

în mod

formal

1526

cod. Luisianiei,

Art.

manuale de

darurile

litate, fără a pune nici o limită (v.
1283

Art.

1724

ce forma-

ori

cod.

Olandez, Art.

cant. Friburg, Art. 921

cant. Valais

etc.), altele nu admit din contra validitatea lor de cât înti”'o limită
oare care. Astfel, după Art. 1056 din codul Saxoniei, nu se poate
dărui prin donație manuală mai mult de 100 taleri (3750 lei). In
Bavaria (codex Maximilhanus, lib. UI. cap. 8, Art. 17), acest maximum

este 100 fiorini (2500 lei). In codul cant. Vaud (Art.592), 600 lei,
în codul cant, Basel (Bâle), 500 de galbeni (Ordon. jud. din 1719);
în Spania, 500 maravedis de aur; în Portugalia, 3600 reis (1080
lei), sau numai jumătate din această sumă, după secsul dispunătorului.
Veţi asupra acestor legislaţiuni: Repert. Dalloz. Supplement. Disp.
entre vifs, 419. Idem. Colin. Revue praiique. Tom. 54. p. 493 wm.

Codul civil al cant. Berna conține earăși niște disposițiuni care cu
greu se pot justifica. Astfel, după acest codice (Art. 728, 729),

donațiunea emanată de la o femee neurmată de tradițiunea, reală,

nu € validă de cât sub condiţiunea de a fi făcută prin act autentic,
față, cu doi marturi, pe când asemene donaţiune emanată de la
un barbat este validă sub ori ce. formă ar fi fost făcut actul care
o constată. Care să fie oare rațiunea în puterea căreia se face această deosebire între barbat și femee ? Nici una. Disposiţia este
deci arbitrară și nu se potriveşte de loc cu
ale Elveţiei. In fine, între legislaţiunile care

liberale
darurile

moravurile
nu supun

manuale la nici o formalitate, în privința mobilelor, putem cita
legislaţia Angliei (Stat. 29, cap. 2 și 3 $ 4 și 17) (Lehr. Drept
Inglez. 625); acea a Suediei (Cod. din 1734, cap. 8, despre îmo-

bile) ; legislaţia Rusiei (Svodd zakonoff Russiiskoi

imperii,

cartea

5, Art. 593); acea a Imperiului Otoman. (L. VII. 838, 839.) (Drept
Musulman de N. de Tornauw, tradus de Eschbach) ete. — In privința codului

Austriac,

vedi

Art.

943

(1269

din codul

Calimach,)

A
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No. 4), resultă chiar din natura lucrurilor, posesorul fiind apărat,
prin însuși faptul posesiunei sale. (Art. 1909.)
|
Darul manual fiind o adevărată donaţiune, şi ori ce donaţie fiind un

contract,

cere,

pe

de

o parte,

acordul voinţilor în ve-

darului ma- derea de a face și de a primi o liberalitate, ) ear pe de alta, tramal.
dițiunea materială sau reală (Art. 1316) a obiectului dăruit, care
nu se consideră, în specie, numai ca o esecutare a contractului, ci
ca. un element constitutiv şi o causă eficientă a donaţiunei.
Tradiţie.
Darul manual este deci în dreptul modern un adevărat contract

re, în sensul

riguros

și strâns

ce

această

espresiune avea la

Romani, de unde resultă că simpla făgăduință verbală de a dărui,
chiar acceptată de viitorul donatar, ar fi lipsită de efecte, dacă,

ea n'a fost urmată de tradiţiune.
dăruit

la mai multe

persoane,

Deci, dacă un lucru mobil a. fost

dăruitorul

care

a fost pus

în pose-

siunea lui va, fi preferat și va, fi proprietarul lui. (Art. 972.)
De
asemenea, dacă dăruitorul a murit înainte de a, preda lucrul,
moştenitorii sei sunt autorisați a nu preda lucrul promis,
sau a]
cere înapoi de la donatar, dacă el s'a, pus pe nedrept în
posesiunea. lui, fără ca acest din urmă să aibă drept la vre o
despăgubire.

Tradiţiunea necesară pentru ca darul manual să esiste trebue

să se îndeplinească întrun mod estern și visibil
şi să procure donatarului o posesiune reală și efectivă a lucrului
dăruit (comp.
Art. 1314, 1316), căci numai astfel el va putea
să invoace erga

abredarea
1316.

omnes atât Art. 972 cât şi Art. 1909.2)
„Astfel, faptele susceptibile de a îndeplini
predarea lucrurilor
mobile
în materie de

vindere

cumpărare,

precum

ar fi

remiterea
cheilor clădirei în care s'ar afla obiectele dăruite,
sau simplul consimțământ al părţilor 3) (Art. 1316) nu
sunt prin sine însuşi în
1) Nu este însă nevoe ea concursul voinților
să fie de astă dată esprimat în forme solem

ne, ca pentru donaţiunile care se fac
prin
un act (Art. 814), ci numai conform drept
ului comun, pentru că
darul manual nu este un contract solem
n. Remiterea lucrului qăvuit de mână la mână nu este deci de
ajuns; pentru ca să esiste
donațiune, mai trebue încă ca această
remitere să fi fost făcută în
mod irevocabil de un dăruitor capabil
de a dispune, cu intenţiunea,
de a gratifica pe un donatar capabil
de a primi. Laurent. XII. 284.
C. Toulouse. D. P. 52. 2. 225. Vedi
și C. Lyon. D. P. 78. 2.142,
Idem. 'Trib. Paris. Pand. Period. 87.
2. 196.
2) Colin. Revue pratique, Tom. 54,
p. 236. Pand. Fr. 1. 4249. Bressolles. Dons manuels. 98. Arntz. 1.
1881. C. Lyon. D. P. 78. 3.
142.—Dacă tradițiunea este sau nu reală
de fapt care se apreciază în mod
Suveran de judecători, după îm2) Art. 1316 vorbind de predarea ca

Contitut po-

efect al consimțământului, se
referă
ceea ce altă dată se numea
fraditio

Dacă, presupunem

la constitatul D
brevi manu,

0 tradiție îndeplinită pe

calea

de

constitut
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genere îndestulătoare pentru a face ca darul manual să fie valid,
şi judecătorii vor aprecia dacă împrejurările permit de a vedea
în predarea

cheilor

o tradiţie

reală,

şi adevărată

stitui darul manual. 1)
De asemenea, simplul fapt din partea

de naturăa con-

|
donatarului de a pune Punerea unei

o marcă sau un semn pe lucrul dăruit, fără al lua în posesiunea pitt au a
nar

sa,

fi suficient pentru

darului manual. ?)
Tradiţiunea

trebue

a înlocui tradiţiunea, cerută la esistenţa

să intervie

cursului voinţilor ambelor părți şi
însă

intenţiunea,

iucrul dăruit

mu înlocueşte

în princip

înaintea

în

momentul

COn-

tradiţiunea.

Momentul

morței dăruitorului, când trebue

de a gratifica, animus donandi,

poate,

cu toate a- SĂ

ceste, în unele casuri, să se producă înainte sau după tradițiunea,
obiectului dăruit. 5)
Tradiţiunea reală și efectivă a obiectului dăruit scuteşte da-

ee

posesor, adecă un act prin care dăruitorul păstrează cu titlul de
usufructuar, de chiriaş, de depositar sau de împrumutător, detențiunea obiectelor dăruite, nu mai remâne nici o îndoeală că o atare
tradițiune nu este de natură a face să esiste un dar manual, pentru că pretinsul donatar nu are posesiunea reală și efectivă care
este neapărată la esistența acestui dar. Colin. Revue pratique. Tom.
54, p. 238. Arntz. II. 1881. Pand. Fr. |. 4258 urm. Laurent. XII. 977.

Ceea ce am dis în privința remiterei obiectelor dăruite pe cale Tradiţiunea

de constitut

posesor

nu se

mai aplică

la

remiterea lor pe cale Previ manu.

de tradițiune brevi manu, adecă la casul în care creditorul gagist
sau depositar a unui mobil ar devini donatarul lui, căci, în asemene
caz, depositarul san creditorul gagist are posesiunea reală a obi-

ectului dăruit,

.

şi pentru a realisa un dar perfect, este de ajuns ca

la această posesiune să se adaoge din partea proprietarului intenţiunea de a dărui, la care să consimtă și posesorul. Demolombe. XX. 73.

Colin. loco cit. p. 239. Aubry
I. 4260. Laurent.

XII.

277,

et Rau. V. $ 669, p. 479. Pand.fr.

în medio.

Arntz.

Il. 1881.

1) Colin. Op. est. p. 237. Bressolles. Op. cit. 98. Pand. Fr. 1. 4253. Comp.
C. Lyon (D. P. 55. 2. 6) şi Trib. Paris. Pand. Period. 87. 2.196.
2) Cas. Fr. D. P. 74. 1. 318. Colin. Revue pratique, p. 237. Pand. Fr.
I. 4255.— Această

cestiune

se discuta

şi la Romani.

In adevăr, pe

când Ulpian credea, după părerea lui Labeon, că marea pusă de
cumpărător pe lucrul cumpărat, în specie, un vas de vin (si dolum
signatum sit ab emtore), nu făcea a se presupune tradiţia lucrului
(L. 1 $ 2. Dig. Lib. 18. Tit. 6), Paul credea din contra că marea
pusă de cumpărător pe lemnele cumpărate echivala cu tradiţia lor:
„Videri

autem

Dig. Lib. 18.

trabes

traditas, quas

emtor

signasset.“

Tit. 6, de periculo et commodo

3) Vedi Pand. Fr. 1. 4263 urm.— Cu toate

(LL. 1. Ş 14.

rei vendita.)

că tradiţiunea trebue să Validitatea

aibă loc înaintea morței dăruitorului, totuși, darul manual poate darului masă aibă loc în extremis vite, aproape de darea sufletului, dacă
ie i
dăruitorul s'a desezisat de obiectul dăruit actualmente și în mod
”
irevocabil în folosul donatarului. Pand. Fr. 1. 4265. Colin. Revue
pratique. Tom. 54, p. 387 urm. Maread6. III. 630. Laurent. XII.
299. Demolombe. XX. 62. Comp. Curtea din Bordeaux și Nancy.
D.

P. 52.

2.

125.

D. P. 75.92.86.
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Redactarea rul

manual

de

inte de tra- semnătură

toate

formalităţile

statornicite

privată,

departe

de

de

legiuitor

a asigura

pentru

act scris sub

unui
şi redactarea.

celorlalte donaţiuni,

jrezulse a: perfecțiunea

eficacitatea

darului

ma-

gdițiune sau nual, ar putea, din contra, în unele casuri, să compromită, căci
fectuarea ei. tradiţiunea ar putea, în faţa unui act scris redactat înainte de

"199% tvadiţiune sau odată cu efectuarea ei, să fie considerată ca, esecu-

tarea unei donaţiuni inesistentă, din causă că ea a fost făcută prin
un act sub semnătură privată. Și în adevăr, unii susțin că îndată
ce

esistă

un

act

scris

iregular,

anterior

sau contemporan

cu

tra-

dițiunea, nu mai poate să esiste dar manual, pentru că tradițiunea,
n'ar fi, în asemene caz, de cât esecutarea san confirmarea unei
donaţiuni nulă în privinţa formelor, lucru ce nu este cu putinţă. !)
(Art. 1168.) In această părere, se aplică deci macsima: melius
est non habere titulum, quam habere vitiosum. Pentrua pune da-

rul manual la adăpost de ori ce discuţiune, dăruitorul va face deci
foarte bine de a nu redacta nică un act scris înainte
cu efectuarea tradiţiuneă.

sau

odată

„Redactarea
Cât pentru casul în care actul scris iregular ar fi fost reiregular în. dactat în urma tradiţiunei care a realisat darul manual, această

urma tradiţi- tradiţiune nu mai poate
lui care con. âCt

de

donaţiune

stitue. darul fect mai înainte prin
"Cum

un contract,

încă,

tradiţiune.

valid

validat mai în urmă
D

fi considerată ca făcută în esecutarea unui

nereductat

căci

Nu

în momentul

prin

redactarea

darul manual devenise per-

se poate, în adevăr,
formărei

sale,

concepe

ar putea fi in-

unui act iregular care nu era

Troplong. II. 1234 urm.—lIntr'o altă părere opusă,
se susține că
tradițiunea fiind translativă de proprietate, consti
tue tot-deauna un
dar manual, adecă, o nouă donaţiune indep
endentă de actul scris,
pe care donatarul n'are nevoe de a] invoca.
Laurent. XII. 375.
Duranton. VIII. „390. 'Toullier D. III. (partea
I) 180.—In fine, într”o
părere intermediară, se face următoarea distin
țiunea apare ca o simplă esecutare sau confir cțiune : dacă tradimare a, actului iregular, atunci liberalitatea nu va, fi validă
în baza Art, 1168; dacă,
din contra, din împrejurări resultă că
dăruitorul a înţăles a face
un dar manual, actul scris nu va, împed
ica darul de a fi valid, căci
dacă donațiunea nulă în privința formelor
nu poate fi confirmată sau
ratificată, ea poate, după Art. 1168,
să fie refăcută cu formele legiuite, și tradițiunea de mână la mână
este, în privinţa mobilelor,
0 formă legală prin care donaţiunea
făcută mai întăi prin un act
nul, poate să fie refăcută, dacă aceast
a a fost voinţa dăruitorului.
Demolombe. XX. 75. Larombiăre.
OBlig. IV. Art, 1339, 1340, No. 5.
Aubry et Rau. V. $ 660, p, 484.
Pand. Fr. 1. 4276 urm. Vazeille.
Art, 981, No. 6. Colin. Revue

pratique. Tom. 54. p. 244. Comp.
D.
62 107. D. P. 78. 2. 142.—Este
însă de observat că în toate
speciile în care darul manual este
menținut, tradiţiunea lucrurilor
mobile dă naștere la o nouă donaţiune,
de unde resultă că, donatarul nu va fi proprietarul mobilelor
dăruite din diua actului iregular, ci numai
din diua tradiţiunei. lor. (Pand.
. Fr. 1. 4281.)
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necesar la validitatea lui și care avea tocma
i de scop de a garanta pe donatar în contra, ori cărei bănueli
de sustragere. 1)

Din împrejurar

ea, că tradițiunea, reală scuteşte darul
de toate formele celorlalte donaţiuni între vii, resultă că manual Acceptarea
donata- darului mar
rul v'are nevoe

de a accepta conform Art. 814, donaţiunea ce i
se
face, căci, deşi donatarul trebue să accepte darul
manual, totuşi
e de ajuns ca el să consimtă conform dreptului comun
, și acest

consimțăment se va manifesta prin primirea lucrului dăruit
. (Laurent. XII. 290. Vegi şi supră, p. 142, nota 1.)
Pănă acum ani presupus față în faţă numai pe dăruitor
şi

pe donatar.

Se poate însă întâmpla ca tradiţiunea

prin intermediarul

unui de al treile însărcinat

de

dăruitor

remite |ucrul dărvit, sau de donatar de a'l primi în numele
și, în asemene

a primi

vreme

lucrul

mar

de a termediarul

luă, unuide al

caz, nu mai remâne nică o îndoeală că mandatul de
dăruit

nare

nevoe

ce însăși donaţiunea
Nici

Sevârşirea

să se sevârșească, Sari

o dificultate

nu

să fie

espres

și

autentic,

dacă

mobilele

de

este scutită de ori ce forme.?

esistă,

de

asemenea,

dă- Efectua

ruite s'au trădat unui representat legal al donatarului minor, pre- nearea
in

cum

ar fi epitropul

seu

ori unul

din

ascendenții

sei (Art.

407, dăruitorului.

815), sau când tradiţiunea sa făcut donatarului de cătră un al
treile care avea mandat de la dăruitor de a remite obiectele
dă-

ruite,

dacă

acest

mandat

a fost

esecutat

în

timpul

vieţeă

dărui-

torului, căci, în toate aceste casuri, donaţiunea a putut să se formeze prin concursul voinţei dăruitorului și a donatarului. (Demolombe. XX. 64.)
Ce trebue să decidem în caz când mandaţarul dăruitorului
n'a făcut tradiţiunea, donatarului inaintea morței mandantului?
Unii s'au încercat a susţine că această, tradiţiune âr putea în Eeotuarea,

făcută şi în urma morţei dăruitorului, sub cuvânt

că mandatarul arma morței

ar trebui să fie considerat ca un negotiorum gestor al donataru- dăruito
rului.
y
ag
pa
>
au:
u u Controversă,
lui (Art. 987 urm.)?): Aceaştă x părere
este însă inadmisibilă
, căci,

pentru ca să esiste gestiune de afaceri, trebue, înainte de toate,
să fie o afacere de gerat, şi în specie, cât timp donatarul n'a ac-

ceptat donaţiunea, el nu are nici un drept, nici macar eventual,
Și prin urmare, nici un interes şi nici o afacere de gerat. 4)
') Demol. XX.
2)

C. Bordeaux

77. Pand.

Fr. |. 4270

urm.

Colin.

Op.

cit. p.

242.

şi Lyon. R&pert. Dalloz. Disp. 1611 şi D. P. 78.2.

142.

Demolombe. XX. 64. Pand. Fr. 1; 4352. Colin. Op.
solles. Op. esf. 131. Curtea din Rouen. D. P.46.2.
în privința mandatului verbal, curtea din Paris. D.
5) Vazeille. Art. 931, No. 12 urm. Curtea din Lyon.

cit. p. 214. Bres87.—Vedi însă
P. 74. 1. 481.
Râpert. Dalloz.

*) Laurent.

XX.

Disp. entre vifs. 1648 nota 1. Veţi şi C. Amiens. D. P. 54. 2. 255.

Revue

XIL. 295. Marcad6. III. 630. Demolombe.

pratique,

p. 221

urm. Pand. Fr. |. 4358

V. $ 659, p. 479, nota 17.

65.

Colin.

urm. Aubry et Rau.
10

”
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Art.

1611.

Aceeaşi conclusie este admisibilă dacă cel de al treile nu se
consideră ca un mandatar, ci ca un depositar, căci Art. 1611
dispune că, în caz de moarte a deponentului, lucrul depus nu se
poate restitui de cât mostenitorilor sei, și acest tecst pare a, avea
în vedere tocmai ipotesa, unei liberalităţi făcută prin intermediarul
unui de al treile.!)
Cel de al treile însărcinat cu remiterea obiectului dăruit fiind
deci în genere considerat ca un mandatar al dăruitorului (Art.
1532), trebue să facem următoarea distincţiune: 10 sau el are în acelaş timp mandat de la donatar de a primi în numele lui, obiectul dăruit, și în asemene

caz,

darul

manual

devine

perfect

prin

remite-

rea obiectului în mânile acestui mandatar, căci esistă concurs al
voinţilor constatat prin mandatul dat de donatar, de vreme ce
dăruitorul esecută voinţa donatarului prin predarea lucrului dăruit
în mânile mandatarului; 20 sau cel de al treile are mandat numai
de la dăruitor spre a remite lucrul donatarului, fără ca acest din
urmă săi fi dat mandat de a/l primi, și în asemene caz, darul manual nu devine perfect prin trădarea lucrului în mânile mandatarului,

ci numai

şi prin remiterea

prin

acceptarea

darului

de cătră mandatar

din

a lucrului

partea,

donatarului

dăruit în mânile

donatarului, căci numai atunci esistă tradiţiunea. (Laurent. XII. 291.)

Cât timp, deci, donatarul n'a acceptat darul manual, dăruitorul
poate să'şi revoace oferta sa, căci simpla remitere a lucrului dă-

rait. în mânele mandatarului nu'l leagă întru nimic. (Laurent. -XII.
292

şi Cas. Fr. D.. P.67.

1. 401.)

Cât timp dăruitorul nu'şi revoacă oferta, sa, donatarul poate
să primească darul, însă această. acceptaţiune nu poate să aibă loc

de cât în timpul vieţei dăruitorului şi în momentul când el este
capabil de a consimţi. (Art. 814.) Deci, dacă dăruitorul moare, acceptarea nu mai poate să aibă loc, pentru că concursul voinţilor
nu mai este cu putinţă, de unde resultă că, predarea, lucrului dăruit de cătră mandatar în mânile donatarului este lipsită de ori
ce efecte, dacă această tradiție a avut loc în urma morţei dăruitorului, chiar dacă donatarul ar fi acceptat darul pe când trăia

încă dăruitorul, căci acceptaţienea fără, tradițiune nu este
entă, şi în specie, tradițiunea nu mai poate să aibă loc, de
ce cel de al treile era mandatarul dăruitorului, pentru care
seda lucrul, și acest mandat a. fost de drept revocat prin
tea lui. (Art.

1552.)

(Laurent. XII.

suficivreme
el pomoar-

293.)

Ce se va “face deci cu obiectul dăruit care, la moartea

dă-

1) Comp. Demoli . XX. 67. Colin . Op. Op. cit
291

urm. și

XXVII.

D. P. 54.2. „256.

117. Pand.

p. 217 urm. . L Laurent. XII.
Fr, 1.4565, C. Paris şi Cas. Fr.

D. P. 67. 1. 401.D.P. 82.1. 314, Vedi şi Curte
a
din Montpellier. Repert. Dalloz. Supplement.
Disp. 442, nota 1.
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seu şi pe care acest

donatarului?

Acest

obiect făcând

parte din patrimoniul dăruitorului, se va reîntoarce la moștenitorii sei. 1)
Aceeaşi soluţie este aplicabilă chiar când dăruitorul ar fi po-Casul în care
runcit celui de al treile de a nu remite lucrul dăruit donataruluidăruitorul
ar
de cât în urma morței sale, pentru că această pretinsă liberalitatelucrul
dăruit

n'ar fi nici o donaţiune, nici un legat. Ea n'ar fi o donaţiune, în S5 fie remis
adevăr,

ci numai

o simplă

ofertă,

pentru

că

lipseşte

acceptarea în urma mor-

din partea donatarului, şi nu aparţine dăruitorului de a transfor-

ma prin singura sa voință o ofertă într'un contract. Ea
n'ar fi
de asemene un legat, pentru că lipsesc formele prescrise de lege

pentru esistenţa, testamentului. 2)
Aşa, dar, darul manual trebue să fie anulat
punătorul ar fi subordonat condiţiunei morţei sale
lui donatarului, chiar dacă el ar fi prevădut că
să se facă cu titlul de restituire, pentru motive

de onoare, pro

male ablatis.3)

Aceeași soluţie

de câte ori disremiterea lueruaceastă remitere
de delicateţă şi

ar fi admisibilă

când liberalitatea, în loc de a se esplica prin motive

de

delicateţă, s'ar

datori

numai unei

intențiuni

fi sale:

pioase,

de onoare şi
precum

ar

fi, de esemplu, darul ce s'ar lăsa pentru a fi distribuit săracilor. 4
Tradiţiunea, fiind necesară pentru perfecțiunea darului ma.
.
.
s

Lucrurile

A
.__.
.
pot
iace
nual, și ea nefiind cu putinţă de câtA în
privința mobilelor corpo- care
chiecăul
rale, pentru care posesiunea formează un titlu de proprietate (Art. rului manual.

1909),

de aici resultă că numai mobilele corporale, gue

sui na-

1) Cas. Fr. D. P. 82. 1.313. Idem. Curtea, din Montpellier. R&pert. Dalloz.
Supplement. Disp. ete. 442, nota, 1. Curtea din Paris. D. P. 54. 2. 956.
Comp. Laurent. XII. 294. Pana. Fr. 1. 4364. Colin. Op. cit. p. 215
urm.

Demolombe.

XX.

65, în fine.

-

*) Laurent. XII. 296 și XXVII. 118. Demol. XX. 66 urm. Aubry et Rau.
V. $ 659, p. 480. Colin. Op. cit. p. 229 urm. Bressolles. Op. cit.

141, 142. Pand. Fr. 1. 4373. Cas. Fr. D. P. 79. 1. 298. D. P. 46.
1, 244. 0. Bordeaux. D. P. 54. 2. 81. — Contră. Vazeille. Art. 934. |

No. 12. Mass6-Verge.
trats. |. 481 urm.

V.$ 736, p.9, nota

Curtea

Amiens.

17: Paul Pont. Petits con-

D. P. 54.

2. 255.—Ia

Romani,

depositarul era obligat a remite lucrul depus celui de al treile,
în urma morței deponentului. (L. 26. Pr. Dig. Lib. 16. Tit. 3.)
2) Colin. Op. cit. p. 232 urm. Demol. XX. No. 67 p. 64. Pand. Fr.l.
4382 urm.
— Contră. Duranton. VIII. 397 şi Dalloz. Râpert. D;sp.
entre vifs.

1650,

după

care darul

manual

ar

trebui

menţinut

de

câte ori el va fi făcut cu titlul de restituire. (Argument din Art.
1092, după care repetiţiunea nu este admisă în privința obligaţiunilor naturale achitate de bună voe.) Această părere este însă inadmisibilă, pentru că defunctul n'a însărcinat pe cel de al treile a
face o plată, ci o donaţiune.
:) Colin. Op. cif. p. 234. Pand. Fr. 1. 4384.
— Vegi însă Demolombe,
XX.

No.

67,

p. 64,

post mortem, când

care

admite

el nu are de

validitatea

obiect de

unui

asemene

cât sumi

mandat

neînsămnate,
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tura tangi possunt (Iustit. $ 1. Lib. 2. Tit. 2), precum banii, productele, juvaerele etc. pot face obiectul unni dar manual. !)

Imobile şi

Astfel, imobilele şi mobilele incorporale

(ereanţele) guce

în

molite A neor jure consistunt (Instit. $ 2. Lib. 2. Tit. 2) nu pot fi dăruite de
manu ad manum. Pentru aceste din. urmă, mai trebueşte încă un
act de cesiune. *) (Art. 1391 urm.)
Titluri la
Cât pentru lucrurile incorporale (drepturile) represintate prin

Potător.

un titlu la purtător,

ele, după părerea tuturor, pot face obiectul

unui dar manual, şi darul este perfect prin tradiţiunea titlului. 5)
(Vedi Art. 171 din noul cod de comerț, după care proprietatea
acțiunilor la purtător se transferă prin simpla tradiţiune a. titlului)
Reseria su
Darul manual poate să aibă de obiect titluri la purtător,
liditatea qa- Chiar

dacă

dăruitorul

și-a reservat

vului manual. se poate (ice, în adevăr,

venitul. sau

că dăruitorul

usufructul lor. Nu

nu sar fi desezisat actual-

Controversă. mente și în mod irevocabil de valorile dăruite. 4

Reserva nude

Dacă

Controversă-

să'și reserve usufructul,

nimic nu Par

XII. 279. Aubry et Rau. V. $ 659, p. 478. Colin. Op. câl. p. 251
urm. Pand. Fr. Donations. I. 4287.
Mobilele susceptibile de o corporalis possessio pot, face obiectul
unui dar manual, ori care ar fi valoarea lor. Curtea din Nancy. b.
P. 75. 2. 6. Demolombe. XX. 58.

Dăruirea unei

Ă

Corăbiile sau vasele,

însă

: omar .
|
niversalita-

de

și sunt mobile

fi dăruite de mână la mână,

pentru

(Art.

490 C. Com,), nu pot

că ele nu pot fi înstrăi-

nate de cât prin act scris. (Art. 493 Cod. Com.) Pand. Fr. IL. 4297.
Comp. Cas, Fr. D. P. 70 1. 497.
Varul manual nu poate, de asemene, să aibă de obiect o
univa-

te de mabile
indivisie.

poate

1 pemolombe. XX. 68. Arntz, II. 1881. Marcade. LIL. 630 bis. Laurent,

pprăbil at
y

dăruitorul

e

proprietăţi.

salitate de mobile, ci numai un mobil individual, după cum el nu
poate să aibă

de obiect o parte indivisă din un mobil, pentru că
, tradițiunea reală ar fi atunci cu neputinţă. Pand. Fr. [.
4298—4300.
2) Laurent. XII. 279. Troplong. II. 1057. Demolombe. XX.
70. Arntz. Il.
1881. Aubry et Rau. V. $ 659, p. 480. Rpert.
Dalloz. Disp.entre

vifs. 1617. Pand. Fr. L. 4316 urm. Vedi însă

Acţiuni nominative,

Curtea din 'Trăves.
Report, Dalloz. loco cit. 1618, nota,
1.
e asemenea, nu pot face
l unui
dar
iuni
nominative (Trib. Paris. Pand. obiectu
Period. 87. 2 a
matual acțiunile
personale și drepturile reale aplicabile
la un lucru care nu poate
, fi transmis de mână la mână, Pand.
Fr.
Repert. L. 4288 urm.
) Ant, II. 1881. Laurent. XII, 281.
Demol. XX. 69. Aubr
, Î, 659, D. 480 Pand. Fr. IL. 4331.
Curtea din Nancy şi din Lyon.
o
Bal „15.2.
6. D. P. 78. 2. 149. Idem.
)

Colin. Revue pratigue.

Tom. 54, p. 394

C. Paris.

urm

D.

Tribun.

P.85.2. 117.

îi. 0. Paris. Dreptul pe 1691, No. 34 și- 85. Cas, Fr.D.dinP. Melun
E0. 1.
16, 12
ST, Idem. C. Paris

și Dijon. D. P. 52. 2. 971.
7 2 a D. p. 85. 2. 117. Pand. Fr.
1. 4256 şi 4293 urm.
AL ! ri Jontră. Curtea din
Paris.
D.
79. 1. 253 şi
DE. 80,1,
1 (decisie casată.) Vedi şi Râpert.P. Dalloz.
Supplfout.
2sp. entre vifs. 434, nota 1. Idem.
Curtea din Gand. Pasicrisie belge. 1880. 2. 295, Vedi
şi înfră, p. 151, tecst și nota
4.
Aa
A e

împedica

de

a'şi
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nuda

tul titlurilor la purtător. !)
Dar, dacă

titlurile

proprietatea,

la purtător

manual, toată lumea recunoaşte
sunt

cambiile,

polițele,
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tratele,

pot
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să facă

că efectele
biletele
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la

numai

obiectul

negociabile,
ordin

sau

(Art. 270 urm cod comer.) nu pot fi transmise de mână

numai „prin

tradiţiunea

lor,

chiar

dacă

veni-

unui dar Cambii, bi-

precum ete Ia ordin

la domicil
urm 277 urm.

la mână Cod. Comerţ.

ele ar fi fost emise pentru

constatarea unei creanţe pur civile (Cas. Fr. D. P. 78. 1. 241), pentru

că proprietatea

De

lor se transmite prin gir. *) (Art. 277

câte ori dăruitorul

Cod. Comerţ.)

va voi deci să transmită de mână

la Necesitatea

mnână proprietatea unei poliţe sau unui bilet la ordin, pe lângă tra

dițiunea titlului în mânile donatarului,
gireze tot pe numele lui, scriind girul

el va mai trebui încă so
pe poliţă sau bilet, pu-

Iu gir.

nându'i data și semnătura sa, şi acest gir va transmite proprietatea poliţiei sau a biletului, chiar dacă el ar fi în alb, fără să

se arăte numele aceluia în ordinul căruia el e făcut, căcă donatarul n'ar avea de cât să complecteze girul în alb. 5) (Art. 279

Cod. Comerţ. din 1887.)
|
Girul însă în care s'ar adăoga clausa, „pentru încasări“, „prin (Gasurile în

procuraţiune“, „pentru mandat“, „valoarea, în garanţie“ ete. n'ar consideră ca
transmite proprietatea biletului sau poliţei, ci siar considera nu- At mandat

mai ca un mandat.

(Art. 280 Cod. Comerţ.

Proprietatea, literară sâu artistică poate

unui dar manual.
manuscript
mate, prin

Astfel, este necontestat

din 1887.)

că

încă

Comerţ,

face

obiectul Darul manual

proprietatea

unui uScript

se va putea strămuta, ca, şi acea a unei cărți impritradițiunea lui şi donatarul va putea să tragă din el

toate foloasele legale, putând

să! înstrăineze

sau

să

transmită,

prin moştenire. £)
|
1) Pand. Fr. Î. 4296. C Paris. Pand. Chron. (anii 1870—1877) Tom.

V. 2. 238, notab și Râpest. Dalloz. Supplement. Disp. 434, nota 2,
Laurent. XII, 310. Mareade. III. 630 bis. Troplong. Il. 1057. Mass6Verge. III. p 70, nota 13. Pand. Fi. 1. 4334. Curtea Pau. Râpert,
Dalloz. Dispositions, 1627, nota 1. Comp. D. P. 87. 2. 110.D.P.
88. 2. 288. C. Besancon. Dreptul pe 1889. No. 30. Dacă însă biletul n'ar cuprinde de cât menţiunea sumei de plată și semnătura
debitorului, atunci el constituind un titlu la purtător, ar fi transmisibil prin tradițiunea lui. Curtea din Pau. D. P. 86. 2. 230.
,
5) După vechiul cod de comerț (Art. 133), girul în alb nu strămută Deosobire
proprietatea efectului, ci se consideră numai ca o procură, de unde între cosul
resultă că un gir alb făcut sub vechia lege comertială, înainte de şi acel nou.
1887, nu strămută proprietatea efectului, ci se consideră numai ca
un mandat, soluțiune care se admite generalminte şi în Francia (Laurent. XII. 310. C. Douai.D. P. 47. 2.182. C. Besancon. Dreptul pe
1889, No. 30), cu toate că acolo cestiunea e controversată. Vegi
*)

asupra

acestei

controverse,

care nu mai

are

astădi nică un

interes

la noi: Pand, Fr. 1. 4341 urm. Demolombe, XX. 109.
3) Demolombe. XX. 71. Laurenţ. XII. 283. Pand. Fr. 1. 4302. Comp.
Curtea din Bordeaux. Pand. Chron. Tom. IL (Anii 1830—1844) 2.
p. 208.—Remiterea unui manuscript ar putea însă, în unele casuri,

|
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însă cestiunea

devine

controversată,

MANUALE,

este asupra punc-

dreptu ui de tului de a se şti dacă darul manuscriptulvi atrage după sine trans-

Controversă. miterea, proprietăţei literare, adecă dreptul de al publica. După
adeveratele principii, trebue să decidem că donaţiunea unui manuscript. nu atrage transmiterea proprietăţei literare, pentru că
această proprietate fiind un drept, adecă un lucru eminamente incorporal, darul mânual nu poate, după cât am vădut, să aibă de
obiect de cât mobile corporale. ))
Proprietate
Aceeași soluţiune este fără nici o îndoeală admisibilă în pri-

artistică,

vinţa, proprietăţei artistice. ?)

Regulele de

Darul manual

|

nu deroâgă

la regulele

de fond ale donaţiuni-

fond aplica” Jor, ci numai la regulele de formă. Acesta este un princip nemanual. Contestat și proclamat de însuşi Jaubert în raportul seu cătră tribunat.

Capacitatea

vărilor.

(Vegi supră, p. 138.)
Din cele mai sus espuse

resultă

să, aibă loc de cât între persoane

dispune. 5)

că darul

capabile

manual

de a primi

nu

poate

și dea

Darurile maDarurile manuale pot să aibă loc şi între soți, căci, de şi
nuale lopotîntre
să IMtimitatea
intimi
iatay
:
.
,
aibă
vieţei
conjugale
poate, dupăgacum foarte bine
dice Curtea
soți. — din Paris (D. P. 59. 1. 412), să fie ocasiunea unor abusuri şi a |
unor speculaţiuni condamnabile, totuşi posibilitatea fraudei nu poate

să oprească validitatea între soți a unei
un tecst de lege n'o opreşte. 4)
constitui numai

liberalităţi pe care nică

un deposit, sau o donaţiune

ȘI ca atare, ar trebui supusă

formelor

cu pricină de moarte,

testamentului.

Tribun.

şi

Curtea din Paris. Pand. Chron. loco cit. nota a.
') Laurent XII. 283. Vazeille. Art. 931, No.4. Aubry et Rau. V.$
659 p. 480. Colin. Revue pratique, Tom. 54. p. 259. Pand. Ir.
Repert. 1. 4306 urm. Comp. și Curtea din Paris (D. P.78. 2. 137)
care a decis că cesiunea, proprietăței literare nu implică pe acea
a manuscriptului.—C'ontră. Demolombe. XX. 72. Troplong. Il. 1056.
S. Lescot, III. 595. Mass6-Verg€. III. p. 72, nota 13. Renouard.
Droits d'auteur. II 167. După aceşti autori, tradițiunea manus„__eriptului ar cuprinde o donaţiune a proprietăţei literare,

*) Pand. Er. L. 4312.—Cas.

franceză a decis însă, în secțiuni unite,

că vândarea unui tablou, fără nici o reservă, transferă cumpărătorului dreptul de a'l reproduce prin gravură, de unde resultă
că
dreptul de reproducțiune n'ar fi de cât accesoriul proprietăţei ta-

bloului.

(Vegi

această

decisie

publicată în Pand. Chron. Tom. II

Anii 1830—1844. |. p 335 și în Râpert. „lui Dalloz. Propricte litter.
281, nota 1.) Această soluţiune admisă şi de curtea din Paris
(D.

P. 81.

2. 61)

este însă foarte

contestabilă,

Vedi

Colin.

Revue pra-

tique. Tom. 54. p. 261 urm. Comp. Pouillet. Proprittă litttraire. 863.
3) Laurent. XII. 300. Colin. Op. cit. p. 401 urm. Pand. Fr. L.
4397.—

In puterea acestui princip, am vEdut supră,

,

p. 49, că persoanel

e
morale nu au capacitatea de a primi un dar manual,
fără a fi autorisate de puterea, esecutivă. (Art. 811, 817.)— Acei osândiţi
la”
munca silnică și la reclusiune vor fi de asemene
incapabili de a
face chiar

un dar manual, în timpul pedepsei lor. (Art. 13, 16
) Colin. Op. cit. p. 401 urm. Laurent. XII 298. Pand. Fr. Cod. Pen.)
1. 4398
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Remâne însă bine înțăles că darul manual sevârşit între soți Art. 937.

va

fi revocabil conform principiului înscris în Art. 937. )
Donaţiunile manuale făcute unui fiu sau unui alt descendent vor Regule de

fi supuse raportului, ca ori și care donațiune, pentru că acesta este îndisponibilisensul Art. 751.*) Ele vorfi de asemene reductibile, de câte ori

vor

întrece

partea

disponibilă.

Darul

manual

este în princip irevocabil, ca ori ce donaţiune, Irevocabilioa

ax

şi dăruitorul

(Art. 847

urm.)

â
3
ii
nu se poate sustrage, în
această, privinţă,tă de la regula tatea
manual.darului
Art,

inscrisă în Art. 801.5) Astfel, darul manual nu este valid de cât
801.
sub condițiunea ca dăruitorul să se deseziseze actualmente și în
mod irevocabil de lucrul dăruit. (Art. 801.) (C. Lyon. D.P. 85.2 221.)
Darul manual poate fi făcut sub o condiţiune sau o sarcină Modalităţile
oare

care,

precum

ar fi acea

de a servi o rentă

viageră

dăruito- sub, care pot

rului, ori unui al treile, căci nimic nu se opune la aceste pacte rurile manuaccesorii, ) de unde resultă, după cum a decis tribunalul din Lyon,
2
la 17 Iulie 1889, că darul manual va fi revocabil, în baza Art.
829, dacă donatarul nu va esecuta sarcina sâu condițiunea impusă,
de dăruitor. (Pand. Fr.1l. 4427.)
Legiuitorul neresolvând cestiunea de a se şti cui incumbă
,
.
,
.
sarcina de a dovedi darul manual, s'a referit la dreptul comun, de
unde

resultă

că

acel

care

invoacă

darul

manual

urm. Curtea din Paris şi Cas Fr. D. P.59.1.
Bordeaux.

R&pert.

Dalloz.

Dispositions.

Femeea va trebui să fie
pentru

a face

un

autorisată atât

manual

ce

411. Jdem. Curtea din
nota

1.

pentru a primi cât şi

dar manual, însă autorisarea n'are nevoe să fie scri-

să. C. Paris. D.P. 52. 22. 2. Pand.
') O. Bordeaux, decisie citată în nota
Tom. 54, p. 403. — Calitatea de
echivocă posesiunea ce ar invoca
darul

1602,

va trebui să'l do-

elar

afirma

Fr.I. 4403. Colin. p. 403.
precedentă. Colin. Revue pratique.
soț fiind însă susceptibilă de a face
pretinsul donatar pentru a stabili

că i-a fost făcut, judecătorii sunt au-

torisaţi a pune în sarcina soțului gratificat dovada liberalităței.
Pand. Fr. ]. 4400, Colin. Op. cit. p. 402. Comp. Trib. Florac (D. P.
49. 5. 120) și Curtea din Toulouse. D. P. 82. 1 433.
2) Laurent. X. 596, 597. Colin. Revue pratigue. Tom. 54, p. 445 urm.
Demol. XVI. 255, 328 urm. Cas. Fr. D. P. 47. 4. 409. Vegi și D.
P.

80.

2. 253.

Numai

presenturile

obicinuite

sunt scutite de raport.

(Art. 759.) Cestiunea, este însă cu toate aceste controversată. Vedi
Tom.

III al lucrărei

noastre, p. 485,

nota

3.

3) Laurent. XII. 297. Demol. XX. 61. Pand. Fr. |. 4414, Colin. Revue
pratique. Tom.

54. p. 385 urm. Tot în acest sens este și jurispru-

Laurent.

290.

dența. Vegi D. P. 71. 2. 105.D.P. 79. 1. 253. Pand. Period. 88. 2. 85.

4

XII.

Demol. XX.

78.

Colin.

Op. cit.

Pand. Fr. 1. 4420 urm. Cas. Fr. și C. Paris. D. P.

p. 394 urm.

80.

1. 461 şi

Pand. Chron. Tom. V. (Anii '1870— 1877) 2. 238, nota b. — Contră.
Labb6. Revue critigne. Tom. 48 (anul 1882) p. 338 și Sirey. 82. 2.
36, ad notam. In puterea: acestui princip, am vădut că dăruitorul

poate să'şi reserve usutructul tilurilor dăruite. Vegi supră, p. 148,
unde se arată controversa.

Povedirea
“ nuai.

darului ma-

132

CODUL CIVIL.—CARTEA 1.—TIT,

vedească,

bit

conform

principiului

omus probandi. 1)
Cât pentru modul

înfră, p. 155
acea

înscris

I1].— Sa 1.— DARURI

în Art. 1169:

se va putea

se

presintă

în care pretinsul

cele mai

donatarse

MANUALE,

actori

încum-

face această dovadă, vedi

urm.

Situaţiunea care
este

cum

U.—CAP.

multe ori în

practică

găseste

în posesiunea

mo-

Care

va, fi valoarea

po-

bilelor litigioase şi susține că a fost gratificat, pe când reclama
ntul tăgădueşte esistenţa darului. Eată, de esemplu, niște
moştenitori ai pretinsului dăruitor care stabilesc că efectele
mobiliare
deţinute actualmente de pârit au aparținut: lui de cujus,
înaintea
morțţei sale, susținând, fără însă a dovedi alegaţiunea,
lor, că posesorul deţine în mod fraudulos aceste efecte, sau că
el trebue
să le restitue în puterea

unui

contract.

sesiunei donatarului şi fi-va el obligat, în asemene
caz, a dovedi
esistența darului manual, față cu pretențiunile moşteni
torilor?

„Atât doctrina cât şi jurisprudenţa sunt
unanime pentru a, recunoaște că detentorul mobilelor litigioase
n'are nimic de probat,

Condiţiunile
ce trebue să
întrunească,

posesiunea,
donatarului.

şi că posesiunea lui constitue pentru dânsul
un titlu complect de
proprietate (Art. 1909), aşa că el este scutit
de a arăta chiar
împrejurările în care darul manual a avut
loc. ?
Pentru

ca posesiunea

să producă,

însă

acest

efect,

să fie continuă, neîntreruptă, publică şi sub
nume de
(Art. 1847), de unde resultă că Art, 1909
nu va mai
il de câte ori reclamantul va stabili ca
posesiunea

ea, trebue

proprietar
fi aplicapretinsului

1) Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1884, No.
76. Pand. Fr. Donations. |. 4439
urm. Colin. Revue pratique. Tom. 54,
p. 268 şi 296.
2) Demol. XX. 79. Laurent. XII. 285.
Pana. Fr. I. 4442 urm, Bres-

Opunerea
Art. 1909
când se pretinde de posesorul mobilelor că darul
emană de Ja
însuși reclamantul sau
de la autorul
seu.

Controversă.

După unii. Art. 1909 ar putea fi invoc
at cu succes de cătră
posesorul mobilelor litigioase nu numa
i atunci când el ar pretinde
că le a primit ca dar de la altul de
cât reclamantul, dar și de la
însuși reclamantul sau de la autorul seu.
Pand. Fr. 1. 4451. Bressolles. Op. cit. 253. Repert. Dalloz.
Supplement. Disp. 448, 449.
Vedi și D. P. 86. 2. 209, în notă. — Contr
ă. Marcade. Prescription.
Art. 2280, No. III. Cas. Fr. D. P. 79.
1.
253.
Idem. Tribun. ChateauThierry și C. Amiens. Rspert. Dallo
z. Supplement. 448, nota 1. C.
Paris. Pand. P6riod. 91. 2. 47. Acea
stă din urmă părere mi se pare
Dai juridică, pentru că, după
cum dice şi Tribun. de Ilfov (Drep
tul
pe 1884, No. 76), Art. 1909 are
de scop apărarea posesorului unui
mobil contra unei revendicări din
partea, celor de al treile, earnu
în contra acţiunei aceluia, care
printi"Ensul sau prin autorii
sei,
fiind parte la actul ce este causa,
posesiunei, atacă acest act.
|
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donatar este precarie, delictuoasă, necertă, obscură şau echivocă. 1)
Posesiunea, ar fi precarie, când pretinsul donatar par stă-

pâni lucrul ca proprietar, ci în puterea unui contract de închiriere,
de deposit, de mandat etc.

Dovada precarităţei confundânduse cu acea a contractului *) Dovada, predin care ea resultă este supusă regulelor dreptului comun, aşa în carităței „pocât proba testimonială şi presumţiunile nu vor fi admise de cât Dreptul copentru o valoare mai mică de 150 lei, sau când ar esista un înPuceput de dovadă scrisă. 5) (Art; 1191 urm.)
Dacă însă reclamantul
donatar este resultatul unui
înșălăciuni, sau a unui deposit
țălege că ori ce dovadă va fi

țiunile, puţin importă

valoarea

In fine, reclamantul

donatar ca echivocă,
prejurări

și fapte

ar susținea că posesiunea pretinsului Dovada pună
dedelict, de esemplu, a unui furt, a unei , posesiuni
Pictuvase
necesar (Art. 1198 $ 2 şi 1621), se înadmisibilă, chiar marturii şi presum-

mobilelor litigioase. *) (Art.

va putea

să atace

și, în asemene

materiale

care

caz, fiind vorba de

n'au

1198.)

posesiunea pretinsului Dorada
iun peie-

putut

nişte îm-!

chivoce

fi constatate prin acte

scrise (Art. 1198), dovada testimonială și presumţiunile vor fi în
tot-deauna admise, fără nici o îndoială. 5)
')

Laurent.

XII.

286.

Demol.

XX.

79. Pand. Fr. 1. 4454 urm. M. Colin.

Revue pratique. Tom. 54, p. 272. Trib. Chateau-Thierry (8 fevr.
1879) Repert. Dalloz. Supplement. No. 448, p. 140, în notă. Vedi şi

D. P. 82. 1. 433. Pand. Period. 1890. 1. 265. Comp. şi Curtea din

Paris. Dreptul pe 1888, No. 24.
*) 'Trebue să punem în rEndul contractelor și delictele

care

împlică

esistenţa unui contract, precum este abusul de încredere. (Art. 322
urm. Cod. pen.) In adevăr, dovada prealabilă şi neapărată a acestui

contract nu se va putea face, chiar înaintea tribunalelor represive,
de cât potrivit Art. 1191 urm. C. C. Râpert. Dalloz. Abus de confiance. 181

Colin.
Curtea
%) Pand.
solles.
P.

73.

urm.

şi Pand.

Fr. Repert.

Abus

de confiance,

179

urm,

Revue pratique. Tom. 54, p. 274, nota 1, şi p. 280, nota 4.
din Poitiers. Pand. Pâriod. 1892. 2. 100.Vedi şi p. 159, nota 3.
Fr. 1. 4456 urm. Laurent. XII. 287. Demol. XX. 80. BresOp. est. 256. Colin. Op. cit. p. 274 urm. şi 282. Vedi şi D.
2. 26

şi

131.

D. P. 75.

2.

114.

D.

P.77.2.

9 şi 129

D.

P. 82. 1. 68. Pand. Pâriod. 87 1. 285. Vegi şi L. Beauchet. Pand.,
Pârivd. 90. 1. 265, ad notam.
— Dovada precarităței posesiunei se
mai

poate

Demol.
resulte

se va
D. P.
*) Pand.
solles.

XX.

încă

face

prin

mărturisirea

şi jurământul

80. Colin. Op. cit. p. 282.

o dovadă

complectă

sau

Din

numai

un

adversarului.

mărturisire poate să

început

de dovadă, care

putea complecta cu alte probe. C. Pau. D. P. 75 2. 113.
77. 2. 129. Demol. XX. 81. Colin. Op. cit. p. 282, nota 4.
Fr. 1. 4461. Laurent. XII. 287. Demolombe. XX. 79. BresOp. ct. 258. Colin. Op. cit. p. 273 şi 280. Vegi şi D.P.

70. 1. 84. D. P. 75. 2. 114.D. P. 77. 2. 9.[.
Period. 90. 1. 265, ad notam, colona 2.

5) Pand. Fr. 1. 4462. M. Colin. Op.

cit.

p.

275

Beauchet, în Pand.

Bressolles.

259. Curtea din Pau. D. P. 75. 2. 114. Curtea din Orleans.
70. 1. 84. Repert. Dalloz. Supplfment. Disp. entre vifs. 451.

Caracterul echivoc al posesiunei putând să

Op. cit. Împrejurările
D. P. posesiunea
să fie echi-

resulte din diferite

—vocă,

CODUL

CIVIL.
— CARTEA

III.
— TIT. 1J.—CAP. JI11.—Sa I.—DARURI MANUALE,

De câte ori reclamantul va putea stabili că posesiunea, pretinsului donatar este precarie, delictuoasă sau echivocă, de atâte
oră, acest din urmă nu va putea să invoace Art. 1909, însă totuşi el va putea dovedi, că, cu toate aparențele care sunt în conîmprejurări,
mai

mult

este cu neputinţă de a le semnala

cu cât tribunalele

au

în această

pe

toate,

privinţă

cu atât

o apreciare su-

verană. (Curtea din Douai și Pand. Fr. 1. 4463.) Imprejurările care în
practică fac cele de mai multe ori ca posesiunea se fie echivocă

și lipsită de animus domini sunt:
1? Comunitatea de locuinţă între dăruitor

Comunitate
de locuință
intre dăruitor

şi donatar,

şi donatar şi 20 ab-

stențiunea din partea detentorului titlurilor la purtător de a încasa
cupoanele lor. Cclin. Revue pratique. Tom. 54, p. 276 urm.
Se admite în genere că comunitatea de locuință între pretinsul
dăruitor și posesorul efectelor care se pretind a fi fost dăruite

face ca posesiunea

acestui

din urmă

să fie necertă, nesigură

şi

e-

chivocă și că, prin urmare, lui incumbă sarcina de a dovedi legitimitatea, acestei posesiuni. (Pand. Fr. 1. 4463. C. Pau. D. P.75.2.
114 şi Dreptul pe 1888. No. 24. Vedi și C. Bucureşti. Dreptul pe
1883,

No.

51,

p. 416.)

Jurisprudenţa

de

resultă

a făcut

de mai

multe

ori a-

plicaţiunea acestui princip la servitori, care, din causa comunităţei
de locuinţă cu stăpânul lor, nu pot în genere să invoace Art 1909,
pentru că ei sunt presupuși a deţinea pentru stăpânul lor. ear nu
pentru

dânșii,

unde

că servitorii

care

s'ar găsi în po-

sesiunea unor obiecte ce au aparținut stăpânului lor vor trebui să
dovedească darul manual, de câte ori ei îl vor invoca. Vedi D. P.
66.

1. 347. D. P. 77. 2. 56. Idem. C. Paris, Sirey. 81.2. 256. Laurent. XII. 286. Colin. Op. cit. p. 276. Acelaşi princip a fost
aplicat

de curtea din Toulouse unei văduve care susținea că valorile găsite
domiciliul

la

defunctului

barbatul
Concubinaj.

seu

în contul

amestecate

zestrei

sale.

cu

Veţi

altele îi fusese

D.

P. 82.

date de

1. 433.

Comp.

Tribun. din Florac. D. P. 49. 5. 120.
Darurile între concubini ne mai fiind astădi oprite ca
altă dată
(vedi
supră,

p. 22),

darul

manual

făcut

unei

concubine, în

limitele
părței disponibile, este valid, dacă a, esistat din partea
dăruitorului
animus donandi și dacă obiectul dăruit a fost trădat
ei, cu intențiunea de a se despoea actualmente şi în în posesiunea
mod irevocabil.

Dacă efectele pretinse dăruite s'au găsit însă
în casa defunctului,
fie chiar în odaea concubinei, sau într'un scrin
afectat la serviciul
ei, această concubină ar putea fi considerată
că ma posedat acele
lucruri pentru dânsa, de și ea ar fi trăit
mult timp cu defunctul
şi ar fi fost
în casă

ȘI Curtea din

care

hudele defunctului.

Remiterea unui obiect de
valoare făcută unuiate-

lier.

domicilia

Aix

ca, o adevărată stăpână.

la un

(a

19

fevr.

1883.)

loc cu defunctul

Pand.

In ori
ni

Fr. 1. 4469 urm.

ce eaz,

1909, ci va trebui să dovedească darul va putea
manual.
Period. 90. 1. 265. Comp. Curtea din
Pau. D. P.
De asemenea, rudele
Vor putea să invoace Art.care1909şedeau la un loc
pentru valorile

concubina,

să invoace

Art,

Cas. Fr. Pand.
75. 2. 113.
cu defunctul nu
ce ele ar pre-

tinde a fi primit de la defunet, Ele vor trebui deci să
dovedească
darulu

20 otet

anual.

Fand. Fr. 1. 4471

și Curtea din Lyon, la

Tot din causa comunităţei de locuință, remiterea unei
sumi de

bani sau a altor valori făcută

de defunct unui

otelier se va con-
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tra lui, posesiunea sa este acea a unui adevărat proprietar,
care caz, el va remânea în posesiunea lucrului revendicat. !)

în

Naște însă întrebarea: cum se va dovedi de cătră detentor Dovedirea
darului maesistenţa, pretinsului dar manual? In părerea generalminte admisă nual
de căse decide că, în lipsă de tecst, dreptul comun este aplicabil întră donatar.
j Controversă,.
specie, aşa în cât darul manual care ar întrece suma de 150 le
sidera ca deposit,

ear nu ca dar manual. Pand. Fr. 1. 4474. Colin.

Op. cit. p. 276. Troplong. II. 1050, în fine. Curtea din Bourges. Repert.

Dalloz. Disp. entre vifs. 1656, nota 1.
Faptul coabitaţiunei dăruitorului cu donatarul
manual,

rului

va

nu

atunci

numai

în momentul

da- Casurile în

acest dar să fie suspect, care comuni-

ca

face

dăruitorului (2%, de Pe

voința

când se va stabili în mod clar și neindoelnic

— Curtea din ca darul să
de a face o liberalitate. C. Pau. D. P. 91. 2. 232.
Lyon (D. P. 75. 2. 115) a putut deci să admită o slugă a justi- fie suspect.
fica darul manual prin insăși posesiunea sa, fiind că, în specie,
voinţa

cert și neîndoelnic prin

în mod

era esprimată

de a gratifica

o scrisoare a dispunătorului.
A doua împrejurare care poate să facă ca posesiunea pretinsului Faptul nein-

donatar să fie considerată ca echivocă şi sine animo domini este căsărei cu-

faptul neîncasărei cupoanelor efectelor pretinse dăruite. Astfel, când
cupoanele

a încasat

sa, defunctul

se constată că, pănă la moartea

de a se

lucru

efectelor deţinute actualmente de alţii, este firesc

presupune că această posesiune este efectul unei sustracţiuni. Cel
puţin, în asemene caz, posesiunea donatarului este posterioară morței

dăruitorului, şi ca atare, nu poate constitui darul manual. Pand.
Fr. |. 4476. Râpert. Dalloz. Supplement. Disp. 453. Veţi și D. P.
68.

2. 993.

D. P. 79.

Pand. Period.

90.

D.

953.

1.

P.

LL. Beauchet,

1. 4383.

82.

1. 266,ad notam. Colin. Revue pratique. Tom.

p. 278 urm.
Faptul încăsărei

morței

în urma

esigibile

devenite

cupoanelor

în

54,

dăruitorului va putea, servi și el spre a se caracterisa posesiunea

pretinsului donatar. Astfel, dacă el le a încasat în mod regulat,
sau dacă a cerut rădicarea oposiţiilor practicate de moştenitorii

dăruitorului
la purtător

Ianuar

în baza legei de la 21

furate,

titlurile

1883 pentru

distruse, perdute, nu mai remâne nici o îndoeală

vreme

ce el își esercită

încăsa

prin

dreptul

seu

animo

posedă

că el are încredere în titlul seu şi că

domini,

dilei, ca ori

la lumina

de

şi care

proprietar de bună credință. Art. 1909 va fi deci aplicabil în specie.
Dacă el se abţine însă de a încasa cupoanele, sau dacă voește a le
ascuns,

nu cere rădicarea

sau dacă,

oposiţiilor

rului, va fi foarte probabil
și că el nu posedă animo

fugind

de

practicate

desbateri

de

și presumțiuni.

dăruito-

că titlurile n'au fost dăruite, ci sustrase
domini. In asemene casuri, posesiunea

sa nu va fi deci apărată de Art. 1909. Comp.
278 urm. Curtea din Paris. D. P. 77. 2. 9.
Pand. Fr. L. 4481. Repert. Dalloz. Supplement.
noble (16 Martie 1869) Rpert. Dalloz. Supl. nota
sustras mobilele care se găsesc în posesiunea
prin marturi

contradictorii,

moştenitorii
Colin.

Op.

p.

Disp. 455. C. Gre1.— Faptul că el n'a
lui poate fi stabilit

Pand. Fr. |. 4482. Trib. Lyon

1887) și Curtea din Amiens (17 octombrie 1889).

7

(21

april

poanelor.

156

CODUL

CIVIL.—CARTEA

IIL.—TIT. D.—CAP.

UI.— Sa [.— DARURI

MANUALE.

nu s'ar putea stabili cu marturi și presumţiuni de cât
atunci când
ar esista” un început de dovadă scrisă. ')

Remâne insă bine înțăles că, în această părere,
numai voinţa
de a gratifica din partea, dăruitorului (animas
donandi) este supusă dreptului comun, pentru că ca este un fapt
juridic, un consimţăment, nu însă şi tradiţivnea obiectului
dăruit, care fiind un

fapt
Dovedirea
darului manual de dăruitor

sau de

moştenitorii
sei in contra,

donatarului,
Controversă,

material,

se poate

stabili

prin

marturi

și

presumțiuni,

nică un început de dovadă scrisă, 2)
Pănă acum am presupus că dovada darului
manual
de donatar sau de moștenitorii sei în contra
dăruitorului
tenitorilor sei. Ce trebue să decidem în
caz când dovada
manual sar face în contra donatarului
de dăruitor sau de
torii sei? 3) Principiile espuse în sistemul al
treile (nota 1, in

fără

se face
sau moșdarului
moştenifine) mi

') Pand. Fr. 1. 4483. Repert. Dalloz. Disp.
1654. Colin. Revue pratique. Tom. 54. p. 270. Vedi și D. P.
74. 1. 318.D. P.77.2.9.
D. P 78.1. 451. Curtea din Paris, Pand.
Period. 1891. 2. 47. Dreptul
pe 1888. No. 24. Comp. şi Tribun. Paris.
—dIntr'un alt sistem se. face următoarea Dreptul pe 1881, No. 29.
, distincţiune :
1% sau pâritul donatar se opune la
o acţiune în restituțiune
întemeiată pe precaritatea posesiunei
sale, și în asemene caz, fiind
vorba de a se resturna un titlu, un
contract dovedit, el va trebui
să producă un act scris; 2% sau
pâritul se opune la o acusațiune
de sustragere ori de posesiune echiv
ocă, și în asemene caz, el ar
putea administra proba testimonială
și a presumţiunilor, fără nici
un început de dovadă scrisă, fiind
just de a se acorda păritului
aceleași înlesniri pe care le are recla
mantul. Dumont. Dons manuels.
p. 71. Comp. și C. Paris.D.P.77.9,
56.— In fine, întrun alt sistem,
care mi se pare cel mai juridic,
pâritul ar avea în toate casurile
dreptul de
a dovedi darui manual prin
marturi şi presumțiuni,
chiar când acest dar ar întrec
e suma de 150 lei, pentru
că proibițiunea dovedei testimoniale
nu
disposițiunei care prescrie esiste este de cât resultatul indirect al
nța unui act scris pentru
toate
faptele juridice a căror obiect
este de o valoare mai mare
de 150 lej.
(Comp. Aubry et Rau. VI. $

ideea darului manual

asemene

dar fiind

762, p. 432, nota 23.) Or,
escludând ori ce act scris. și validi în specie,
tatea unui

independentă

de ori ce act, după cum
a spus-o
anume tribunul Jaubert (vedi
supră
, p. 138), nici o causă
cuventatănu se opune la
bine
admiterea probei testimoniale,
urmare, şi a presumțiunilor,
şi
prin
Dăruitorul va face foarte
nici o îndoeală,
bine, fără

de a remite donatarului
un act scris, pentru ca
respinge pretenţiile acelora
care au intere
s darul
a ataca
însă în lipsa unuj asemene

el să poată

manual,
administrarea probei testimonia
le
donatarului,

,

Oră care

cit. 263. [, Beauchet.

şi

ar fi valoarea

lucrului

D.

90.

) Laurent. XII. 285. Colin.
gue.
Comp. și Curtea din Paris.
D)
P.
73.
2.
3) Dăruitorul sau moștenitorii
sei ay fi Duși
darul în contra donatarului,
atunci când
Sau esecutarea sarcinelor,
ori
reducțiunea
pe care don
atarul

dăruit.

Bressolles.

Op.
coloana
P. 52, 2. 271. C. Pau. D.
P.75. 2. 114.
Revue prati

Pand. Pâriod.

2. Comp. Curtea din Paris.

act, nimic nu sar opune
Ja
a presumţiunilor din partea

Var tăgădui,

1. 266, ad nntam,

'Tom. 54. p. 269 urm.
131.
în posiţiune de a dovedi
sar

cere

revocarea

lui

sau raportul acestui dar,
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se par aplicabile în toate casurile. Cu toate acestea, în părerea generală, se susţine că dărnitorul nu va putea să dovedească darul manual prin marturi sau presumţiuni de cât atunci când va produce
un început de dovadă scrisă, pentru că el a avut facultatea. şi

chiar datoria
ce a făcut.))
Cât

pentru

tenitorii
nal,
cum

de a'şi procura 0 dovadă
casul

în care

dăruitorului în

darul

scrisă despre liberalitatea

manual

virtutea unui

sar

drept

invoca

de MOȘ-

propriu

Dovedirea

și perso- de

pe care ei nu'l ţin de la autorul lor, ci de la lege, pre- nitorii dăruiar fi, de esemplu, când ei ar cere raportul sau reducţiunea torului în vir-

darului manual

care

ar fi tăgăduit

de

donatar,

se admite

că

eituluilor per-

ar putea stabili darul manual prin martură şi presumţiuni, fără
nică un început de dovadă scrisă, pentru că, în specie, ei sunt cei
de al treile, ear nu representanţii dăruitorului. 2)
Noi

însă

credem

și susţinem

că, în toate casurile,

atât

do-

nu

este

S0nal-

natarul şi moştenitorii sei cât și dăruitorul şi moştenitorii sei au
facultatea de a, stabili darul manual prin martură şi presumţiuni,
şi în

casuri,

anume

scris în

act

esistenţa,

prescrie

care

de cât resultatul' indirect, al disposiţiunei
unui

testimoniale

dovedei

proibiţiunea

odată,

că, încă

pentru

nică un

se cere

nu

specie,

act, scris. 3)
aci am

Pănă

vedească,
vorba.

Se poate însă întâmpla ca el so aibă în rea- bene

tăgăduească,

litate, însă so

este 'Tăgăduirea

pretinsului donatar

presupus că posesiunea

constantă în fapt.
și dovada

în care caz,

pla însă-când pâritul

(Art. 227

va

putea

fiind

de sigur recurge

|
la ndivisibili-

urm. Pr. Civ.) Ce se va întâm- tatea mărtu-

va mărturisi că, în adevăr, el are în posesiunea 1206. Contro-

sa mobilele reclamate, adăogând însă că el le a primit dela defunct sub titlul de dar manual?4) Această mărturisire este ea indivisibilă, sau reclamantul pute-va el să stabilească că darul ma-

nual wa avut loc?
Intrun

visibilă

sistem se șusține că mărturisirea. pâritului

(Art.

1206),

şi că această

este indi-

indivisibilitate va împedeca,

pe

') Colin. Op. cit. p. 296 urm. Tribun. Bar sur Aube și Curtea din Paris.
D.P. 50. 2. 27. Pand. Fr. Donations. |. 4531.
5 Colin. Op. est. p. 297 urm. Pand. Fr. 1. 4533 urm. Cas. Ir. D.P.
66.

1. 466.

D. P.

72.

1. 309.

Comp.

Curtea

Aix.

D. P. 80.

2. 253.

3) Comp. Pand. Fr. Râpert. Donations. 1. 4530. Bressolles. Op. ciţ. 271.
1) Dacă, pâritul se mărginește a recunoaște pur și simplu că el se
găsește în posesiunea mobilelor litigioase, fără a arăta titlul carei
a procurut

această posesiune,

ceastă posesiune nu va ceda
reclamantul

cum

de

trebue so do-

ori ce mijloace,

face prin

se va putea

de un fapt material.
În lipsă de probe, reclamantul

interogatoriul pâritului.

reclamantul

el va putea

de

cât

invoca

Art.

înaintea doverei

că el posedă în virtutea

delict care] obliga la restituire. Bressolles.

unui

contract

1909,

și a-

ce va face
sau

unui

266. Pand. Fr. IL. 4495.

versă.
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de o parte, pe reclamant dea respinge partea din mărturisire care îi
este defavorabilă, ear pe de altă parte, de a dovedi că declaraţia pâritu-

lui este minciunoasă, așa în cât reclamantul va trebui, în acest sistem,

să primească mărturisirea pâritului tule quale, fără a putea dovedi că nu esistă dar manual sau că obiectele deținute de pârit au
fost sustrase, căci, în specie, faptul detențiunei n'a fost adus la
cunoștința reclamantului de cât prin mărturisirea păritului care

este complecsă și indivisibilă. î) (Art.

1206.)

es., în casul

că a datorit

Intr'un sistem invers se susține, din contra, că indivisibilitatea,
mărturisirei prevădută de Art. 1206 este inaplicabilă în specie,
pentru că, dacă această indivisibilitate este admisibilă de câte ori
faptele mărturisite au un raport intim între ele, precum este, de
când

cineva,

mărturiseşte

o sumă de bani,

însă, că datoria a, fost plătită (Com. Trib. Iași. Dreptul pe
1882,
No. 31), această soluțiune nu mai este admisibilă în specie,
unde
faptele mărturisite n'au nici un raport comun şi sunt cu
totul

străine

unele

de

altele,

cu

în casul de față, ar înlesni
această părere, să conteste
la darul manual, admițând
turisirei. ?)
Ambele aceste păreri
declara

divisibilă

atât

mai

mult

cu

cât indivisibilitatea

frauda. Reclamantul ar putea deci, în
partea declaraţiunei pâritului relativă
de adevărată numai partea întăi a mărsunt însă prea

mărturisirea

pretinsului

absolute.
donatar

In adevăr, a
este

a

trece

peste Art. 1206, ear a admite principiul indivisibil
ităţei în așa,
mod în cât reclamantul să nu poată dovedi de
minciunoasă declaraţia pâritului, este a crea în favoarea lui o
presumţiune legală
pe care nu numai nici un tecst n'o autorisă,
dar pe care, din contra, însuși art 1206 n'o admite, căci acest
tecst, autorisând pe
autorul mărturisirei a o revoca de câte oră
se va stabili că ea a
fost făcută din eroare de fapt (Art. 1206, în
fine) admite în coaîra el dovada contrarie, și dacă această
dovadă, este admisă în favoarea autorului mărturisirei, cum sar
putea ea interdice adversarului seu? Lucru

l este aşa de adevărat, în cât însuşi Laure
nt
care vorbind despre darurile manuale (XII.
288)
a
preco
nisat
,
după
cât am văgut, teoria indivisibilităţei, se contr
agice singur și uită cele

spuse în tomul
(Lom.

XX.

206

al XII-le,

urm.),

căci,

e de părere că acel care

când ajunge
de

astă

are interes

la comentariul

dată, savantul

Art.

1206

profesor nu mai

a invoca declaraţiunea prin-

') Cas. Rom. Secţiuni-unite. Dreptul pe
1883, No. 15. 1dem. Tribun.
Ilfov, Curtea, din București și Focșa
ni. Dreptul pe 1882. No. 53 şi
39, cea Atu Pe 1881, o. 42.
Laurent. XII, 288. Troplong. II.
1049.
urtea din taris.
D. P. 52. 2 294,
. şi
206. D. P. 75.
i

2. 113 urm

op. Și
2) Claude. Dons manuels. p._ 164.
Cas. Rom. Dr
Comp, Curtea
din Dijon. D. P. 69. 1. 339,

DP. 62, 2. 108 şi

„epiu) pe 1882,

No. 1,
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cipală

din o mărturisire

ci admite
vărul,

când

poate

să combată

declaraţia accesorie,

din contra dreptul părței interesate de a restabili adeel

este

dice acest autor,
festu

nu

159

sul forma

alterat

prin

o declaraţie

mincinnoasă.

Altfel,

minciuna ar fuce lege de câle ori ea sar maniunei

mărturisiră

judecăloreşti.

Tot

astfel

se

es-

prima şi Aubry et Rau (VI. $ 751. p. 343, nota 29) care dic că sar
da principiului indivisibilităţei o estensiune contrarie rațiunei, dacă,
acela căruia se opune o mărturisire indivisibilă n'ar avea facultatea,
de a stabili falșitatea declaraţiunilor cei sunt contrarii.
Prin urmare, adevărul este întrun sistem intermediar. In acest sistem, mult mai raţional, regula Art. 1206 scuteşte pe posesor de a face dovada darului ce el invoacă, însă reclamantul
poate să dovedească inesistenţa darului, sau origina vicioasă a po-.

sesiunei pretinsului donatar. ') Reclamaiitul va face această dovadă
conform dreptului comun. Deci, dacă el impută posesiunea detentorului unui delict; sau quasi-delict sau unui deposit necesar (Art.
1198 $ 2 și 1621), lipsa de sinceritate a mărturisirei va putea fi
dovedită în toate casurile prin marturiă şi presumţiuni. ?)
Dacă

reclamantul

invoacă

din

contra

că

pâritul

posedă

în

virtutea unui contract 5) care'l obligă la restituire, dovada nu se
va putea face pentru o: sumă mai mare de 150 lei de cât prin
acte scrise. €)
Dar,

dacă

cestiunea

de a se şti când

mărturisirea

pâritului Casurile în

poate sau nu să fie divisată este controversată, toată lumea recunoaște că regula indivisibilităței prevădută de Ant. 1206 nu
mai este aplicabilă atunci când mărturişirea pretinsului donatar
nu constitue singură o dovadă a dreptului seu și când el, independent de mărturisire, învoacă alte fapte pentru a stabili darul
_ manual, căci altfel el par avea în tot-deauna de cât să facă o
mărturisire

mincinoasă

pentru

a paralisa

dreptul

reclamantului. *)

Pâritul nu va putea decă opune reclamantului indivisibilitatea
:) Pand. Fr. Râpert. Donations. |. 4519 urm 4525 urm. Colin. Op. cit.
p. 286 urm. Bressolles. Op. cit. 269.
|
2) Colin. Op. cit. p. 288. Bressolles. Op. cit. 270. Pand. Fr. 1. 4526.
Tribun. Chateau-Thierry. Râpert. Dalloz. Supplement. Disp. p. 140.
ad motam.

3)

Comp.

şi motivele

Tribun

din

Orleans. D. P. 70.

Delictele care implică esistenţa unui contract, precum
“de încredere (Art. 322 urm. cod. pen.) trebuese puse
contractele. Vedi

supră,

p. 153, nota

2.

+) Bressolles. 270. Colin. p. 289. Pand. Fr. |.
a

—

77. 2. 129

şi Pand.

Chron.

Tom.

V

4527.

1. 84.

este abusul
în rând eu

C. Dijon. D.P.

(Anii 1870—1877)

2.

p. 237.

Pand. Fr. 1. 4497 urm. Laurent. XII. 289 şi XX. 205. Larombitre. Obhg.
V. Art. 1356, No. 21. Marcade. V. Art, 1356, No. Il. Colin. Op. cil.
p. 284. Tribun. Paris. Pand. Pâriod. 88. 2. 53. Vedi.și D. D. 66.
1. 347. D). P. 68. 2. 222. D.P. 70.1.
183. D. P. 77.2. 9. D. P. 80. 1. 391.

84

şi 2. 142.

D. p.

79.

3.

pare regula.
ţei prevăduă
de Ant 1206
aplicabilă.
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mărturisirei sale, atunci când acest din urmă ar dovedi prin martură

sau presumţiuni că obiectele pretinse dăruite au fost sustrase de

Casul în care
mărturisirea,

cătră posesorul lor actual, pentru că, în specie, dovada nu se întemeiază numai pe mărturisire. !)
Principiul indivisibilităţei mărturisiri mai sufere încă o altă

denotă indiciirestricție
de dol sau de
fraudă.

necontestată

astăţi atât

în

doctrină

cât

dență, în casul când însăşi mărturisirea denotă
fraudă, când, de esemplu, una din părţile sale
falșă sau prea puţin veresimilă.?) În asemene
pretinsului donatar nu este indivisibilă, şi el nu

Art.

1206

pentru

a împedica

țiunea efectelor pretinse

2%

Despre

pe reclamant

donaţiunile deghisute sau ascunse
contract cu tillul oneros.

in jurispru-

indicii de dol sau
e recunoscută de
caz, mărturisirea,
va putea invoca

de

dăruite. 3)

Și

a dovedi

sustrac-

sub aparența

aunuă

Sunt donațiuni făcute prin contracte cu titlul oneros
a căror
validitate este în afară de ori ce îndoeală. Astfel, dacă presup
unem
că am vendut cu 50,000 lei o moşie care valorează
100,000
lei, am făcut cumpărătorului o liberalitate de 50,000,
şi această

liberalitate indirectă este validă, de și n'am întrebuințat
în specie

nici o formă solemnă şi deşi contractul valorează
numai ca vândare. (Argument din Art. 1307.) (Laurent.
XII. 302.)
Cum că contractul valorează în specie ca, vândare
, deşi el are
un caracter micst, nu mai încape nici o îndoeală,
pentru că părțile
au avut în vedere mai mult o Vengare de cât
o donaţiune, și vilitatea preţului nu'l împedică de a fi
serios.
Donaţiunea

cuprinsă.

în

această

vendlare este şi ea

validă, penîxu că, pe de o parte, formele de observat
pentru validitatea unui contract se determină prin natura,
proprie și obiectul principal

) Această limită firească la indivisibi
litatea mărturisirei
o

Legea, din
1883 p. titJurile la purtător furate,
perdute etc.

îns&mnătate și mai mare în urma
pentru titlurile la purtător. perdu
te

franceză din 15 Iunie

legei de
distruse,

1872), căci cea mai mare

manuale având astăgi de obiect

posesorului

titluri

la

a

dobândit

la 21 Ianuar 1883
furate ete, (VL

parte din darurile

purtător,

mărturisirea,

va fi a rare ori singura dovadă
ce se va produce pentru posesiunea sa, fiind că prin oposi
ţiile ce se pot face în privința
titlurilor sustrase (Art. 2 urm.
L. din 1883), pretinsul donatar va
fi pus în alternativa sau de a se
arăta, sau de a nu trage nici un
folos din titlurile ce el deține,
fiind că nu va putea să încaseze
, cupoanele. (Comp. Pand. Fi. L.
4505 și Colin. Op. cit. p. 284, nota
) Lipsa de Veresimilitate trebu
3.)
e

,

)

însă să fie așa de mare în
cât să
poată fi asimilată cu 0 adevărată
imposibilitate. Cas, Fr. D. P.58
1.153.
Laurent. XII. 288 şi XX. 206. Demo
lombe. XX. 81. Marcadă. V. Art,
1356, No. II. Pand. Fr. ]. 4506
urm.
Cas. Fr. D. P. 58. 1. 183. D. P. 64. 1.Colin48. Op. cit. p. 984 urm.
9

Comp.

şi

D.

P,

82.

1.

152.

.

ui

6.

D.

P.

70.

1.

73,

DESPE DANAȚIUNILE DEGHISATE.
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ce părţile au avut în vedere, ear pe de alta, fiind vorba, în
specie, de o vendare, această vândare trebue să fie validă în întregul ei, cu toate clausele şi condițiunile care sunt elementele con-

stitutive ale contractului. !)

Mai mult încă, nu se distinge în această ipotesă casul în care Donaţiune
donațiunea indirectă ar fi fost făcută pe faţă de acel în care eaarfi Sâ
fost făcută în mod simulat. Astfel, dacă într”o vă&ndare sevârșită

între

persoane

lei, vendătorul
litate

capabile, în

declară

el n'a primit- de

cât

beralitate indirectă pentru
ralitatea

este

0 vândare

validă,

care

imobilul

a fost vândut cu 100,000

că a primit întregul preţ, pe când în rea50,000

lei, esistă

50,000

lei, însă, cu toate aceste, libe-

pentru

că contractul nu

simulaţiune
este

şi o ]i-

o donaţiune,

ci

care este validă cu toate clausele ei accesorii. 2)

Venim, în fine, la adevăratele

donaţiuni

deghisate sau ascunse, Adevăratele

nu sub forma unui contract cu titlul oneros, ci numai sub aparența donaţiuni de-

unui

asemene

contract.

Fată,

bună

oară, o persoană care printr'un

act sub semnătură privată declară că a vândut altuia un imobil
cu 50,000 lei; cumpărătorul declară și el că a cumpărat imobilul,

plătind preţul. In realitate însă, totul
specie nici cumpărător, nici vândător,

ascunsă

sa,

este simulat; nu esistă în
nick preț, ci o donaţiune

sub aparenţa unui contract cu titlul oneros la care părțile

au alergat,

fie pentru

a eluda

legea

timbrului 5),

fie

pentru

alte

motive. Cestiunea este de a se şti dacă asemene liberalitate este
sau nu validă? Această cestiune nu poate să se presinte de cât

în ipotesa când părţile sunt capabile de a dispune şi de a primi
cu titlul gratuit, căcă, în privinţa incapabililor, avem două tecste
positive, şi anume, Art. 812 şi 940 care, pe deo parte, opresc, ear
pe de alta, anulează asemene liberalităţi.
Jurisprudența franceză este aproape unanimă pentrua recu- pur ispruden-

noaște validitatea donaţiunilor deghisate sau ascunse sub aparenţa
unui contract cu titlul oneros, dacă contractul care servește a as-

ia

') Comp. Laurent. XII. 302. Demolombe. XX. 97. Pand. Fr. 1. 4546 urm.
Troplong. Vente. I. 148. Duvergier. Vente. IL. 148. Arntz. II. 1883.
Aceeași soluțiune era admisă și la Romani:
„Si quis donationis
causa, minoris vendat, venditio valet.... guotiens viliore pretio res,
donationis causa, distrahitur, dubium non est, venditionem valere.“
(L. 38. Dig. Lib. 18. Tit. 1, de contrahenda emtione etc.)
2) Laurent. XII. 303. Arntz. Il. 1883. Demolmobe. XX. 98. Demante. IV.
3 bis V. Pand. Fr. Donations. I. 4549.
3) Donaţiunile sunt în adever supuse la o tacsă de înregistrare maj Legea timmare de cât vânderile, căci, pe când vândările sunt supuse numai bratul. Art,
la taxa de 2 9%, donaţiunile sunt din contra supusela 3, 6 și 9%),
.

“după gradul de înrudire al donatarului.
timbr. de la 1886.)

(Art. 33

și urm. din

L.

Prin urmare, părţile au interes de a ascunde

o donaţiune sub aparența unei vândări, pentru a plăti o tacsă de
înregistrare

mai

mică.

”
Ul
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cunde liberalitatea a fost redactat după prescripţiile legei, și dacă el
a fost făcut între persoane capabile, fără fraudă şi fără prejudiciul celor de al treile. !)
Jurisprudenţa
Jurisprudenţa Română a întrat şi ea pe această cale. Sinrom
gură curtea din Iași, prin o decisie foarte strâns motivată, a protestat.
în contra acestei teorii care permite de acalca legea şi de a eluda
prescripțiile ei prin o minciună, însă această decisie a fost casată. *)
Motivele pe
Sistemul validităței darurilor ascunse sub forma unui concarese inte tract cu titlul oneros se întemeiază pe următoarele argumente:

ditatea dona- 1* pe dreptul Roman 5) şi pe tradițiunea vechiului drept francez,
ţiunilor
:
ghisate, de- după care numai donaţiunile esprese erau supuse
formelor solemne,
nu însă şi acele facite ) (Furgole asupra Art. 1 al ordon. din 1731);
2* pe

adagiul

face pe

că

calea

se

poate

directă

3” pe consideraţiunea

face

(recta

pe

via)

că, această

calea

indirectă

tot ce se poate

(Cas. Fr. D. P. 78.
soluțiune

curmă,

1. 193);

în rădăcina lor,

procesele și o mulțime de dificultăţi care nică o dată nar fi întemeiate

pe un interes legitim,

din causă

că simulaţiunea

n'ar leza

') Dintre numeroasele decisiuni care admit această soluţie, și din care
unele

nică nu

discută

macar

cestiunea,

recente. Vedi în acest sens. D. P. 49.

voi cita numai

pe cele mai

1. 170. D.P. 54.1. 390 şi 411.

D. P. 59. 1. 503. D. P. 54.1 390 și 411.D.P.59.1.503.D.P.
78. |. 123 și 481.D. P. 79. 1. 271. D. P. 80.2. 1.D. P. 81.23.18.
D. P. 84. 1. 277. D. P. 85. 2. 102. D. P. 89. 1.369 şi 479. Pand.

Period. 89. 1. 27 și 414. Vegi și Tribun. Paris. Dreptul pe 1883, No.

51. Tot în acest sens se pronunță şi o parte din doctrină. Vei Aubry

et Rau. V. $ 659, p. 481, tecst şi nota 22 şi Tom. IL. $ 35. Troplong. Il. 730, 1082, 1105. Grenier. IL. 180. Toullier D.III (partea
I) 176. Coin-Delisle. Art. 893, No. 13. Mareade. III. 333.

*) Vegi Bulet, Cas. Sa1 (anul 1880), p. 342 și Dreptul pe 1881,
No. 4. Idem. Bulet. Cas. Sa 1. (anul 1883) p. 175 şi Dreptul pe 1883,
No. 34. Curtea din București, Dreptul pe 1881, No. 42 și pe 1890,
No. 45. Curtea Focșani. Dreptul pe 1882. No. 59.— Contră. Curtea
din lași

(decisie casată). Dreptul pe

Gorjiă, sub

președ. D-lui

S. M.

1881,

Dobruneanu.

No.

4. Jdem.

Dreptul

pe

Tribun.
1891, No.

67. Această sentință reproduce în totul argumentaţia presintată
de noi în un articol publicat de curând în diarui Dreptul (anul

1891), No. 57.

Legile Romane
careculdin pa
liditatea donaţiunilor deghisate.

î)

|

„Câm în venditione quis pretium rei Donul, donationis causa non ezacturuş,
:
:
:
.
vaci
5, non
no visdetur vendere, a „(L. 36. Dig.
Lib.
18. Tit.1.) „Lotiens
„d
8, 20 totum venditionem non valere, quotiens universa
venditio donationis causa jacta est“. (L. 38. Dig. loco cit).
— Comp.
şi L. 3. Cod. Lib. 4. Tit. 38, unde se dice: „S: donationis „causa,
venditionis simulatus contractus est, venditionis deficit substantia.“)
»Donationis causa facta venditione, non pro emtore, sed pro donato res tradita

usucapitur.*

(LL. 6, Dig. Lib.

încă L. 46. Dig. Lib. 19. Tit. 2—I,.

41. Tit. 6.)

Mai

9. Cod. Lib. 4. Tit. 38.

vedi

) Validitatea darurilor deghisate pare a fi fost presupusă și în dreptui
intermediar. (L. din

17 nivoOse, anul II, Art, 26

anul V, Art. 7.) Demolombe.

XX. 100.

și L. din

10 pluviose

DESPRE

dreptul nimărui,

DONAȚIUNILE DEGHISATE,

fiind că, în specie, ea,

-

-

|

este presupusă a fi lipsită

de fraudă; 4* în fine, pe unele teeste din cod, şi anume, pe Art.
812, 845 şi 940 care par a admite în mod implicit validitatea,

darurilor îndirecte. (Comp.
Aceste argumente, ori
sive în causă. In adevăr, de
causa nu era considerată
sile

citate

vocat

p.

162,

nota

astădi cu succes,

Cas. Fr. D. P. 54.1. 390.)
cât de grave ar fi, nu mi se par însă deci- Inadmisibilişi, la Romani, vândarea făcută donationis tatea acestor
ca o vendare, ci ca o donaţiune (v. le- tica ior.

3), totuși

pentru

donaţiunea,

fiind perfectă

se opunea,

sub

dreptul

Roman

nu poate

fiin-

că, după legislaţiunea lui Justinian,

prin

simplul

consimțămănt

al

părţilor,

fără nici o altă formalitate (Jnstit. $ 2. Lib. IL. Tit. 7), nimic nu
o atare

valid ca donaţiune,
sibilă astăgi,

legislaţie,

ca actul

nul

ca

vendare

să

pe când aceeași soluțiune nu mai este

fiind

că, în dreptul

modern,

vândarea

este

fie

admi-

un

con-

tract consensual (Art. 1295), ear donaţiunea un contract solemn.
(Art. 813, 814, 1168.) Cât pentru vechia tradiție franceză, pe

lângă

că ea nu

este

aplicabilă

la noi,

apoi

ea este chiar în Fran-

cia îndoelnică, din momentul de când donaţiunea a devenit un act
solemn, față cu părerea lui Pothier, pe care autorii codului Pau
urmat, și care dicea că donaţiunea deghisată trebue să fie supusă

tuturor formelor

donaţiunilor

în genere. 1)

Al doile argument invocat de jurisprudență în susţinerea, va-

lidităţei

darurilor

deghisate

este earăşi neîntemeiat, căci

ceea

ce se

poate face în specie recta via nu este numai de a da, ci « da
cu îndeplinirea formelor cerute de lege, şi a da fără aceste so-

lemnităţi,

nu

însămnează

a face

indirect

lucrul

permis,

ci a face

tocmai contrariul. *) Cât pentru consideraţiunile morale și de utilitate ce se învoacă în al treile argument, admiţândule chiar. de
întemeiate, ele ar constitui o critică a legei şi o încurajare a o viola.
Ce să mai dicem, în fine, despre argumentul ce se trage din
diferitele tecste ale codului civil, şi mai cu samă din Art. 812?

Sa

dis, în adevăr,

că acest

teest

declarând

nule

donaţiunile

shisate făcute unui incapabil, acele făcute unei persoane
trebue

să fie valide

argumentul

a

prin argument

contrario

nare

a contrario.

nici o valoare

Se

știe

de cât ori

de-

capabile
însă

că

el con-

duce, precum este în specie, la resultate contrarii principiilor generale de drept.) Apoi, chiar dacă ar admite că în Art. 812,
345 și 940, legiuitorul a avut în vedere donaţiunile deghisate sau

ascunse sub forma unui contract cu titlul oneros, el a putut foarte
bine „să aibă în vedere acele care sunt scutite de ori ce forma1) Pothier.
2)

Vente. No.

163

19. Comp. Laurent.

XII. 305. Demolombe.

XX.

101. Arntz. IL. 1882.
Pand. Fr. ]. 4560. Arntz. II. 1882. Demolombe. XX. 101,p. 101. La-

fontaine. Revue critique, (Anul 1857) Tom.
3) Laurent, |. 279. Arntz. Il. 1882.
-

X. p. 63.
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accesoriu

contractele cu titlul oneros, valide ca atare
161) sau acele, în fine, care, de şi cuprind
întrunesc

formalităţile

prescrise

pentru

și incidental

în

(vedi supra, p. 160,
o simulațiune, totuşi

donaţiuni,

precum ar fi, de

esemplu, o vândare prin act autentic, acceptată de cătră cumpărător.
Aşa dar, logica şi bunul simţ ne dovedesc că legiuitorul n'a
putut înțălege și n'a înțăles nică o dată a admite validitatea donațiunilor deghisate sau ascunse sub forma unui contract cu tit-

lul oneros.

La ce ar mai

servi, în

adevăr,

|

formele riguroase

prescrise

de lege atât pentru a asigura irevocabilitatea darului, cât şi pentru a garanta libertatea şi sinceritatea consimț&menului, dacă păr-

țile sar putea sustrage dela îndeplinirea lor, ascungdând liberalitatea sub forma unei vândări sau a unui alt contract? Asemene
lege n'ar fi nică logică, nici morală. Frauda ar fi patronată de însuși legiuitorul; nici o garanţie mar mai esista în contra ei şi
toate măsurile luate spre a o preveni ar fi inutile. Părţile, ori
cât de capabile ar fi, nu pot deci să ascundă o liberalitate sub
forma unui contract cu titlul oneros. Aceste sunt adevăratele principii, ') şi ele au fost consacrate

prin

o decisie a curţei

din Iași și

o sentinţă a tribun. din Gorjiii. In zadar însă, o parte din doctrină și

câteva curți se încearcă din timp în timp a protesta. Decisiile lor
sunt
casate; o teorie stranie şi contrarie legei triumfă, ear jurisconsultul se găsește desarmat, şi unii dintr'Enșii renunță chiar şi
desesperă de a resturna o doctrină aproape constantă şi unanimă.
Este însă de regretat că jurisprudenţa, să fi ajuns, atât la

noi cât și în Francia, a se substitui legei,
misiunea

ei.

Curtea, de casaţie trebue

căcă

bili o uniformitate de jurisprudență ; scopul

nu este însă de a îndrepta legea,
ea să fie respectată,

aceasta

să tindă în adevăr

ci dea

Condiţiuni necesare pentru validitatea

nu

este
a sta-

acestei jurisprudenți

o menţine

darurilor

și a face ca

deghisate.

Așa dar, cu toată logica ce militează în favoarea sistem
ului
contrar, atât jurisprudenţa. cât Și 0 parte însămnată
din doctrină

recunosc astădi validitatea donaţiunilor deghisate.
Pentru ca aceste
donaţiuni să fie valide, să, cer însă oare care
condițiuni.
') Vegi în acest sens: Demolombe. XX. 101. Laure
nt. XII. 305. Arntz.
II. 1882. MourlonIl.

681. Duranton. VIII. 401. Vernet, Revue pratique (anul 1863), Tom. 15, p. 193 urm.
Pand. Fr. |. 4556 urm.
Demante. IV. 3 bis,

Donations

deguistes.

VI. Massc-Verge. III. p. 72, nota 14. Chesnelong.
p. 100 urm. Comp. Curtea din Iași (decisie

casată) și Trib. Gorjiii, decisiuni

vedi încă D. P.

72.

5.

149.

D.

citate supră p.

P.

76.

1. 254.

162, nota 2. Mai

DESPRE
1

DONAȚIUNILE

Condiţiunile

DEGHISATE,
ae

|
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formă.

Donaţiunile ascunse sub aparența unui contract cu titlul
oneros
nu sunt supuse formelor solemne cerute de Art. 813
şi urm., de

unde

resultă

că nu

nică acceptaţiune
Actul

se

cere

pentru

esistența

espresă. 1)

estimativ

prescris de Art.

827

lor nici act autentic,

pentru

validitatea

do- Neaplic

area
naţiunilor mobiliare nu este de asemene necesar, de câte
ori este i ae dor
vorba de o donaţiune ascunsă sub aparența unui contra
ct cu tit- ghisate.
lul oneros. (Vegi supră, p. 115, nota 2.)
Donaţiunile deghisate care ar avea de obiect bunuri suscep- Transcr
ierea

tibile de a fi ipotecate sunt însă supuse transcripțiunei,

în baza

şi 1801

Art. 818

C. C., cel puţin

în baza Art.

dacă nu donaţivailor

721 urm. Pr. Civ.Art 721 urm.

urm. C. C, căci aceste tecste supun transcripțiunei toate

actele de înstrăinare a proprietăţilor imobiliare sau a drepturilor
reale susceptibile de ipotecă. 2) Ceea ce se va .transcrie în specie
va fi actul cu titlul oneros care ascunde donaţiunea. (Pand. Fr,
Donations. I. 4865.)
Dar, dacă

donaţiunile deghisate

nu

sunt

prescrise pentru esistența donaţiunilor
aci

că ele

sunt

scutite

de

supuse

solemne,

ori ce condiţiune

de

nu

Pr Civ.

formalităţilor Indeplinirea

urmează

formă,

de cerute poate,

căcă toatăexistenţa sau

lumea recunoaște că trebuesc îndeplinite condiţiunile cerute pentru validitatea

esistența sau validitatea, actelor cu titlul oneros sub care darul se titlul oneros.
ascunde. Astfel, dacă e vorba de o vândare care ascunde o do-

națiune,

va trebui

neapărat

simță&mântul părţilor. 3)
Nu

este

însă

necesar

să esiste

ca părțile

un

obiect,

să

observe,

un

preţ și con-

sub pedeapsă deNeobservarea

nulitate, formele statornicite pentru actul scris care constată vân- poemelor sta-

darea,

pentru

că donaţiunea,

deghisată

nefiind

un

contract solemn, tru esistenţa

actul scris nu este cerut pentru esistența, sau validitatea conven- actului seris,

țiunei (ad solemmitutem), ci numai spre a servi de proba (ad probutionem). Deci, dacă actul de vândare sub semnătură privată care
ar ascunde o donaţiune;n'a fost făcut în dublu esemplar, conform
Art. 1179, donaţiunea nu va fi nulă, ci actul fiind numai iregular,
1) Demol. XX. 102. Laurent. XII. 307. Pand. Fr. I. 4587 urm. Cas.
Belg. (6 Mai 1853.) C. Douai. Râpert. Dalloz. Supl. Disp. 460. Cas.
2)

Fr. Râpert. Dalloz,

loco cit. 463, nota

2. Comp.

D. P.

1892.

2. 35.

Comp. Pand. Fr, I. 4592. Demolombe. XX. 103, 249 bis, 259.—Vedi
și Coin-Delisle (Art. 939, No. 17), după care, darul deghisat ar fi
supus transeripţiunei chiar în baza Art. 818.
5) Pand. Fr. [. 4593 urm. Râpert. Dalloz. Supl. Disp. 462 urm. Demol.

XX.

104. Laurent. XII. 308, Jurisprudenţa a făcut de nenumărate

ori aplicaţiunea acestui princip. Vedi D. P. 79.
2. 188.

D. P. 88.

2. 216.

D. P. 84. 1.277.

1. 271.D.P. 81.

D.P.85.1.

366'şi

2.

102. Veţi și Cas. Fr. Râp. Dalloz. Supl. Disp. 463, nota 2. Comp. Pand.
Period. 89. 1. 27 şi 414. D. P. 89. 1.369 şi 479. D. P.1892. 2.25.
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darul

ascuns

Nimic n'ar împedica însă stabilirea

sub aparenţa

acestui dar

vân-

prin

alte

mijloace, de esemplu, prin mărturisire sau jurământ, și chiar prin
marturi, în părerea acelora care cred că actul iregular constitue
un început de dovadă scrisă. |)
2*

Condiţiunile

relative

la natura contractuala
deghisate.

Donaţiunea deghisată fiind o convenţiune nu

a donaţiunei

poate să aibă

loc de cât sub următoarele condițiuni: 1% părţile trebue să fie capabile de a contracta; 2* darul trebue să aibă o causă licită;
3* în fine, trebue să esiste acord al voinţilor, adecă intențiunea
de a da din partea dăruitorului, și acea de a primi din partea donatarului.
Condiţiuni
Părţile care ascund o liberalitate sub forma unui contract cu

de capacitate.ţiţlul oneros trebue, fără nici o îndoeală, să aibă capacitatea, ce-

rută pentru donaţiuni, adecă să fie capabile de a primi şi de a
dispune cu titlul gratuit. 2)
Condiţiile de capacitate trebue să se observe chiar când donațiunea

deghisată

este

primită de

cătră

un

stabiliment

public.

3)

Causă gicită.
Donaţiunea ascunsă sub aparenţa, unui contract cu titlul one”_7os trebuind să întrunească condiţiile prescrise pentru esistenţa acestui contract, va fi nulă, prin aplicaţiunea Art. 966, de câteori
antonțiunea

va avea o causă ilicită sau imorală, )
Donaţiunea

deghisată

presupune

mai

înainte de toate inten-

de a primi
b fiunea părţilor de a face un contract de donaţiune, adecă intendonaţiune. țiunea de a da din partea dăruitorului, şi acea de a primi din
partea donatarului, pentru că numai în aparenţă părțile au înţăles a face un contract cu titlul oneros, de unde resultă că consimț&mentul aparent dat în privința acestui contract nu echivalează cu concursul voinţilor necesar pentru ca, să esiste o donaţiune.
1) Laurent. XIL.
et dondtions
Comp. Curtea
*) Laurent. XII.

308. Pand. Fr. Donations. 1. 4607. Noirot, Dons manuels
deguistes, p. 167
— Contră,
.
Demolombe. XX. 104.
din Paris. D. P. 79. 5. 149.
315. Demolombe. XX. 111. Pand. Fr. 1.4666 urm. O

donaţiune deghisată ar putea
spirit. (Vedi
66.

1.

261.

supră, p. 16

Comp.

Pana.

deci fi anulată

urm.) Laurent.

pentru insanitate de

XII. 316. Cas. Fe. D. P.

Pâriod.

1. 148.
*) Laurent. XI. 187 urm. și XII. 317. 1887.
Pand. Fr. |. 4669.
P. 63. 2. 110.

*) Laurent, XII. 318.

Pand. Fr. L. 4674

urm.

Pand.

Vedi şi D.

Period.

87.

1.

197. — De câte ori causa, într'o obligație este declarat
ă falşă, ereditorului incumbă sarcina de a dovedi că ea este adevăra
tă și licită,
Astfel, creditorul care pretinde că causa reală
a obligațiunei este
0 donațiune ascunsă, trebue să facă această
dovadă. Pand. Fr. |

4678. Curtea din Orlâans. D. P. 77. 3. 177,

|
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ca donaţiunea
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deghisată să aibă ființă,
a dispune,

ear

primi

donatarul

se cere

deci

să consimtă a

cu titlul gratuit. !)
Dacă esistă sau nu intențiunea de a dărui, aceasta este o cestiune de fapt care atârnă de natura contractului și de împrejurările causei.
|
Această intenţiune n'are nevoe de a se manifesta în mod espres și în termeni solemni; ea trebue însă să resulte într'un mod
clar şi neîndoelnic din actul făcut de părţi, ) căci intenţiunea de
a dărui nu se presupune nici o dată: nemo res suas jactare presumitur.
3%

Regulele

de fond

Donaţiunile
neros

nu sunt,

crise de Art.
supuse

tuturor

priu dise.
lative la
166), la
se aplică
Prin

la care sunt supuse donațiunile deghisate.

ascunse
după

813

sub aparenţa unui

cât

am

și urm.

regulelor

vădut,

supuse

sunt

Astfel, nu mai încape nici
capacitatea de a dispune și
indisponibilitatea bunurilor,
şi la donațiile deghisate. 5)
urmare, causele speciale de

în privința

donaţiunilor

contract cu titlul oformelor solemne pres-

In privinţa fondului,
la care

ordinare,

*

supuse

și

ele remân

însă

donaţiunile

pro-

o îndoeală că regulele rede a primi (vedi supră, p.
la causele de revocare etc.
revocare statornicite de lege Causele de

precum este

neîndeplinirea

sar-

revocare sunt

aplicabile şi

cinelor, ingratitudinea și nașterea de copii în urma donaţiunei (Art. la donaţiunile
829 urm.) se aplică și donaţiunilor ascunse sub aparenţa unui deghisate.
Art. 829 urm.
contract cu titlul oneros. 4)
1) Laurent, XII. 311. Demolombe. XX. 110. Pand. Fr. 1. 4615 urm.
Donaţiunea, deghisată fiind un contract lasă a se presupune nu

numai voința de a dărui, dar și acea de a primi darul. Consimţă-

mântul donatarului n'are însă nevoe de a fi manifestat în forma
solemnă. Laurent. XII. 313. Troplong. II. 1105.
— Astfel, de câte
ori esistă un act scris, dovada consimțământului va resulta, conform
dreptului

comun,

din

semnătura

donatarului.

Curtea

din

Rouen.

D.P. 53. 2.26. Pand. Fr. 1. 4656. In lipsă de act, esecutarea con-

venţiunei va constata esistența ei și, prin urmare, concursul voinţilor
ambelor părți. Pand. Fr. I. 4657. Laurent. XII. 313.
2) Cas. Fr. D. P. 80. 1. 54. Pand. Fr. 1.4621 urm.—Judecătorii

fon-

dului sunt suverani pentru a decide în fapt dacă părţile au înţăles
a face un act cu titlul oneros sau o donaţiune deghisată. Laurent.

XII. 312. Demolombe. XX. 110. Pand. Fr. 1. 4642 urm.
2) Laurent. XII. 319 urm. Demolombe. XX. 111. Pand. Fi. 1. 4680 urm.—
Prin urmare, este nulă sau mai bine dis anulabilă, donațiunea deghisată care ar fi fost făcută sub o condiţiune potestativă, adecă a
cărei îndeplinire ar atârma numai de voința dăruitorului. (Art. 822.)
Laurent. XIL. 321. Pand. Fr. L. 4681. Curtea Lyon. D. P. 58.2. 3.

*) Demolombe. XX. 111 și 759.

Aubry

et Rau.

VI. $ 709, p. 115.

Pand. Fr. |. 4693. Laurent. XII. 321 şi XIII. 18, 77. Comp. D.F.
7], 2.187. D. P. 75. 2. 28. D. P. 81. 1.27. D. P. 1892. 2. 25.
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Donaţiunile

eebisate

CIVIL.— CARTEA

„De

asemenea,

III. — TIT. 11.— CAP. I11.— Sa 1.—DON. DEGHISATE,

ori ce donaţiune fiind desființată, de câte ori ea

este făcută unui descendent

raportului. donaţiunile

deghisate

fără

sunt supuse

Controversă. un folos indirect descendentului. :)

dispensă de raport (Art. 751),

raportului,

pentru că ele

aduc

Reducerea
Ele sunt, de asemenea, supuse reducţiunei, pentru că reducdeghisate. ţiunea se aplică la toate bunurile eșite cu titlul
gratuit din pa-

donaţiunilor

Controversă. trimoniul

defunctului,

fără a

se

ținea

samă

de

forma

Donaţiunile ascunse sub aparenţa unui contract

actului.

cu titlul o-

neros făcute de o persoană capabilă de a dispune
unei persoane
capabile de a primi nu sunt deci nule pentru tot,
ci numai reductibile (Art. 847), cu toate că ele ar fi fost făcute
în frauda, reservei moștenitorilor, dacă însă actul care cuprinde
donaţiunea, n'a
fost resultatal unor manoperi de natură a suprin
de şi a înșala
voinţa dăruitorului. ?)
Acţiunea, în reducţiune este deci singura cale la
care va tre-

bui să recurgă

moștenitorul

reservatar,

de

câte

ori el va

voi

să
dobendească raportul sau împărţala bunurilor
care întrec partea
disponibilă. (Pand. Fr. 1. 4698.)
Casurile în
O liberalitate ascunsă sub aparența
ere donațiu oneros ar putea fi anulată numai atunci unui contract cu titlul
când simulaţiunea ar fi
ar puteafi a- fost întrebuințată cu scop de a
eluda
incapa
citatea de a primi de
nulată,.
care ar fi lovit, donatarul, *) sau de a frauda
.
i
|:
0 disposiţie
proibitivă a legei, precum este acea prevedută
de Art. 975.4)
')

Vedi Tom. III al Iucrărei noastre, p. 487, în
notă, unde se arată
controversa, și la autorităţile citate, adde în
acelaş sens o decisie
vecentă a Tribun. Imperiului German. (26
Iunie 1886). Pand. P6riod.

—

i

1887.

5. p. 33.

Idem.

Laurent,

XII.

323.

Pand. Fr. 1. 3290 urm. 4696 urm. Laureut.
XII. 323, 325. Demol.
XX. 112. Aubry et Rau. V. $ 683. G. Petresc
u. Donaţiună. L. p.
541. Râpert. Dalloz. Suppl. Disp. entre
vifs. 465. Cas. Fr. D. P. 59.
1. 503. C. Paris. D. P. 86.2. 149 — Contră.
Donaţiunile deghisate făcute în frauda reservei nu sunt
numai reductibile, ci nule
pentru tot, când simulaţiunea a avut de
resultat scopul fraudulos

de a atinge reserva. Vedi în acest sens:

D. P. 53. 2. 209. D.P.
56. 2. 149. Pand. Chron. Tom. V (anii
1870—1
2) Curtea din Bordeaux. Repert. Dalloz. Supplâment,877)Disp.2. p. 74.
464, nota 1.
*) Creditorii dăruitorului vor putea
deci cere anularea unei donațiuni
deghisate făcută de acest din urmă în
mod fraudulos în prejudiciul
Prescrierea

aptiunei cre
plicarea Art,

1890. Controversă.

Acţiunea,

creditorilor se va prescrie,

în asemene

caz, prin 30 de
ani (Art. 1890), ear nu prin 10 ani (Art, 1900). Cas.
Rom. Bulet.
Sa 1 pe 1886,
p. 917.

Drep

pe 1887, No. 9. Idem.
P. 65. 1. 19. Laurent. XVI. tul
467. Larombiăre. Oblig. L.
No. 54.—Contră. Curtea din Bucureșt
1866, No. 63. Tot în acest din urmă i (decisie casată.)
sens se pronunţă
(X. 585), însă această părere
este inadmisibilă,

Cas.

Fr. D.

Art, 1167,
Dreptul pe

şi Duranton

DOVEDIREA

Despre

DONAȚIUNILOR,

DEGHISATE.
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dovedirea simulaţiunei sau a ascundereă donafiunei
aparența unui contract cu titlul oneros.

sub

De câte ori simulaţiunea nu constitue prin ea, însăși o causă,
de nulitate, ori ce persoană interesată este admisă a stabili ade-

v&ratul caracter a unei donaţiuni ascunsă sub aparenţa unui contract cu titlul oneros, pentru ca să se poată aplica acestei dis-

posiţiuni regulele de anulare, de revocare sau de reducţiune aplicabile în genere tuturor disposiţiunilor cu titlul gratuit. !)
Naşte însă întrebarea cum se va dovedi, în asemene caz,
inesistența contractului oneros, şi prin urmare, ascunderea unei liberalităţi sub aparenţa unui atare contract?
Casaţiunea, franceză şi acea Română, acum de curând, au pus
,
a
Ş
A

în princip

că, legea

-

nici unei Yan
regule

nesupunând

rea esistenţei donaţiunilor

deghisate,

proba

special
e

Modurile paun
putea dovei
alea
sub aparenţa

contract
dovedi 1. cuunuititlul
one.

simulaţiunei şi a

as- ros. Controversă.

*)

Aubry

et Rau.

IL. $ 35.
— Dacă

tică, de es., la o vândare

părțile

au

recurs

la

forma

auten-Dovedirea si-

autentificată de tribunal, pentru a con- pulațiua ei

stata convenția simulată menită a

ascunde

liberalitatea,

această, îi în fals

convenţie va putea fi atacată și se va putea dovedi, în specie, Că cână părţile
nu esistă vândare, ci o adevărată liberalitate, fără a se înserie în au ascuns li-

falş
înPi contra actului aparent, căci actul autentic nu are credinţă, beralitatea
,
du
.
Pt
pi ae
sub forma u
în privinţa realităței șie a sincerităţei
faptelor juridice
ce el con- nui
contract

stată, pănă la înscrierea în
trarie. „Considerând, dice,
(Dreptul pe 1887, No. 36),
autentic face probă pănă la

falș, ci numai pănă la dovada cOn- autentic. Art,
cu drept cuvânt, Curtea din Bucureşti
1173.
că după disposiţiile Art. 1173, actul
înscrierea în falş numaă despre _esis-

tența materială a faptelor constatate de tribunal ca îndeplinite de
dânsul sau petrecute înaintea sa, ear nu şi în ceea ce priveşte și

sinceritatea faptelor juridice constatate

de

dânsul.

Şi în adever,

tribunalul autentificând o convenţiune simulată, nu autentifică însăși
simulația, fapt străin celor ce el a constatat, și părțile cerând să
dovedească simulațiunea actului autentic, nu contestă autenticitatea
declaraţiunilor lor înaintea tribunalului, ci pretind să stabilească
neseriositatea acelor declaraţiuni ; prin urmare, actul autentic necredinţă

făcând

de

cât pănă

la proba contrarie, în ceea ce priveşte

realitatea, şi sinceritatea faptelor petrecute între părți, ele au dreptul
de a ataca pe calea ordinară, ca simulate, convențiunile, disposițiunile sau declaraţiunile ce actul autentic conţine etc.“ Comp.
Pand. Fr. |. 4710. Larombitre. Oblig. IV. Art. 1319, No. 3. urm.

Laurent.

XIX.

autentic, de

— Menţiunea
133.

es., într'un

făcută

de tribunal

întrun

act

testament sau o donaţiune, că dispunătorul

avea, usul rațiune! în momentul autentificărei actului, nu va, fi credută pănă la înscrierea în falş, ci numai pănă la dovada contrarie,
10 pentru că nu întră în atribuţiile tribun. de a constata acest
fapt, și 20 pentru că tribunalul a putut să fie indus in eroare asupra stărei mentale a dăruitorului sau a testatorului. Laurent.

XI. 118 și XIX.

Comp.

132. Larombiăre.

Cas. Fr. şi Curtea

din Lyon.

Obbg.

IV. Art.

Pand. P6riod.

1319,

No.

7.

1888. 1. 440 și

Pand. P6riod. 1889. 2, 214. Veţi şi supră, p. 23, nota â,
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cunderei unei liberalități sub aparenţa unui contract cu titlul oneros se poate în tot-deauna face prin marturi și presumţiuni. !)
Această soluţiune este însă prea absolută, și prin urmare, inesactă, căcă de câte ori legea nu prevede nici un mod special de
probaţiune, de atâte ori trebue să recurgem la dreptul comun.
Prin urmare, conform principiilor generale în materie de probaţiune, trebue să distingem între casul când acei care propun

simulațiunea au fost parte contractantă şi între casul când ei nau

luat parte la actul inveștit cu aparențele unui contract cu titlul
oneros, În casul întăi, acei interesați au fost în posiţiune de a'și

procura 0 dovadă scrisă despre

simulaţiune

(Art.

1175), şi prin

urmare, ei nu vor putea administra proba cu martură și a presumțiunilor de cât în condiţiunile şi în casurile în care aceste do-

vedi sunt admise de dreptul comun. (Art. 1191.) (Cas. Rom. Drep-

tul pe 1885, No. 50.) Pentru ca, simulațiunea să poată fi dovedită
între părţi cu marturi sau presumțiuni, ea trebue să constit
ue o
fraudă la lege. ?)
In casul de al doile însă, cei de al treile vor putea admi-

nistra proba

când

cu marturi

și a presumţiunilor în toate casurile, chiar

liberalitatea ar întrece suma de 150 lei, pentru că ei au fost

în imposibilitate de a'și procura o dovadă scrisă de
care sau făcut în dauna lor.5) (Art. 1198.)
1)

Dreptul

2)

Curtea din București

pe

pe

1882,

1892,

No.

54.

No.5.

Cas. Fr.

însuşi

Comp.

dăruitorul

63. 1.429. D. P.66.

şi Tribun. Ilfov. Dreptul
Cas.

285. Larombiăre. V. Art. 1348.
vent. XII. 331. Aubry et Rau.
Astfel, când o liberalitate s'a
cu titlul oneros cu scop dea

rilor,

D.P.

poate

Fr.

D.P.

No. 19.
VI. $
ascuns
atinge

simulațiunea

63.1].

pe 1884, No.
144.

1.261.

D. P.

62 și
65.1.

Bonnier. Preuves. |. 142. Lau765, p. 466, tecst și nota 29.
sub aparența unui contract
reserva în dauna reservata-

să stabilească

prin marturi

sau

preSumțiuni că actul aparent este simulat. Pand. Fr. 1. 4708.
Comp.
“Cas. Rom. Bulet. Sa 1 pe 1887, p. 417 și Dreptul pe
1887, No.
68. Idem. Curtea din București. Dreptul pe 1887,
No. 36.
De asemenea, de câte ori simulațiunea, în loc de a fi
opera ambelor părţa i,
fost resultatul unor manoperi dolosive sau a unei violenţe întrebuințate numai de una din părţi, celaltă
parte va putea
să recurgă la proba testimonială și la presumţiuni, pentru
că ea a fost
pusă în imposibilitate de a'şi procura o dovadă, scrisă,
Pand. Fr.1.
4704. Aubry et Rau. VI. $ 765, p. 466. Laurent. XIL 331.
Tribun.
Putna, sub președ. d-lui G. Tăzlăuanu. Dreptul
pe 1892, No. 42.
3) Laurent. XII. 327, 328 Și XIX. 585. Comp. Tom.
XI. 392, 410.
Bonnier. Preuves. |. 142. Pand. Er. [. 4701 uri. si Râpert.
Dalloz,
Suppl. Disp. 466. Larombitre. Oblig. V. Art. 1348,
No. 18. Aubry
et Rau. VI. $ 765, p. 465 urm. GQ. Petrescu.
Donaţiuni. L. p. 542.
Jurisprudența a făcut numeroase aplicaţiuni
a acestui princip. Vedi
D. P. 62. 2. 188. D. P. 78. 1. 164. D. P. 79.
1. 401.D.P.82.1.
161. D. P. 83. 1. 29. D. P. 86. 1. 326 și 440.
D. P. 1889. 2. 39.
Tot în acest sens

este și jurisprudenţa
scă. Vegi Dreptul
pe anul 1882, No. 52. Dreptul pe 1883, românea
No. 69, 78 şi 80. Dreptul

DONAȚIUNI REMUNERATORISAU
I RESPLĂTITOARE, |:
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Pâritul, va, putea de sigur usa şi el de aceleaşi mijloace pentru
a stabili că nu esistă simulaţiune. (Cas. Belg. D. P. 89. 2. 39.)
Naşte însă întrebarea cum trebue să se considere moştenitorii Moștenitorii
dăruitorului, ca părţi, sau ca cei de al treile? Nu mai remâne a ae consi-

nică o îndoeală că ei trebue să fie consideraţi ca cei de al treile, derăca părti

pentru

că de câte ori un moștenitor

tului care vine

în

atacă o disposiţie

a, defunc- “al treile. *

defavoarea lui, el lucrează în virtutea unui drept

pe care îl ţine de la lege, ear nu ca representant a lui de cujus. 1)
Acţiunea

form

Art.

în simulaţiune

1890,

ear nu prin

în specie. ?)

Despre liberalităţile

se va prescrie

prin

10 ani, Art.

1900

care nu sunt

30

ani, con- Prescrierea

acţiunei în

Art. 1890.

donaţiuni.—Alte

la principiul solemnităţei

de

nefiind aplicabil simulaţiune.

donaţiunilor.

escepţiuni

Tratând despre escepţiunile admise la principiul solemnităţei
donaţiunilor, am vorbit pănă acum de oare care donaţiuni indirecte, de darurile manuale şi de donaţiunile deghisate sau ascunse
sub aparența unui contract cu titlul oneros. Remâne acum să ne
ocupăm desbre liberalităţile care nu sunt adevărate donaţiuni.
Aceste sunt: 1% donaţiunile remuneratorii san resplătitoare ; 2* do-

naţiunile

oneroase;

5” şi liberalităţile

3* donaţiunile

mutuale;

4* pactele de familie;

făcute pentru plata unei obligaţiuni naturale.

1* Donațiuni

remuneratoriă sau

Donaţiunile. remuneratorii

(Art.

resplătitoare.

810 şi 836) sau resplătitoure

sunt acele care au de obiect resplătirea serviciilor ce dăruitorul
a primit de la donatar.3)
Aceste donaţiuni sunt ele supuse formelor solemne prescrise
de Art. 813 și urm.? Sunt două casuri în care cestiunea nu poate
fi îndoelnică, şi anume: 1* în casul când serviciile prestate de dope 1884, No. 62 şi 71. Dreptul pe 1885, No. 47. Dreptul pe 1887,
No. 31 şi 36. Bulet. Cas. (anul 1877), Sal. p. 417. Dreptul pe
1888, No. 31 și pe 1889, No. 36 şi 69. Bulet. Cas. pe 1889,8a1,
p. 596. Dreptul pe 1890, No. 2 și în fine, Tribun. Putna. Dreptul

pe
1)

1892, No. 42. Vedi şi supră, p. 80, tecst şi nota 1.

Laurent.

XII.

328,

în fine. Curtea

Pau. D.

P.

,

61. 2, 96. Curtea din

Iaşi. Dreptul pe 1880—81. No. 4. Trib. Putna. Dreptul pe 1892,
No. 42. Comp. Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Suppl. Disp. 329, nota 1.

2) Cas. Rom. şi Curtea din București. Bulet. Cas. Sa ]. pe 1887, p. 419
şi Dreptul pe 1887, No. 36 și 68. Laurent.
2)

tățile citate

supră,

p.

131, tecst şi nota

XIX. 33. Vedi și autori2.

,

_

„Dăruirea resplătitoare, care se gice și contra-dăruire, este atunci, Art. 1259
dice Art. 1259 din codul Calimach, când cineva dărueşte altuia în Cod. Calisemn

de

altă facere

mulțumire,

de

bine.“

pentru

vre

o slujbă

ce i-a făcut,

sau

pentru

mach.
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natar nu pot fi apreciate în bani, și 2* în casul când
serviciile
prestate pot fi apreciate în bani și pot da loc la oacţiu
ne în justiţie, însă sunt egale cu valoarea obiectului dăruit
ca resplătire,
Casurile în
In adevăr, in casul întăi, adecă când serviciile
prestate de
care

donați- donatar nu pot fi apreciate băneşte și nu pot

da loc la o acţiuneratorie ete DE în justiţie, resplătirea acordată
donatarului este o adevărată,
supusă, for- liberalitate, şi ca atare, este supusă
atât formelor necesare pentru
țiunilor.

esistența

donaţiunilor

în genere,

cât

şi causelor

de revocare,

căci
ar fi absurd de a pretinde că nu esistă donaţi
une tocmai atunci
când esistă un motiv juridic, recunoştinţa. dăruit
orului, care îi servește drept causă. ') (Comp. Art. 751,813,
831,
836.)
Casurile în
In casul de al”doile, adecă când serviciile
presta
te se pot apare donaţi- precia băneşte și.potda loc lao acţiun
e
în
justiţi
e,
însă
valoarea
ratorie este acestor servicii este egală sau
aproape egală cu valoarea obiec"Tal onora telor dăruite

, carăşi nu poate să, esiste nici o îndoeală,

căci resplătirea acordată donatarului nu mai este,
în asemene caz, oliberalitate, ci o datio în solutum, şi ca atare,
constitue un act cu titlul
oneros, atât în privinţa formei cât și
a fondului. Pretinsa, donațiune nu este deci, în asemene caz,
supusă, regulelor de la donaţiuni. ?) „Labeo scribit, extra causam
donationum esse talium
o/ficiorum mercedes.“ (L. 19 $ 1. Dig.
39.5. Vedi şi L. 34$1.
Dig. loco cit., de donationibus.)
(Casurile în
„Cât pentru casul în care serviciile
prestate pot fi apreciate
ile prestate băneşte și liberalitatea, întrec
e suma, ce donatarul ar putea reclaELE A ma în justiţie ca resplătire,
cestiunea este controversată, însă păși liberalita-Terea cea mai juridică este
acea care aplică unei asemene libegtea intrece ralităţi toate regulele de
la donaţiuni, atât în privinţa fondul
ui
natarular pu-Cât și a formelor, căci
actul nu poate fi scindat, ci trebue
să fie
de, reclama considerat sau ca o donaţi
une, sau ca o convențiune oneroa
să,
Controvenaă”
Astfel, dacă presupunem că eu am
dăruit
5000
lei
lui X
care mi-au adus servicii numai
pentru 1000 lei, i-am dăruit 4000
lei și această liberalitate va &
supusă nu numai regulelor de fond
a donaţiunilor în genere, precu
m sunt acele care determină
capacitatea de a dispune şi de a primi,
porţiunea, disponibilă, causele
de revocare ete., dar şi formelor
solemne prescrise de Art. 813
şi urm., căci nici un tecst.
de lege

nu

scuteşte această liberalitate

') Laurent. XII. 333. Demolombe.
XX.
III. 597. Marcade. III. 449. Aubr 49. Troplong. II. 1073. S. Lescot,

y et Rau. VI. $ 702, p. 77.
Pand.
Fr. Donations. I. 4095.
*) Troplong. II. 1073. 'Toullier.
D. INI. (partea I) 186. Pand.
Fr. IL
4096 şi autorităţile citate
în nota
P, 62.

1. 188.

C.

Riom.D.P.

85.

precedentă. Comp.
Cas.
2. 102. 'Tribun, Paris.

Fr. D.

P6riod. anul 1890. IL. 249, —
Pand
Dacă esistă sau nu datio în sole .
tum,
aceasta este o cestiune de fapt
care se apreciează în mod suve
ran
de instanţele de fond. Cas.

Fi. D. P. 62.1. 188. Laurent. XII.
336,
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de formele solemne. *) (Vedi și Art. 810 din
care se poate trage
un argument serios în sensul acestei păreri.)
2”

Donaţiuni

Donaţiunea
oare

care

oneroasă

sarcini

(sub

oneroase

sau

însărcinătoare.

sau însăreinăţoare

moda),

pe

care

este acea făcută sub

dăruitorul

le impune

do-

natarului. *) (Art. 823.) „Insărcinătoare dăruire este, (ice
Art. 1260
din codul Calimach, când cineva va dărui altuia, porun
cindui să
facă un lucru pentru însuși al seu folos, sau pentru folosul
altuia.“
Sarcina în regulă, generală nu poate fi impusă donatarului
în sarcinaîn remod

tacit, ci numai în mod espres, prino clausă a donaţiunei, pengulă generali

în că donaţiunile fiind solemne, autenticitatea care se
cere pentru însuși actul de donaţiune se cere și pentru clausele
sau condițiunile cuprinse în liberalitate. 3)

"uită.

') Laurent. XII. 334. Pand. Fr. 1. 4097, Troplong. IL. 107
—4.
Vegi
însă Demolombe (XX. 50), care distinge între casul când
valoarea
serviciilor aduse este cu totul inferioară sau egală numai cu ,
jumătate,

ori mai

puţin

sau mai mult de cât jumătatea, sumei dăruite,

distincţiune care este arbitrară şi care

9
—

criticată, Vegi și Art. 1268

din

codul

cu drept cuvânt

Calimach,

unde

se

se

vede

dice :

„dacă cineva, mai înainte de a trăda darul, se va
alcătui să iea
contra-dar, nu se socotește de adevărat dar întregul
dăruit, ei nuiai partea preţului, sau în cât va covârşi prețul a contra
-darului. «
Donaţiunea făcută sub modo diferă de acea făcută sub
o condiţie peosebiri însuspensivă
pendă nu

din mai multe puncte de vedere:

numai

esecutarea

dar

chiar

însăş

10 condițiunea sus- tre donaţiu-

esistența

donaţiunei, nea condiţiope când sarcina sau modul nu pune în suspensie nică esecuţiunea,
Pal Și acea
nici esistența

disposiţiunei;

20 donatarul poate fi obligat la înde-

plinirea sarcinelor, de câte ori e vorba de niște prestaţ
iuni apreciabile în bani, pe când el remâne în tot-deauna, liber
de a în-

o

deplini sau de a nu îndeplini condițiunea la care darul ar
fi supus.
Modul se confunde însă cu condiţiunea de câte oi sarcina
a
fost impusă donatarului ca o condiție a. donaţiunei. Cestiunea
de
a se ști dacă cutare sarcină constitue un mod propriu dis (modus
purus) sau o condiție (modus miztus) se va decide după intenţia
presupusă a dispunătorului. La caz de îndoeală asupra adevăratei
sale

?)

intențiuni,

disposiţiunea

va trebui

să fie considerată ca făcută

generalminte

că sarcina

de a plăti datoriile

sub modo, ear nu ca condiţională. Semper în obscuris, quod minimum est, sequimur. (|. 9. Dig. Lib. 50. Tit. 17.) Comp. Aubry et
Rau. VI. $ 701, p. 74 urm. Pand. Fr. [. 5462 urm.
Cas. Fr. D. P. 55. 1. 243. Laurent. XII. 488.— Prin escepțiune, Plata
datorii-

se admite

torului

însă

dărui- lor poate fi

n'are nevoe de a fi espresă și că ea poate să resulte

ta- mi tacit

citamente din intențiunea comună a părţilor, pentru că este de
princip că consimțământul tacit are aceeaşi putere ca şi consimță&mentul espres. Cas. Fr. D. P. 57. 1. 7. Laurent. XII. 402 și 488.
Curtea din Grenoble (12 mai 1882) dice că plata datoriilor poate

fi impusă

donatarului prin o clausă

espresă

sau

smplicită.

Dalloz. Supplement. Disp. entre vifs. No. 472, p. 146, nota
și înfră, esplie. Art. 823.

Repert,

1. Vegi

”
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Aceleaşi cestiuni pe care le am discutat în privinţa donaţiu-

nilor remuneratorii se presintă și în privinţa donaţiunilor oneroase.
Inainte de toate, trebue însă să ne grăbim a spune că, de câte ori
sarcinele impuse de dăruitor pot fi apreciate în bani Şi sunt egale

cu valoarea lucrului dăruit, de atâte Oră, disposiția nu mai este o libe-

Suscripţiunea,

ralitațe, ci un contract comutativ cu titlul oneros (Art. 947), care, prin
urmare, nu va fi supus la nici o condiţiune de formă, ci va fi cârmuit, în privința donatarului,!) de principiile relative la actele cu
titlul. oneros.?) „Sed et he stipulaliones, que ob causam fiunt,
non habent donationem.“ (L. 19 $ 5. Dig. Lib. 39. Tit. 5.)
Făcând

aplicaţiunea,

acestor

principii, care sunt inconteştabile,

în folosul u- Casaţiunea franceză cu: drept cuvânt a decis că, în caz
de o susment publie cripție deschisă de autoritatea comunală pentru clădirea
unui edi-

aţa d do- ficiii public, suscripțiunea voluntară făcută
contract co- nu trebue să fie considerată

mutatY.

în mânile

primarului

ci ca un act intere-

sat şi ca un contract comutativ, din causa folosului comun ce ur-

mează
Casurile în
care actul are mică,

miestă,

ca -o donaţiune,

a trage suscriitorul din clădirea proiectată a edificiului.
2)
Se poate întâmpla ca sarcina impusă donatarului să fie mai
de

cât lucrul

dăruit,în care caz actul va. avea o nâtură nicstă

fiind considerat și ca vândare
Astfel, dacă

presupunem

și ca donaţiune. *)

că am

dăruit

lui X

3000

leă, supu-

nândul la o sarcină numai de 2000 lei, se înţălege
că în realitate
nu i-am dat de cât 1000 lei, în cât nu mai remâne
nici o îndoeală că, pentru această sumă, se vor aplica regulele
de fond dela
donaţiuni, în ceea, 'ce priveşte, de esemplu, partea
disponibilă Şi reducţiunea. In adevăr, actul, în specie, poate să
fie scindat și supus reducţiunei numai pentru folosul ce e]
cuprinde.
In cât privește însă condițiunile de formă, actul
ne mai pu-

tend

fi divisat,

el va, trebui

să fie redactat conform Art.

adecă, cu toate solemnităţile prevădute

813 urm.

pentru donaţiuni în genere,

') Am dis numai în privința donatarului, căci
dacă sarcinele ar fi
stabilite în folosul unui al treile, pentru care
ele ur constitui o
liberalitate, nu iai remâne nici o îndoeală că
această liberalitate
va, fi cârmuită, în privința fondului, de reguls
le relative la dispo„Sițiunile între vii. Aubry et Rau. VI. $
701, nota 12, p. 76.
*) Demol. XX. 52. Laurent. XII. 339. Mareade.
III. 442. Aubry et
Rau. VI. $ 701. Pothier. Vente. 612 et donat
ions entre vifs. 89,
Sa II, Art. INI, Ş 1. Pand. Fr. 1. 4119. Toulli
er, D. III (partea 1)
185. Comp. D. P. 51. 2. 1330. P. 51. 5.
179. D. P. 74. 2. 84.
5) Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Disp._ entre vifs.
1300,
nota 1. Comp.
Demol. XX. 52 bis.

S. Lescot. [IL 594. Pand. Fr. 1. 4124.— Aceeaş
i
soluțiune este aplicabilă în privința tuturor
suseripţiilor organisate

întrun scop de binefacere sau de utilitate
publică. Demolombe. Zoco
cit. Pand. Fr. Donations. LI. 4195.
i
%) Pothier. Vente. 613.— Actul se consi
deră ca vângare numai în
proporțiunea, sarcinelor impuse; de aceea,
ruitor la obligațiunea garanţiei, în privin Art. 828 supune pe dăţa donaţiunilor oneroase,
numai pănă la suma sarcinelor.
A
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SAU RECIPROCI.

căci formele solemne devin aplicabile îndată ce actul
cuprinde
un element de liberalitate. Aceasta, resultă şi din Art.
823.1)
Astfel, cu drept cuvânt, Curtea din Bruxelles a admis că
actul prin

care

o persoană

cedează toate

cina de a fi alimentată
rată

donaţiune,

bunurile sale altuia

și întreținută

supusă tuturor

de cesionar,

formelor

este o

cu sar-

adevă-

ordinare. 2)

3” Donaţiuni mutuale sau reciprocă.
Donaţiunea mutuală este acea pe care două sau mai multe
persoane 'și o fac reciproc prin unul și același act. 2) Ea este un

act cu titlul gratuit, de vreme ce Art. 836 o declară revocab
ilă
pentru survenire de copii. Prin urmare,i se vor aplica, atât
în pri-

vința formelor, cât şi a fondului, regulele de la donaţiuni.
Toată, dificultatea este numai de a se şti dacă actul trebue
să fie considerat ca

o donațiune

propriu

disă

sau

ca

un

schimb,

atunci când lucrurile dăruite reciproc au aceeași valoare ? Totul
va, atârna de voinţa și intenţia părților. Dacă ele au calificat actul de schimb, se vor aplica principiile privitoare la actele cu titlul oneros; dacă, din contra, ele au înțăles a face o donaţiune,
ele vor trebui să îndeplinească formele prescrise de Art. 813 Şi urm.
Remâne însă bine înţeles că părţile sunt libere de a dovedi
că actul calificat ca donaţiune sau ca act cu titlu oneros nu cuPrinde adevărată voinţă a părţilor contractante. 4)
Donaţiunile mutuale se fac obicinuit cu clausa de supraviețuire: de es., îți dau casa mea, din Iaşi, dacă voi muri înaintea d-tale ;
îmi vei da casa d-tale din Bncureştă, dacă văi muri înaintea mea.
ticard crede că donaţiunea reciprocă supusă unei atare condițiuni

') Laurent. XII. 340, Marcad6. III. 442, Pand. Fr. 1. 4129. —Vegi
însă Toullier
reproduc

D. III. (partea 1) 185 și Demolombe (XX. 52) care
distincțiunile admise de Ricard în dreptul vechiă, dis-

tineţiuni care sunt arbitrare și care nu resolv dificultatea. Singura

conclusie logică este următoarea: donaţiunea, făcută sub o sarcină,
inferioară valorei obiectului dăruit este un contract solemn supus

prin

urmare

formelor

preserise

de Art.

813

și urm.

*) C. Bruxelles. Râpert. Dalloz. Disp. 579, nota
Pand.

Fr. |. 4132

urm.
— Dacă

însă

sarcina

1 şi 1295. Vedi şi

impusă

ar fi aproape

echivalentul valorei bunurilor dăruite, disposiţia va fi considerată

ca un contract cu titlul oneros, D. P. 51. 2. 133 şi 5

3)

74. 2, 84.
Demol. XX.

585.

Troplong.

1. 4146, 5517.—Soţii
acte

*)

între

II. 1392. Laurent.

179.

D.P.

XII. 342. Pana.

Fr.

nu pot în timpul căsătoriei să'și facă, nici prin

vii, nici prin

testament

vre

o donaţiune mutuală

și „Te-

ciprocă prin unul și același act. (Art. 938.) Asemene donaţiuni
sunt însă permise între celelalte persoane.
,
Laurent. XII. 342, 343. Pand. Fr. 1. 4146 urm. Toullier D. III (partea 1) 306. Demolombe. XX. 53. S$. Lescot. IMI. 598.
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ar fi mai degrabă

un

fel de schimb

de cât o donaţiune,

țiune care nu resultă din nici un tecst de lege.
va, fi decă considerat

Revocarea

presum-

act nu

ca schimb de cât atunci când părțile au în-

țăles a face un schimb.
Revocarea

Asemene

(Laurent. XII. 343.)

donaţiunilor mutuale dă loc la mai multe dificultăți,

donaţiunilor pe care le vom esamina mai la vale. (Vegi înfră, esplic. Art. 830
urm.)
4

Pacte

sau aranjamente

de familie.

După Zachari, contractele sau pactele făcute între membrii
aceliași familii cu scop de a regula, drepturile lor reciproci,
n'ar
avea nevoe de a fi învestite cu formele solemie, chiar dacă
ar avea caracterul unei donaţiuni.
Această proposiţie astfel formulată este însă, prea absolută,
Și chiar inesactă, căci, dacă părțile n'au nevoe de a alerga
la forma autentică pentru a face transacțiuni sau aranjamente
de familie
spre a curma pretențiile lor reciproci, dând, fie care, aproape
ceea

ce primește

în

schimb,

nu maj

puţin

bui să recurgă la formele solemne,
racterul unei donaţiuni. 1)

5

Tiberalităță făcute

pentru
datori

âdevărat

de câte

achitarea
naturale.

este că ele vor tre-

ori actul va avea

ca-

unei obligaţiuni sau

poizație.

Obligaţiunea este o legătură de drept positiv
sau natural
care silește pe o persoană a da, a face sau a nu
face un lucru în folosul uneia sau mai multor persoane determinate.
(Comp. Art. 942.)
Obligaţiunile sunt civile sau naturale,
Obligaţie ciObligaţiunile civile sunt acele a căror esecut
are este garan-

li:

tată prin o acţiune în justiţie.

Obligaţie naturală. une

Obligaţiunile naturale sunt acele care nu dau
loc la o acţiîn justiţie, însă care pot fi plătite de debit
or, fără ca el să
mai poată, csercita acţiunea, în repetiție
pentru ceea ce a plătit de
bună voe.?) (Art. 1092 și 1638.)
eeuuple de
Ca obligaţiune naturală putem cita: acea
care resultă din joc
naturale, Său Prinsoare 2) (Art. 1636 urm.)
pii. €) (Art.
1)

Obligaţiuni.
morale.

186.)

etc.

, îndatorirea de a'și înzestra co-

Laurent. XII. 344 urm. Demolombe. XX.
53 bis. Pand. Fe.1L 4148
urm.— Contră. Zacharis, Mass6-Verge.
Vedi și decisiile citate în Dalloz, Dispos.III. $ 428, în fine, p. 74.
entre vifs. 1426 şi 1315.
2) Nu trebue să confundăm, după cum se face
în deobște, datoriile
morale sau de bună cuviință cu oblig
aţiile naturale, căci legea nu
intervine în esecutarea, datoriilor pur
*) Cestiunea este însă controversată, cu morale sau de conştiinţă,
toate că ea pare a fi decisă
prin însuși tecstul legei. Vedi Laurent.
XVII. 19 și XXVII. 194.
1) Laurent. XII. 355 Şi XVII. 18. Aubr
y et Rau. [IL Ş 297, p.4 și
IV. $ 500, p. 193, tecst şi nota 6. Curte
a din Bucureşti. Dreptul
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Actele care au drept causă, îndeplinirea unei obligaţiuni sunt
Indeplinirea
ele supuse formelor solemne neapărate pentru esistența unei
unei obligado- țiuni civile.

naţiuni?

In

privinţa,

obligațiunilor

civile,

adecă

care

sunt garan-

tate prin o acţiune în justiţie, cestiunea nu poate să fie îndoelnică. In adevăr, acei care nu fac de cât a'şi îndeplini o obliga-

țiune, nu fac o liberalitate, ci plătesc o datorie. Prin urmare,
actul care are de causă îndeplinirea unei obligaţiuni civile nu
poate
fi considerat ca o liberalitate, și deci nu poate fi supus formel
or .

solemne cerute pentru esistența donaţiunilor. 1)
Ce trebue să decidem în privința actelor care au de causă îndeplinirea unei obligaţiuni naturale ? Cestiunea este de astă dată con-

troversată, căcă, după unii, angajamentele contractate în urma unei obli-

gaţiuni naturale preesistente fiind mai mult nişte acte cu titlul oneros de cât nişte acte de liberalitate, n'ar fi supuse regulelor privitoare

la disposiţiile

cu titlul

nică în privința formelor. 2)

gratuit,

nică în

privinţa

fondului,

|

Această soluţiune este însă contrarie adevăratelor principii,
acel care dă un lucru pentru plata unei obligaţiuni naturale

căci

face o adevărată liberalitate, de vreme ce el dă de bună voe, nullo
jure cogente, fără a putea fi silit prin o acţiune judecătorească, şi
știut este că esistă donaţiune decâte ori cine-va dă ceea ce elnu
poate

fi silit a da.5)

Deci, fiind vorba

beralitate, se vor aplica toate regulele
tul

care consistă în a dice

în

specie

de

o adevărată li-

de la donaţiuni.

că obligaţiunile naturale

Argumen-

se preschimbă

pe 1886. No. 57.— Contră. Obligaţia de a'şi înzestra copiii este o dato-

vie morală. In această părere se admite însă că zestrea o dată plătită
nu mai poate fi cerută înapoi, pentru că predarea ei are o causă

juridică. Comp.

Colmet de Santerre. V.

174

bis.

X—După

Art.

1623 din codul Calimach (1220 Austriac), copiii aveau o acţiune în

contra părinţilor pentru înzestrarea lor. Curtea din Iași. Dreptul
pe 1888, No. 55.
') Demolombe. XX. 36. Pand. Fr. 1. 4065. Laurent. XII. 355, ab instio.—
Astfel, este validă obligația sub semnătură privată prin care descendenții ar constitui o rentă pentru alimentarea ascendenţilor lor
care

ar fi în lipsă,

căci prin această

obligație

ei nu fac

de

cât a

îndeplini o datorie ce le este impusă prin lege. (Ant. 187.) Trib.
Lyon, la 12 August 1886. Pana Fr. 1. 4066. Laurent. XII. 357.

Dacă
2)

ascendenţii

n'ar fi în lipsă, renta

Aubry et Rau.
Donations. Il.

formelor

cerute
,

III. $ 297, p. 7. Demolombe.
XX. 37. Grenier.
188. Larombitre. Oblig. III. Art. 1235, No. 9. Tot

în acest sens este și jurisprudența.
5)

constituită de descendenţi

ar fi o pură liberalitate, și ca atare, ar fi supusă
pentru esistenţa donaţiunilor. Laurent, XIL. 357.

Vedgi D. P. 73. 1.180.

D.

P.

74. 2. 55. D. P. 76. 2. 53. D. P. 77. 2.125. D. P. 99. 1. 234.
In acest sens, jurisconsultul Papinian gicea: „Donari videtur quod

nullo jure cogente conceditur.“
Dig. Lib. 50. Tit. 17.)

(L, 29. Dig. Lib. 39. Tit.5 şi L. 82.
12

Indeplinirea,
unei datorii
naturale.

Controversă,
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Critica unei

decisiuni a

în obligaţii civile, îndată ce ele au fost achitate, este fără nici
o valoare juridică, căci legea nu dice aceasta, ci prevede numai
că repetițiunea nu este admisă în privinţa obligaţiunilor naturale
care au fost achitate de bună voe (Art. 1092, 1638), ceea ce însemnează că obligaţiunile naturale nu'și produc efectul lor de cât
atunci când sunt stinse, şi când o obligaţie este stinsă, nu se poate
dice că ea. este civilă, fiind că ea_nu mai are ființă. ))
Curtea din București a făcut deci o greşită aplicaţiune a prin-

eurței din cipiilor de mai sus când a decis că îndatorirea luată de
București,

Critica unei
decisiuni

a

un pă-

rinte de a'și înzestra copiii este validă, chiar dacă ea a fost
cuprinsă întrun act sub semnătură privată, şi că nu este nevoe
ca
actul să însușească condiţiile unei donaţiuni, de oare ce
obligaţia
de înzestrare este o obligaţie naturală care poate forma,
causa
unei obligaţiuni civile. 2)
Ceea ce însă este și mai de mirat este că această decisiu
ne

a remas

în picioare, de oare ce Curtea noastră supremă
a respins
tre supreme. recursul, sub cuvânt că ea scapă de sub censur
a casaţiei, fiind că
instan
curţei noas-

ţele de fond apreciează în mod suveran
unilor petrecute între părți. 3)

Decisiunea curței din Bucureşti trebuea

pentru că toate
supun că ea se
este un contract
suși Demolombe

caracterul convenţi-

însă să

fie

casată,

disposiţiile legei care vorbesc de înzestrare preface prin donaţiune, și ştiut este că donaţiunea
solemn. Lucrul este aşa -de adevărat în cât încare, după cât am vădut, consideră angajamentele

contractate în esecutarea unei obligaţiuni naturale
preesistente

, ca
niște acte cu titlul oneros, ear nu ca nişte
acte de liberalitate,
totuşi, în ipotesa noastră, nu admite posibilitate
a, constituirei unei
zestre prin un act sub semnătura privată, pentr
u că, în specie, este
vorba de o obligaţie naturală de un carăct
er particular, despre
care legiuitorul s'a ocupat în mod special,
şi pe care el o consideră ca o adevărată, donaţiune. :) (Com.
Art, 186, 1228, 1240,
Suscrierea unui act în fa.
voarea

unei

femei cu care

suscriitorula

avut relațiuni
ilicite.

1241 C. C. Art. 708 urm. Pr. Civ.)
Eată încă o ipotesă care adese

ori se poate ivi în practică.

) Laurent. XII. 355. XVI 116, 118 și XVII, 30.
2) Vedi Dreptul
*)

pe 1886. No. 57. [n acelaș
Dalloz. Dispositions entre vifs, 1408, nota sens. Cas. Fr. Repert.
1. Aubry et Rau. IV.
$ 500, p. 192, tecst şi nota 5.
Cas, Rom. Dreptul pe 1887, No, 26.—Casa
ţia franceză a decis de ase-

actul petrecut între părţi este o donațiune
sau o simplă obligaţie
scapăde sub censura casaţiei, Vedi Râpert.
lui
Dalloz. Obligations.
505 și Dispositions entre vifs. 1311,
%) Demolombe. XX. 43 şi XXV. 213. 'Tot în acelaș sens. Laurent.
XII.
355 şi XVII. 30. Pand. Fr. L. 4080. Comp
. D. P. 48, 1. 172 și 2.597.
+

DONAȚIUNILE

Un

barbat

bligă

care

FĂCUTE

DE ROMÂNI

ÎN STRĂINĂTATE

suscrie un act sub semnătura

a plăti

o

sumă

de

bani sau

el ar fi intreţinut relaţiuni

nulă, cu bună

samă,

relațiuni, cu scop
incepute, cu scop

dacă

ilicite.

a le face

unei

Asemene
în

femei

obligaţie
înainte

cursul

să continue
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prin care se o-

o rentă

ea ar fi fost suscrisă

de a le provoca, sau
de

privată

a servi

ŞI VICE VERSA.

unor

înainte,

de

cu

ar

fi

ori ce

relaţiuni

căci, în

ase-

Mene caz, ea ar avea o câusă ilicită (Art. 948 $ 4, 966,
968),
şi suma promisă ar constitui preţul rușinos cu care femeea
ar fi
consimţit a se da acelui barbat. (Demolombe. XX. 40.)
Asemene obligaţie ar fi însă validă din partea barbatului, Înot
Arca
dacă

ar resulta

un

guasi-delict

din partea, lui, adecă

o seducţiune luată de bar-

culpabilă care Var obliga la plata daunelor causate. ') In aseme- bat
ar
ne caz, nu esistă de cât recunoașterea și plata unei datorii civile, ceea ce esclude ideea de donaţiune. 2)
Despre

donaţiunile

făcute de Români în străinătate
străini în România.

şi

va-

de

Legiuitorul nostru care a prevădut casul când un Român ar
voi să facă testamentul seu în străinătate (Art. 885), nu s'a ocupat despre casul când el ar voi să facă o donațiune în ţară străină.

Pentru a complecta deci această
la principiile generale de drept.

Românul

va face

decă,

care va voi să facă o donaţiune
sau

esemplu, în Francia,

actum
1)

lacună,

înaintea,

funcţionarilor

înaintea

trebue

să recurgem
|

în țară străină, o Ponaţiunile

competenţi

străini,

de străinătate,

notarului, conform regulei locus regit

(Art. 2, 34, 152, 885, 1773), sau înaintea agenţilor Ro-

Trebue însă să ne grăbim a adăogi, deşi nu este aici tocmai
Când esistă
locul, că seducţiunea,
ori cât de dăunătoare ar fi, nu dă loc la acţiune însedaune interese de cât atunci când seducetorul a întrebuințat ma. ducțiune.

noperi frauduloase spre a'şi ajunge scopul. Cas. Rom. Dreptul pe
1891, No. 81. Tribun. Brăila și Curtea din Amiens. Dreptul pe

1882, No. 11, p. 94 și 95. Comp. D.P. 62. 2. 129.D.P.

80.2.

111. D. P. 82. 2. 118 şi Pand. Pâriod. pe 1891. 2. p.231.D.P.
84. 2. 136. Laurent. IV. 90 şi XX. 397. Vedi şi Tom. ], partea II, p. 312.
_
De câte ori însă greșala este comună, adecă seducțiunea pro- Greşală cor

vine și din culpa femeei,

acţiunea în daune pentru seducțiune nu iile

este admisibilă. Laurent. IV. 90. Tribun. Brăila, sub președ. D-lui
V. Macri. Dreptul pe 1882, No. 11. Aceasta nu este de cât aplicațiunea

macsimei:

„Quod

quis ex culpa

sua

damnum

sentit, non

întelhgitur damnum sentire. „(L. 203. Dig. Lib. 50. Tit. 17.)
2) Laurent. XII. 358. Demolombe. XX. 40 și XXIV. 375. Pand.Fr.1.
4077.—Astfel, obligațiunea, de a alimenta copilul ce a născut o fe-

mee nu are de causă paternitatea acelui obligat, care nu poate fi
cercetată (Art. 307), ci manifestarea voinței de a îndeplini o obli-

gație naturală. Comp. D. P. 74. 2. 54. D. P. 73. 2. 139.D. P. 62.
1. 209

D. P. 62.

2.

129

ete.

acţiunei.
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COD CIVIL.—CABTEA II.—TIT. I1—CAP, 111 —Sa 1.—DREPT INTERNAȚIONAL,

mâni, conform legilor Române, căci după Art. 38 al legei din
1873 pentru organisarea minist. afacerilor străine, agenţii Români
din străinătate au capacitatea de a instrumenta ca notari pentru
confecționarea actelor autentice. 1)
Aplicarea reIn caz când, după legea țărei în care sar găsi Românul,
gulei locus
regit actum dona țiunea n'ar fi un contract solemn, el nu va putea să dee ala actele so- verea să în acea țară prin un act sub semnătură privată,
lemne. Conci va
trovessă. trebui să facă actul în forma autentică, înaintea. funcţion
arilor
respectivi străini, care, după legea străină, au capacitatea de
a
autentifica actele, căci nu se poate pricepe cum 0 donaţiune
sau
un alt act solemn ar putea să fie constatat, prin un act sub semnătură

Donaţiunile
străinilor în

România,

privată,

atunci

când

solemnitatea

este

de

esența

și

sub-

stanța convențiunei. In toate contractele solemne, formele
care
constituesc consimțământul sunt deci cârmuite de legea, persona
lă
a acelui care contractează. Dacă această lege prescrie
autenticitatea, străinul trebue să facă neapărat un act autentic,
chiar dacă
legea locală ar permite un act sub semnătură privată.
(Argument
din Art. 1773 şi 1789.) Cât pentru formele autentic
ităţei, ele
vor fi acele ale legei ţărei în care se face actul, potrivit.
regulei :
locus regii actum. Aceste sunt adevăratele princip
ii, şi mă mărginesc a, trimete la cele ce am spus în Tomul I,
cu ocasiunea esplicărei Art. 1773 și 1789. 3)
Cât pentru donaţiunile ce străinii ar voi să facă
în România,
ele vor putea să fie făcute conform legilor Român
e, potrivit principiului de drept internaţional înscris în Art, 2,
locus regit actum. *)
Străinii vor.mai putea încă să facă

actul

de donaţiune

înaint

ea
agenţilor lor diplomatică respectivi, cu obser
varea tuturor formelor și regulelor prescrise de legea, străină,
dacă, aceşti funcțio-

nară au capacitatea

mânii având,

de

în adevăr,

a

instrument,

în

asemenea

facultatea de a recurge

materie.

Ro-

în străinătate la

') Demolombe. XX. 113. Arnte. II. 1884; Gh. Flaișlen. Aftributions des
consuls en matidre de notariat
et d'etat civil (Paris. Ch. Marescq,
1892) p. 18 urm. care ne-a făcuţ onoar
ea de a consulta şi dea
vecomenda lucrarea noast

ră.
53 şi Cas. Rom. Dreptul pe
Dreptul pe 1889, No. 22, p.
decisia suscitată a curţei din

”)

Curtea din Iași. Dreptul pe 1884, No.
1885. No. 31. Comp. Tribun. Ilfov.
176. Curtea noastră supremă, casân
Iași, a pus în princip că nu numaia-d

genții sau trimeșii diplomatici, dar şi
secretarii lor sunt încă în
drept a autentifica diferitele acte
ce
le
se presintă.
Vedi Tomul 1 al lucrărei noastre,
partea 1, p. 113,114. Adde, în
acelaș sens: Laurent. 1.

99 Și Drept
urm. Și 392 urm. Comp. Duranton. 1. Internaţional. IL. 238, 240
_— Contră. Dewmol. L. 106
şi XX. 113. Aubry et Rau. [. $ 31, 91,
p.
98.
Folix-Demangeat, 1.
No. 73 urm. 79. Comp. Cas. Fr. D. P.
55. 1. 389.D. P.65. 1.342.
5) Demolombe. XX. 114și Fom. L,
part

ea Ia lucrărei noastre, p. 108.
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agenţii noștri diplomatică (Art. 38 L. din 1873), nimic nu este
mai natural de cât a admite aceeași reciprocitate şi pentru străini.:)
Despre

efectul donaţiunilor

Î. Efectele

între vii.

donaţiunilor între părți.

Intre părţi, donaţiunea transferă proprietatea şi dă naştere
la oare care obligaţiuni din partea dăruitorului şi a donatarului.
1* Transferarea

Efectul
mite

direct şi principal

donatarului

proprietatea

proprietăţei.

al

donaţiunilor

tuturor.

este de

a trans-

obiectelor dăruite, fără ca. să

fie nevoe de tradiţiune. ?) (Art. 971.) Donaţiunea fiind o convențiune, Art. 644 prevede, în adevăr, convenţiunile între modurile
de

a dobândi

şi transmite

proprietatea, ear

națiunea un act prin care
natarului care îl primește.
Dar,

dacă

dăruitorul

donaţiunea

sens că contractul

este

un

Art. 801 defineşte do-

dă irevocabil un lucru do-

contract

consensual

se formează solo consensu,

une, totuși, nu mai puţin adevărat este că

simplul

al părţilor nu este de astă dată suficient pentru
tul, precum

este în materie

de

vindere

în

acest Sea uutea

fără nică o tradiţi-

cumparare

consimtământ

a forma contracşi în

celelalte

contracte consensuale (Art. 971 şt 1295), căci donaţiunea este un
contract solemn și solemnitatea este prescrisă pentru însăşi esistenţa donaţiunei. (Art. 813 şi 1165.)
Translaţiunea proprietăţei prin simplul efect al consimțămân- Donaţiunea
:

,

.

.

unui

') Tribun. Ilfov și Curtea din București. Dreptul pe 1886, No. 56 șipe
1888,

9)

No.

15. Aceste

decisiuni

sunt

relative

et Rau.

VI.

aceleași regule se aplică și la donaţiuni.
Laurent.

XII.

363

urm.

cor

„__cert şi debr-

Aubry

la

testamente,

$ 704, p.

însă

minat.

79. Bonachi.

IV. p. 80. Vegi şi supră, p. 9.
— Art. 938 din codul francez este
formal în această privință, însă acest tecst fiind reu redactat, bine
a făcut legiuitorul nostru de Va eliminat,
La Romani, cel puţin în ultima stare a legislațiunei, donaţiunea Dreptul Roera de asemene perfectă prin simplul consimțământ al părților și
obliga pe dăruitor sau pe moştenitorii sei a trăda, lucrurile dăruite,

fără ca această tradiție să fie necesară pentru perfecțiunea contractului, „ut non ex hoc inutilis sit donatio, quod res non tradite
sunt; nec confirmetur ex traditione donatio....* (L. 35 $ 5, în medio.
Cod. Lib.8. Tit. 54, de donationibus.) Vedi şi $ 2, Instit. Lib. IL. Tit.
7, unde se dice: „ut, eîss non tradantur (donationes), habeant plenissimum et perfectum robur, et traditionis necessitas încumbal

donatori“. Comp. Art. 841 și 1269 din codul Calimach (943 Austriac.)
Vedi supră, p. 9, nota 4șip. 111,112.—Cât pentru proprietate, ea

nu era transferată de cât prin tradiţie. (L. 20. Cod. Lib. 1. Tit. 3.)
Vedi

supră, p. 112, tecst

şi nota

1. şi Tom. III. p. 208,

nota

1.

man.
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CIVIL.—CARTEA

II.—TIT.

ÎL. CAP.

111.—Sa I—EFECTUL

DONAȚ.

tului este supusă, în privinţa donaţiunilor între vii, ca și în
privinţa,
celorlalte moduri translative de proprietate, principiilor general
e de
drept.

Astfel,

pentru

ca donaţiunea

să poată

transfera

proprieta-

tea prin simplul efect al consimțământului, trebue
ca ea să aibă
de obiect unu corp cert și determinat, 1) căci proprietatea
fiiud un
drept real, cel mai îns&mnat din toate, presupune un
lucru cert ŞI
determinat asupra cărui el se esercită. (Art. 971, 1102,
1156.) Este
cu neputinţă, în adevăr, ca proprietarul să poată esercit
a dreptul
absolut ce'i dă legea (Art. 480) asupra unui lucru
nedeterminat.
Donaţiunea
Deci, dacă lucrul dăruit nu este determinat de cât
în specia
pui lucra

sa, în genere (Art. 964), de esemplu,

şinecert. Ne-a, se arăta care anume,

ear

Dăruirea, lu-

sau o casă

dacă s'a dăruit un cal, fără

din Bucureşti,

Donaţiunea

a se

fiind un contract translativ de proprietate,

gului altuia, ii franceză aplică în specie Art. 1599

la codul fran- care vândarea, lucrului altuia este
nulă,

“7

fără

de-

termina căre casă, proprietatea, nu se va transmite
donatarului de
cât prin tradiţie, sau cel puţin prin o nouă
convenţie care va determina lucrul și” va, specialisa. 2)
din

codul

francez,

auto-

după

aşa în cât, în Francia, se

decide că donaţiunea lucrului altuia este nulă. 3)

Ce trebue să decidem la noi, unde Art.
1599 este eliminat?
Din causa lipsei acestui tecst, trebue să
decidem că, la noi, donațiunea, ca şi vendarea lucrului altuia,
este validă numai între
părți, însă revocabilă din partea dăruitorului,
fiind că el a dat, în
asemene caz, un bun viitor (Art. 821),
şi nulă în privinţa
proprietarului, carele
va putea să revendice lucrul dăruit de

la donatar.4)
La caz de evicţiune din partea adevăratului
proprie
tar, donatarul va avea recurs în contra, dăruito
rului, dacă el cu rea cre:
dință a dat

lucrul altuia. ?)

2” Obligaţiunile dăruitoruluă şi a
donatarului.
Obligaţiunile dărnitorului sunt rela
tive la garantarea donafarului pentru evicţiune, ear acel
e ale donatarului la plata datoviilor dăruitorulu;,
') Lucrul este determinat când
se arată natura sa, cantitatea, calit
atea
ete. , Certum est, quod ex ipsa
pronunciatione apparel quid,
quale,
Quantum sit.“ (L. 74. Dig. Lib.
45. Tit. i.) Vegqi și L. 8. Dig.
Lib. 18. Tit, 6, de periculo
et commodo rei vendita
2) Laurent. XII. 364. Demolombe.
XX. 228, Pana. Fr. |. 4795, Comp
Laurent. XVI. 359. Demolombe.
.
XXIV. 403 ȘI 414. Larombiăre,
Oblig. 1. Art. 1138, No. 17. Gr.

long. Vente. II. 48. Mourlon. II. G. Păucescu. Oblig.
684 și 1296.
2) Laurent. XII. 363. Pana.
Donations L. 4730.
*) Vedi Tom. III al lucrărei Fr.
noastre,
Art. 821. Comp. art. D-lui D.A. Donip. 503, nota 2 Și
ci în Dreptul pe
5) Vedi înfră, p. 184, nota 2 şi
L. 18 $ 3. Dig. Lib. 39.
p. 183,

1. 248. Trop-

înfră. esplie.
1892, No. 46.
Tit.5, citată

nota 3, în fine, precum și Art.
1271 din codul Calimach
Austriac.) Comp. Arntz. II.
1887. Demolombe. XX. 552.

(945

EFECTELE

DONAȚIUNILOR.—GARANȚIA

Despre garanţia pentru

PENTRU

evicțiune, —

EVICŢIUNE.—ART.

828.

183.

Obligaţiunea dăruitorulu.

Art. 828. — Donatorele nu este responsabil de evicţiune cătră do-

natar

pentru lucrurile dăruite.
Donatorele este responsabil

de evicțiune,

când

el a promis

espres

garanție. Este asemenea responsabil când evicțiunea provine din faptul
seu, când este în cestiune o donaţțiune care impune sarcini donatarului ;

întw'acest

caz însă, garanţia

nelor. *) (Art. 787,

1337,

Convenţiunile

este obligatorie, numai

1240

C.C.

Art. 1077

pănă

la suma

sarci-

Cod. Italian.)

legal făcute având putere

de lege între părţile Obligaţia dă-

contractante (Art. 969), dăruitorul trebue să deie lucrul dăruit în ruitorului de
primirea, donatarului,

căci, la, din contra, acest din urmă va, putea dăruit în pri-

să ceară esecutarea contractului prin o acţiune personală care se rea dona:
va esercita, fie în contra însuși dăruitorului,
nitorilor sei. 2)

Dăruitorul
nu este aînsă în principi.

fie în

contra moște-

obligat aLD
gâranta pe

do- Dăruitorul
nu
respunde în

natar de evicţiunea parţială sau totală a lucrului dăruit (Art. 328 princip dee$ 1),pentru că, pe de o parte, el n'a înţălesa da mai mult de vicţiune.
cât are, ear pe de alta, pentru că donatarul, care primeşte
o binefacere,

nu poate

s'o

întoarcă

în contra

binefăcătorului

seu, pentru

a-i cere mai mult de cât el a înţăles şi a voit săi deie.3)
Donatarul evins nare deci în princip acțiune în contra

m

—

1)

Acest tecst

lipsește

în

codul

francez

și

este

reproducerea

dăArt. Origina Art.

1077 din codul Italian. Cu toate acestea, soluția admisă de tecstul 828. Codul

nostru se vede admisă și în
Vedi Laurent. XIL. 387 urm.
1885—1887. Aubry et Rau.
Demolombe. XX. 542. Pand.
Aubry et Rau. VI. $ 705, ab
Dacă

Francia, în baza principiilor generale.
Demolombe. XX. 543 urm. Arntz. II.
VI. $ 705. Pand. Fr. [. 4734 urm.
Fr. Donations. 1. 4739. Arntz. IL. 1885.
înstio.

Italian.

lucrul dăruit este determinat numai în specia sa (în genere), Obligaţia dă-

de es., dacă s'a dat un cal sau 1000 de chile de grău, se admite ruitorului de
generalmente

că, la caz

de evicțiune

a acestui

lucru, dăruitorul va a da alt lucru

trebui să deie altul de aceeași specie, pentru că obligaţia lui con- îây cete ecina
sistă a plăti

acel

lucru,

și plata,

la caz

de

evicţiune,

nefiind valid ae lucrul de-

făcută, dăruitorul nu'și a îndeplinit obligaţia sa şi nu este liberat, terminat nu(Argum. din Art. 1095, după care pentru a face o plată validă mad, n Spetrebue a fi proprietarul lucrului dat drept plată.) Nu este deci
”
vorba, în specie de garanţie pentru evicţiune, ci de esecutarea a
însăși donaţiunei. Demol. XX. 555. Aubry et Rau. VI. $ 705.p.
95. Pand. Fr. 1. 4750. Durant. VIII. 530.— Contră. Laurent. XII. 392.
Aceeași soluție se aplică, după autorii de mai sus, tuturor ca- Dăruirea a
surilor

analoage.

Astfel,

când într”o

a două

donaţiune

lucruri

al- două lucruri

ternative, sar fi dat unul și donatarul ar fi fost evins, el ar fi în alternative.
drept a cere celalt lucru. (Art. 1026, 1029.) Demolombe. XX. 556.
Aubry et Rau. loco cit. Pand. Er. Donations. |. 4151.

3) Laurent. XII. 387. Duranton, VIII. 525. Demolombe. XX. 543. Pand.

Fr. |. 4734. Aubry et Rau. VI. $705,p. 93, nota 3. Aceleaşi principii

erau admise și la Romani, unde, dacă se dădea

donatarul nu avea, la caz de evicțiune,

nici

o

un lucru

străin,

acţiune în

contra

CODUL

184

.

Respunderea,
dăruitorului
pentru faptele sale personale.
intinderea acestei obligaţiuni.

CIVIL.— CARTEA

II. —PIT.

IL.— CAP. 141.— Sa I.— ART. 828.

ruitorului nici pentru restituirea taxelor ce el ar fi plătit
conform
legei timbrului (Art. 31 L. timbr. din 1886), nică pentru
cheltuelele voluptuarii sau de simplă plăcere ce el ar fi făcut
la imobilul dăruit, cheltueli care sunt perdute pentru dânsul,
pentru că
proprietarul revendicant nu este ținuta le restitui.
(Art. 494, 539.)
Dăruitorul nu va respunde deci de simpla sa greșală
(de culpa),

ci numai de dolul seu (de dolo.)!)

Dar, dacă dăruitorul nu este obligat a garanta pe
donatar de
evicţiune, toată lumea admite însă că el va respun
de de faptele
sale personale, ?) şi tecstul nostru este chiar formal
în această, privință. (Art. 828 $ 3.)
Care este însă întinderea acestei obligaţiuni? In
Francia, dăraitorul nefiind, în asemene caz, obligat la garanţi
e, se poate foarte

bine

susține

că

disposiţiile

relative

la, garanţie

nu

sunt

aplicabile
în specie, şi că dăruitorul remâne sub imperi
ul principiilor genevale care cârmuesc materia daunelor interes.
(Laurent. XII. 390.)

dăruitorului, ci numai acțiunea de dolo,
dacă dăruitorul era de
rea credință: „Et sic evincatur, nullam
mihi actionem contra donatorem competere : plane de dolo posse
me adversus eum habere
actionem, si dolo fecit.“ (L. 18 $ 3. Dig.
Lib. 39. Tit. 5.) Vedi și
DL. 2. Cod, Lib.

8. Tit. 45, de evictionib
vede admisă și prin Art. 1271 din codulus. Aceeași soluţiune se
Calimach (945 Austriac),

după care acel ce cu rea credință dădea
, lucrul altuia, era dator
a respunde pagubele causate prin evicţ
iune.
') Laurent. XII. 389. Demolombe. XX.
544, 545. Duranton, VIII. 535.
Pand. Fr. |. 4735. Aubry et Rau. VI.
$ 705, p. 94. Grenier. 1. 97.
Pothier. Donations. No. 133,

2)

Astfel, donatarul va putea să ceară
daune de la dăruitor dacă obiectul dăruit ar fi perit din culpa
acestui din urmă, sau dacă el
ar fi dispus de imobilul

dăruit în

Ipotecarea
imobilului dăvuit de cătră,
dăruitor.

urma

acceptărei donațiunei şi
înaintea transcrierei ei. Demolombe.
XX. 542, 550. Laurent. XII.
390. Aubry et Rau. VI. $ 705, p.93.
Pand.Fr. Donations. |. 4739.
Comp. Curtea din Montpellier. D.
P. 56. 2. 10.
Dăruitorul ar mai fi încă responsabil
cătră donatar dacă el ar
fi ipotecat bunurile dăruite înaintea,
transcrierei donaţiunei, căci,
în asemenea caz, el este mai în tot-d
eauna de rea credinţă. Lau-

Dăruirea lucrului altuia,

Tit. 5 citată supră, în nota 3 de
la p. 183.) Comp. Demolombe. XX.
Vedi şi supră, p. 182, tecst
şi
Tot pentru aceleași motive, treb nota 5.
ue să decidem că dăruitorul va
respunde de viciile lucrului, dacă
el cu rea credință a dat un lucru
vicios. (Arntz. II. 1887.)
„Donatarul creditor al acestor
daune se va îndestula de o potrivă cu ceilalți creditori chirografari
ai dăruitorului din activul
seu, dacă el ar fi fost declarat
în stare de faliment, Aubry et Rau.
VI. $ 705, p. 93.
552.

Dăruirea unui lucru vicios.
Falimentul
dăraitorului,

DESPRE

La

noi

responsabil,

GARANȚIA

însă,

când

unde

PENTRU

Art.

EVICȚIUNE. — ART.

828.
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828 prevede anume că dăruitorul este

evicțiunea provine

de faptul seu,

se pot aplica

prin analogie disposiţiile privitoare la respundere de evicţiune în
materie de vindere cumpărare. ')
Dăruitorul mai respunde încă de evicţiune, când sa obligat Respunderea

espres a garanta, căci dacă donaţiunea nu este în princip supusă dăruitorului
garanţiei,

totuși

nu

este

de

esența

ei

că

dăruitorul

să

nuobligata

fie supus acestei obligaţiuni. 2) Dovadă la aceasta este Art. 1240

ga-

"nta

care impune obligațiunea garanţiei dăruitorului, când e vorba de
o donaţiune făcută cu titlul de constituire de dotă.
Tot prin escepţiune, dăruitorul mai e încă respundător de e- Donaţiuni o-

vicţiune, când e vorba de o donaţiune oneroasă,
pune
torie
sură,

contract cu titlul oneros.*)
mai

adecă

care im-

1%

sarcini donatarului. In acest caz însă, garanția este ohliganumai pănă la suma sarcinelor, căcă, numai în această m&donaţiunea este un contract comutativ, având caracterul unui

(Art.

947.)

Osebit de aceste casuri prevădute de Art.
respunde încă cătră donatar de evicţiune,

10 Când
oneros,

adecă

căsătorici.

donaţiunea
când

(Art.

ea

are caracterul
este

făcută

828,

dăruitorul

unei convenţiuni cu titlul Art. 1240.

cu titlul

de

dotă

în favoarea

1240.)

20 Dacă donatarul a plătit,
sonală a dăruitorului care greva

fără a fi obligat, o datorie per- Art.1103$8.
bunurile dăruite, în care caz, el

este subrogat în drepturile creditorului. 4) (Art. 1108, $ 3.)
30 Și în fine, când e vorba de o donaţiune remuneratorie sau Donaţiune
resplătitoare, dacă donaţiunea are de scop resplătirea unor servicii remuneratoapreciabile în bani, şi dacă valoarea acestor servicii este egală
sau aproape egală cu valoarea obiectului dăruit, căcă, în asemene

caz, pretinsa donaţiune este un adevărat
titlul oneros.5) (Art. 947.)

contract comutativ și cu

1) Comp. Demolombe. XX. 550, 551. Vegi și Art. 1240, după care acei
care constiţuesc o dotă sunt datori să respundă de evicţiune și de
viciile obiectelor constituite, după

vândare.

(Art.

regulele

stabilite la titlul pentru

1337 urm.)

2) L. 2. Cod. Lib. 8. Tit. 45. — Această clausă de
câ dăvuitorul să
prestare

3)

vrem habere

n
—

licere,

de

donatar
unde

garanție

întocmai ca un

resultă

că, dacă

va face
vângdător,

la epoca

e-

vieţiunei, lucrul dăruit are o valoare mai mare, dăruitorul, pe lângă
paguba produsă prin evicţiune, va plăti și escedentul valorei în
timpul evicţiunei. (Art. 1344.) Demolombe. XX. 546. Laurent. XII.
395. Pand. Fr. Donations. |. 4755.
Comp. Laurent. XII. 398. Demolombe. XX. 548. Pand. Fr. 1. 4756.
Aubry et Rau.

:)

garanteze pe

VI.

$ 705, p. 94, tecst şi nota

9.

,

Arntz, IL. 1887. Mass6-Verg6. III. p. 225. Laurent, XII. 394 și XVIII.

91. Colmet de Santerre. V. 195 bis III. Comp. D. P. 72.5. 148, No.5.
Vedi supră, p. 172. Comp. Demolombe. XX. 549. Aubry et Rau.
VI. $ 705, p. 95. Pand. Fr. Donations. L. 4762.

plătitoare.
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In toate aceste casuri, donatarul poate să'și
esercite recursul
seu atât în contra dăruitorului, cât Şi în contr
a moștenitorilor sei.
(Pand. Fr. Donations. 1. 4763.)
Esercitarea
In fine, pentru a complecta esplicarea, Art.
828, trebue să
patul în adăogăm că donatarul evins poate,
în calitatea sa de representant
contra auto- al dăruitorului, să esercite acţiu
nea în garanţie pe care însuși dă-

rilor dăruito- mitorul ar fi putut s'o esercite în
contra autorilor sei, dacă, elar
fi fost acela
care ar fi fost evins.
Această soluţiune nu sufere nică o îndoeală:
10 atunci când
este vorba de o donaţiune universală a
tuturor bunurilor presente

care

cuprinde

toate

bunurile,

şi prin

urmare,

toate

drepturile și
acţiunile dăruitorului; 20 chiar în casul
unei donaţiuni cu titlul
particular a unui corp cert și determinat
, dacă dăruitorul ar fi
cedat donatarului acţiunea sa, în garanție,
sau când, independent
de ori ce cesiune espresă, donatarul sar
găsi în casurile escepționale, în care el are acţiunea în garanţie
contra dăruitorului.
Aceeaşi soluțiune este admisibilă, și în
casul unei donaţiuni cu
titlul particular a unui corp cert şi
determinat care var cuprinde
nici o cesiune espresă a acţiunei în
garanţie din partea dăruitorului, nici n'ar conferi donatarului vre
un drept la garanţie, căci
dăruitorul transmite donatarului toate drept
urile şi acţiunile ce el
are în privința lucrului dăruit prin
însăși donaţiunea, independent
de ori ce stipulațiune. !)

Plata datoriilor.— Obligaţiunea

Donatarul contractează, cătră dăruitor
noştință sancţionată prin Art.
831.

donatarului.

o obligaţie

de

recu-

Dacă donaţiunea este făcută sub oare
care sarcini (sub modo),
el trebue să le esecute, căci altfel,
donaţiunea este revocabilă.
Dacă donatarul s'a obligat fie în mod
espres, fie tacitamente 2
a plăti datoriile dăruitorului pănă la
concurența unei sumi anume
determinată, el este

ținut aşi îndeplini obligația sa cu
bunurile
sale personale, chiar peste valoarea
lucrurilor dăruite, căci obliţia sa resultând, în asemene caz, din
convenţie, ori ce debitor este
ținut în infinit de

obligaţia, sa. 3)

') Laurent. XII. 393. Demolombe.
XX. 557. Aubry et Rau. VI. $ 705,
p.
95, tecst și nota 12. Pand. Fr.
4764, 4765. Duranton. VIII. 532,
Bayle-Mouillard asupra lui Gren
2) Am vădut, în adevăr, p. 173, ier, I. 97, nota e.
nota 3, că obligaţia dea plăti
datoriile poate să resulte pentru
donatar din intenția comunăa
părților, fără nici o stipulație espre
să. Laurent. XII. 402 și 488.
Cas.
Fr. D. P.57. 1.7. C. Grenoble. Râp.
Dal. Suppl, Disp., p. 146, nota
5) Laurent. XII. 404. Demolombe.
1.
XX. 459. Aubry et Rau. VI$ .
706, p.
100, tecst și nota 10. Râpert.
Dalloz, Supplement. Disp. entre
vis.
476. — Judecătorii interpretând
actul de donaţiune ar putea,
însă

DESPRE

Dacă,

el să

PLATA

obligat

DATORIILOR

DĂRUITORULUI.

a plăti toate

datoriile

Iu

presente

ale
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dă-

ruitorului, el nu trebue să plătească de cât acele care au dată
certă în diua donaţiunei. (Art. 823.)
Independent, însă de ori ce stipulaţiune espresă, donatarul este Obligaţia doel obligat a plăti datoriile dăruitorului?
Este un caz asupra căruia nu poate

Și anume,
bani

sau

atunci

când donaţiunea

unul ori

mai

multe

nare
să esiste nicio îndoeală, viile dăruito-

are de obiect o

obiecte

determinate

sumă

fixă

şi specificate

individualitatea lor, căci, în specie, fiind vorba de o donaţiune
titlul

particular,

riilor, precum
plata

donatarul

nu

poate

să

fie obligat

la plata

de i

de

în ori ce stipu-

cu

laţiune.

dato-

nică legatarul cu titlul particular nu este obligat la

datoriilor testatorului.!) (Art. 775, 909.)
Donatarul n'ar putea, în asemene caz, să fie obligat

de

Cât Donaţiune cu

ipotecar, dacă bunurile dăruite ar fi grevate de o ipotecă, remă- titlul parti-

nându'i recurs în contra dăruitorului sau a moștenitorilor sei. (C. rie ipotecară,
Grenoble. D. P. 72. 5. 148.) Creditorii chirografari ai dăruitorului
nau deci acţiune directă în contra donatarului. Ei vor putea numai să ceară revocarea donaţiunei pe calea acţiunei pauliane (Art.
975) ca făcută în frauda lor. (Laurent XII. 402. Demol. XX. 451.)
|
Ce trebue să decidem în privința unei donaţiuni universale Donaţiune usau cu titlul universal, adecă care ar cuprinde toate bunurile pre- niversală sau
„cu titlul uniy
3
a
.
sinte ale dărnitorului (comp. Art. 888), sau numai o parte din vereal. Conaceste bunuri, precum jumătate sau a treia parte numai din mo- troversă.
bilele sau imobilele sale (comp. Art. 894) etc.?
Ă
plata

La Romani, donatarul nu era nici în acest caz
datoriilor, ?) şi această soluţie este foarte logică

pentru

că numai moștenitorii universal sau cu titlul universal fiind

obligați la plata datoriilor
935), nu se poate pricepe

tenitori, pe cât timp
tuturor

obligat la Dreptul Roîn princip,
man.

(comp. Art. 774, 893, 896, 897, 909,
cum dăruitorul ar avea asemene moş-

el se află încă în viaţă, căci o

bunurilor presinte

nu

donaţiune a,

constitue o moștenire per

universi-

tatem. Donatarul tuturor bunurilor presinte sau a unei părţi numai din aceste bunuri nu este deci un succesor cu titlul universal,
şi ca atare, nu
universal (Art.

poate fi asămăluit legatarului universal sau cu titlul
893, 896.) EI fiind un succesor cu titlul parti-

“să decidă că părţile au avut intenţiunea de a restrânge sarcinele
donațiunei la valoarea bunurilor dăruite. Aubry et Rau. loco cit.
nota 10. Laurent. XII. 404.
')

Demolombe.

XX,

451. Arntz. Il. 1889. Aubry et Rau. VI. $ 706, p. 9.

“ Demante. IV. 87 bis. IML. Laurent. XII. 399. Duranton. VIII. 472,
Toullier. D. III (partea 1.) 817. Pand. Fr. 1. 4768. Vedi și raportul
lui Jaubert la tribunat, Locr6. ZLegisi. civ. XI. No. 49.
,

2)

„AMris

alieni,

gquod ex

heredilaria

causa

venit,

non

ejus

qui

do-

nationis titulo possidet, sed totius juris successoris onus est.“ (IL.
15. Cod. Lib. 8. Tit. 54.) Veţi și L. 22. Cod. loco cit.—L. 72. Pr.
Dig. Lib. 23, Tit. 3, de jure dotium.
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cular, în această calitate, nu poate fi obligat la plata datoriilor
dăruitorului. 1)
Cu toată logica ce militează în favoarea acestei păreri, sunt
autori în Francia care, intemeinduse pe tradițiune şi mai
ales pe
lucrările pregătitoare ale codului, *) susţin că donatarul
este personal şi de drept obligat la plata tuturor datoriilor, dacă
donaţiunea cuprinde toate bunurile presinte ale dăruitorului
esistente în
momentul donaţiunei sau numai pentru partea corespundăto
are din
bunurile primite, dacă, donaţiunea nu cuprinde de cât
o parte din
aceste bunuri. 5) (Analogie din Art. 893, 896, 897.)
„Bona non
întelliguntur, nisi deducto are alieno.« (L. 39 $
1.
Dig.
50. 16.)
Deuscebire de
Această părere ar putea foarte bine să fie admisă
la codul franla
noi din
cez. Art, 550 Causa Art. 550, care a fost modifi
cat de legiui
C. 0.

părerea

lui Marcade.

Intr'adevăr,

eată cum

se

torul nostru, după
esprimă tecstul co-

respundător francez (610) cu Art. nostru 550.
„Le legs fait par
un testateur, d'un vente viagtre ou pension alimen
taire, doit tre
acquitie par le legataire universel de Vusufruit
dan son integrită,
et par le legalaire a titre universel de Vusufruit
dans la proportion de sa jouissance, sans aucune râpetition
de leur part.“ In
loc de această, disposițiune, eată ce cuprinde
tecstul nostru (Art.
550): „Acel ce câştigă cu titlul gratuit *) un
usufeuct universal
sau cu titlul universal, este dator a achita,
în proporțiune cu folosin/a sn,
) și fără

siunile alimentarii

nici un drept; de repetiţiune, legaturile, 5
pen-

şi veniturile ventelor perpetue î)

sau

pe viaţă

1) Vegi în acest sens: Arntz, LL. 1890. Laurent.
XII. 399 urm. 'Toullier.
D. III (partea 1) 817. Demolombe. XX. 454. Aubry
et Rau. VI. $
706, ab initio. Comp. şi Tom. II. $ 175, p.
61. Demante. IV. 87
bis III. Troplong. Vente. 1. 449 urm. Pand.
Fr. 1. 4770 urm. Al.
Degre. Dreptul pe 1892, No. 32, p. 251, nota
1. Tot în acest sens
ne pronunțasem mai întăi și noi. Vedi Tom.
III al lucrărei noastre,
p. 659,

660.

Comp.

D.

P.

61.23.

87.

D.

P. 71.1.

278. D. P.7. 2,
111. Curtea din Grenoble. Râpert. Dalloz. Supl.
Disp.
472, nota 1.
*) Vedi raportul lui Jaubert, care reproduce
teoria lui Pothier, Loer€.
Legisl. civ. Tom. XI. No. 49. p. 459
urm.

3

+)

Vazeille.

Art.

945,

No. 1. Grenier. 1. 86 urm.
Merlin. Râpert. Tom. 17. yo Tiers-detenteur, S. Lescot. III. 781.
No. 8, p. 705 urm.
Marcade. III. 678 și VI, asupra Avxt.
1626, No. VIII, p. 266.
Adecă prin testam

lucrărei

*) Ear

nu

pentru

ent, donațiune sau moştenire. Vegi Tom.
617, nota 2 şi Marcade. [l. 525,
526.
în întregimea sa, după cum se esprim
ă Art. 610

noastre,
legatarul

usufructului

făcută tot după Marcade. (I.

__stre,

Inesactitate
de teest,

*)

p. 617,

nota

Il al

p.

8.

universal,

Și această

525.) Vedi Tom.

francez

modificare

este

II al lucrărei noa-

Cuvântul legatură, care nu figurează în
tecstul francez nici în formula dată de Marcade, din eroare se
vede trecut în tecstul nostru
din care trebue să'] Ștergem. Vedi
Tom. II al lucrărei noastre, p.
617, nota 6. Vegi şi infră, p. 189,
nota 1, în fine.
7) 'Teestul corespundător francez nu
vorbește de rente perpetue, ci
numai despre acele viagere. Noi însă am
adaos acest cuvânt, tot

DESPRE PLATA

care privesc

asupra

DATORIILOR

patrimoniului.“

DĂRUITORULUI.

Acest

tecst nu
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face

de

cât a

reproduce cuvânt după cuvânt formula dată de Maread€. :) (II. 528.)
Legiuitorul nostru luând decide astă dată de normă pe Maread6,

cată, să vedem care este sistemul acestui autor. EL susţine că donatarul universal sau cu titlul universal contribue de drept, și fără
nică o stipulaţiune la plata datoriilor dăruitorului, în proporţiune
cu ceea ce el a primit,”) şi făcând aplicaţiunea acestei regule la
usufruct, propune schimbarea redacţiunei Art. 610 francez, schim-

bare care sa admis întocmai de legiuitorul nostru în Art. 550.
Cuvintele asufruct dobendit cu titlu gratuit cuprinQend şi usufructul constituit prin donaţiune între vii (vedi supră, p. 188, nota 4),
donatarul unui usufruct universal sau cu titlul universal trebue
să contribuească la plata dobendilor, ear nu la plata datoriilor,
adecă a capitalului, după cum impropriu se esprimă Art. 552,3)
car donatarul nudei proprietăţi trebue să contribuească la plata

capitalului. Prin urmare,
cel

admis

universal
universal,
piilor, de
trebuit să
Dacă

în sistemul lui Marcad6,

de legiuitorul nostru,

este
pe
cât
fie

donatarul

care pare

universal

sau

cu

și atitlul

considerat ca un succesor universal sau cu titlul
când în realitate el nu este, după rigoarea princiun succesor cu titlul particular, şi ca atare n'ar fi
obligat la plata datoriilor. (Vedgi supră,p. 187, 188.)

aceasta

este

tuncă nu mai remâne

adevărata

teorie

nici o îndoeală

că

a legiuitorului

nostru, a-

donatarul universal

sau

după propunerea lui Marcade. (II. 527 bis şi 528.) Vedi Tom. Il
al lucrărei noastre, p. 618, nota 1.—Și Art. 509 din codul ltalian
vorbeşte de rente perpetue.

1) Eată, întradevăr, redacţiunea pe care Maread6 (Il. 528) o substitue
Art. 610 francez: „Celui qui acquiert & titre gratuit un usufruit
universel

ou

ă titre universel,

est tenu

d'aequitter,

en

proportion

de sa jouissance, et sans aucune repstition, les pensions alimentaires et les arrârages de rentes perpetuelles, ou viagăres qui frappent sur le patrimoine.“ Din această comparaţiune resultă că Art,
nostru 550 nu este de cât reproducerea formulei lui Marcade, afară
de cuvântul legaturi care se vede intercalat și adaos în tecst de legiuitorul nostru și care n'are nici o rațiune de a fi. Vedi p. 188, nota 6.

2) Maread6. Tom. III. Art. 945, No. 678 și Tom. VI. Art. 1626 urm.

No. VII. p. 266. Comp. și Tom. II, At. 610 urm. No. 524 urm.
3) Vegi Tomul Il al lucrărei noastre, p. 618, nota 6.—Moştenitorul
universal fiind singur în princip obligat la plata datoriilor autorului
seu (Art. 774 urm. 893, 896, 897), rigoarea principiilor cerea ca
usufructuarul să nu fie nici odată obligat la plata datoriilor, pentu că el nu este un moștenitor universal. (Laurent. VII. 17, 19.)
Art. 552 CQ. C. face însă o derogare la principiile generale, pentru
că usufructuarul

universal

se

foloseşte

de

tot

venitul

averei,

şi

nudul proprietar n'are, în timpul usufructului, de cât capitalul fără
nici un folos. Eată causa pentru care echitatea a fost de astă, dată
pusă mai presus de cât însuși dreptul. Comp. Tom. II al lucrărei
noastre, p. 620.
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CIVIL. — CARTEA

cu titlul universal
lumenti, pentru că
sori universali sau
tese datoriile ultra
Donaţiune de

Dr

Pănă

pie sinte.

toare.

acum

III. — TIT. 11.— CAP. EI. —82 1.

va. plăti datoriile dăruitorului ultra vires emoacești donatari fiind consideraţi ca, niște succecu titlul universal, la noi, toţi moștenitorii plăvires heredilurias. *)

am

vorbit numai de donaţiunile

Ce trebue să decidem în caz când

atât bunurile

presinte

933

urm.

şi

Dl.

251,

nota

1.)

II.

Efectele

Pentru

cât

Alex.

şi

Degrâ.

acele

viitoare?

Dreptul

cum

donatarul

bunuri

ar

(Vedi

pe

donațiunilor în privința

a vedea

de

donaţiunea

pre-

cuprinde

esplic.

1892,

No.

Art.

32,

p.

celor de al treile.

devine

proprietar

în privinţa

celor de al treile, trebue să distingem dacă donaţiunea are de obiect, mobile corporale, drepturi mobiliare (creanţe) sau imobile.
10 Mobile

corporale şi incorporale

sau

creanţe.

Mobilele cor- .
În cât priveşte mobilele corporale (Art. 473), proprietatea
poale: se transmite, în privinţa celor de al treile, ca şi între părți, prin
singurul efect al perfecţiunei contractului. Deci, dacă un lucru mobil a fost dăruit la două persoane succesive, fără ca nici una să
fi dobândit posesiunea lui, cel întăi donatar va fi proprietarul
acelui lucru, dacă va produce actul de donaţiune. Dacă dăruitorul a trădat lucrul unuia din donatari, acel pus în posesiunea lui
va fi preferit și va remânea proprietar, chiar când titlul seu ar

fi posterior în dată, numai posesiunea sa să fie de bună credinţă. 2)
(Art. 972.)
Daruri maTradiţia este necesară pentru perfecțiunea donaţiunei mobinuale.

Jiare numai în priviuţa darurilor

manuale.

(Vedi

Mobilele inCât pentru mobilele incorporale (creanţe),
corporale sau vine proprietar faţă cu cei de al treile de cât
Art. 1393. donațiunei

făcută

de

debitorului,

debitor

XII. 367.)

sau

prin

recunoașterea

un act

supră, p. 142 urm.)

donatarul nu deprin sienificarea

donatarului

autentic.

(Art.

de

1393.)

creditor

(Laurent.

Efecte la
In privinţa. efectelor de comerţ, proprietatea lor se transmite
purtător.
Dra Cer
Art.fațăLa$ cu cei deal treile prin
pri un gir
gir scrisscri pe efect, datat șii semnat.
Comerţ.

de

girant.

(Art.

') Vegdi Tomul

277

urm.

Cod. Comerţ.)

III, p. 554 urm.

(Vedi

şi supră,

p.

149.)

Comp. Demol, XX. 459. —In Yrancia,

autorii care admit că donatarii tuturor sau a unei părţi numai din
bunurile presente
că aceasta

__. immentul

este

sunt de drept oblgați la

o obligaţie ob rem,

donaţiunei.

Aubry

care

nu

plata

datoriilor, susțin

se întinde

et Rau. VI. $ 706,

p.

peste

100, nota

2) Laurent. XII. 366. Pand. Fr. L. 4818. Duranton. VIII. 498.

emo-

10,

DESPRE

2"

TRANSCRIEREA

DONAȚIUNILOR.

.

19]

Imobile. — Transcripțiune.

„Art. 818.— Când se dăruesc bunuri 1) ce potfi ipotecat
e, 2) transcripțiunea actului ce conţine donaţiunea și acceptațiunea
ca și notificațiunea acceptaţiunei făcută prin act separat, se va
face la tribunalul
districtului unde sunt situate bunurile. (Art. 814, 819 urm.
834, 1295
1750, 1801 urm. C. C. Art. 721 urm. Pr, Civ. Art. 939 C. Fr.)
Actele care cuprind donațiuni imobiliare nu sunt oposabi
le
celor de al treile de cât; în urma transerierei lor,
Transcrierea, este copia literală a donaţiunei întrun regist
ruIn ce consis»

special și public, pe care fie care poate săl consulte. (Art. 1816tă franserie
urm.) Transcrierea are deci de scop prevenirea celor de al treile
ul ei
în contra fraudelor dăruitorului, ne quis, clam facta donatione,
creditores fraudare possit. 3)
Origina, acestei publicităţi, care apără în acelaș timp fami- Origina tranliile

în contra disposițiunilor clandestine, datează încă de la Romani.

In adevăr,

(aproape

sub Justinian,

7500 lei) nu

donaţiunile”
mai mici de 500

erau supuse la nici

o formalitate.

Acele ma

superioare acestei sumi, fie ele mișcătoare sau nemișcătoare, erau
însă supuse insinuaţiunei, adecă trebueau să fie trecute în regis-

tre publice. 4)
|
Această publicitate

rior,

unde

cei de

veniţi în contra

era necunoscută

al treile nu aveau

scribtiei.

Solid Dreptul Ro-

în dreptul nostru

gi

ante- Regul. Orga-

nici-un mijloc pentru a fi pre- nic al Mol-

fraudelor, și ea a fost de abia

introdusă

prin

Î0€i-

Regulamentul organic. 5)
Codul actual a, generalisat principiul transcripțiunei, aplicân- Codul actual.
dul la toate actele translative de drepturi reale imobiliare, fie ele
cu titlul oneros sau gratuit €) (Art. 1295, 1801 C. C. şi 722 Pr.
Civ.), omitând însă de a aplica aceleași principii și în privinţa ac-

telor
')

declarative

Nu

numai

de

drepturi,

dreptul

de

precum

proprietate,

este împărţeala. ?)
dar

şi

celelalte

drepturi

reale.

2) In privința bunurilor care pot fi ipotecate, vegi Art. 1750.

Voât, ad Pandect. Lib. XXXIX. Tit. 15. No. 15.
„E cum retro principum dispositiones insinuari eas, actis întervenientibus, volebant, si majores ducentorum fuerant solidorum,
nostra constitutio et quantitalem usque ad gquiugentos solidos
ampliavit, quam stare et sine insinuatione statuii.“ (Instit. $ 2,
în medio. Lib. II. Tit. 7.) Vedi și L. 36 $ 3. Cod.Lib. 8. Tit. 54.
5) Vegi Regul. organ. al Moldovei, anexa litera T (supră, p. 113).
2)
4)

Dincolo

*)

de

Milcov,

transcrierea

donaţiunilor

imobiliare

a

fost

prescrisă prin o circulară a minist. justiţiei din 2 Ianuar 1848.
Vedi tot supră, p. 113. Vedi și codul Ipsilant (Art._6), capitolul
pentru jndecători de pe la județe, unde se dice: Bară celelalte
cărți să se iscălească numai de câtră judecător, însemnânduse de
desupt și logofețelul cum că s'au trecut în condică.“
Cas. Rom. Dreptulpe 1882, No. 26 și Bulet. Cas. Sa I, 1882, p. 157.

1) Vedi Tom. III al lucrărei noastre, p. 453 și 612.
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

II. — TIT.

11. —CAP.

III. — Sa Î. — TRANSCRIPȚIE

Donaţiunile
Așa, dar, toate actele prin care să dăruesc imobilele care sunt
supuse
tran-în
comerţ
sau usufructul asupra acestor imobile (Art. 1750), o
scripţiunei.
anticresă, o servitute, un drept de us sau de abitaţiune ') (Art. 722
Pr. Civ.) sunt supuse transcripției, şi donatarul nu devine proprietar faţă cu cei de al treile de cât în urma acestei transcrieri,
de unde resultă că înstrăinările efectuate de dăruitor înaintea transcrierei donaţiunei sunt valide. *)
Donaţiuni
Donaţiunile mobiliare nu sunt din contra supuse la această,

mobiliare. formalitate. (comp. Art. 1751.) Deci, dacă donaţiunea ar cuprinde și

Acţiuni imo-

mobile și imobile, ea n'ar fi supusă transeripțiunei de cât în privinţa
imobilelor. (Demolombe. XX. 252.)
Ce trebue să decidem în privința dreptului de a revendica

biliare.
Con- un imobil sau de a cere anularea ori desființarea unei înstrăinără
troversă,

imobiliare anterioare? Actul prin care acest drept este cedat cu
titlul gratuit altuia este el supus transcrierei? Afirmativa mi se
pare afară de ori ce îndoeală, de căte ori cesiunea acţiunei imo-

biliare

implică

transferarea unui

drept

obiectul principal al cesiunei
bil, ear acţiunea nu este de cât
scop. 2) „Is qui aciionem habet ad
habere videtur.“ (L. 15. Dig. Lib.

de

proprietate

imobiliară,

căci

este însuşi lucrul, adecă un iinomijlocul de a ajunge la acest
rem recuperandam, ipsam rem
50. Tit. 17.)

')

Dl. G. Petrescu (Donaţiună, |, p. 157 — 164), luânduse după autorii francezi discută în larg şi în lung cestiunea de a se şti dacă
donaţiunea

care

ar avea

de obiect

o servitute, o anticresă, dreptul

de us sau de abitațiune este sau nu supusă transcrierei, fără a
baga de samă că Art. 722 din pr. noastră civilă supune espres și
în termeni generali acestei formalităţi toate actele prin care se
constitue,

fie

cu

titlul

oneros,

fie

ca

titlul gratuit,

o anticresă,

o servitute, un drept de usufruct, de us sau de abitaţiune. Prin
urmare, discuţiunea făcută de D-sa este platonică și inutilă în
legea

:)

noastră.

În adevăr,

ceea

ce face

ca cestiunea să fie contro-

versată în Francia (Demol. XX. 338) este Art. 11 $ ultim din
legea, asupra transcripțiunei de la 25 Martie 1855 (v. această lege
în D. P. 1855. 4. 27) care prevede că nu se deroagi la disposițiile codului civil relative la transcrierea donaţiunilor, tecst care
la noi lipseşte şi care ne autorisă a curma controversa ce esistă
în Francia în sens că disposiţiile din pr. civ. relative la transcripție sunt aplicabile şi la donaţiuni Comp. Bonachi. IV. p. 79.
Cumpărătorul sau donatarul posterior nu s'ar putea însă prevala
de transcrierea actului seu de cumpărare sau de donaţiune, când
achisiţiunea sa ar fi resultatul fraudei concertată cu vândătorul sau
dăruitorul în contra primului donatar: Fraus omnia corrumpil.
Cas. Rom. Bulet. Cas. Sa 1 (anul 1890) p. 1292. Idem. Dreptul pe

1889, No. 78. Vedi și D. P. 70. 2. 151.—Simpla cunoștință a pri-

mei înstrăinări nu poate însă fi considerată ca o fraudă din partea,

achisitorului de al doile. Vegi înfrâ rubricat: despre finele de ne-

%)

primire oposabile persoanelor care pot să opue lipsa de transcriere.
Comp. Pand. Fr. 1. 4917 urm. Troplong. Il. 1165. Duranton. VIII.
504.
— Contră. Aubry et Rau. VI. 704, p. 81, tecst şi nota 10.

Demolombe. XX. 250 1, p. 157-—164

Demante. IV. 80 bis II].

DESPRE

TRANSCRIEREA DONAȚIUNILOR.

-

:1:93

Donaţiunile iniobiliare sunt supuse publi
cităţei statornicită de
Art. 818, fie ele pure și simple, condiţiona
le sau cu termen (Demol.
XX. 253), fără a se distinge de asemene
dacă ele sunt remuneratorii sau oneroase, mutuale sau reciprocă.
(Demolombe. XX. 254.)
Cât pentru donaţiunile deghisate, se va trans
crie numai actul Transcrierea,
cu titlul oneros

care

ascunde liberalitatea. :) (Art. 1295 $ 2.) , danațiunilor
În privința donaţiunilor făcute soților prin contr
actul de că- |
sătorie (Art. 932 urm.), sau între soţi în timpu
l căsătoriei (Art. Art, 932 urm.
936 urm.), vegi infră, esplic. acester articole.
„986 urm.
Transcripţiunea este aplicabilă şi împărțelelor
imobiliare fă- Impărțeala
cute de ascenden
ți

prin acte între vii, căci, după Art. 795, a- oa ce
as
ceste împărțeli sunt supuse formelor, condiţiunilor Și
regulelor pres- donaţiuni.
crise pentru
daruri între vii. 2)

Actul de donaţiune se va transcrie în registrul speci
al al tribunalului districtului unde e situat imobilul dăruit.
(Art. 722 Pr.
Civ. și 818 C. C.)
Dacă bunurile dăruite ar fi situate în diferite districte, transcrierea se va opera la tribunalele respective. (Demol. XX.
289.)
Toate actele constitutive ale donațiunei urmează a fi trans
-

Art. 795,

crise, de unde resultă că trebue să se transcrie nu
numai actul
autentic care conţine policitaţiunea (Art. 813), dar
atât acceptarea cât şi notificarea, când ele ar fi avut loc prin un act
separat.

(Art. 814.)

(Demolombe.

XX.

288.)

Persoanele care pot și care trebue să ceară, transcrierea donaţiunei.
Cine poate şi cine trebue să ceară transcrierea 2 Art. 940
din codul francez care se ocupă de această ipotesă fiind eliminat, de
legiuitorul nostru, trebue să decidem cestiunea după principiile

generale.

Persoanele

:
care

pot

cere

(Art. 940

din

transcrierea,

codul

fară

fr. eliminat

Persoana cea mai interesată a

cere

a

fi

silite

la no.)

transcrierea

la

aceasta.

donaţiunei Donatarul și

este :mai întăi donatarul care are să profite de densa. Succesorii succesorii sei.
universală ai donatarului au şi ei acest drept, fiind că ei succed
în toate drepturile defunctului.
In fine, aceeași facultate trebue
să aparție și succesorilor sei particulari, precum și creditorilor sei
(Art. 974), de vreme ce toate aceste persoane sunt interesate la
conservarea, drepturilor autorului lor. 3)
1) Pand. Fr. Donations. IL. 4865. Vegi şi supră, p. 165.
,
2) Pand. Fr. I. 4897. Mourlon. Zranscription. No. 203. Revue pratique,
(anul

1859)

3 Demolombe.

Tom.

XX.

8, p. 239. Vedi Tom. III al lucrărei noastre, p. 658.

261. Pand. Fr. Donations. I. 4931. Arntz, IL. 1896.
13
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CODUL CIVIL.—CARTEA

II.—TIT. 11.—CAP. 111.—Sa L—TRANSCRIPȚIE.

Donatar inDonatarul poate să ceară transcrierea donaţiunei singur şi
cavabil. fără autorisarea, nimărui, chiar când el ar fi incapabil, pentru că transcrierea nu este de cât un act de conservare, şi știut este că chiar
persoanele incapabile au facultatea, de a face actele conservatorii. 1)
Minor, înDonatarul minor sau interdis poate deci, ca şi femeea, măriterlis. tată, să ceară transcrierea donaţiunei. (Comp. Art. 1754, după
care femeea măritată poate 'lua inscripţia pentru ipoteca sa legală.)
Femee măriFemeea, măritată nu va avea nevoe pentru aceasta de nici
tată.
o autorisare, pentru că autorisarea care a trebuit să-i să deie
spre

a accepta

donaţiunea

(vedi

supra,

p.

125)

cuprinde

şi pe

acea de a transcrie actul.
Barbatul feDreptul de a cere transcrierea donațiunei făcută femeei îl
moi.
are de sigur și barbatul. Mai mult încă, el este chiar obligat a
îndeplini această formalitate, de câte ori el are prin contractul matrimonial administraţia, averei dăruite (Art. 1242), căci, la din
contra, femeea ar avea recurs în daune în contra lui. (Art. 320.)
pitropul aVed înfră, p. 197, 198.
|
|
|
o
vatorul, asAcelaș drept îl au de sigur epitropii, ?) şi ascendenţii micendenţii
mi- norului donatar care, după Art. 815, sunt în drept a primi do-

norului
do- națiunea, în numele lui. &
Curatorul,

Cât pentru curatorul unui minor emancipat, el nu are nică
facultatea, nici obligaţia, de a cere transcrierea, minorul emancipat.
fiind singur în drept a face aceste acte. Vedi infră, p. 197.
Dăraitorul.
Dăruitorul ar putea şi el cere transcrierea donaţiunei făcută
de dânsul, pentru că el fiind parte la act, nimic nul împedică

de a face ca această,

donaţiune să fie

oposabilă

şi

celor de al

treile. (Demolombe. XX. 268.)
Transcrierea
Transcrierea se poate fâce şi prin mandatar. Mandatul de
pe poale ee a, accepta donaţiunea cuprinde și pe acel dea o transcrie, pentru
tar.
Că transcrierea nu este de cât complementul acceptărei. Mandatul de a administra averea cuiva (Art. 1536) cuprinde și pe acel de
a face transcrierea, pentru că transcrierea este un act de administraţie şi de conservare. (Mourlon. Zranscription. 1. 252.)

1) Demolombe. XX. 262

*) Epitropul

Vegi și Tom. II al lucrărei noastre, p. 177.

are nu numai

facultatea,

donația în numele minorului

și de

815, 820.) Vegi în/ră, p. 195, 196.
Deoscbire de
la codul franCez,

dar

și obligaţia de a accepta

a cere

transcrierea ei. (Art.

5) Demol. XX. 266, 267. Pand. Fr. L 4935.—In Francia, se decide,
în baza Art. 2139 și 2194 (eliminate la noi), că transcrierea mai
poate

încă fi cerută

de toți acei

care

pot

cere inscrierea

ipotecei,

adecă de rudele şi amicii donatarului, şi chiar de procurorul tribunalului (Demol. XX. 264. Pand. Fr.l. 4934), ceea, ce, la noi, este
inadmisibil,

pentru

că legiuitorul

2194 din codul francez.

nostru

n'a

reprodus

Art.

2139 și

DESPRE TRANSCRIEREA
Persoanele

care

au

DONAȚIUNILOR.—ART.

îndatorirea

de

820.

a cere transcrierea

195

donaţiunei,

„Art. 820.
— Minorii,
1) interdișii, femeile măritate, în lipsă de acceptațiunea sau de transcripţiunea donaţiunei, nu pot cere obiectele ?) (sau
mai bine gis imobilele) dăruite; au însă, de se cuvine, recurs în con-

tra tutorilor sau

urm.

barbaţilor.

C. C. Art. 942 C. Fr.)
Legiuitorul nostru nu

(Art.

ne

390,

416,

arată

454,

815,

persoanele

998,

care

1084,

1249

sunt obligate

a cere transcrierea donaţiunei. Din faptul însă că Art. 820 acordă un recurs, adecă o acțiune în daune minorilor, interdișilor
și femeilor măritatate în contra tutorilor și a barbaţilor pentru
lipsa de transcripţiune, resultă implicit că atât epitropii cât și barbaţii (în unele casuriă) au obligaţia de a cere transcrierea donațiunei făcută minorilor, interdişilor şi femeilor măritate.
Epitropul având

intergis (Art. 454)

obligaţia

de

a representa

pe

minor

sau

pe Obligaţiae-

în toate actele civile şi de a administra, ave- Pitropulni.

rea sa ca un bun părinte de familie (Art. 390) este obligat a
cere transcrierea donaţiunei care sar face minorului sau interdică

sului, pentru

transcrierea,

unei ipoteci, este un

ca și înscrierea

act de administraţie şi o măsură conservatorie. (Laurent. XXIX.
153.) Deci, dacă epitropul a omis de a cere transcrierea şi dăruitorul, în urma donaţiunei, a înstrăinat imobilul, dându'l sau vândându'l altuia, minorul nu mai poate cere imobilul dăruit, 3) însă
are recurs în daune contra epitropului care nu 'și a îndeplinit daEste de princip, în adevăr, că pertoria de bun administrator.

soanele incapabile nu pot fi restituite în contra actelor de administrație ale administratorilor lor, remănându-le numai dreptul de
contra

în

recurs

acestor adminiștratori,

la cas

de lesiune. *)

2) Art. 820 s'a mai esplicat o dată în cât privește consecinţile lipsei
de

aceptaţiune.

Vedi

supră,

p. 131

urm.

|

2) Cuvântul obiecte, care se referă numai la lucruri mișcătoare, este Inesactitate
impropriu întrebuințat aci, căci, în acest art., este vorba de imobile.
de text.
Art. 820 cuprinde o altă inesactitate de redacţiune, când pune Altă inesac-

pe acceaşi linie lipsa de acceptaţiune
de

3)

și persoanele

incapabile

și lipsa de transcriere, căci, titate detext.

nu pot fi restituite

în

ambele

aceste

ipotese, totuși, nu esistă o asimilare

complectă

suri, în cât privește

legea îl reservă incapabilului,

recursul

pe care

între ambele

ca-

de vreme ce unele persoane, precum este barbatul (vedi înfră, p. 198),
respunde numai de lipsa de transcriere, și aceasta, numai sub regimul dotal, ear nu și de lipsa de acceptare. Comp. Demolombe.
XX. 205. Demante. IV. 83 bis, IL. Mareade. III. 669. Bonachi. IV.
p. 87. Vegi și supră, p. 126 și 132 nota 4.
Sa
Minorul va putea însă să ceară imobilul de la dăruitor, cât timp
acesta

nu

la înstrăinat,

în care

caz, el nu

mai

are

interes

de

a

esercita recursul seu contra epitropului care a fost negligent.
4) Laurent. XXIX. 155.
— n privința dreptului Roman, vegi L. 7 $

4 şi L. 44. Dig. Lib. 4. Tit, 4.—L. 17. Cod. Lib. 5. Tit. 3 și Nov.
127. Cap. 2.
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CODUL

Obligaţia, e-

CIVIL.— CARTEA III.— TIT. 11—CAP.

Epitropul

I1.— Se 1.— ART.

820,

are nu numai obligaţia de a cere transcrierea, dar

pitropuli ste și de a accepta donaţiunea în numele minorului sau a interdisului
națiunea fă- (Art. 815), în cât minorul sau intergisul în numele cărora sa 0pată minoru- mis de a, se face acceptarea, şi care astfel au fost păgubiţi în
disului. Art. averea lor au recurs în contra epitropului și pentru lipsa de ac-

SI5 com).ce ceptare. (Art. 815 şi 820.)

EX nu pot însă cere dela dăruitor imobilul dăruit, chiar dacă
dăruitorul

nu

l'a înstrăinat

încă,

pentru că acceptarea neavând loc

şi donaţiunea, fiind un contract, ei nau nici un drept asupra imobilului care a rermas tot în patrimoniul dăruitorului. (Demolombe.
XX. 206.) ki trebue însă să aibă recurs în contra epitropului,

care nu'și a îndeplinit datoria.
In ambele casuri, adecă, atât pentru lipsă de acceptare, cât
şi pentru lipsă de transcriere, recursul minorului sau a interdisului
va

fi garantat

prin

inscripția

ipotecară

care,

la începutul

tutelei

sau interdicţiei, a trebuit să se iee asupra bunurilor epitropului.
(Art. 1753 şi 1762 urm.) Dacă garanţia epitropului este insuficientă, sau

dacă

epitropul

este

tatăl

ori mama

remas

în

viață

(Art. 1767), recursul incapabilului va fi ilusoriu, la caz de insolvabilitate a tutorului.
Recursul feCeea ce âm dis în privința minorului şi a interdisului este

meei în cor-ablicabil și celorlalţi incapabili. Astfel, în casurile în care barbatul
lui seu.

este obligat a

cere transcrierea

infră,

femeea

p.

198),

a fost înstrăinat
însă

nu

donaţiunei

va putea

de dăruitor înainte

ea va avea, recurs

cere

de a

făcută

imobilul

se

femeei
dăruit,

opera

(vedi
dacă

el

transcrierea,

în contra barbatului, care nu s'a conformat

obligaţiunei impusă de lege, recurs care va fi garantat prin ipoteca, ce femeea are asupra bunurilor barbatului. (Art. 1754 urm.)
„Recursul
Tot astfel, persoanele morale în folosul cărora se va fi făcut
morale în 0 donaţiune, nu pot fi restituite în contra lipsei de acceptare sau

contra ami de

transcriere

din

partea,

lor,

administratorilor

lor,

însă vor

avea re-

Curs în contra acestora (vedi înfră p. 199), recurs care va fi ilusoriu, dacă aceşti administatrori sunt insolvabili. 1)
Cine e dator
Art. 820 fiind o aplicare a principiilor generale de drept,

tarea e data CTeDUe să decidem că toţi acei care au însărcinarea, de la, lege de

„să facă și a primi donaţiunea făcută unui incapabil, au și îndatorirea de a
cere transcrierea acelei donaţiuni, pentru că transcrierea nu este
de cât

complementul

acceptărei.

acceptarea, e dator să facă
(Demolombe. XX. 281.)

Prin urmare,

şi transcrierea. ?)

cinee dator

(Art.

815,

să facă

820.)

') Art, 942 din codul francez prevede anume că acei incapabili nu
se bucură de dreptul de restituțiune, nici chiar când mandatarii

,

Art. 343,

legali supuşi

recursului

ar fi insolvabili.

) Aceeaşi obligație și respundere incumbă şi părinților care, în timpul

DESPRE

Mai mult
815, au numai
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încă, trebue să decidem că acei care, după Art,
facultatea de a primi donaţiunea făcută unui inca-

pabil, contractează prin eserciţiul acestei facultăți obligaţiunea de
a cere transcrierea donaţiunei, de unde resultă că ascendentul care
ar

fi acceptat

o donaţiune

în

numele

descendentului

ar putea fi declarat responsabil pentru lipsa de
molombe. XX. 282.)
Curatorul

unui

minor

emancipat

sau

seu

minor,

transcriere.

a unui surdo-mut

816) este el obligat a cere transcrierea donaţiunei?

(De(Art, Curatorul u-

In Francia, » mancipat
Ul inor n'a-€-

cestiunea, este controversată, din causa Art. 940 care dă drept cu- re nici faculratorului de a cere transcrierea. (Vedi Demol. XX. 276.) La Dol lise, "a 04
însă, unde

acest

ftecst nu

esistă, nu: mai

remâne

nică o indoeală că cere transcri-

curatorul nare nici facultatea, nici obligaţia de a cere transcrierea, *€2

fiind că averea, nu

se administrează

de dânsul,

ci de

însuşi

„donati-

mi-

norul emancipat. (Art. 427.) Curatorul va asista numai pe minor
sau pe surdo-mut (Axt. 816), când va fi vorba de acceptarea do-

națiunei. (Art. 815 $ 2.) Cât pentru transcrierea ei, ea se va cere
de însuși minorul sau de surdo-mutul, fiind că aceasta este un act
de administrare şi de conservare. ') Din cele mai sus espuse re-

sultă că curatorul nu va fi responsibil de cât atunci când va refusa
pe nedrept asistența sa la acceptarea, donaţiunei, ceea ce ar aduce

o daună minorului sau surdo-mutului. ?) (Art. 998.)
Dacă curatorul unui minor emancipat n'are dreptul de a cere Gonsiliul jutranscrierea

donaţiunei,

a fortiori,

acest

drept

nul

are

consiliul

pe care lar avea un râsipitor sau un slab de minte, căci acest consiliu nu face de cât a'și da aşistenţa sa în casurile anume determinate de lege. (Art. 445 și 458.) (Laurent. XXIX. 153.)

Art. 820 prevede că femeea măritată are recurs

în

contra Barbatul fo-

barbatului când el n'a acceptat sau n'a transcris donaţiunea făcută
femeei, pentru că prin acest fapt el i-a causat o daună. (Art. 998,
1084.) Recursul pe care Art. 820 îl dă femeei lasă a se presupune că barbatul este obligat, cel puţin în unele casuri, a cere
transcrierea donaţiunei făcută ei.
Mai mult încă, după tecst, cum se află el redactat, sar părea
că

barbatul este obligat
căsătoriei,

1)

a accepta

administrează

averea,

donaţțiunea

făcută femeei.

ca

al

atribut

(Art. 343.) Demolombe. XX. 180, 209.
Art, 820 se aplică, după părerea tuturora,
vale, deși legea este mută în această privinţă,
disposiţie se aplică tuturor mandatarilor legali
o avere în folosul altora. Vedi înfră, p. 199.
Comp. Laurent (XXIX. 153) care chiar, față cu

puterei

la noi) vorbeşte

de curatori.

tate.

Tre-

părintești.

şi persoanelor mo- Aplicarea
pentru că această Art 820 Ja
care administrează Pee
tecstul fr,, se pro-

nunță tot în acest sens, dicând că din eroare Art. 940 fr. (eliminat

2) Demolombe. XX. 210. Vedi și supră, p. 123.

445, 458.
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820.

bue însă să ne grăbim a adăugi că, în ceea ce priveşte acceptarea
donaţiunei, barbatul nu este nici o dată în drept a o face în nu-

mele femeei, afară de casul, bine înţăles, când femeea i-ar fi dat
mandat pentru aceasta. Am vădut, în adevăr, (p. 125 urm.) că
acceptarea donaţiunei se face numai de femee, cu autorisarea barbatului sau a justiţiei. (Art. 199, 201.) Barbatul nu poate deci
fi nică o dată respundător pnntru lipsă de acceptare, nică chiar
atunci, când el ar refusa autorisarea sa, pentru că, în asemene
caz, femeea va recurge la justiţie, carei va da autorisarea, de câte
ori donaţiunea va fi avantajoasă. ') Tecstul cuprinde deci în această
privință o inesactitate pe care am mai semnalat-o de mai multe
ori (Vedi supră, p. 195, nota 2, p. 132, nota 4 și p.126.)
Casurileîn
Să vedem acum în care casuri barbatul este obligat a cere
care barbatul
transcrierea
donaţiunei făcută femeei. Art. 940 fr. impune bareste obligat a
cere transcri- batului în termeni generali obligaţia de a cere
transcrierea doerea. Art.
naţiunei
făcută
femeei
sale,
de
unde
ar
părea
să
resulte că bar1242 ur.
batul

este obligat a cere

transcrierea, chiar

avea, după convenţia sa matrimonială,
ruite.

Acest

tecst lipsind însă

atunci

când femeea ar

administraţia bunurilor dă-

în legislaţia

noastră,

nu

se

poate

admite că barbatul are obligaţia de a cerea transcrierea în îotdeauna, ci numai atuncă când, în puterea contractului matrimonial,
el va avea administraţia averei dăruite, adecă numai sub regimul dotal.?) (Art. 1242 urm.)
Decă, dacă barbatul, în acest caz, n'a transcris donaţiunea, el
va fi responsabil, şi numai atunci femeea va avea recurs în contra,
lui, după cum se esprimă Art. 820. In celelalte ceasuri, barbatul
nu poate fi responsabil şi femeea nu va avea nici un recurs în
contra

lui, pentru

că,

încă o data,el

nu

este

obligat a face

tran-

scrierea de cât sub regimul dotal. Dacă această distincţie se face
de autori în Francia, unde Art. 940 impune barbatului obligaţia
de a cere transcrierea în termeni generali și în toate caşurile
(vei Demol. XX. 271. Mourlon. II. 689), apoi, cu atât mai mult,

ea, îrebue să se facă la noi, unde Art. 940 nu'și are ființă.
Din cele mai sus espuse resultă că femeea nu va avea nici
un recurs în contra barbatului, pentru lipsă de transcriere, dacă,

prin contractul matrimonial, ea, 'și a, reservat administraţiunea a5)

Arntz. IL. 1870. Demol. XX. 213. Mourlon. II. 691. Marcad€. II. 670.

*) In caz când barbatul are administraţia
dator a cere

transcrierea,

chiar

atunci

averei femeei sale, el este
când donația

de femee cu autorisarea justiţiei, pentru
nistrator, el este dator să facă toate

actele

a fost primită

că, în calitate
de conservare

de

admi-

şi de ad-

ministrare. Demolombe. XX. 273. Mourlon. Il. 689, în fine. Demante.
IV. 81 bis, L. S. Lescot. II]. 735. — Contrâ. Coin-Delisle. Art. 942,
Ă
No. 9. Maread€. III. 661. Bayle-Mouill
Yle-Mouillard asupra lui Grenier. ÎI
166, nota b,

DESPRE

verei

dăruite.

TRANSCRIEREA

In asemene

caz,
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în adevăr,

transcrierea din
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partea,

barbatului este facultativă, ear nu obligatorie. Vedi supră, p. 194.
Art. 820 nu vorbește de cât de minori, intergiși și femei
măritate, acordându-le recurs în contra administratorilor lor când
ei nau acceptat donaţiunea sau nu au cerut transcrierea ei, atunci
când legea le pune această îndatorire. După părerea tuturora,
această, dişposiţie este aplicabilă tuturor mandatarilor legali care
gerează interesele altora.

Aplicarea
etala
riă legali.

Astfel, am vădut că donaţiunile făcute persoanelor morale Aplicarea
se primesc de administratorii acestor persoane (Art. 811, 817) Ant 820 la
care sunt obligaţi a cere şi transcrierea actului. Vedi supra, p.rii persoane-

50. Deci, dacă aceşti administratori au neglijat de a accepta do- 19 orale.
națiunea sau de a o transcrie la timp, persoanele morale gratificate nu pot cere imobilele dăruite, însă au de sigur recurs în
acestor

contra

ferit o daună
Se poate

însă

întâmpla

că, din causa lor, ele

pentru

administratori,

au su-

998 şi 1084.)

lor. î) (Art.

în patrimoniul

lipsa

ca, cu toată

de acceptaţiune sau Casurile în

de transcriere din partea acelor obligaţi, minorul, femeea, sau per- rii jucapebili
soanele morale

să nu aibă nici un recurs în contra

mandatarilor mau nici un

lor legali, cu toate că în realitate ei au suferit o daună, când, dese maneta
esemplu, actul n'a fost transcris şi dăruitorul a înstrăinat imobilul, rilor lor le-

de eseraplu, Pa vândut sau Pa dataltuia.2) Aceasta se va întâmpla
când mandatarii legali

când,

n'au fost în culpă,

avut cunoştinţă despre donaţiune, sau
tate de a'și îndeplini datoria prin un
ar fi, bună oară, refusul consiliului de
unea în numele minorului. (Art. 407.)

de esemplu,

El

ei n'au

au fost puși în imposibilicaz de forţă majoară, precum
familie de a primi donaţiSe înțălege că, în asemene

caz, epitropul nu va avea nică o respundere, pentru că personal
el n'a adus nică o daună. 2) De aceea, Art. 820 dice că acei în folosul cărora, trebue să se facă acceptarea sau transcrierea au re-

curs în contra administratorilor lor de se cuvine.
Dacă mandatarii legali însărcinaţi cu administraţia averei acelor incapabili sunt sau nu în culpă, aceasta este o cestiune de
fapt lăsată la apreciarea suverană a judecătorilor de fond.
Aşa

dar, recursul

acelor incapabili

nu

va

fi admis

Cestie de
fapt.

în contra Culpa mandatarilor legali,

1) Vedi

Demolombe. XX.

et Rau.

207, 211 și 283. Arntz. Il. 1869 și 1898. Aubry

VI. $ 704, p. 82. Duranton.

2) Este de observat că lipsa
daună,

şi această daună

de

VIII. 523.

acceptare

Demante

produce

constă în perderea

IV.83 bis.

în tot-deauna 0 peosebire

beneficiului donaţiunei între lipsa de

(Art. 1084), pe când lipsa de transcriere nu produce daună de cât acceptare și
atunci când dăruitorul a înstrăinat imobilul dăruit înaintea tran- lipsa de transcrierei actului.
”
3)

Vedi

Demolombe.

XX.

217,

284. Arntz.

IL.

1870.

Laurent.

XXIX.

155. Aubry et Rau. VI. $ 704, p. 83, teest și nota 14. Troplong. II.
1190. Bonachi. IV. p. 88.

200

CODUL

CIVIL.
— CARTEA

Il.— TIT. IL. —CAP. LIIL.— Sa L.—ART. 819, 820.

mandatarilor lor: legali pentru lipsă de transcriere sau de acceptare, de cât atunci când va fi o culpă din partea lor.
Recursul ad-

Și încă,

şi în asemene

caz,

administratorul

în

contra

căruia

ministratoru- s'a esercita, recursul, ar avea şi el, la rândul lui, recurs în contra
ruitorului. dăruitorului care ar fi înstrăinat imobilul înainte de transcrierea,
actului. (Arntz. II. 1898.)
Momentul
Cât despre timpul în care trebue să se facă transcrierea, le-

când trebue giuitorul nehotărind nici un termen,

această

formalitate poate fi

transcrierea. îndeplinită ori şi când, şi chiar în urma morței dăruitorului. !)
Donatarul are însă interesa procede cât mai urgent la această,
formalitate, căci numai astfel, donaţiunea. devine oposabilă celor
de al treile.

Declararea în

Cestiunea poate să presinte un interes și mai mare când dă-

falimenta
do- vuitorul a fost declarat; în stare de faliment, căci, dacă donaţiunea,

Art,270 Cod.a, fost, transcrisă înaintea datei încetărei plăţilor, ea, va fi oposaComerţ. pilă creditorilor, pe când, în caz contrar, ea nu le va fi oposabilă.
(Art.
Aplicarea,

720 Cod.
In

Com.) (Vegi supră,

fine, pentru

a complecta

p. 38.)
comentariul

Art.

820,

trebue să,

Art. 820 la adăogăm că acest tecst fiind aplicarea, principiilor generale de drept
cu titlul one- se aplică nu numai
ros

şi acelora

făcute

înstrăinărilor imobiliare

cu

cu

titlul gratuit, dar

titlul oneros, în cât mandatarii

legali ai per-

soanelor incapabile vor fi responsabile nu numai pentru lipsa de
transcriere a unei donaţiuni, dar și pentru lipsa de transcriere a
unei vEngdări (Art. 1295 $ 2) şi a ori cărui alt contract cu titlul
oneros. 2)

Persoanele

care pot opune și care nu pot opune donatarului sau
vepresentanților sei lipsa transcripțiunei.

Art. 819.
— Lipsa transcripțiunei poate să fie invocată de ori ce
persoane au interes la aceasta; se esceptă însă persoanele obligate a
stărui să se facă transcripţiunea, sau tepresentanții lor, asemene şi
donatorul.

(Art.

1

818,

820,

Persoanele

1802

care

„ Biectele.
Transcrierea, după
ranscripțisală a donaţiun
i ei Y ȘIsi
DSB
stanțială
treile. In adevăr, între
beralitatea este perfectă

pot

C. C. Art.
opune

723

lipsa

Pr. Civ. Art. 941

de

C.Fr.)

transcriere.

cât am vădut, nu este o formalitate subea nu este _nrivi
privitoare de câtA la ceii deal
părți, adecă între dăruitor Şi donatar, liprin simplul efect al consimțământului

manifestat, în formele legale. (Art. 813 urm.) În privinţa celor de al
treile însă,
.

A

e

vu

ea nu'şi

va

produce efectele

urm.
Comp. etDemolombe.
1) Aubry
Rau. VI. $ XX.704, 286p. 84.

sale de

cât din giua tran-

Donations L. 4977.
Pand. Fr.r. Donations.

2) Laurent. XXIX. 155. Martou. Privil. ei hypoth. 1. 284. Bonachi. IV. p.87.

OPUNEREA

LIPSEI

DE TRANSCRIERE. — ART. 819.

':

20i

scrierei actului de donaţiune în registrele tribunalului : situaţiunei
imobilului dăruit. (Art. 818.)
Din cele mai sus espuse resultă că toţi acei care au interes Persoanele
3 ră
a dărăma

iberalit
liberalitatea
pot

opune

:
lipsa

,
ae
transcriere.

de

Aceștia:

a
nu interesate
opune lipsa

pot fi de cât acei care între donaţiune şi transcriere au dobândit de transeride la dăruitor, fie cu titlul oneros, fie cu izlul gratuit, proprieta“e
tea imobilului dăruit, sau macar un drept real asupra acestui imobil, precum

ar

fi un

drept

de us, de

abitaţiune, de usufruct, o ipo-

tecă, o servitute. 1) ete.
Astfel, nu mai remâne îndoeală că dobânditorul cu titlul o- Dobânditorii
neros al imobilului dăruit, precum ar fi cumpărătorul acelui imo- ““ tiulul onebil, va putea, să opue donatarului sau representanţilor sei lipsa de
transcriere.

Creditorii

care

au

o

inscripție

ipotecară

dăruit pot şi ei, fără nici o îndoeală,

să

asupra

opue

imobilului Creditorii i-

donatarului

lipsa

de transcripție, şi aceasta fără a se distinge dacă inscripţia
tecară a fost luată înainte sau în urma donaţiunei. *)
Creditorii

chirografari

lipsa de transcriere
adevăr

li se

ai dăruitorului având

interes

a opunecreditorii
chi-

ar trebui să aibă și ei acest drept,

conferă

de unii

autori, ?) însă

cestiunea,

Poteca:

ipo-

care

în petala

cu

toate a- Civ. Contro-

295. Mourlon. II. 697. Arntz. II. 1899.

Marcad6.Deosebire de

PI

versă,

D Demol.

XX.

294,

INI. 662. Pand. Fr. L. 4987. Aubry et Rau. VI. $ 704, p. 86 urm.la codul franDuranton. VIII. 518.— In Francia, se controversează cestiunea de inta dotataa, se şti dacă acei care au dobândit imobilul
sau nu se opue lipsa de transcriere, și unii

eu
se

titlul gratuit pot rului de al
pronunță pentru
oile.

negativă, invocând nişte argumente care nout ne lipsesc, şi anume,
Art. 1070 şi 1072 din codul francez (Mareade. III. 666, 667. Mass6Verge. III. $ 480, p. 223, nota 26) precum şi Art. 26 din legea
de la 11 brumariii, anul VII. Aceste argumente lipsind în legislațiunea, noastră, nu mai încape îndoeală că dobânditorul imobilului
cu titlul gratuit, adecă al doile donatar căruia dăruitorul ar fi dat

imobilul în urma primului act de danie, care n'ar fi fost transcris,
va putea să opue primului donatar lipsa de transcriere. In acest
sens se pronunță mai mulți autori chiar în Francia. Vedi Demol.
XX.

298,

299.

Laurent.

cription. Il. 249
et Rau.

VI.

XXIX.

168.

urm. Arntz. II. 1899.

$ 704,

p.86,

nota

Mourlon.

Il.

703

și

Zrans-

Duranton. VIII. 515. Aubry

25. Pand.

Er. 1. 5028

urm.

Vediși

o disertaţie a lui Mourlon (Revue pratique, anul 1864, Tom. 17)
p. 468 urm. care combate o decisie în sens contrar a curţei din

Bordeaux. Tot în acest sens este și jurisprudența. Vedi D. P. 51.
2. 80.

D.

P.

68.

2. 17. D.P.

71. 2. 245.

2) Pand. Fr. |. 4993 urm. Vedi și D. P. 49. 2.55. D. P.54.2. 75.
— Vedi însă Toullier D. III. (partea 1) 240. Ipoteca nu'și va produce însă efectele sale asupra bunurilor dăruite de cât dacă a fost
inscrisă înainte de transcrierea donaţiunei. Pand. Fr. Donations. |.
4999. Vedi și Repert. lui Dalloz. Disp. entre vifs. 1564.

3) Demolombe. XX. 301. Laurent. XXIX.

173 urm.

Arntz. IV. 1644.

Pand. Fr, 1. 5004. B. Lacantinerie. Il. 466. Aubry et Rau. VI. $
704, p. 87, nota 26. Comp. D. P. 80. 2. 126.D. P. 59. 1.481.D.

P. 52. 2. 52 și 264.

-
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cestea, este controversată în Francia, și aceeași indoeală esistă, şi
la noi, din causa Art. 723 Pr. Civ., după care numai cei de al
îveile care au drepturi asupra imobilului pot opune lipsa, transcripțiunei. !)
Intr'un sistem de publicitate generală, dice Laurent (XXIX.
175, în fine), care are de scop garantarea tuturor intereselor legitime, escluderea, creditorilor chirografari ar fi o anomalie inesplicabilă, și acelaș autor, făcând comparaţie între legea franceză,
și acea, belgiană, adaogă mai la vale (176, ab înitio): această anomalie esistă în codul francez, căcă Art. 3 al legei din 23 Martie
1855 (reprodus în Art. 723 din procedura noastră civilă) esclude pe
creditorii

chirografari.

'Tot astfel

scription. Il. 434), constatând
chirografari, de și prea puţin
la evidenţă din raportul d-lui
Ei bine, dacă aceasta este

se

esprimă

şi

Mourlon

(Zran-

că principiul escluderei creditorilor
raţional şi logic, totuşi resultă pănă
de Belleyme. (Vegi înfră, nota 1.)
starea legislaţiunei franceze, anomalia

care esistă în Francia în privința creditorilor chirografari, își are

ființă și la noi, şi prin urmare, ei nu vor fi în drept a opune lipsa
de transcriere, de și an un interes necontestat, pentru că nau
Urmărirea î-

nici un drept asupra imobilului. ?) (Art. 723 Pr.

Civ.)

Creditorii chirografari pot însă să urmărească imobilul dăruit,

mobilului dă- căci donaţiunea nu esistă față cu denşii cât timp ea n'a fost trantră credito- scrisă. (Comp. Laurent. XXIX. 181.)
rii chirograDonatarul va putea, ce e dreptul, să paraliseze urmărirea,
torului, Art. făcend să se transcrie actul, însă dacă creditorii au apucat a face
514 Pr. Civ. cea dintăi afişare
ma, acestei afişări
Civ. declară nulă
făcută de debitor

Successorii cu

In

titlul particu- aa
lar
aibăruita
Cât am
rului. Controversă.

fine,

de urmărire, transcrierea care sar face în urn'ar mai împedica urmărirea, căci Art. 514 Pr.
de drept ori ce înstrăinare a imobilului urmărit,
de la cea dintăi afişare de urmărire.

succesorii cu

titlul particular ai dăruitorului pot, după

%
:
a
e
:
vădut,
invoca
lipsa
de transcriere.

Astfel, 2între

doi

>

do-

*) Tot astfel se esprimă și Art. 3 din legea dela 23 martie 1853, și
DI. de Belleyme, raportorul acestei legi, a declarat că aceste cu:
vinte au tocmai de scop depărtarea creditorilor chirografari, care
altțel ar fi putut opune lipsa transcrierei. Demolombe. XX. 300.
Aubry et Rau. II. $ 209, p. 280, nota 90.
*) In acest sens se pronunţă în Francia, Marcad$. Il. 662. Coin-Delisle.

Art. 941, No. 9. S. Lescot. III. 720. Grenier. Hypotheques. LL. 360.

ete. Aubry et Rau. II. $ 209, p. 280, nota 90.-— Demolombe (XX.
301) respinge acest sistem, pentru că transcrierea cerută de Art.

818—820 O. C. este deosebită de transcrierea, preserisă prin legea
de la 23 Martie 1855 (v. Art. 11 al acestei legi care în $ ultim
declară că nu se deroagă prin această lege la disposiţiile codului
civil relative la transcrierea donațiunilor), argument

care la noi lip-

sește, căci Art. 721 urm. din Pr. Civ. sunt aplicabile şi la donaţiuni.

“ Vegi supră, p. 192, nota

1, în fine,
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203

nătari succesivi ai aceluiaş imobil, acel care cel dintăi va fi transcris actul de donaţiune va fi proprietarul lui. 1)
Ceea ce am dis în privința donatarului este aplicabil şi le-

gatarului cu titlul particular.
care n'a fost transcrisă,

imobilul dăruit a fost legat altuia, acest dăruit poate

aţa
:
ani
ar.
legatar
va putea să3 opue lipsa
de transcriere
presentanţilor sei, căci acelaş interes pe care

natar,
2”

îl are incontestabil
Persoanele

Din
pot

partea

opune

lipsa

care

nlny
lipsa
donatarului
sau re „opune
de transerieîl are al doile do- re. Contro-

şi legatarul. 2)

.

nu pot opune lipsa
819, parte finala.)

finală a Art. 819
de

Legatarul

Astfel, dacă, în urma unei donațiuni Particularal

transcripție

de

transcriere.

resultă că persoanele

sunt:

10

Versă,

(Art.

care nu

dăruitorul şi moștenitorii

sei universal; 2* însuşi donatarul şi representanţii sei; 380
soanele obligate a face transcrierea și representanții lor.

per-

Intre dăruitor și donatar, donaţiunea fiind perfectă prin sim- Dăruitorul.
plul efect al consimțământului, şi transcrierea neavând efect de
cât în privinţa celor de al treile, se înțălege că dăruitorul nu va
putea să opue donatarului sau representanţilor sei lipsa de trauscriere. Din cele mai sus espuse resultă că donatarul dobândeşte
o acţiune personală în daune în contra dăruitorului care, în urma
donaţiunei,

netranscrisă

chiar,

ar fi dispus

întrun

mod

oare

care

şi în favoarea altuia de imobilul dăruit. 5) (Art. 828.)
D Vedi supră, p. 201, nota 1, unde se arată controversa. — Donatarul
posterior nu se va putea însă prevala de anterioritatea transcrierei
sale, când donaţiunea sa va fi resultatul fraudei concertată cu
dăruitorul în contra primului donatar, pentru că frauda corupe tot,
Cas. Rom. Bulet. Sa 1 (anul 1890) p. 1292 și Dreptul pe 1889.
No. 70. Vedi supră p. 192, nota 2 şi înfră, p. 207, 208.
2) Pand. Fr. 1. 5039, 5040. Laurent. XXIX. 188. Flandin. Zranscription,
947 urm,— Contră. Marcade. III. 668. Mass6-Verge. III. p. 222.
nota 24. Troplong. ÎI. 1178. Această din urmă soluţie este logică în
părerea acelora, care, precum sunt autorii de mai sus, refusă donatarului

de al doile

dreptul de a opune

lipsa de transcriere

primului

donatar, căci ar fi imposibil ca legatarul să aibă mai multe drepturi
de cât are

donatarul.

Ceea

ce însă

e

mai

greu

este de a admite

donatarului de al doile dreptul de a opune lipsa de transcriere şi
de a refusa acelaş drept legatarului. Cu toate aceste, sunt mai mulți

autori care se pronunţă în acest sens. Vedi Demolombe. XX. 310.
Duranton.

VIIL. 516. Comp. și Curtea

din Caen. Repert. Dalloz.

Disp.

|
entre vifs. 1581, nota 2.
3) Pand. Fr. |. 5043 urm. Demol. XX. 316. C. Dijon. D. P. 88. 2. 42. Consecințele
Deci, la cas de faliment sau de insolvabilitate a dăruitorului, do- care, result,

natarul va putea să urmărească, pentru îndestularea creanţei sale, dăruiirul su

averea falitului de o potrivă cu toţi ceilalţi

creditori

ai dăruitorului sau a moștenitorilor sei, şi aceasta fără
torii sau

moștenitorii

dăruitorului

să poată

opune

chirografari poate opune

lipsă

ca credi- lipsa de trande

tran-

scriere,

204
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Moștenitorii
Moștenitorii universali ai dăruitorului nu pot de asemene să
universală ai invoace lipsa transerierei, pentru că, în calitate de representanți
Controversă. ai dăruitorului, ei nu pot să aibă mai multe drepturi de cât putea
să aibă el însuşi. ') Nemo plus juris dare potest, quam îipse habet.
Donatarii, leCeea ce sa (is în privința moștenitorilor universală ai dă-

Bari uni vuitorului este aplicabil tuturor moștenitorilor sei universali, care:
sunt loco heredum, precum moştenitorii neregulaţi, legatarii, donatarii etc., căci toate aceste persoane continuă persoana juridică
a defunctului și nu pot avea mai multe drepturi de cât dânsul. 2)

Succesorii...“

Cât pentru succesorii particulari

ai dăruitorului, precum ar

varticulariîi fi. de es., al doile donatar al imobilului dăruit mai înainte altuia,
am vădut, că, după părerea noastră,
de transcriere. (Vedi supră, p. 201,

Donatarul nu
poate pa

ei sunt în drepta opune lipsa
nota 1 şi p. 202, 203.)

De şi donatarul poate în unele casuri să aibă şi el interes

e A opune

lipsa

transcrierei

donaţiunei,

totuși el nu

va putea,

s'o in-

transcriere. Voace nică 0 dată, căci formalitatea transcrierei n'a fost înfiinţată
în interesul lui, ci în interesul celor de al treile, ca o garanţie a
proprietăţei imobiliare şi a creditului. Şi apoi, donaţiunea, este
perfectă, în privința, lui, îndată ce ea a fost acceptată. 2) (Art. 814.)
Creditorii şi
Aceeași soluţiune este admisibilă în privinţa creditorilor şi
representan-a,
vepresentanţilor
donatarului,
de şi ei ar putea să aibă interes
ţii donataK
.
4
rului,
a opune lipsa transcrierei.€)
In fine, lipsa transcripției nu poate fi opusă de persoanele
obligate

de

lege

la îndeplinirea

acestei

formalități,

nică

de repre-

et

Rau. VI. $

sentanții acestor persoane.
scriere. Demol.

XX.

705, p. 93. De

asemene,

ce transcriere.

Demolombe.

317. Pand. Fr. L. 5044.
trebue

Aubry

să decidem

că, în caz când

XX.

318. Pand.

Fr. 1. 5046.

Cas.

Rom.

dărui-

torul ar fi constituit în folosul donatarului v ipotecă convenţională
ca garanție a donaţiunei, donatarul ar putea să esercite dreptul
seu de preferință contra celorlalți creditori, şi dreptul de suită în
contra terțiilor detentori ai imobilului ipotecat, independent de ori
Aubry

et

1882)

p.

Rau. VI.$ 705, p. 93.
1) Curtea din Besancon. D.P. 55.2. 346. Curtea din Bucureşti. Dreptul
pe 1885-—86,

No. 30. Idem.

Bulet.

Sa]

(anul

680, punctul 4. Demol. XX. 307. Laurent. XXIX. 186. Arntz. II.
1901. Mareade. III. 664. Durant. VIII. 518. B. Lacantinerie. II. p.
466. Pand. Fr. 1. 5049 urm. Troplong. II. 1175, 1177. S. Lescot.

INI. 724. Aubry et Rau. VI. $ 704, p. 85, teest şi nota 23. Mass6&
Verge. III. p. 222, nota 23. Comp. şi C. Orl6ans. D. P. 68. 2.194.

— Contră. Mourlon. II. 701, 702 și Zranscription.
433. Demante. IV. 82 bis 1. Maleville, asupra Art.
nota

lui Demangeat

în Mourlon

(II,

p.

356)

care

IL. 427 urm.
941. Vedi şi
însă

combate

părerea lui Mourlon şi se pronunţă în sensul admis de noi.
2
) Demol. XX. 309. Pand. Fr. 1. 5054 urm. Mass6-Verge. II. p. 222,

3) Demolombe. XX. 312. Pand. Fr.
D. P. 54.2.

*): Demolombe,

58.

1. 5082. Comp.

D. P.61.1.323.D.7.

loco cit. Aubry et Rau.

68.

D. P.53.2.11.

2. 194.

VI. $ 704, p. 88.
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Și mai înainte

de toate, se înțălege
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de la sine că persoanele - Persoanele

obligate a cere transcrierea, donaţiunei făcută

unui incapabil

nu obligata fae

pot să opue lipsa transcrierei, de și ele ar avea interes la aceasta,
căci aceste persoane sau făcut culpabile de dol sau cel puţin de
o negligență gravă prin faptul că nu sau conformat obligațiunei
impusă de lege, şi ştiut este că: nemo ex delicto suo meliorem

rea,

suam conditionem facere potest. Apoi, mai esistă încă şi o altă.
rațiune juridică. Aceste persoane fiind respundătoare cătră donatarii

incapabili

pentru

lipsă

de

transcriere

(Art.

820),

nr

pot

fi tocmai ele acele care să causeze dauna pe care ar fi silite de
a 0 repara, dacă ea ar fi fost comisă de alţii: Quem de evictione
tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio. (Demol. XX. 321.)
Aceste persoane sunt, după
ministratorii persoanelor morale,

administraţia
Astfel,

bunurilor
dacă

cum am vădut la Art. 820, adepitropul și barbatul, când el are

dăruite. '

presupunem

că, în urma unei

donaţiuni, care

s'a

făcut femeei, şi care n'a fost transcrisă de barbat, de şi el avea,
administraţia bunurilor dăruite, barbatul a cumpărat dela dăruitor imobilul

dăruit

sau

l'a dobândit

drept

danie,

transcriind

ven-

darea conform Art. 1295 $ 2, sau dania conform Art. 818,el nu
va. putea să opue femeci lipsa de transcripție a donaţiunei, pentru

că el era obligat de lege a o transerie.!) (Art. 820.)
hepresentanţii persoanelor obligate a face transcrierea nu pot epresoutannică ele opune lipsa de transcriere.
persoane.

Naşte însă întrebarea ce trebue să înțelegem prin representanți ?*) Este vorba în specie numai de moştenitorii universali sau
şi de acei particulari? 5)
1) Ceea ce am dis în privința persoanelor obligate de lege a face Persoanele
transcrierea este aplicabil şi acelor care s'ar fi obliga! a transcrie „obligate î
în puterea unei convenţiuni. Astfel, persoana care ar fi primit man- puterea, uneă

datul de a transcrie dania și moștenitorii sei universali nu vor convenţiuni.
putea opune lipsa de transcriere, la caz de a dobândi un drept
asupra aceluiaș imobil. Mareade. II. 663. Pand. Fr. 1. 5060. Coin-

Delisle. Art. 941, No. 23.—Ascendenţii care, usând de facultatea ce
le dă Art. 815, ar fi primit donaţiunea imobiliară făcută minorului,
contractând prin eserciţiul acestei facultăţi obligaţia de a cere transcrierea

donaţțiunei

(supră,

p. 197)

n'ar putea

de asemene

să

in-

voace lipsa, de transcriere, pentru că, în specie, ei s'au obligat
implicit a cere transcrierea, și această soluțiune ar fi admisibilă
şi în privința moștenitorilor lor universali. (Art, 819, parte finală.)
2)

Representanţii
unei persoane,

sau acei care represintă ori înfăţoșeadă drepturile Representandupă cum une ori se esprimă legiuitorul nostru ţii pt -ai

(vedi Art. 848, 1176), nu sunt de câtmoștenitorii acelei persoane.
— 'Teestul francez întrebuințează espresiunea ayants cause, pe care
Dl. Petrescu

la fie care

pas o traduce

prin avendii-causă.

Trebue

să ne ferim de asemene neologisme, căci ele sunt prea numeroase
în legile noastre, fără ca să le mai înmulțim numărul. Ar fi de Moștenitorii
dorit să ne dăm osteneala ca cel puţin să scrim româneşte.
universală şi

3) O persoană

se

dice

că moștenește

pe alta, atunci când

ea do- particulari,
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Moștenitorii
universali.
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Nici o dificultate.nu poate să esiste în privința moștenitorilor
universală sau cu titlul universal, căci ei fiind representanţii autorului lor, nu pot să aibă mai multe drepturi de cât insuși acest
autor, care, în specie,

nu

poate

transcrierei.

invoca lipsa

Prin

ur-

mare, moştenitorii universali ai persoanelor obligate a face transcrierea nu pot nici ei să invoace lipsa acestei transcrieri *)
Cât pentru representanţii cu titlul particular, cestiunea este
Moștenitorii
particulari. controversată.
Unii aplică această soluțiune și acestor represenControversă.
tanți, pentru că legea nu distinge între moștenitorii universali şi
acei cu titlul particular. (Arntz. II. 1901. Marcade. III. 663.)
„Această, soluție mi se pare însă inadmisibila, căci, moștenitorul
cu titlul particular nerepresentând pe autorul seu, nu poate fi declarat responsabil de faptul acestui autor, care n'a făcut transcrierea.
Astfel, dacă presupunem că epitropul, în loc de a cere transcrierea donaţiunei făcută minorului sau interdisului, precum îl obligă
legea (Art. 820), a cumparăt imobilul de la dăruitor, La revendut
sau ipotecat oră dăruit altuia, acest cumpărător, creditor sau donatar va putea să opue lipsa transcrierei, şi prin urmare, nulita-

tea, donaţiunei făcută minorului sau interdisului, pentru că el este
un moștenitor cu titlul particular al epitropului, şi ca atare, o a
treia, persoană. 2)
bândește, fie în virtutea, legei (moștenire ab intestat), fie a voinței
omului (moștenire testamentară) toate drepturile, sau o parte numai
din drepturile acestei din urmă, cu facultatea de a le esercita în
viitor ea însăşi și în numele ei propriu.
Moștenitorii sau succesorii sunt universală și particulari. Acei
universali sunt acei care moștenese universalitatea bonurilor unei
persoane sau o parte numai din această universalitate, ear. acei
particulari sunt acei care moştenese numai un obiect particular.
Moștenitorii universal sunt rudele pănă la al 12-le grad inclusiv
(Art. 676) şi creditorii, întru cât esercită toate drepturile debitorilor lor. (Art. 974.) Legatarii universali (Art. 888 urm.) sau cu
titlul universal, adecă

a unei fracțiuni

de moştenire (Art. 894 urm.)

sunt şi ei moștenitori universali, cu toate că, în acest din urmă
caz, legatul n'are de obiect de cât o parte a patrimoniului defunctului. Cât pentru moștenitorii particulari, aceștia sunt : cumpărătorul,
donatarul şi legatarul cu titlul particular, chiriașul, cesionarul,
creditorul ipotecar şi în genere toți acei care esercită un dreptal
autorului lor asupra unui obiect particular. Comp. Aubry et Rau.
IL. $ 175. Laurent. XVI. 12. Bonachi. IV. p. 83. Donatarul tuturor
- bunurilor

presente

nu

ale dărnitorului

un moștenitor cu titlul particular,

este

de asemene

(vedi Aubry

de cât tot

et Rau. IL. $ 175,

p. 6]. Laurent. XII. 399. Demol. XX. 454), şi cu toate aceste, el
pare în legea noastră a fisupus la plata datoriilor. (Vedi Aubryet
Rau. IL. loco cit. Laurent. XII. 399. Demol. XX. 454.) Veţi p...187 urm.

') Laurent. XXIX. 190. Mourlon. Il. 699. Aubry et Rau. VI. $ 704,
p. 88. Demante. IV. 82 bis IX.
2) Laurent. XXIX. 190. Mourlon. II. 699 și Transeription. II. 440
urm. Aubry et Rau. VI, $ 704, p. 89. Bonachi. IV. p. 84. Demante.
IV. 82 bis IX.

Comp.

şi Demol.

XX.

324

urm.

care

distinge

între

OPUNEREA

LIPSEI

DE TRANSCRIERE.—ART.

819,

Această soluţiune este în perfectă armonie cu părere
a pe care
admis-o mai sus (p. 201, nota 1, 202, 203 şi 204),
după care

am

moștenitorii

lipsa

particulari

ai

de transcriere.

dăruitorului

sunt

în drept.

Despre finele de neprimire oposabile persoanelor
să opue lipsa de transcriere.
Pentru
de

a termina

transcriere,

ceea

remâne

să

ce este

a

opune

care pot

relativ la consecinţele

cercetăm

dacă

lipsei

persoanele care sunt pri-

mite a opune lipsa transerierei pot încă să mai opue lipsa aceştei
formalităţi, când ele au avut, cunoștință despre prima liberalitate
prin alte mijloace. Tribunalul de Ilfov secţia III-a a pus în princip
că lipsa de transcriere a unui act de înstrăinare nu poate fi invocată de achisitorul posterior care, în momentul achisiţiunei sale,
avea cunoştinţă de înstrăinarea anterioară. (Dreptul pe 1889, No. 69.)
Această

pla

soluţie

cunoştinţă

fraudă

din

mi

se pare

a primei

partea,

însă

inadmisibilă,

instrăinări nu poate

celui de

al doile achisitor,.!)

pentru că sim-

fi considerată

ca o

De altmintrele, sar

da loc la o mulţime

de procese între diferiţi dobânditori de drep-

turi asupra

imobil,

aceluiaşi

procese

care ar sgudui creditul public

Şi siguranța proprietăţei imobiliare pe care transcripţia a voit.
tocmai să le asigure.
Lucrurile însă sar schimba dacă cel de al treile achisitor
posterior al imobilului mar fi avut numai cunoștință despre donațiunea

anterioară,

ci ar fi întrebuințat manoperi frauduloase dim-

casul când donaţiunea ar fi fost făcută

incapabilului

de

unul de

al treile și între acel când donațiunea ar emana de la însuşi acela
care era obligat de a face transcrierea, adecă de la barbat, epitrop
sau

de

la administratorul

') Cas. Rom.
D. P.

45.

şi Curtea
4. 507.

persoanelor morale.

din Craiova.

D.

P.

49.

Dreptul pe 1889, No. 78. Comp.

2. 202.

D.P.

48.

2.12,

D.P.

61.2.

65. D. P. 71. 2. 245. Idem. Demol. XX. 313. Aubry et Rau. VI.
$ 704, p. 90. Troplong. Donations. Il. 1181 și Transeription. 180.
Mourlon. Il. 697. Pand. Fr. |. 5104 urm. Garsonnet. Revue pratique
(anul 1871) Tom. 31, p. 244 urm.— Contră. Boissonade. Revue
pratigue (anul 1870) Tom. 30, p. 537 urm. şi respunsul făcut de
acelaș

autor

D-lui

E.

Garsonnet

(Revue pratique)

Tom.

31, p. 259

urm. Arntz. IL. 1900. Laurent. XXIX. 191. Martou. Privil. et hypoth.
1. 70. Acești din urmă autori belgiani se întemeiază mai cu samă
pe

împrejurarea

că

Art.

1 din legea

belgiană

de la 16 decembrie

1851 prevede că cei de al treile nu pot opune lipsa de transcriere
de cât dacă au contractat fără fraudă, de unde se deduce că acei

care prin alte mijloace au luat cunoştinţă despre donaţiune nusunt
de bună credinţă

argument

care

și, prin urmare, nu pot opune lipsa transcrierei,

la noi lipseşte, căci cuvintele fără fraudă n'au fost

nicăiri reproduse

de legiuitorul nostru. (Comp.

C. C. și 723 Pr. Civ.)

Art. 1295 $ 2, 1802
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preună cu dăruitorul spre a nimici efectele primei donaţiuni, căci,
frauda, făcând escepţie la toate regulele, ar înceta pentru dânsul,
după cum a recunoscut și Casaţia Română, dreptul de a se prevala de lipsa de transcriere. 1)
|
Renunţare la
Cel de al treile achisitor n'ar mai putea de asemene opune
transcriere.
lipsa de transcriere, dacă el a renunțat espres la aceasta, căci o
asemene renunțare din partea acelor în drept ar fi în adevăr validă, de oare ce nu este contrarie nici legei, nici bunelor moravuri.?) In acest sens Curtea, noastră supremă a decis, în materie

Prescripţia
poate ea să
înloenească

de vindere cumpărare, că acel care a recunoscut un act de vândare
nu mai poate invoca lipsa transcrierei. (Dreptul pe 1884, No. 34.)
Cât pentru cestiunea de a se şti dacă donatarul care n'a
transcris

donația,

poate

sau nu, prin

efectul prescripțiunei,

să do-

transcrierea? bândească, față cu cei de al treile, proprietatea pe care titlul seu
nui a transmis-o de cât față cu autorul seu şi moştenitorii universali

sau

cu titlul

universal

a acestui

din

urmă,

cestiunea

este

viu controversată, şi această controversă își va găsi locul seu firesc la titlul prescripţiei. 5)
Despre

irevocabilitatea

donaţiunilor

între

vii. (Art. 801.)

Elementul şi caracterul principal al donaţiunei este, după
cum am vădutla Art. 801, srevocabilitatea. Donaţiunea este în
princip irevocabilă, și numai prin o anomalie inesplicabilă, legiuitorul nostru declară donaţiunea de bunuri viitoare revocabilă (Art.
821), în loc de a o declara nulă, după cum face codul francez.
Irevocabilitatea

este

atât

torul declară donațiunea

de

nulă

esenţială

de câte

donaţiunilor

ori, prin

în

un

cât

mijloc

legiui-

oare

care, fie chiar indirect, dăruitorul și-a, reservat posibilitatea de a
reveni asupra darului, împedicându'l de aşi produce efectele sale,
sau nimicind efectul ce el a produs. :) Cu alte cuvinte, acel care
dă un lucru, nu poate în acelaşi timp săl reţie, nici să'și reserve

facultatea de a nw'l da, căci 'donaţiunea ar fi nulă, chiar dacă
dăruitorul mar face uz de facultatea ceși a reservat. 9) In dreptul

1) Demolombe. XX. 314. Aubry et Rau. VI. $ 704, p. 90, nota 32.
Pand. Fr. î. 5102. Comp. C. Grenoble. (D. P. 70. 2. 151) şi Cas.
Fr. D P. 59. 1. 501. Cas. Rom. Dreptul pe 1889, No. 78. Idem.
Bulet. Cas. Sa I (anul 1890) p. 1292. Vedi şi supră, p. 203, nota

1 șip. 192, nota 2.

) Demol. XX. 314. Pand. Fr. I. 5109. Vedi și D.P.61.2.p.65,nota 1.
5) Vedi de pe acum asupra acestei cestiuni. Pand. Fr. Donations. |.
5114 urm. Mourlon. Zranscription. 508 urm.
%)

5

Irevocabilitatea,

este sufletul donaţiunilor.

Ricard (Donations, partea 1, No.

dicea

900.) Comp.

Laurent. XII. 410. Arntz. IL. 1841. Pand.

un

vechiii

autor,

Laurent. XII. 410.

Fr. Donations. 1. 5159.

IREVOCABILITATEA DARURILOR
— ART.
. 822,

209

vechiii francez, principiul irevocabilităţei darulu
i era formulat în
următoarea macsimă : donner e? vetenir ne vaut.
')
Această regulă, străină de dreptul Roman, își
are .orgina. sa
în dreptul obicinuelnic ?) și datează încă din prime
le timpură ale
dreptului gernianic. (Arntz. IL 1841, 1842.)
Irevocabilitatea darului serveşte de pedică și are
de scop Scopul irevomărginirea facultăţei de a dispune cu titlul gratuit.
Legiuitorul cabilităței.
este deci favorabil înstrăinărilor cu titlul oneros Și ostil
înstrăinărilor

cu

titlul

gratuit,

pentru

că

el voește,

precum

ne

arată,

Pothier (Donations, No. 65), ca bunurile să remâe
în familie
şi să treacă la moştenitori. Ela permis donaţiunile, pentr
u că nu

putea să împedice pe cine-va
480), insă, în acelaș timp lea

rată tot Pothier, spre

acestei facultăți pe

de a dispune de lucrul seu (Art.
declarat irevocabile, precum ne a-

a pune o pedică

cât

se poate

cure

să

facă

eserciţiul

de greu.

Acesta este sensul și scopul adajului cunoscut: donner et retenir ne vaut, a cărui aplicaţiune legiuitorul o face în Art. 822—
824.
Aplicaţiunea

prineipiului

irevoeabilităţei

|

donaţiunilor.

1” Despre donaţiunile făcute sub o condițiune potestativă din partea
dăruitorului. — Nulitate.
Art. 822.—Este nulă 2) ori ce donaţiune

cărora îndeplinire atârnă numai de voința
1006,

1010

C. C. Art.

Condiţiunile
casuale,

micste

Condiţiunea,

944

sub
sau

C. Fr.)

care o

obligaţie

potestative.

casuală

făcută cu

donatorului.

poate fi contractată

a

sunt

este acea care atârnă numai de hasard Condiţie ca-

sau întâmplare şi care nn este nici în puterea

într'acea a debitorului.

condițiuni

(Art. 823, 826,

creditorului,

(Art. 1005.)

nică suală. Art.
—

Condiţiunea micstă este acea care atârnă tot; de o dată de mpondiție

voința, uneia din părți și de acea aunei alte persoane.

In fine, condiţia

esecutarea

unei

potestativă

convențiuni

de

este acea

un

eveniment,

(Art. 1007.)

pe

care

şi una,

Şi

alta din părţile contractante poate să facă a se întâmpla, sau
poate să'l impedice. (Art. 1006.) Doctrina și jurisprudenţa au dis-

tins în tot-deauna două feluri de condițiuni potestative, condiţiile pur

potestative (Art. 1010) și condiţiile simple potestative. (Art. 1006.)
') Vegi și Art. 1272
că darurile,

2)
3)

după

din codul Calimach
regulă,

(946

Austriac)

nu se restoarnă.

care

dice

Comp. Art. 273 urm. din cutuma Parisului, Art. 283 urm. din cu-

tuma Orleanului etc. Art. 15 și 16 al ordonanţei din 1731.

Cuvântul

nul, cu

toată

părerea

contrarie

1007.

care face să atârne Condiţie po-

a curtei

din Lyon

67. 2. 154), este întrebuințat aci în sens de anuladil. Laurent.
438 și 484. Vedi înfră, p. 211, teest şi nota
3.

(D.

P.

XII.
14

1006
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Condiţie pur
Condiţiile pur potestative sunt acele care consistă numai în
potestativă. manifestarea, voinţei, de esemplu: dacă "mi place, dacă voi râdica
mâna

_ Condiţie

etc.
Condiţiile simplu

potestative

atârnă

tot de o dată de voința

simplu potes- unei din părţi și de întâmplare, de esemplu:

dacă voi

cumpăra

cutare moșie, dacă voi merge la Bucureşti etc.
|
Condiţiile simplu potestative nu viciează contractele cu titlul
oneros, pe când, din contra, condiţiile pur potestative le viciează,

pentru că obligaţia fiind atuncă cu totul subordonată voinţei uneia

din părţi, este evident că nici o legătură de drept n'a putut să
se nască. (Pand. Fr. I. 5150.) „Sub hac condiţione, si volam, nulla
fit obligatio. 1)
Principiile
Aceste consideraţiuni generale fiind espuse, să vedem acum

e

ce a înţăles legiuitorul, când prin Art. 822 a proclamat nulitatea

sunt ele apli-donaţiunilor făcute

ai

forului.

Controversă. condiţie

sub

o condiţie potestativă

din partea

dăruito-

Liberalitatea este ea nulă numai când a fost făcută sub o
pur

potestativă,

din

partea

dăruitorului,

sau

trebue ea să

fie anulată de câte ori a fost făcută, chiur sub o condiție simplu
potestativă? (Art. 1006.)
Sunt autori care, ţinenduse strict de litera legei, anulează liberalitatea numai când ea « fost făcută sub o condiție pur potestativă din partea dăruitorului, dicend că Art. 822: nu face de
cât a aplica la donaţiuni principiul general înscris în Art. 1010.

In acest sistem, Art. 822 ar fi de prisos şi nici o deosebire n'ar
mai esista, în privinţa irevocabilităţei, între contractele cu titlu
oneros și acele

cu titlul gratuit. 2)

Alţii însă, întemeinduse pe vechia, tradiţie de unde

ne vine

maxima: donner et relenir ne vaul,
a cărei aplicaţiune o găsim în
Art. 822, dau cu totul un alt sens acestui tecst, admițend că, în
privința liberalităţilor, nu numai condiția pur potestativă, adecă
acea a cărei esecutare atârnă ex merea voluntaie, anulează convențiunea, dar şi condiţia, simpla potestativă, adecă care în acelaş
timp atârnă de un fapt pe care dăruitorul ar putea, să'] împedice,
sau săl facă să se îndeplinească. Această înterpretare restrictivă
și ostilă donaţiunilor este conformă cu tradiția, şi ca atare,
este
preferabilă. s)

*) L. 8. Dig. Lib. 44. Tit. 7. Vedi și L. 108 $

1, precum

şi L. 17.

Dig. Lib. 45. Tit. 1, de verborum obligationibus.
2 Veţi T. Huc. Le code civil Italien eţ le code Napoleon. |. p. 241.
Comp. Vazeille. Art. 944, No. 1. Duranton. VIII. 474. Taulier. IV.
p. 7. ]. Bauby. Revue pratique (anul 1862) Tom. XIIL. p.
10. 11.
3) Vedi în acest sens. Pand. Fr. I. 5152 urm. Laurent, XII. 409. Marcade. III. 675. Demolombe. XX. 418. Demante. IV. 86 dis. Aubry
et
Rau. VI. $ 699, p. 64, nota 5. Troplong. II. 1206, 1207. Arntz. Il.
1841,

1843.

Mourlon.

IL. 518.
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Așa dar, toate donaţiunile (afară de acele pentru care Art.
826 face escepțiune '), chiar şi acele ascunse sub forma unui contract cu titlul oneros,*) sunt nule, sau mai bine dis anuladile, 5)
dacă au fost făcute sub o condiţiune potestativă (Art. 1006) fie
suspensivă (Art. 1017 urm.), fie resolutorie €) (Art. 1019 urm.),
adecă a cărei îndeplinire ar atârna nemai de voinţa dăruitorului,
pentru că, după cum sc esprimă Pothier, ori ce clausă care lasă
dăruitorului puterea de a distruge sau de a nimici efectul dona-

țiunei

o face nulă, sau mai bine dis anulabilă.

Astfel,

vor

fi nule,

ca cuprindând

o condiție

potestativă,

din Fsonpie de

condițiuni
partea dăruitorului, următoarele donaţiuni: îţi dau 1000 lei, dacă potestative.
nu mă voi duce la Bucureşti,*) dacă mă voi căsători sau dacă nu
mă& voi căsători, %) dacă voi îmbrăţoşa cariera de avocat sau de
medic, ”) dacă voi cumpara cutare moşie (Mareade. III. 675) ete.

') Donaţiunile făcute viitorilor soţi prin contractul de căsătorie (Art. Art. 83.
i)

932 urm.) sau între soți (Art. 936 urm.) sunt valide, chiar când au
fost făcute sub o condiție potestativă din partea, dăruitorului. (Vegi
înfră, esplic. Art. 826.)
Laurent. XII. 410. Comp. D. P.57. 1. 308. D.P.58.2.3.

%)

Laurent. XII. 438, 484.— Curtea din Lyon a considerat însă asemene
donaţiuni ca inesistente. (D. P. 67. 2. 154.) Vedi şi supră, p. 209, nota 3.
In adevăr, în caz când condițiunea potestativă iar fi resolutorie, -

donaţiunea n'ar avea, caracterul irevocabilităţei, ear în caz când ea

ar fi suspensivă, donaţiunea ar păcătui prin lipsa de legătură, în
cât ar sta în voea dăruitorului de a opri formarea ei. Duranton.
—

o

VIII.

0)

476.

Bonachi. IV. p. 94.

Acest esemplu dat de Ricard (Don. partea 1, 1038) este
de mai toţi autorii. Vegi Duranton. VIII. 477. S. Lescot.
Laurent. XII. 412. Aubry et Rau. VI. $ 699, p. 66, nota
— Promisiunea făcută sub condiţiunea de a
Fr. ]. 5161.
București sau aiurea, este însă validă. Laurent. XII. 412
56. Duranton. loco cit. Pothier. Oblig. No. 48.
Laurent. XII. 412. Marcade. III. 675. Troplong. II. 1211.
III. 765. Aubry et Rau. VI. $ 699, nota 7. Demante. IV.

reprodus
II. 763.
7. Pand.
merge la
și XVII.
Donaţiunea
S. Lescot. făcută sub
86, bisconâiţiade a

II. Arntz. Il. 1843. Pand. Fr. |. 5163. Vazeille. Art. 944, No. 3. e căsători
C. Orlâans. D. P. 46. 2. 203. Cu toate aceste, cestiunea este con- se căsători,
Nulitate.
troversată. Vedi diferitele sisteme espuse în Demolombe. (XX. 422.)

Donaţiunea

de a nu

făcută însă sub condițiunea, de a se căsători sau Donaţiunea

se căsători

cu

o persoană

anume

determinată

ar fi validă,

făcută sub

pentru că condiţia n'ar mai fi în specie potestativă, ci miestă (Art. pondițiunea
1007), de vreme ce ea n'ar atârna numai de voința dăruitorului, sori sau de
ci și de acea a viitorului soț, anume determinat. Demol. XX. 422. nua se căsă|. 5164.

Aubry

et Rau.

Pand.

Fr.

să nu

se căsătorească, vedi supră,

loco cit.

nota

7. Demante.

IV.toricuoper-

86 bis II. Comp. D.P. 80. 1. 464 și Marcade. III. 675. Vedi și soană deterînfră, p.214.—Cât pentru donaţiunea, sau legatul ce s'ar face cui-va. — jiditate.
sub condiţiunea ca donatarul sau legatarul să se căsătorească sau

')

p. 103

urm.

Marcade. III. 675. Arntz. II. 1843. Demol. XX. 423. Pand. Pr. 1.
— Donaţiunea ar fi însă
5168. Ricard. Donations, partea 1, 1038.
validă, dacă îndeplinirea condiţiunei n'ar atârna numai de voința
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pentru că, în toate aceste casuri, atârnă numai de voinţa dăruitorului de a îndeplini sau de a nu îndeplini condițiunea, și prin

urmare, de a revoca donaţiunea.
Dar, dacă condiţiunile potestative, adecă care atârnă! numai
de
voinţa
dăruitorului anulează donaţiunile, celelalte condițiuni nu
1005,
le anulează. Așa dar, donaţiunile se pot face, ca şi celelalte convențiuniă, sub o condițiune casuală, adecă care atârnă numai de
hașard sau întâmplare (Art. 1005), căci, în asemene caz, după cum
se esprimă Ricard (Donations. IL. 1045), condiţiunea este acea care
revoacă donaţiunea, ear nu dăruitorul. !) In acest sens, Art. 1266
din codul Calimach declară aplicabile la donaţiuni regulele cele
aședate pentru tocmeli. (Comp. L. 1. Pr. Dig. Lib. 39. Tit. 5.)
Aceste condițiuni pot fi suspensive (Art. 1017 urm.) sau resolutorii. (Art. 1019 urm.)
Condiţie resoAstfel, donaţiunea va putea fi făcută sub condițiunea resolutorie.
Condiţiuni
casnale. Art.

lutorie

Condiţie
pensivă.

că bunurile

dăruite

se vor

întoarce la

dăruitor,

în

casul

când el va scapa de pericolul de care era ameninţat în momen=
tul donaţiunei, dacă, de esemplu, el se va tămădui de boala de
care era atunci atins.*) Legiuitorul prevede însuși o condiţie resolutorie în Art. 825.
susDonaţiunea va putea de asemenea fi făcută sub o condiţie
suspensivă, a cărui

moartea

eveniment,

dăruitorului.

Astfel

nu

se va

putea

ar fi, de esemplu,

îndepleni

de

cât la

donațiunea făcută

sub condiţiunea de a nu'și produce efectele sale de cât dacă dă-

ruitorul va, muri de boala de care el este atins în momentul donaţiunei. In asemene caz, donaţarul dobândește, din momentul fordăruitorului,
ar

fi, de

es.,

ci și de acea a unui de al treile (Art. 1007), precum
în casul

câna

îți

voi făgădui

cutare

lucru

dacă

voi deveni asociatul lui Primus în comereiul întreprins de dânsul.
Demolombe, loco cit. Duranton. VIII. 477. S. Lescot. III. 764. Pand.
Fr.]. 5168. Vedi şi înfră, p. 214.
Demol. XX. 537. Mourlon. II. 518. Laurent. XII. 430 urm. Arntz.

II. 1843. Vegi și supră, p. 10.—Astfel, ar fi validă donaţiunea făcută

sub condițiunea de a avea sau de a nu avea copii. Caracterul
casual a unei asemene donaţiuni resultă chiar din unele disposițiuni ale legei. (Comp. Art. 836, 841.) Demol. XX. 425. Pand. Fr.

|. 5171.

Duranton.

VIII.

479.

Demante.

IV. 86

dis III. — Veţi

însă Grenier. |. 20.— Tot astfel, ar fi validă donaţiunea făcută sub
condițiunea ca donatarul să aibă un copil viu la moartea dăruitovului. Pand. Fr. L. 5172. R6pert. Dalloz. Disp. 1364.
— In asemene
caz însă, condiția nu va fi considerată ca îndeplinită de cât dacă
donatarul sau representanţii sei vor dovedi esistența copilului la,
moartea dăruitorului. C. Paris. Râpert. Dalloz. Actes de Veta! civil,
No. 36, nota 1. Infăţoşarea, unui act care ar constata naşterea,
unui copil înaintea morței dăruitorului n'ar fi deci suficientă.

4) Demol. XX. 538. Laurent. XII. 430. Arntz. IL. 1843. Marcade. IL.

695. Duranton. VIII. 22 şi 475. Mourlon. II. 518. Bonachi. IV. p. 94.
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mărei contractului, un drept condițional, de care el poate să dispue
și care trece la moştenitorii sei. Dacă condiţia se îndeplineşte,
ea, are efect retroactiv pănă în diua, formărei actului; dacă con-

diția nu

se îndeplinește,

donaţiunea

cade, nu însă

prin

voinţa dă-

ruitorului, ci în virtutea contractului, care este legea părţilor. :)
(Art. 969.)
”
Tot sub o condiţie suspensivă ar fi şi donaţiunea, care va, tre- Condiţiuine

bui să şi primească efectele sale la moartea dăruitorului, daci do- au don

natarul

va trăi

la această

epocă.

Astfel,

donaţiunea

făcută

sub tarului. Va-

condiţiunea ca dăruitorul să moară înaintea donatarului va fi qecă
validă, căcă condițiunea este casuală și revocarea donaţiunei nu
atârnă, de voinţa, dăruitorului care, în urma donațiunei, nu va pu-

Lditate.

tea de cât eventual să dispue de bunurile dăruite, și sub reserva
drepturilor donatarului carele, prin îndeplinirea condiţiunei, va fi

considerat ca proprietar încă din giua donaţiunei. 2)
Nu trebue deci să confundăm donaţiunea făcută sub o atare
condiție suspensivă cu donaţiunea prin care sar fi stipulat dreptul de reîntoarcere care e făcută sub o condiţie resolutorie.
Nu trebue, de asemene, să confundăm după cum a făcut Curtea

Nulitatea

din Bastia, donaţiunea, făcută sub condiţiunea ca donatarul să su- Clause priu

pravețuească dăruitorului cu clausa prin care dăruitorul

serva pănă la moartea

nurilor

dăruite,

tăci

'şi ar re- torul îşi păs-

sa atât proprietatea cât şi usufructul bu- pai

dăruitorul remănând,

în asemene caz, proprie- usufructul lu-

tar, poate să dispue de lucrul dăruit, şi deci, a dat pe de o parte esarilor dăși a reţinut

pe

de

alta,

ceea

ce

face

că clausa,

este nulă, pentru

că: donner et retenir ne vaul. De aceea, decisia curței din Bastia
cu drept cuvânt a fost casată, ?)
Donaţiunea poate să fie făcută nu numai

pensivă sau resolutorie,
este imposibilă,

contrarie

bine înţăles, dacă,
bunelor

sub

această

moravuri

sau

o condiţie sus- Douaţiune cu

condiţiune nu (ermen.
Art:

oprită

de

lege

(Art. 1008), dar şi cu un termen oare care, pentru că termenul
nu suspendă formarea, obligaţiunei, ci numai amână esecutarea ej. 4)

(Art. 1022.)

) Demol. XX.

539. Laurent. XIl. 431. Troplong. II. 1271.

Arntz. IL

1839. Demante. IV. 86 dis, IV. Duranton. VIII. 20 și 478. S. Lescot.

II. 768. Pand. Fr. [. 5182. Aubry et
Comp. Cas. Fr. D. P. 78. 1. 377. Vegi
Delisle (Art. 951 No. 34) care văd în
nație mortis causa. Comp. tot în acest
Bordeaux. Sirey. 53. 2. 641.
2) Pand:

Fr. 1. 5179.

Duranton.

VIII. 480.

Rau. VI. $ 699, ab înitio.
însă Grenier (1.10) şi Coinasemene donaţiune 0 dodin urmă sens. Curtea din
Toullier.

D. III. (partea L.)

277. Laurent. XII. 411. Coin-Delisle. Art. 1092, No. 3. Aubry et
Rau. VI. $ 699, p. 64, teest și nota 3. C. Lyon. D. P. 46. 2.220.
2) D. P. 63. 1, 286. Comp. Laurent. XII. 411. Pand. Fr. [.5183, 5184.
*) Laurent. XIL. 418, 432. Arntz. II. 1839. Duranton. VIII. 21. Paud.
Fr. |. 5178. Troplong. 1. 73. Bonachi. IV. p. 94.
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Donaţiunea poate fi făcută cu termen, şi acest termen poate
fi moartea dăruitorului. Când donaţiunea are de obiect un corp
cert şi determinat, dăruitorul dobândeşte proprietatea acestui lucru
îndată ce donaţiunea este perfectă. Cestiunea este controversată,
numai când donaţiunea cuprinde o sumă de bani. (Vedi înfră, p. 227,
esplic. Art. 821, unde ne vom ocupa atât de donaţiunile plătitoare la
moartea, dăruitorului, cât şi de donaţiunile făcute asupra bunuri-

lor ce dăruitorul va lăsa la, moartea sa.)
Am vădut pănă acum că donaţiunile
Donaţiuni fă-

pot fi valabil făcute cu

de sparg termen sau sub o condiție casuală, fie acea condiție suspensivă, sau

Art. 1007. resolutorie, și că ele sunt din contra anulabile, dacă au fost făcute sub o condiţie potestativă, adecă care atârnă numai de voinţa
dăruitorului. Ce trebue să decidem în privinţa condiţiunilor micste,
adecă care ar atârna atât de voinţa dăruitorului, cât şi de acea
a unui al treile sau şi de întâmplare? (Art. 1007.) Donaţiunea făcută sub o asemene condițiune este ea anulabilă în baza Art. 822,
sau validă, ca și celelalte convenţiuni? Sar putea dice, şi s'a dis
chiar că condițiunea micstă trebue să anuleze donaţiunea, pentru
că, de şi miestă, ea totuşi atârnă întru cât-va de voinţa dăruitorului, și este de ajuns ca donaţiunea să atârne cât de puţin de
această voință, pentru ca ea să fie anulabilă. (Laurent. XII. 409.
Arntz. II. 1843.)
De și această opinie riguroasă pare a fi în armonie cu tradițiunea vechiului drept francez, totuși, părerea generală este că
condițiunea micstă nu anulează donaţiunea, pentru că legea ne-

Controversă,

declarând anulabile de cât donaţiunile făcute sub
cărei îndeplinire

atârnă

numai

de voința

o condițiune a

dăruitoruluă,

a

înţăles

prin aceasta a admite donaţiunea făcută sub o condiţie micstă, căci
asemene condiţiune atârnând atât de voinţa dăruitorului câtşi de
acea, a unei alte persoane, sau a întâmplărei (Art. 1007), nu se
poate dice, în specie, că ea atârnă numai de voința dăruilorului,
precum prescrie Art. 822.1) Dovadă că acesta este sensul legei,
este că unul din comentatorii ordonanţei de la 1731, anume, Bou-

Esemplu de
condiţie
micstă.

taric, dice, în termeni espreși, că donaţiunea este validă de câte
oră ea a fost făcută sub o condiţiune fie casuală, fie micstă. ?)
Prin aplicaţiunea acestor principii, am vădut că donaţiunea,
făcută sub condițiunea de a se căsători cu o anume persoană determinată este validă, pentru că, în specie, condiţiunea nu este potestativă, ci micstă, de vreme ce ea atârnă nu numai de voinţa
') Demolombe. XX. 420. Duranton. VIII. 477. Troplong. IL. 1211. 3 Les-

cot. Il. 762. Toullier. D. III (partea I) 271. Demante. IV. 86 bis L.

Labb6.

Rovue

critique (anul

1882) p. 350. Pand. Fr. |. 5158.

2) Boutaric, asupra Art. 16 al ordonanţei din 1731 (reprodus aproape
tecstual în Art. 822.) Comp.

Pand. Fr. [. 5158.
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dăruitorului, dar şi de voinţa acelui de al treile, în specie, viitorul soţ.!)
A fortiori, deci, -n'ar trebui să considerăm ca potestativă, ci
ca micstă, condițiunea a cărei indeplinire ar atârna nu numai de
voința dăruitorului, dar și de acea a donatarului.?)
2»

Despre

donaţiunile făcute cu sarcina pentru
plăti datoriile dăruitorului.

donatar de a

A doua aplicațiune a principiului irevocabilităţei donaţiunilor
o găsim în Art. 823.
Art. 823. — Donaţiunea este asemene nulă, dacă s'a făcut sub

condițiunea ?) (sau mai bine dis sub obligaţiunea) de a se satisface datorii sau sarcini care nu esistau la epoca donaţiunei, sau *) care nu

erau arătate în actul de donațiune. (Art. 826, 934 C. C. Art. 945 C.Fr.)
Dăruitorul poate să impue donatarului ori ce sarcină ar crede
de cuviință, întru cât, bine înțăles, aceste sarcini n'ar fi contrarii legilor sau bunelor moravuri (Art. 966, 968), în care caz,
donaţiunea se dice oneroasă sau însărcinătoare (suprd, p. 173);
însă el nu trebue săși reserve dreptul de ași lua darul înapoi,
pentru că aceasta ar fi contrar principiului irevocabilităţei şi macau

simei:

donner

et retenir

ne

vaut.

De

aceea,

Art.

823,

care

nu

este de cât o aplicaţiune a acestei regule, prevede că donaţiunea
este nulă, sau: mai bine dis anulabilă, ca şi în casul Art. 822
(Laurent. XII. 438), dacă sa impus obligaţia de a se plăti datorii
sau sarcini ?) care nu esistau în momentul donaţiunei, sau care nu
erau arătate în actul de donaţiune.
1) Vegi supră, p. 211, nota

6, în fine. Vedi și

p. 211,

alt esemplu de condiție miestă.

nota 7, un

2) Demolombe. XX. 424. Pand. Fr. 1. 5169. Comp. Curtea din Toulouse.
Repert. Dalloz. Disp. entre vîfs. 709, nota 5.
3) Legiuitorul întrebuințează aici cuvântul condițiune în loc de însărcinare sau obligaţiune, căci în Art. 823 nu mai e vorba, ca
în Art. precedent, de condiţii propriu dise. Mareadâ. III. 677. Cu-

vântul

condițiune tot în acest sens este luat și în Art. 829, 830.

Laurent. XIL. 487. Aubry

et Rau. VI. $ 707, nota

563. Avntz. IL. 1910. Mourlon. II. 719.

2. Demol.

XX.

Marcade. III. 698. Vedi și

supră, p. 93, 94 tecst și nota 1. Vedi și înfră, esplie. Art. 829.
*) DI. Bonachi (IV. p. 100) observă cu multă dreptate că disjunctiva
sau ar trebui să fie înlocuită în tecstul nostru cu conjunctiva

tru a arăta mai bine că cuvintele care
donațiune

5) Am

se referă la datoriile

viitoare,

și,

pen-

nu erau arătate în actul de
ear

nu

la acele presente.

vădut (Tom. III. p. 547) că în materie de moştenire,

lege prin sarcină obligaţiunile care n'au luat

naștere

de

se înțe-

cât în

urma morței lui de cujus, que ab herede ceperunt (L. 40. Dig.
Lib. 44. Tit. 7), precum sunt cheltuele de înmormântare și celelalte cheltueli pentru conservarea şi lichidarea drepturilor respective

Îmesactitate
de text.
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Ipotesele
“ Dacă redacţiunea Art. 823 lasă mult de dorit în codul franprovetute de vez, ') apoi această redacţiune este și mai vicioasă în codul nostru,
din causa intoarcerei frasei ; cu toate acestea, ori cât de întunecos
ar fi acest tecst, se poate vedea că el prevede două ipotese deosebite, și anume: 1 casul unei donaţiuni prin care donatarul
este obligat, fie în mod espres, fie în mod tacit sau implicit, ) a,
plăti

datoriile sau

sarcinele

presente

esistau în momentul donaţiunei; și
care donatarul ar fi -obligat a. plăti
adeca acele ce dăruitorul va putea să
Obligaţia de
In casul întăi, nu mai remâne

ale

dăruitorului,

adecă

care

20) casul unei donaţiuni prin
datoriile Și sarcinele viitoare,
contracteze în urma donațiunei.
nici o îndoeală că donaţiunea

Alei gate: este validă și că donatarul va fi obligat a plăti datoriile anteriale dăruito- oare donaţiunei,

fiind că totul este irevocabil

regulat

prin

con-

valul. Vali- vențiune și nu mai stă în putinţa dăruitorului de a nimici efectul

donaţiunei prin contractare de datorii posterioare. 3)
Datoriile
Donatarul nu va plăti însă de cât datoriile care vor avea,
ebue să ai- dată certă anterioară donaţiunei (Art. 1182), căci altfel el va,
fi
tă, Art. 1182. ]a, discreţiunea, dăruitorului, care ar' putea să antidateze datoriile
posterioare donaţiunei. *)
Datorile
Datoriile presente care s'au pus în sarcina donatarului n'au

presente n au nevoe

de

teecute în ac-xat (Art.
tul de dona! iune

Hp
datoriile

a fi trecute

934,

în

actul de

935), căci ultima

.
viitoare,

ear

nu la acele

donațiune

sau

într'un stat

frasă din Art. 823
i
presente. *)

ane-

se referă, ]a,
.

Ș
Arătarea

datoriilor

ale moștenitorilor. — Dăruitorul poate el fi obligat la plata cheltuelelor de înmormântare ale dăruitorului ? Vedi infră, p. 219.

1) Vedi Laurent. XII. 434. Demolombe. XX. 433. Mourlon. IL. 708.
*) Consimțământul tacit având acelaşi efect ca și acel espres,
obligația de a plăti datoriile presente va putea să resulte și din
0
clausă implicită
,

însă

consimțământul

tacit va fi în tot-deauna foarte

greu de constatat. Laurent. XII. 402, 406. Aubry et Rau.
706, ab inatio. Demol. XX. 457.— Celelalte sarcini nu pot VI. $însă fi
impuse

pentru

în regulă

generală

că donaţiunile

fiind

în mod

tacit,

solemne,

pentru însuși actul de donaţiune

se

ci numai

autenticitatea

cere şi pentru

în mod

care

espres,

se

clausele

cere

sau.
condițiile cuprinse în liberalitate, după cum foarte
bine se esprimă
Casaţia franceză. D. P. 57. 1.7. Vedi și supră,
p. 173, tecst și
nota 3 şi p. 186, nota 2.
.
|
2) Laurent. XII. 434. Arntz, II. 1845. Mourlon.
IL. 708. Demolombe.
XX. 434. Aubry et Rau. VI. $ 699, p. 67.
+) Aubry et Rau. loco cit. nota 10. Arntz. II. 1845,
XX. 436.
Laurent. XII. 405 și 434, in fine. Demante. IV.37 Demol.
bis II. Duranton.
VIII. 473, 482.—Donatarul n'ar putea însă să refuse
datorii care n'ar avea dată certă, dacă el ar fi avut plata unei
cunoștință
despre densa și ar fi recunoscut-o, dând, de esemplu
, un acont.
Aubry et Rau. loco cit, Comp. Curtea din Amiens.
Râpert. Dalloz.
Disp.

entre

5) Demol. XX.

vips.

1715,

nota

3.

435. Arntz. IL. 1845. Laurent,

XII. 434. Bonachi. 1V.
p. 99 şi 100. C. Grenoble, Râpert. Dalloz. Disp. 1374,
— Art, 823
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de plătit ar fi trebuitoare numai atuncă, când donatarul
ar fi însărcinat numai cu parte din ele, ear nu cu toate, însă
donaţiunea,
par fi nulă dacă nu sar arăta datoriile care urmează
a fi plătite. (Demolombe. XX. 435, 437.)
Convenţiunea

espresă

sau

tacită

și dăruitor în privinţa datoriilor

din urmă

donatarului neavând

care

ar esista

sau sarcinelor

între donatar

-impuse de

efect de cât între părţile

tante (Art. 969), nu conferă însă nici o acţiune

lor dăruitorului în contra. donatarului

pentru

Creditorii

acest au corului

contrac-directă contra

directă creditori- Aonatarului,

plata

acelor

a plăti

aceste

datorii țiunea. pre-

sau sarcini,') cii autorisă numai a esercita, dreptul debito
rului lor, văzută de
în baza Art. 974.2)
In fine, trebue să adăogăm că, în genere, de câte ori
dărui- Plata datotorul a impus donatarului plata datoriilor sale presinte,
adecă e- miilor ultra
sistente în momentul donaţianei, convențiune care, după cât
am

vădut, este

validă,

donatarul

va, fi obligat

sau sarcini, chiar dacă valoarea lor ar fi mai

loarea bunurilor

dăruite,

pentru

că

el

s'a

mare

obligat

de

datorii

cât

va-

la plată

prin

acceptarea donaţiunei (Art. 814), şi ori ce debitor este ţinut în
in-

finit de obligaţia

sa.)

Unii

acordă

bera de sarcini prin renunțare

donatarului dreptul de a se Ii-

la donaţiune,

însă vom

vedea

că,

cestiunea este viu controversată. (Vedi înfră, esplic. Art.
830, 832.)
Cât pentru cestiunea de a se ști dacă, independent
de ori

ce stipulațiune
dăruitorului,

espresă, donatarul

am

arătat

este obligat la plata

controversa

ce esistă asupra,

datoriilor

acestui punct,

și deosebirea de redacţiune a legei noastre. (Veţi szpră, p. 187
urm.)
Venim acum la a doua ipotesă semnalată p. 216 care esteobl
igaţiunea

direct acea prevădută de Art. 823 și care e privitoare la plata
aa plăti

datoriilor și sarcinelor viitoare ale dăruitorului.

el se impue donatarului prin
plăti

datoriile

şi sarcinele

actul de

sale

donațiune

viitoare,

Dăruitorul

adecă, acele

obligaţia

tea contracta în urma donaţiunei? Pentru a respunde
întrebare, trebue să facem următoarea distincţiune :

ce

poate toare ale dă-

de a, ruitorului.

el va pu-

]a această

10 Sau aceste datorii nu sunt determinate prin actul de dO-Casurile în canațiune și pot varia după voinţa dăruitorului, şi, în asemene caz,
'€ obligaţia

donaţiunea va fi anulabilă, chiar dacă

(Curtea

din

Lyon.

D.

P.

67.

2.

dăruitorul n'ar lăsa datorii datoriile vii-

154),

căci el

având

facul- lează
toare donaanu-

nu cere, de asemene, după cum cere Art, 934, ca să se anecseze
un stat de datoriile şi sarcinele esistente. Art. 934 este deci mai
sever, în această privință, de cât Art. 823.
.
') Aceeași soluţie era admisă și la Romani: „Câm res filio tuo emancipalo ea conditione, ut creditloribus tuis solveret, te donasse
proponas... creditoribus quidem non contra cum ex -placito vestro,
sed adversus te competit actio.* (LL. 22. Cod, Lib. 8. Tit. 54.)

*) Laurent. XII. 403. Duranton. VIII. 472, în fine.— Contră. Demol.
XX.

458. (Argum.

din Art. 1121 C. fe. eliminat de legiuitorul nostru.)

*) Laurent. XII. 404. Vegi și supră, p. 186, teest şi nota 3,
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283.

tatea. de a face ori câte datorii ar voi, şi-a reservat prin aceasta
însuşi dreptul de a micșora sau de a nimici cu totul etectele donaţiunei, ceea ce ar fi contrar principiului irevocabilităţei și maximei: donner et retenir ne vaul.!)
Art.

prind asemene

Casurile în

de căsătorie (Art. 932

toare nu

a4-

nulează, donațiunea,

sau intre soți.

urm.)

(Art. 936 urm.) sunt valide, chiar dacă ele ar impune donatarului
bligaţia de a plăti datorii viitoare şi nedeterminate.
”
20 Sau datoriile viitoare sunt determinate prin însuși actul

caz, donaţiunea ar fi validă, pentru

de donaţiune,?) şi în asemene
carede obligaţia
a plăti
datoriile vii-

căci donaţiunile făcute viitorilor

sarcini sunt nule,

soți prin contractul

mai

atârnă de

voinţa dăruitorului, așa în cât sarcina nu mai este de

astă dată

sunt determinate,

ce datoriile

că îndată

principiului

contrarie

nimic

nu

darului.

irevocabilităței

Trebue însă să determinăm limitele în care asemene
care donaţi- ţiune ar fi validă.
Astfel, dacă presupunem că am dat
Limita în
unea, este
validă,

cu-

toate donaţiunile care

Frebue însă să observăm că nu

826.

lăsa la moartea mea,

întregimea,

ei, ci numai

sumă

a plăti

această

pentru

mea mar fi vemas nici o
cină viitoare donatarului
de a micşora donaţiunea
irevocabil de cât pentru
această

de

cu îndatorirea

lei

100,000

voi

se va aplica

50,000

lei, cu

din datoriile ce

lei

50,000

donaţiune nu

donalui X

va fi validă

toate

că

în

în

urma

datorie, căci, în specie, impunând o sarde 50,000 lei mi-am reservat dreptul
cu această sumă și nu am făcut un dar
50,000 lei; prin urmare, numai pentru
principiul irevocabilităţei.

Pentru suma,

corespundlătoare cu sarcină, donaţiunea fiind revocabilă, după voința
mea, ea este nulă în esența ei, puţin importă dacă am usat sau
nu de facultatea ce 'mi-am reservat de a face datorii. Cu alte cuvinte, donaţiunea va fi validă pentru suma, care va remânea în
urma, deducţiunei datoriilor viitoare care au fost puse în sarcina
donatarului. Acesta este singurul mijloc de a impaca Art. 823 cu

Art. 824.3)

Deosebire
de la codul
francez.

1) Laurent. XII. 435. Demol. XX. 438, 439. S. Lescot. III. 772. Duranton. VIII. 474, 481. Pand. Fr. |. 5284. Arntz. IL. 1845. Mourlon.
II. 708. Troplong. II. 1212. Mareade. III. 677. Bonachi. IV. p. 100.
Donaţiunea ar fi nulă în întregul ei, chiar dacă ea ar cuprinde,
fără nici o determinare, obligațiunea de a plăti datoriile presente
şi acele viitoare, pentru că sarcina este în specie indivisibilă, Dăruitorul n'ar putea deci divisa donaţiunea spre a pretinde că ea
este validă în proporţiune cu datoriile presente. Laurent. XII. 436.
Duranton. VIN. 481. Bonachi. IV. p. 96.
2
) In codul francez, datoriile viitoare trebue se fie arătate sau în

actul de donațiune sau întrun stat anecsat (comp. Art. 934 C. Rom.),
pe

când,

la noi, datoriile

vor

trebui

se fie determinate

prin însuși

actul de donaţie.
5) Laurent. XII. 435. Demolombe. XX, 440. Arntz. IL. 1845. Pand. Fr.
Ţ. 5286. Mourlon. Il. 708. Demante. 1V.87 bis 1. Pothier. Introdue.

la Tit. 15 al cutumei din Or6lans, No. 18. Comp. Curtea din Lyon.
D.P. 67. 2. 154.
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In puterea acestor principii se admite că dăruitorul care ar
dispune de toate bunurile sale presente nar putea să impue donatarului sarcina de a esecuta testamentul ce el ar putea face în
urmă, pentru că de și dăruitorul poate să'şi reserve dreptul dea
dispune

prin

testament

de

o sumă

sau

de un

obiect

oare

care,

totuşi trebue ca această sumă sau acest obiect să fie determinat
cu precisiune. 1)
Nu se esceptă, în această privinţă, nici legatele pioase sau
remuneratorii (Art. 843 Cod Calimach) ce dăruitorul 'și ar reserva de a face.2)
Se admite însă de toți autorii că dăruitorul ar putea să o0- Plata cheltu-

blige pe donatar la plata cheltuelelor sale de înmormântare, pen- elelor de intru că, de și aceste cheltueli nu sunt încă determinate în momentul donaţiunei, totuşi, determinarea lor nu atârnă de voinţa ulte-

rioară a dăruitorului.*)
Tot

astfel,

dăruitorul ar putea

să oblige

pe

donatar la plata, Plata datoriei

datoriei alimentare ce el ar datori ascendenţilor sei în lipsă. (Art. alimentare,

187.) Aceasta este o sarcină care nu atârnă de voinţa dăruitorului. (Mourlon. II. 708.)
A treia aplicaţiune a principiului irevocabilităţei donaţiunei
o găsim

3*

în Art.

Despre

824.

donațiunile făcute

sub reserva de a dispune.

Art. 824. — Când donatorul şi-a reservat dreptul de a dispune de

un obiect cuprins în donaţiune, sau de o sumă determinată din bunurile
dăruite, dacă moare, fără a fi dispus de dânsele, un asemene obiect sau

asemene

sumă

946 C. Fr.)
De câte

remâne

eregilor

donatorului.

|

ori dăruitorul

îşi

reservă

(Art. 480,

dreptul

826

de

C.

C.

a dispune

Art.

de

lucrul dăruit, de atâtea ori donaţiunea este nulă, sau mai bine
dis anulabilă, în întregimea ei, pentru că el dă cu o mână şi reţine cu alta, după cum prevede Art. 274 din cutuma Parisului,
şi ştiut este că, în materie de liberalităţi, afară de escepţiunile
admise de lege prin Art. 826, donner et retenir ne vaut.*)
Intreaga,

donaţiune

ar fi de

asemene

ar fi reservat; dreptul de a înstrăina

nulă, dacă dăruitorul 'și

ceea ce el crede de cuviinţă,

5) Demolombe XX. 442. Troplong. II. 1220. Pand. Fr. [. 5289 urm.
) Demol. XX. 443. Troplong. II. 1213. Pand. Fr. 1. 5291. $. Lescot.
III. 776. Coin-Delisle. Art. 945, No. 5.
3) Demolombe XX. 444. Laurent. XII. 437. Arntz. II. 1845. Durant. VIII.
482. Mourlon. II. 708. Pand. Fr. 1. 5292. Vazeille. Art. 945. No. 1.

_

*) Donaţiunile făcute viitorilor soți prin contractul de căsătorie (Art.

Art. s2%6

932 urm.) sau între soți în timpul căsătoriei (Art. 936 urm.) sunt.
valide, chiar dacă dăruitorul "și ar reserva dreptul de a dispune
maj târgiu de obiectele dăruite. (Vedi înfră, esplic. Art. 826.)

Escepţie.
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Îpotesa, pre-

vădută de
Art. 824
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SII,
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824.

căci, în asemene caz, el ar putea să înstrăineze toate obiectele
sau toată suma dăruită, nimicind astfel donaţiunea. ')
Art. 824 prevede însă o altă ipotesă, şi anume, acea în care
dăruitorul, prin o clausă acceptată de donatar, 'şia reservat dreptul de a dispune numai de o parte din lucrurile dăruite, în care
caz, donaţiunea este de asemene nulă, însă nu în întregimeu ti,
ci numat peulru obiectele în privința cărora dăruitorul
"și a reservat dreptul de a dispune.?) Donaţiunea este nulă în această
proporţie, chiar dacă dăruitorul n'a usat de facultatea ce șia reservat. Astfel, dacă "ți am dat casa mea cu mobilele din ea, reservându'mi

dreptul

de

a dispune de

mobile,

donaţiunea va fi nulă

numai în privinţa mobilelor şi validă în privinţa casei. 5) Aceasta,
nu este de cât aplicarea -macsimei: utile per inutile non ziciatur.
(L. 1 $. 5 Dig. Lib 45. lit. 1.)
Decă, dacă dăruitorul moare, fără a fi dispus de obiectele
sau de suma asupra căreia el 'și a reservat dreptul de proprietate, aceste obiecte sau această sumă aparţine de drept moștenitorilor sei ab intestat. Donaţiunea, în privința acestor obiecte, fiind în adevăr nulă, ele aparţin dăruitorului, şi prin urmare remân în familia, lui.*)
Art. 824 este
el aplicabil
îu casul când

reserva dăruitorului ar
fi supusă unei condiţiuni independentă de vo-

Pentru ca

reserva stipulată

de

dăruitor

să anuleze

astfel do-

națiunea în privinţa lucrului reservat, dreptul de a dispune, astfel cum el este stipulat în actul de donaţiune, trebue să atârne
numai de voința dăruitorului, ear nu de o împrejurare care n'ar
1) Demolombe. XX. 465, 466. Laurent. XII. 440. Marcade. III. 679.
2) Dacă dăruitorul și-a reservat dreptul de a dispune de un oliect
cuprins în donațiune, acest obiect n'a încetat un singur moment
de a aparține dăruitorului; dacă el şi-a reservat dreptul de a
dispune de o sumă determinată din bunurile dăruite, bunurile tree

ința sa?
Controversă.

în proprietatea donatarului lovite de un drept real în folosul dăruitorului, pentru acea sumă. Demolombe. XX. 467, în fine. Marcade.

Iil. 679. Bonachi. IV. p. 102. Coin-Delisle. Art. 946, No. 1.
3) Demolombe. XX. 468. Marcade. III. 679. Arntz. Il. 1846. Mourlon. Il.
709. Pand. Fr. IL. 5302. Cas. Fr. D. P. 57. 1. 308. — Donaţiunea
cu reservă de a dispune ar fi nulă, chiar dacă ea ar fi fost as-

cunsă sub aparența unui contract

cu titlul oneros.

Cas. Fr. loco

cil. Laurent. XII. 444. Pand. Fr. 1. 5303.
*) Mareadă. III. 679. Laurent. XII. 440, în fine.
— Tecstul
-

adaogă
dreptul
stipulat

francez

că bunurile, în privinţa cărora dăruitorul şi-a reservat
de a dispune, trec la moștenitorii sei, chiar dacă sar fi
contrariul, cuvinte care s'au şters din tecstul nostru pro-

babil ca fiind inutile. In adever, astădi, irevocabilitatea fiind de
esenţa donaţiunei, sau sufletul darului, după cum se esprimă Picard
(veţi supră, p. 208, nota 4), nu se poate ţine nici o socoteală de

voința dăruitorului, așa că obiectele pentru care el îşi reservase
dreptul

de

proprietate

vor

trece la moştenitori,

chiar dacă

el ar fi

prevădut în actul de donaţie ca acele obiecte să remâe donatarului.

Comp. Laurent. XII. 44]. Demolombe. 469. Mareade. III. 679.
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sta în putinţa lui de a realisa. Astfel, dacă ţi-am dat casa
mea
și mobilele din ea, reservendu'mi dreptul de a dispune de
mobile,
dacă sora mea se va mărita, donaţiunea nu va fi nulă în privința
,
mobilelor de cât dacă condiţiunea se va îndeplini, și aceasta chiar
dacă n'aș esercita dreptul cemi am reservat. Deci, dacă sora,
mea

nu se va mărita, ceea ce nu atârnă de voinţa mea, nu voi
dreptul de a dispune de mobile, şi donaţiunea va fi validă

în privinţa

casei cât şi a mobilelor,

nulabilă, după

cât am

vădut,

de

căci o donaţiune

cât

atunci

când

ea

avea,
atât.

nu este aa fost făcută

sub o condițiune potestativă din partea dăruitorului, adecă când
atârnă de voinţa acestuia de a o nimici cu totul sau de a mic-

şora efectele.

(Art.

822.)

Or,

în ipotesa

de faţă,

din două lucruri

una: sau condițiunea nu s'a. îndeplinit, și atunci dăruitorul n'a a-

vut nici odată

dreptul ide a dispune

irevocabilă din momentul

de mobile,

formaţiunei

ei (Art.

liberalitatea

1015);

fiind

sau condi-

țiunea sa îndeplinit, şi în asemene caz, dăruitorul a avut dreptul
de a dispune de mobile, pentru că el n'a putut fi legat prin o

donaţiune care este
Dacă, dăruitorul
rului o sarcină, Art.
dreptul de a înfiinţa
donatarul trebue s'o

nulă. !)
"și a reservat dreptul de a impune donata824 este fără nici o îndoeală aplicabil, căcă
o sarcină echivalează cu însăşi sarcina, şi
esecute. Nici o dificultate nu se presintă în

aplicarea acestui princip, când sarcina impusă donatarului consistă
în plata unui capital sau în prestaţiunea unei rente perpetue a
cărei cifră ar fi determinată. Tot astfel, nică o dificultate nu se

poate ivi in casul în care dăruitorul 'și a reservat dreptul de a
dispune de o rentă viageră determinată în folosul unei persoane
anume arată, căci renta, în asemene caz, va trebui să fie servită
acelui în drept, în tot timpul vieţei acestei persoane. (Demoloinbe.
XX. 472, 473.)
Cestiunea însă presintă o dificultate serioasă, când anui-

tatea, rentei

viagere

să fi arătat anume
tul de

a dispune,

curența, sumei
tită.

Părerea

este

singură determinată,

persoana

fără

ca

căci de și donațiunea

este

nulă

pănă

acestei 'rente, nu se știe cui ea trebue
cea

mai

dăruitorul

în folosul căria el 'şi a reservat drep-

acreditată;

este

acea care

admite

la

con-

să fie plăcă, în a-

semene caz, renta trebue să, se plătească dărnitorului, pentru că
tot ce dăruitorul “și a reservat nu face parte din donaţiune, și
remâne, prin urmare, în patrimoniul seu. 2)
'). Marcade, III. 680. Demolombe. XX. 470. Demante. IV. 88 dis IL.
Grenier. ]. 17. Pand. Fr. 1. 5309. Toultier. D, III. (partea 1) 226.—
Contră. Laurent. XII. 442. Troplong. IL. 1225, 1226.

*) Vei Laurent. XII. 443. Pand. Fr. L. 5314. Vazeille. Art. 946, No.

2. — Cestiunea cu toate aceste e controversată și mai multe Sisteme
sunt în presență. Vegi diversele opiniuni arătate în Demol. XX. 474.

Reserva de
a impune
donatarului
o sarcină,

CODUL

CIVIL.—CARTEA

UI.—TIT. Il.— CAP. IIL.— Sa 1.— ARŢ. 824.

însuși uz de

Art. 824 presupune că dăruitorul mă făcut el

dreptul ce'şi a reservat, de aceea, tecstul adaogă că bunurile. asupra, cărora, el 'şi a reservat dreptul de proprietate trec la moștenitorii sei ab intestat. Nimic nu Var împedica însă de a propune
el însuşi anularea, donaţiunei pentru bunurile reservate, refusând
predarea, lor, sau cerându-le înapoi, dacă ele au fos predate donatarului. Dacă el a dispus de acele lucruri în viață fiind, înstrăinarea, este validă, fiind că el era proprietar asupra lor. !)
Dobândirea

In

ori

ce

caz în care

donatar,

€l n'a usat

de

acest

dăruitorul este

a refusa

autorisat

pre-

per- darea obiectelor dăruite sau a, esercita acțiunea în repetiţie, dacă
fructelor
cepute de
drept,

ci a

lăsat

din

contra

pe

donatar

în

posesiune, acest din urmă va dobândi proprietatea fructelor percepute de dânsul în timpul posesiunei sale, pentru că de și titlul
seu era nul, totuși perceperea acestor fructe efectuânduse cu consimţă&mântul proprietarului, această împrejurare echivalează cu un
dar. manual. 2)
Despre

clausele
4

compatibile cu caracterul de irevocabilitate
a donaţiunilor între vii.

Legiuitorul francez prevede două clause care pot fi înserate
în o donaţiune, fără a aduce vre o atingere regulei: donner ct
petenir me vaut. Acestea sunt: reserva usufructului lucrurilor dă-

ruite în folosul dăruitorului sau a unuia de al treile şi 2% stipulaţiunea dreptului de reîntoarcere.
Legiuitorul nostru nu vorbeşte de cât de această din urmă
clausă (Art. 825), însă prin o anomalie inesplicabilă declară dona-

')

Mourlon. II. 709. Demol. XX. 465, 475. Pand. Fr. IL. 5315. Aubry
et Rau. VI. $ 699, p. 66, 67. Demante. IV. 88 bis |. — Acest din
urmă

autor

ar voi ca dăruitorul

să

nu

poată

propune

anularea

donațiunei în privinţa bunurilor reservate, când el și-arfi reservat

”)

dreptul de a dispune de ele numaiprin testament, căci, în asemene
caz, donaţiunea, ar fi validă, după acest autor, în tot timpul vieţei
dăruitorului, în care timp donatarul ar avea asupra acestor obiecte
un drept real de folosință, deosebit de usufructul ordinar, pentru
că acest drept nu sar stânge prin moartea donatarului, ca usufructul (Art. 557), ci ar trece la moștenitorii sei. Demolombe (XX.
4716) observă însă cu multă dreptate că această părere este depate de a, fi esactă, cel puţin în termenii absoluţi în care ea se
propune, căci totul atârnă de intenţia dispunătorului. — Vegi şi
Pand. Fr. Donations. |. 5317.
Demante.

IV. 88

b;s I, în fine. Pand.

Fr. 1. 5318. Demol. XX. 477.

— Această soluție nu este însă adevărată de cât în privinţa fructelor
percepute,în realitate, aşa, în cât donatarul n'ar putea să pretindă
fructele civile esigibile în momentul morţei dăruitorului, căci condiţiile cerute pentru esistența darului manual n'ar fi îndeplinite în

casul de față. Demante, loco cit.
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revocabile, în loc de a le declara, nule.

despre

Despre donațiunea

donaţiunea

acestor bunuri.

bunurilor viitoare.

Art. 821.——Donaţiunea între vii pentru bunuri viitoare este
revocabilă. (Art. 795 $ 2, 801, 822,826, 965, 1168 C. C. Ast. 943.
Fr.)

Tecstul francez (Art. 943) făcâna aplicaţiunea principiului irevocabilităţei la donaţiunile de bunuri viitoare, declară asemene
donaţiuni male, urmând în această privință ordonanța de la 1731
(Art. 15), care este opera ilustrului cancelar D'Aguesseau. Această
soluțiune este logică şi juridică, căci, într”o donaţie de bunuri viitoare, atârnă de voința dăruitorului de a nimici darul, ceea ce
este contrar regulei: donner et retenir ne vaut. Va să dică, în
codul francez, anularea donaţiunilor viitoare nu este de cât o consecință a irevocabilităței darului (Art. 801), consecință atât de firească în cât ea ar esista, în puterea principiilor generale (Art.
822, 948 $ 3, 962, 964, 965), chiar în lipsa unui tecst espres. 1)
Cu toate aceste, ce face legiuitorul nostru? După ce admite
mai întăi că irevocabilitatea este unul din elementele esenţiale ale
darului (Art. 801) şi că donaţiunea este nulă de câte ori atârnă
de voinţa dăruitorului de a nimici sau aă micșora macar efectul
(Art. 822), de o dată, părăseşte aceste principii, şi declară donațiunea de bunuri viitoare numai revocalilă, fie că ea ar cuprinde
0 avere

întreagă sau

o parte

numai

din

acea

avere,

ori un lucru

anume determinat. (Demolombe. XX. 379, 407.)
Mai mult încă, el uită de a pune în armonie această însem-

nată schimbare

cu celelalte

tecste

din cod, căcă Art. 826 declarând

că Art. 821 nu se aplică la donaţiunile făcute viitorilor soți prin
contractul de căsătorie (Art. 932), nici la donaţiunile făcute între
soţi în contractul de căsătorie sau în timpul căsătoriei (Art. 936
urm.), ar avea aerul de a spune că asemene donaţiuni de bunuri

viitoare sunt irevocabile, ceea ce este cu deseverşire contrar Art. 933

şi 937, care, în legislaţiunea noastră, nu constitueseo escepţie, ca
în codul francez, ci aplicarea, dreptului comun, adecă a, Art. 821,
după

care

toate

revocabile. ?)

donaţiunile

de bunuri

|

viitoare

sunt

permise,

însă,

Ce a voit însă să înțăleagă legiuitorul prin această disposiţiune laconică? Am susținut altă dată (vedi Dreptul pe 1892, No.
19) că donaţiunile de bunuri viitoare sunt, în legislaţiunea noas') 'T. Hne, Le code Italien et le code Napolzon, 1, p. 240. Marcade. IIL. 671.

:) Lucrul e așa de adevărat, în cât Casaţia Română cu drept cuvânt
a decis că se poate cere revocarea unei donaţiuni între soți (Art.
937), când prin simulaţiune i s'a dat un caracter de irevocabilitate.
Dreptul pe 1892, No. 5.

Antinomie
între Art.
821 și 826.

CODUL
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CIVIL.—CARTEA
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tră, niște adevărate donațiuni mortis causa, după cum ele erau
alţă dată considerate în Francia, ') însă acum, după o matură re-

')

Dreptul
vechiii francez.

Dreptul Ro-

mân.

Donaţiunile de bunuri viitoare erau în adevăr, astfel considerate
în Francia, în provinciile de drept scris, unde validitatea lor era
In adevăr, Demolombe
admisă după principiile dreptului Roman.
(XX. 374) ne arătă că la parlamentele care validau asemene donaţiuni, precum era, de esemplu, parlamentul din 'Toulouse, darurile
de bunuri viitoare degenerase în donaţiuni cu pricină de moarte
caduce prin moartea donatarului întâmplată înaintea morței dăruitorului,
In dreptul Roman anterior lui Justinian, în care donaţiunea nu
devenea perfectă, de cât prin tradiţia reală a lucrului dăruit, nu
putea să fie vorba de validitatea, donaţiunilor de bunuri viitoare,
pentru că lucrurile care n'aveau ființă în momeiatul facerei darului

nu puteau face obiectul tradiţiei: rerum gue

nundum sunt, nulla

fieri potest traditio (Cujas asupra L. 35. Cod. Lib 8. Tit 54.) Mai

târdiu însă, după ce Justinian făcu ca

donaţinnea

să fie perfectă

prin simplul efect al consimțământului (Vedi supră, p. 181, nota 1,
111, 112), lucrurile viitoare puteau face obiectul unei donaţiuni, căci
legea permiţând de a dărui unicersalitatea, bunurilor sale, cuvântul universitas cuprinde și bunurile viitoare. (Vedi L. 34 $ 4. Cod.
Lib. 8. Tit. 54.) Ceea ce dovedește că Romanii prin universalitatea
bunurilor înțelegeaii și bunurile viitoare este că societatea tuturor
bunurilor (omnium bonorum) sau a bunurilor presente și viitoare

era unul și acelaș lucru. (L. 1 $ 1 şi L. 73. Dig. Lib. 17 Tit. 2,
pro socio.) Se putea da și o acţiune care nu avea încă ființă:
„Spem future actionis, plena

înterveniente donatoris voluntate, posse

transferri, non îmmerito placuil.* (IL. 3. Cod Lib. 8. Tit 54.)
Nu se putea, însă dispune de o moștenire viitoare nedeschisă încă
(L. 4 Cod. Lib. 8. Tit. 54 și Art. 1032 Cod. Calimach), ceea ce
este adevărat şi astădli. (Art. 702, 965.) Duranton. VIII. 454, nota

1. Mareade

III. 672. Vedi Tom. IIIal lucrărei noastre, p. 362.

Codul Caragea prevede de asemene că darurile se fac şi pe
vremea, de acum și pe vremea viitoare. (Art. 2, Partea IV, cap. 1),
„Codul Calimach permitea de asemene donaţiunea bunurilor viitoare. Aceasta resultă din Art. 1270 care, făcând şi de astă dată
aplicațiunea principiilor Romane, prevedea că proprietarul cel neîngrădit, adecă care are un drept de proprietate absolut, poate,
observând formalităţile legiuite, să dispună de toată averea sa, fără
a se distinge între averea presintă şi acea viitoare, după cum

Codul Caragea.
Codul Calimach.

face Art. 944 din codul Austriac. Ceea ce dovedeşte

mult că codul Calimach

încă

și mai

a părăsit de astă dată codul Austriac, pe

care la avut de model, este că el n'a mai reprodus partea

finală

a teestului Austriac (944), în care se dice că nu se poate dispune
de cât de jumătate din averea sa viitoare. Este deci necontestat
că codul Calimach s'a, reîntors la principiile Romane unde, în ultima
stare a legislațiunei, se putea dispune de universalitatea bunurilor
sale şi unde am vădut că cuvântul nuiversitas cuprindea și bunurile viitoare.

Din Art. 1271 al codului Calimach

Dăruirea lucerului altuia.
Ant. 1271
Cod. Cali-

mach.

.

încă că se putea dărui lucrul altuia,

(945 Austriac) mai
căci acest tecst

resultă

prevede

că

acel ce cu știință va dărui un lucru străin, și nu va descoperi a-
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flexiune, sunt nevoit a, recunoaște că m'am înșăla
t. In adevăr, atât,
donaţiunea cu pricină de moarte cât și testa
mentul potfi revocate
numai în timpul vieţei dăruitorului sau a lesta
torului, pe când
dreptul de a cere revocarea, donaţiunei de bunur
i viitoare nu se
stânge prin moartea dăruitorului, ci trece la moște
nitorii sei. Acest.
drept poate fi esercitat 30 de ani pe calea de acţiu
ne şi judecătorii
vor revoca donaţiunea, fără ca dăruitorul sau
moștenitorii sei să
aibă uevoe de a arăta vre un motiv. ") Wed și
supră, p. 5, 6.)
Remâne acum să cercetăm ce trebue să înțălegem
prin bunuri presente şi viitoare.
Prin bunuri viitoare (res future) se înțălege în genere lu- Ce trebue
să

crurile care n'au încă ființă, ear prin bunuri presente (res
pre- piele
sentes
), acele

care esistă.

Prin

bunuri viitoare se maj înțelege încăviitoare şi bu-

acele, care, de și au ființă, totuși nu se

găsesc încă

în posesiu-""! Presente.

nea aceluia care vrea să dispue de ele, precum ar fi, de
csemplu,
vânatul ce aş fi făgăduit a da înainte de al fi ucis, şi
prin urmare, înainte de a fi devenit proprietarul lui prin ocupa
ţiune. 2)
In materia tradițională a, donaţiunilor, se înțălege însă
prin
bunuri viifoare, bunurile care nu aparțin încă dăruitorul
ui în momentul donaţiunei şi asupra cărora el nu are nici un drept
ac-

tual sau

condiţional,

ear

prin

bunuri presente,

acele

care,

în mo-

mentul darului, fac parte din patrimoniul dăruitorului sau
care ar
putea fi dobândite de dânsul în virtutea unui drept ce'i aparţ
ine

de pe acum.3) (Art. 15 al ordonanţei din 1731.)

ceasta la primitorul darului, remâne îndatorit a respun
de pagubele
ce s'ar putea întâmpla din evicţiune. (L. 18 $ 3. Dig.
Lib. 39. Tit 5.)
Vedi supră, p. 184, nota 2 și înfră, p. 236.
1) Comp. Dl. Alex. Degre (Dreptul pe 1892, No. 33,
p. 261, nota 4),
care a combătut în mod victorios soluţiunea susținută
de
*) In tomul II al lucrărei noastre, p. 211, nota 2, arătamnoi altă dată.
că nici o Legea din
lege nu esistă încă,

la noi, asupra venatului, de şi asemene

lege 1891 asupra

se făgăduise prin Art. 648 C. C. De când

5)

s'au scris însă acele poliției venarânduri, legea asupra vEnatului, votată încă de la
1885 de senat,
”
s'a votat şi de cameră. Vedi legea promulgată la
29 Octombrie
1891, publicată în monitorul oficial, No. 170 din ?/,, Noembr
ie 1891.

Astfel,

roada

anului

viitor a unei moşii

sau

a unei

vii, pe care

n'o
am încă în patrimoniul meu, este un bun viitor, Laurent.
XII. 415.
Demolombe. XX. 378. Mourlon. IL. 707. Arntz. Il. 1844.
Duranton.
VIII. 459. Demante. 1V. 85 bis 1. Marcade. III 672,
672 bis.

Donaţiunea roadei anului viitor a moșiei

pe care aş avea-o în

deplină proprietate, în usufruct sau în arendă, ar
fi: însă o donațiune de bunuri presente, pentru că, de şi această
roadă este ves
futura în sensul că nu are încă ființă, totuşi ea se
consideră ca,
un bun present, pentru că eu voi avea un drept asupra
ei îndată

ce moșia va, rodi. In acest sens Art. 965 (ice că lucrurile viitoar
e
pot face obiectul unei obligaţiuni. T. Huc. Le code civil Itulien et
le code Napolton. L. p. 240. Demolombe. XX. 383. Laurent. XII. 416.
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In codul francez, bunurile viitoare nu pot fi dăruite, pentru
că dăruitorul.ar putea. nimici efectele donaţiunei prin faptul. că

Donaţiunea

lucrului altuia. Validitate între

părți.

Con-

troversă.

asemene

dobândească

să

voi

mar

ceea ce

bunuri,

este contrar re-

gulei: donner el retenir ne vaut. Asemene bunuri pot fi însă dăruite la noi. (Art. 821.)
De aici resultă că se poate dărui lucrul altuia, soluţiune care
se vede admisă și în codul Calimach (Art. 1271) (supră, p. 224,
nota

1 în

fine).

Asemene

donaţiune

ar fi

validă

între

părți, dacă

dăruitorul w'a revocat-o (Art. 821),şi nulă în privinţa proprietarului care va putea să revendice lucrul dăruit de la donatar (L.
28. Dig. Lib. 18. Tit. 1), remănând acestui din urmă recurs în
daune în contra dăruitorului de rea credință sau a moștenitorilor
sei. (L. 18 $ 3. Dig. Lib. 39. Tit. 5.) Cu alte cuvinte, trebue să
aplicăm,

în

specie,

principiile

crului altuia,

care am

vădut

pentru

lipsește

Art.

că ne

care

le am

aplicat

la

vândarea

lu-

că este de asemene validă între părți,
1599

din

codul

fr. în

puterea

căruia

vândarea, lucrului altuia este declarată nulă. Validitatea între părți
a darului lucrului altuia resultă, la noi, nu numai din lipsa Art.
1599 fr., dar încă și din Art. 821, care permite donaţiunea de bunuri
viitoare, căcă lucrul altuia, pe care dăruitorul are de gând să/l dobândească mai târdiu, este un lucru viitor în sensul Art. 821.))
Mourlon. IL. 707. Pand. Fr. Ponations, L. 5205. Troplong. IL. 1203.
Mavcade. III. 672. Demante. IV. 85 bis 1.
Tot ca donaţiune de bunuri presente ar trebui să se considere
şi acea care ar avea de obiect brneficiile ce dărmitorul are să
primească din o societate contractată înainte. de donațiune. Demolombe. XX. 381. Duranton. VIII. 460. Arntz. II. 1844 Mourlon. II.
707. Demante. IV. 85 bis 1. Pand. Fr. Donattons. I. 5206.
1)

Vedi supră, p. 182 urm.
lucrarea noastră, Tom.

și Tom. III.
III. p. 658,

p.
în

503, nota 2. Vedi însă
fine.
— Cu toate acestea,

DI. Petrescu (Donaţiuni, IL, p. 193) susține că nu se poate dispune
prin dar între vii de lucrul altuia, argumentând din cuvintele uvutul, seu care se găsesc în Art. 800. Acest tecst nu poate însă fi
invocat, cu succes în specie, căci el se mărginește a ne arăta formele cu care se poate dispune de avutul seu, fără a ne opri dea
dispune de avutul altuia. D-sa mai invoacă încă, în susţinerea, tesei
sale, Art. 907 de la legate. Dacă însă principiile de Ja legate ar fi
aplicabile

la donaţiuni,

ar resulta

că darul

lucrului

altuia

este nul

numai atunci când dăruitorul a fost de bună credinţă, adecă na
știut că el dispune

de un lucru străin

darul să fie valid de câte ori el a știut

(Art.

907),

că dispune

remănâud

ca

de un lucru

străin. (Art. 906.) Or, D-sa nu invoacă Art. 906, ci numai Art. 907,
perdând pe semne pentruun moment din vedere că tvestul fr. (1021).
care în toate casurile declară legatul nul, a fost modificat şi tăet în
două de legiuitorul nostru. (Art. 906, 907.) (Comp. C. din București.
Dreptul pe 1891, No. 26.) Teestele de la legate nu sunt însă aplicabile la donaţiuni, pentru că donaţiunea este un contract, ear

testamentul: un act unilateral, şi lucrul e așa de adevărat, în cât

"DONAȚIUNILE

DE

BUNURI

VIITOARE. — ART.

821.

„997

Sub bunuri viitoare sunt cuprinse și bunurile ce dăruitorul Bunurile
va avea la moartea sa.') (Comp. Art. 933 urm.)
ce dăruitorul
„Se poate de asemene face o donațiune cu un termen oare moartea sa.

care, și acest

termen

poate

fi moartea

nu suspendă obligaţiunea, ci numai
1022.) (Vedi sapră, p. 214.)
Acest

princip

nu

sufere

nică

dăruitorului,

esecutarea
o dificultate

căcă

termenul

donaţiunei.
de

câte

Donaţiune

(Art. aaa
ruitorului.

ori dona-

Donaţiune.

iunea are de obiect un corp cert şi determinat, pentru că dărui- care are de

torul a dobândit

proprietatea

obiectului

dăruit

mărei contractului, și numai tradiţiunea

în momentul

de fapt are să se

for- corp cert şi

facă determinat.

mai târdiu, adecă la moartea dăruitorului. In casul de față este
deci vorba de un bun present şi, prin urmare, dârul va fi irevocabil. (Comp. Laurent. XII. 418. Demolombe. XX. 386.)
Când însă donaţiunea nu consistă întrun obiect determinat
în individualitatea sa, ci într'o sumă de bani sau într'o cantitate
de alte lucruri fungibile ori cheltuitoare (Art. 1145), precum grâne,
băutură etc. (vedi 'Tom. II. p. 378, nota 2), cestiunea este mai
delicată și chiar controversată. După rigoarea principiilor, aceeaşi
soluțiune ar trebui să fie aplicabilă și în casul de faţă, căci dacă
am dăruit 100,000 lei plătitoră la moartea mea, donatarul are

drept

la această

Donaţiune
care are de
mă de bani
a ii
Controversă.

sumă din momentul perfecţiunei contractului, drept

care este în patrimoniul seu şi de care el poate să dispue, transmițendul moștenitorilor sei, dacă el moare fără testament. Prin
urmare, după rigoarea principiilor, eu am dispus de un bun present, și darul este irevocabil. (Art. 801.) Cu. alte cuvinte, nu suma de bani sau celelalte lucruri fungibile ar fi în specie obiectul
darului, ci creanţa care este un bun present. 2)
Laurent (XII. 363) nu declară nulă donaţiunea

lucrului

altuia

în

baza Art. 1021 de la legate, ci în baza art. 1599, după eare vândarea lucrului altuia este nulă, tecst, pe care, încă, odată, legiui-

torul nostru Pa eliminat, admițând, în această privință, principiile
din dreptul Roman. Conchidem dar că atât dăruirea cât şi vendarea
lucrului altuia, sunt valide după legea noastră. Este deci greşită

soluțiunea

ce am

dat în Tom.

III p. 658,

punctul

9.

Dacă însă vândătorul sau dăruitorul s'ar găsi în imposibilitate de
ași îndeplini obligaţia sa, el va plăti daune cumpărătorului sau
donatarului, ca și în casul în care elnu și-ar putea îndeplini obli-

gația, cu toate că ar fi promis un lucru posibil în sine.
D) In Francia, donaţiunile de bunuri viitoare fiind nule (Art. 943 fr.), Deosebire de

se decide, din contra, că donaţiunea

bunurile ce dăruitorul

care urmează

va lăsa la moartea

. atârnă de dânsul de a nimici efectele donaţiunei
ce el ar face

de bunurile

sale

înainte

de

a fi plătită dinla codul fran-

sa, este nulă,

pentru

că

prin disposiţiunea

a muri,

ceea

ce

este

contrar principiului irevocabilităţei darului. Asemene donaţiune n'ar

putea fi făcută

în Francia

de cât prin contractul de căsătorie. (Art,

933 urm.) Laurent. XII. 423. Demolombe. XX. 404. Mourlon.Il. 520,
707. Demante. IV. 85 dis IV. Arntz. II. 1844:
*) Vedi în acest sens: Mourlon. II. 519. Maread6. [IL 672 bis. Arntz.
II. 1844. Duvanton. VII. 23 și 457. Demante. IV. 85 dis Il. Demul,

cez,
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se va reduce

Donaţiune
presente
viitoare.

şi

821.

nu mă împedică de a le cheltui, și dacă la moartea

mea, sunt insolvabil, creanța

cumulativă
de bunuri

II1.—Sa 1.—ART.

părere este însă inadmisibilă, căci, chiar dacă am avut.
donaţiunei suma de bani sau lucrurile fungibile ce

Această
în momentul
am

It.— TIT. 11.—CAP.

Prin

la nimic.

ce donatarul
urmare,

am

va avea în contra mea
dispus

în

realitate

de

un bun viitor; deci darul va fi revocabil. 1)
Să venim acum la o altă cestie care în legea noastră poate
i
- presente
să deie loc la dificultăți serioase. Donaţiunile de bunur
revocabile,
viitoare
bunuri
de
fiind la noi irevocabile, ear acele
naşte întrebarea: ce se va, face cu donaţiunea prin care dăruitorul ax fi dispus cumulativ atât de bunurile presente cât şi de acele viitoare, ca în casul Art. 934? Asemene donaţiune fi-va ca
revocabilă în întregimea ei, sau numai pentru bunurile viitoare?
Ordonanţa din 1731 (Art. 15), curmând controversa ce esista în
această privință, declară asemene donaţiune indivisibilă și prin urmare

nulă

în

întregimea

ei, ear

Art.

943

din

codul

francez o de-

clară nulă numai în privința bunurilor viitoare, de unde resultă
că, astădi, în Francia, asemene donaţiune este validă în privința
bunurilor presente şi nulă în privinţa bunurilor viitoare. Noi însă
neavând nică un tecst în această privinţă, nu știm dacă legiuitorul
a voit ca asemene donaţiune să fie divisibilă sau indivisibilă, în
cât cestiunea poate fi foarte bine controversată, după cum era și în
Francia, înaintea ordonanţei de la 1731. Cu toate acestea, cred
că, cel puţin în regulă generală, donaţiunea cumulativă de bunuri
presente şi viitoare poate fi divisată şi la noi prin aplicarea maximei: utile per inutile non viciutur (|. 1 $5. Dig. Lib. 45. Lit. 1),
în cât

donaţiunea

de bunuri

presente

va

de bunuri viitoare revocabilă, căci nu văd
sar declara revocabilă

fi irevocabilă,

rațiunea

ear

acea

pentru

care

o donaţiune de bunuri presente numai pen-

tru că ea a fost făcută prin un act care conține în

acelaș

timp

şi o donaţiune de bunuri viitoare. (Vegdi Tom. III. p. 658, nota
1.) In acest sistem, admis de unii în Francia înaintea ordonanţei
de la 1731,:) fie care parte a disposiţiunei va, fi privită în mod
XX. 387 urm. Pand. Fr. 1. 5219. S. Lescot. III. 754 urm. Comp. Curtea
din Pau. D.P. 73.2. 76. In privinţa celorlalte sisteme care se propun
în Francia asupra acestei cestiuni, vedi Pand. Er. IL. 5210 urm.

) Comp. Laurent. XII. 419 urm.

423

urm.— Donaţiunea

ar fi ire-

vocabilă numai atunci când dăruitorul ar fi asigurat plata sumei
dăruite prin constituirea unei ipoteci asupra bunurilor sale presente,
pentru că, în asemene caz, ipoteca îl împedică de a nimici şi de
a revoca donaţiunea. Laurent. XII. 419. Grenier. IL. No. 7 şi 7 bis.
Vazeille. IL. Art. 943, No. 3. Vegi şi Râpert. Dalloz. Dispositions
entre vis. 1348.— Contră. Demolombe. XX. 391.
*) Veţi Cujas, asupra legei 33. Cod. Lib. 8. Tit. 54. Lebruu. Succes.
Lib. IV. Cap. 2, secția II, No. 38 umn. Aceasta era şi jurisprudența parlamentului din Toulouse. Vegi Pand. Fr. [. 5272.
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separat. Divisibilitatea donaţiunei, pe care o admite
şi Art. 934
iu folosul donatarului, dacă s'a anecsat la actul de
donaţiune sta-

tul constatator

al sarcinelor şi datoriilor

esistente,

numai

atunci

ar putea să nu mai aibă loc când dăruitorul a înţăle
s a face un
act indivisibil, în care caz, intreaga donaţiune va
fi revocabilă,
chiar şi în privinţa bunurilor presente. )
Despre

donaţiunile cu reservă
din codul

de usufruci.

fr. eliminate

(Art.

949,

950

la n03.)

Toate bunurile, fie ele corporale sau incorporale,
mișcătoare
sau nemișcătoare, care sunt în comerţ, pot face obiectu
l unei donațiuni *) (Art. 963, 1310, 1844), după cum se spune
formal în

1264 din codul Calimach.
Se poate da nu numai proprietatea plină, dar şi unuda proprietate singură (Pand. Fr. 1. 5330), ori numai usufructul
5) (Art.
Art.

') Dacă această soluție se admite în Francia, unde

Art. 943 stabileşte presumţiunea de divisibilitatea donaţiunei (Vedi Demolo
mbe.
XX. 412. Laurent. XII. 417. Demante. IV. 85 dis V, Pand.
Fr. 1.
5277),

apoi cu atât mai

vârtos,

ea

trebue

unde nu se stabilește
acea de divisibilitate.

nici presumțiunea

După

rurală

Art.

7 din legea

de

pot înstrăina proprietatea lor nici

testamente

de cât cătră comună

la

15

să

August

prin acte

sau

fie

admisă

de indivisibilitate,
1864,

între

cătră vre

un

la noi

nici

sătenii

vii, nici

alt

sătean

nu Art, 7 |. ru-

prin pală din 1864,
ne-

eutineL

oa
împroprietărit. Vedi şi L. din 13 fevr. 1879 p menţinerea și eseArt, 7 şi Art,
cutarea Art. 7 din legea rurală. Aşa dar, înstrăinările pământu-132
Constituţ.
rilor rurale

pământ.)
decisiunei
No. 38.—
dacă sunt
No.

nu

sunt permise

de cât între

săteni, : (muncitori

de revisaită la

Neconstatarea esistenței acestei condițiuni atrage nulitatea
dată de instanța de fond. Cas. Rom. Dreptul pe 1885,
Preoţii de la ţară întră şi ef sub denumirea de săteni,
cultivatori de pământ. Tribun. Ialomița. Dreptul pe 1891,

70.— De

asemenea,

împrejurarea

că un

sătean

ocupă

1884-

în co-

mună 0 funcțiune publică nu'l poate împedica de a dobândi pământ
în acea comună, dacă el întrunește celelalte condițiuni cerute de

lege. Trib. Prahova. Dreptul pe 1890, No. 29.
Art. 132 din Constituţie, revisuită la 1884, a prelungit
termenul Art. 132 Conde inalienabilitatea pământurilor sătenilor încă pe 32 de ani, cu înstituţie din

cepere de la 8 Iunie 1884, permiţând și schimburile de pământuri

de aceeași
străinarea

întindere şi calitate, fără a opri însă pentru

acestor

pământuri

între

săteni,

care

viitor în-

era permisă

prin

legile anterioare. Cas. Rom. Dreptul pe 1891, No. 60. Jdem. 'Tribun.
Prahova și Tribun. Ialomița, sub preşed. D-lui N. 1. Marinescu.

Dreptul

:)

pe

1890,

No.

29

şi pe

1891,

No. 70. Vedi

în această

pri-

vință un articol a D-lui Em Cernătescu, publicat în Dreptul pe 1892,
No. 48 şi 50. Vedi și Tom. II al lucrărei noastre, p. 437, nota 1.
In caz când dăruitorul a dat nuda proprietate, reservânduși usufructul,

acest

usufrurt

la nuda proprietate.

se stânge

la

moartea

(Art. 557.) Cestiunea

lui pentru

este

însă

de

a

se uni

a se

ști

dacă dăruitorul poate să'și reserve dreptul de a dispune prin tes-

1884
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541), căci reserva sau disposițiunea numai a usufructului nu este
în genere contrarie principiului irevocabilităței darului şi regulei:
donne et relenir ne vaul.!) Codul fr. o spune anume în Art. 949,
însă acest tecst, care are 0 rațiune istorică în Francia (Demolombe:
XX. 481. Laurent. XII. 446), a fost eliminat la noi, şi în adevăr,
el este de prisos, după cum observă însuși Marcade. ?) (III. 688.)
Dăruitorul poate decă să'şi reserve asupra obiectelor dăruite un usufruct, chiar mai întins de cât acel admis prin Art.
sub

517 urm.,

condiţiune

însă

de

prin

aduce

a.nu

nică o

aceasta

jignire principiului irevocabilităţei darului. 5)
Usufructul pe care dăruitorul şi Var reserva este supus regulelor ordinare de la usufruct, cu această deosebire că el este
scutit de a da cauţiune. (Art. 541.)
Aplicarea
Art. 528.

prin

Astfel,

aplicaţiunea.

comun,

dreptului

că

decide

vom

de

câte oră dăruitorul a dat nişte lucruri care, fără ase consuma îndată, se strică după vreme prin întrebuințare, precum rufe, mobile etc., reservându'și în același timp usufructul acelor obiecte,
donatarul le va, primila finele usufructului, în starea în care ele
se vor găsi, nestricate însă:prin dolul sau culpa dăruitorului. (Art. 528.)
Dăruitorul sub reserva usufructului va respunde deci numai
şi culpa

dolul

de

să,

conform

Art.

528.

E]

nu

va

respunde însă

de ceasul fortuit, nici de perderea, lucrului întâmplată din causa
vechimei, căcă nici casul fortuit, nică vechimea nu fac ca donatament de usufructul bunurilor dăruite? In Francia, respunsul
trebue să fie negativ. prin aplicaţiunea principiului. care declară
„nul în toate casurile legatul lucrului altuia. (Art. 1021 fr.) La noi,
din acest punet de vedere, cestiunea ar putea îi resolvită în sens
contrar, pentru că, după teestul nostru, legatul lucrului altuia poate
fi declarat valid în unele casuri (Art. 906); cu toate aceste, cred
că soluția va fi aceeaşi ca și în Francia, în baza Art. 824, căci

a'și reserva dreptul de a dispune de lucrul care a devenit
prietatea donatarului, este a da cu o mână şi a reţine eu
- şi ştiut este că: donner et retenir ne vaut. Comp. Laurent.
445.—Tot prin aplicaţiunea acestui princip, se decide că acel
2 dăruit nuda proprietate nu'şi mai poate reserva dreptul
dispune de bunurile dăruite prin testament. Vedi supră, p. 219
Nuda

proprietate

a aceluiaș

usufructul la altul. In asemene

lucru

caz

poate

fi dată

la

proalta,
XII.
care
de a
um.

unul, ear

însă, ambii donatari vor plăti

câte o taesă de înregistrare. (Art. 47, lit. d şi g. L.timbr. din 1886.)

Tribun. Suceava. Dreptul pe 1892, No. 8.
') Comp. C. din Focşani. Dreptul pe 1882, No. 52.— Vedi însă un caz
arătat de Laurent (XII. 448) în care reserva usufructului a fost
considerată ca contrarie principiului irevocabilităței darului.
2) Dăruitorul ax putea să'și reserve usufructul, chiar când darul ar
avea de obiect titluri la purtător, fără a se putea dice că, în a|

semene caz, el nu s'a desezisat în mod irevocabil de valorile dăruite.
Vedi supră, p. 148, tecst și nota 4, unde se arată controversa.

5) Vegi

D. P. 78. 2. 75

şi 1.

377.

Comp. Pand.: Fr. [. 5327.
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țiunea să fie rovocată prin faptul voinței sale. Este adevărat că,

în codul francez, acest punct este controversat, însă această controversă uu mai poate să aibă Joc la noi, unde s'a eliminat Art.

950 din codul francez
la dreptul comun. !)
Despre reîntourcerea
Art.
ruite, atât
casul când
stipulaţiuni
316,

769,

care, în partea

sa finală, face o derogare

sau reversiunea
dăruite.

convențională

a

bunurilor

825. — Donatorele poate stipula 2) întoarcerea bunurilor dăîn casul când donatarul 3) ar muri înaintea lui, cât și în
donatarul și descendenţii sei ar muri înaintea sa. — Acaste
însă nu se pot face, de cât în favoarea donatorului. (Art.

829,

O-altă

830,

836,

elausă

969,

1019

compatibilă

urm.

1770

C.

C. Art.

951.

Fr.)

cu principiul irevocabilităţei darului

Caracterul

este convenţiunea prin care se stipulează că bunurile dăruite se Mebtuluide

vor reintoarce

la dăruitor pentru

casul când el ar supraveţui atât convenţionala.

') Comp. Laurent.
689.

Pand.

XII. 447. Demolombe.

Fr. Donations. |. 5337,

XX.

491, 492. Mareade. III.

5338.

*) Prin stipulaţiune, se înţălege astădi toate clausele, toate condiţiile, Seusul actual
toate obligaţiile care intervin întrun contract. Stipulațiune sau con- 2] cuvântului

venţiune este deci astădi tot una.
La Romani,

acest. cuvânt

stipulaţiune.

avea

cu

totul un

alt sens,

căcă stipu- Sensul cuvân-

lațiunea (stipulatio san sponsio) era, o formă de a contracta în care tului stipula-

părţile interveneau în persoană şi în care consimțământul

se ma,- fine la Ro-

nifesta prin mijlocul unei cestiuni din partea creditorului şi a unui
respuns din partea debitorului: „Sfipulatio est verborum conceptio,
dd quam quis congrue interrogatus respondit: velut, spondes, spondeo;

dabis.

dabo;

promittis,.

promitto;

fidei

tuz

erit.“

(Pal. Sent. Lib. IL. Tit. 3.) (Vegi şi L.5 $ 1. Dig. Lib. 45. Tit.1.)
Stipulaţiunea care se putea aplica la ori ce convenţie în genere
(L. 5. Pr.

în medio.

Dig.

loco

cit.)

avea

următoarele

caractere:

1% părţile trebueai să fie față şi să contracteze personal (Instit. $
12, ab înitio. Lib. III. Tit. 19), afară de robii și de copiii care
puteau contracta prin acei sub a căror putere ei se aflau, pentru
că formau o singură persoană cu capul familiăi. (L. 45. Pr. Dig.
45. Tit. 1); 20 consimțământul trebuea să fie manifestat prin mijlocul
unei întrebări

din partea, creditorului

şi a unui

respuns

din partea

debitorului. (Paul. Sent. loco supră cit. și L. 5 $ 1. Dig. Lib. 45. Tit. 1.)
Stipulaţiunea era, deci contractul cel mai însămnat din dreptul
Roman. Simpla convenție a părţilor nu era obligatorie, afară de
contractele consensuale şi pactele confirmate, căci ea nu devenea
obligatorie de cât prin întrebuințarea formei stipulaţiunei, care astfel
dădea putere civilă la v mulţime de convenţiuni. Astfel, o împărțeală care nu era deseverşită prin tradiţie sau stipulaţiune, nu
producea

nici

o acțiune,

pentru

că

ea remânea

în marginele unui

pact simplu: U? nudum puctum, nulli. prodesse poterit. (L. 45. Dig.
Lib. 2. Tit. 14.) Vegi şi L. 4. Cod. Lib. 4. Tit. 64.
3)

Tecstul

fr. adaogă

după

donatar

cuvântul

vede eliminat. Vegi în/fră, p. 234, nota 2.

singur,

care

la noi se

|

239

CODUL

CIVIL.—CARTEA

IH.— TIT.

U.—CAP. II. Sa 1.— ART. 895,

donatarului cât și descendenților sei.:) Când această clausă: se îndeplineşte, donaţiunea este revocată şi bunurile se întorc la dăruitor prin efectul indeplinirei condiţiunei resolutorie. (Art. 1019.)
(Vedi sapră, p. 212.) Donaţiunea nu este deci în asemene caz
revocată prin voinţa dăruitorului (Art. 822), ci prin convenţiunea,
ambelor părți care sunt, după cât am vădut, libere de a. introduce
într”'o donaţiune îndeplinirea unei condițiuni, fie suspensivă, fie resolutorie. 2)

Deschiderea,
Dreptul de reîntoarcere se deschide prin moartea, donatarului
drepdetui
singur, sau a donatarului şi a descendenților sei întâmplată înaAxt. 825. intea morţei dăruitorului. (Demolombe. XX. 515.)
Absența de-

Absența

declarată

a donatarului sau,

după împrejurări,
a des-

clarată a do cendenţilor sei, face de asemene ca dreptul de reîntoarcere
să se
a descenden- deschidă, cel puţin în mod provisor. Aceasta resultă
din Art.
Hlor sei. Art-109, după care toţi acei care ar avea asupra bunurilor
absentuouă
drepturi subordonate morţei sale, sunt admişi a, le esercita
provisor, cu îndatorire însă de a da cauţiune. *)
Intoarcerea bunurilor dăruite la dăruitor fiind efectul condiţiunei resolutorie prevădută în contractul de donaţie, ea
se face
de drept (Art. 1019), de unde resultă că, dacă donatarul
refusă
de a restitui bunurile, dăruitorul se va adresa, la justiţie,
însă nu
pentru a cere întoarcerea bunurilor, căci prin îndeplinirea
condițiunei resolutorie, ele au reintrat de drept în patrimon
iul seu, ci
pentru a le revendica fie de la însuși donatarul,
fie de la cei de
al treile care le ar fi dobândit de la donatar.
4)
Această acţiune a dăruitorului va putea fi esercitat
ă 30 de
ani (Art. 1890), şi cei de al treile dobânditori
vor putea să opue
dăruitorului prescripțiunea. 5)
|
Prescripţia va începe a curge din giua în care
cei de al treile,
detentori au intrat în posesiune, ear nu din
diua deschiderei dreptului de reîntoarcere. €) (Art, 1885.)

Art, 32 L.

Grabrului din

Dreptul Ro-.
man.

1)

Legea timbrului (Art, 32) considerând
„dăruitor ca o nouă donafiune, o supune dreptul de reîntoarcere la
tacselor de înregistrare.
*) Această clausă nefiind
incompatibilă

cu

principiul

irevocabilităţei
tuarum proprietatem
(dono) dedisti, ita ut post mortem
ejus qui aecepit, ad te
rediret, donatio valet.“ (LL, 2. Cod.
2) Demolombe. XX. 517 Și ÎI. 71. Pand.Lib. 8. Tit. 55.)
Fr. Donations. L. 5406.
:) Laurent. XII, 464, 465. Pand. Fr.
[. 5420.—Fste deci greşită păverea lui Toullier (II, partea I, 292)
care,
1021, susține ca dăruitorul trebue să ceară argumentând din Art,
de la justiţie revocarea
_ donațiunei pentru causă de reîn
toarcere convenţională.
*) Laurent. XII. 465. Aubry et Rau.
VI. $ 700, în fine, p. 73. Dudarului,

anton.

era

VIII.

admisă

495,

şi la Romani:

496.

Pand.

Fr.

„Si rerum

6 Aubry et Rau. VI. $ 700, în fine I. 5421.
și IL. $ 213, p. 299. Duranton.
VIII. 496. Troplong. Prescription.
II. 798. Laurent. XXXIL. 31.
-Maread6. Prescription. Art, 2257,%
11, p. 169.— Contră. Vazeille.
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,

renunţarea sa

se poate
x
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stânge în timpul vieţei dă- ptâneerea
(x

a
sau. tacită înaint
e de

.

-_

dreptu

lui
de
împli- reîntoarcere.
nirea, condiţiunei resolutorie, căci dreptul la reînto
arcerea bunu- Renuntarea
rilor fiind în patrimoniul dăruitorului, el poate fi cedat
altuia, şi dăruitorului.
prin urmare însuşi donatarului. Maxima „duod si quis
velit habere,
non potest, îs renuntiare non potest“ nu este deci
aplicabilă în
specie. !)
Dacă dăruitorul a renunţat sau nu la dreptul seu, aceas
tae
o cestiune de fapt. Imprejurarea că, dăruitorul a luat
parte la
instrăinarea bunurilor dăruite dovedește în deajuns că
el a înţeles a renunţa la dreptul de reîntoarcere atât în folosul
celui de
al treile dobânditor cât şi în folosul donatarului. 2)

Dreptul

de

reîntoarcere

se mai

stânge

încă prin moartea, dă- Moartea

dăruitorului întâmplată înaintea acelei a donatarului sau a descen
. *nitorului.

denţilor sei. (Demolombe. XX. 515. Pand. Fr. 1. 5404.)
Absența declarată a donatarului sau, după împrejurări, a desAbsența de-

cendenţilor sei, făcend ca dreptul de reintoarcere să se deschidă, clarată
a dă-

cel puțin în mod provisor, in baza Art. 109 (vedi supră, p.232)
, Art. 109.
tot astfel, în sens invers, trebue să admitem că absenţa dăruito
rului declarată înaintea morţei donatarului, sau a descendențil
or
sei, după împrejurări, atrage, cel puțin în mod provisor, stânge
rea
dreptului de reîntoarcere. (Demolombe. XX. 517 și IL. 71.)
Acest drept care resultă din învoeala părților se numeşteleintoarcer
e

reintoarcere

sau

reversiune

convenţionulă,

reintoarcerea legală prevădută
rată

moştenire

ab intestat.

de Art.

(Vedi

Tom.

pentru

316, care
I, partea

a se distinge

este o

de

legală.

adevă-

II. p. 354 urm.)

Codul francez mai are și alte casuri de reintoarcere legală Deosebi
re
(Art. 747, 766 cod fr.), pe care însă codul nostru le a, elimina
t, de la codul
(Vedi Tom. III al lucrărei noastre, p. 286.)
Reîntoarcerea convenţională fiind o condiție resolutorie es- Reintoarcerea

presă, trebue să fie stipulată în mod espres, căci

tacită

şi nu

poate

fi presupusă

nici

o dată.

Nu

ea nu poate. ficonenţională

este

însă

nevoe stipulată in

ca să se întrebuințeze vre un termen sacramental, precum cuven- Mod
espres.

tul de reîntoarcere sau reversiune, ci este de ajuns ca voința,
părților contractante să resulte neîndoelnic din cuprinsul actului
. 5)
Prescrip.

IL. 521, după care prescripţia, n'ar începe a curge de cât

din diua deschiderei dreptului de reîntoarcere, adecăa morţei dona-

tarului. Comp. şi D. P. 46. 1. 255. Petrescu. Donaţiuni, 1. p. 252.
') Laurent. XII. 466. Pand. Fr. Donations, L. 5407. Demolombe. XX.
518. Aubry et Rau. VI. $ 700, p. 71.

*) Demolombe. XX. 519. Aubry et Rau. VI. $ 760, p. 72. Laurent. XII.

466, Pand. Fr. IL. 5410. — Concursul dăruitorul la constituirea unei ipoteci asupra bunurilor supuse reîntoareerei n'ar constitui din
contra o renunțare de cât în favoarea, ereditorului ipotecar. Demolombe, Aubry et Rau, loco cit.
*) Laurent. XII. 457, 458. Demolombe. XX. 512 urm. Pand. Fr. 1.
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Din

CIVIL.— CARTEA 1L.—TIT.

împrejurarea

I1.—CAP.

că reîntoarcerea

II1.— Sa L.— ART. 85.

convențională

este o con-

terpretare-a diție vesolutorie espresă mai resultă încă că asemene clauisă trebuește

strict -interpretată şi că

ea nu

poate fi întinsă peste cuprin-

sul €j, căci altfel condiţia resolutorie espresă ar deveni o condiție resolutorie tacită, ceea ce este inadmisibil. (Laurent. XII. 450.
Pand. Fr. Donations. |. 5345.)
Casurile în
. Art. 825 prevede că reîntoarcerea bunurilor dăruite . poate

Cutuls Heepfi stipulată în două casuri, 1) şi anume:
tul de rein- inaintea

foareere..

dăruitorului,

şi

20 când

1% când donatarul ar muri

donatarul

şi

descendenţii

sei ar

muri înaintea dăruitorului. In casul intăă, moartea donatarului întâmplată înaintea acelei a dăruitorului va aduce revocarea

donațiunei și

reîntoarcerea bunurilor dăruite la dăruitor, fie că donutarul a
lăsat suu nu lăsat descendenți. Cu alte cuvinte, în această ipotesă, dăruitorul se preferă pe sine înaintea descendenților donatarului, preferând numai pe donatar înaintea şa. Prin urmare, moartea donatarului întâmplată înaintea acelcă
a dăruitorului aduce re-

vocarea, donaţiunei, chiur dacă donatarul « lăsat descendenți. 2)
In ipotesa de al doile, adecă când reîntoarcerea bunurilor ar
fi fost stipulată pentru casul când donatarul şi descendențiă scă ar
fi murit inaintea dăruitorului, dreptul de reintoarcere are loc îndată ce donatarul a murit, dacă el wa lăsat descendenți. Dacă el
însă a lăsat. descendenţi, condițiunea nu se îndeplineşte şi reintoarcerea nare loc de cât atunci când a murit cel din urmă descendent în linie dreaptă a donatarului. *)
dee
de
Dacă dăruitorul a stipulat pur şi simplu în folosul seu drepreîntoarcere
tul de' reîntoarcere, fără a face menţiune nici de moartea dona-

ee

tarului, nică de

Controversă. moartea

acea a descendenților

donatarului

fi de ajuns
')

de

acea

în genere că

a dăruitorului

ar

Donatiuni.

III. p. 208,

nota

LI. p.

233. Mavcadă.

III.

690.

2.

Mass6-

Var trebui însă să credem că părţile nu pot să prevadă de cât aceste
două ipotese, căci ele pot prevedea şi altele, de oare ce contractul

de

e
—

sei, se decide

înainte

pentru a aduce deschiderea dreptului de reintoareere. *)

5384. Petrescu.
Verg.

întâmplată

donațiune

poate

fi supus ori

cărei condițiuni casuale resolutorii,

dacă ea n'ar fi contrarie ordinei publice şi bunelor moravuri. (Art.
1008.) Vegi supră, p. 212. Comp. Laurent. XII. 450. Demolombe. XX.
497, 506. Bonachi. 1V. p. 105.
Mourlon. II. 714. Arntz. II. 1906. Demol. XX. 499. Laurent. XII.
+51. Mareade. III. 691. Mass6-Verg6. III. p 209, nota 3. Pand.
Fr. |. 5347. S Lescot. III. 822. Comp. Cas. Fr. D. P. 76. 1. 480.
Dacă această părere este admisă în codul francez. apoi, cu atât
mai mult, ea trebue să fie admisă la noi, unde cuvântul sal (singur)

care

se găseşte

după

cuvântul

donataire,

în

prima

teestului a fost eliminat. Vedi supră, p. 231, nota 2.
5) Laurent. XII. 454. Demol. XX. 503. Mourlon. II. 714.
IV. 93 bis IV. Pand. Fr. L. 5356. Aubry et Rau. VI. $
*) Demol. XX. 500. Laurent. XII. 452. Pand. Fr. 1. 5352.
"JUL. 820.— Cu toate acestea, cestiunea e controversată.

parte

a

Demante.
700.p. 69.
S. Leseot.
Vedi di-

versele' opiniuni arătate în Demol. XX. 500 şi în Pand. Fr. 5349 unu.
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Nu trebue să confundăm stipulaţiunea dreptului de reintoarpentru casul când donatarul și descendenţii scă ar muri îna-

intea dăruitorului cu clausa de reîntoarcere

stipulată

pentru

ca-

sul când donatarul ar muri înaintea dăruitorului, fără « lăsa copiă,
căci, în acest caz, esistența copiilor la moartea donatarului ar im-

pedica reintoarcerea
fără posteritate

solutorie
când

bunurilor,

înaintea

chiar dacă

dăruitorului,

ca donatirul să moară fără

în casul

întăi,

aceşti

de. vreme

copil

ar

muri

ce condițiunea re-

copii nu sa

îndeplinit, pe

moartea copiilor fără posteritate survenită îna-

intea morţei dăruitorului ar face ca bunurile să se reintoarcă la
dăruitor în virtutea a, însuşi termenelor stipulaţiunei. !)

In ori ce caz, interpretarea sensului clausei de reintoarcere „terpretase va face după intenţia probabilă a părţilor, fără însă ca, la caz de reintoar-

de indoeală, ea să fie favorabilă dăruitorului, pentru că reintoarcerea bunurilor esă din dreptul comun şi nimiceşte efectele contractului,

putând

în multe

casură

să aducă

pagube

insemnate

cere.

ce-

lor de al treile. (Duranton. VIII. 491.)
Cuventul copii cuprinde pe toţi descendenții, în linie dreaptă, sensul cu-

de ori ce sex ?) (Art. 842), de unde resultă că, dacă
)

s'a stipulat

Ventului
copii.

Duranton. VIII. 491. Demol. XX. 501. Laurent. XII. 453. Aubry
et Rau. VI. $ 700, p. 69, teest şi nota 8. Troplong. I[.1275. Mar-

cad6.

III.

691.

Mass6-Verg€.

[iL. p. 209, nota

4.

Toullier.

D. Il.

(partea 1) 286. Pand. Fr. |. 5353. — Veqi însă Vazeille. Art. 951, No. 6.
Esistenţa copiilor lăsați de donatar la moartea lui va. stânge
dreptul de reîntoarcere, chiar dacă ei ar renunţa la moştenirea
donatarului.— Demol. XX. 502.— Contrâ. Demante. 1V. 93 dis
II, care consideră ca inesistenți copiii donatarului care au renunțat
la moştenirea lui. Comp. Mass6-Verge. IIl. p. 209. nota 4, care face
“a

_

o distincţie inadmisibilă.

„Sub nume de fă sau de copii, gice Art: 62 din codul Calimach, Art $2 şi 626
se înțălege toate rudeniile cele din linia coboritoare.“ „Libero- mah _Drepruri oppellatione

nepotes

cenduni, continentur.“

et pronepotes,

(I. 220. Pr. Dig.

supră p. 57, tecst şi nota

1 şi Art.

cetevique

qui ex his

Lib. 50. Tit. 16.) Vegi

des- tul Roman

și

826 Cod. Calimach, 681 Austriac.)

Copiii legitimaţi prin casătoria, subsecuentă a donatarului având Copiii ligiti-

aceleaşi

drepturi

ca şi copiii legitimi

(Art. 306),

esistența

lor

ar

impedica, fără nici o îndoeală, reîntoarcerea bunurilor la dăruitor.

maţi.

Art. 306.

Demolombe. XX. 508. Pand. Fr. I. 5369. Laurent. XII. 456. Ş. Lescot.
III. 824. Aubry et Rau. VI. $. 700, p. 70.
Copiii adoptivi ai donatarului n'ar împedica însă reîntoarcerea, Copiii adop-

bunurilor de

a avea

loc, afară,

bine

înţăles,

riul ar resulta diu termenii actului și din
şi 1011.) Laurent. XII. 456. Demolombe.
691 bis. Mourlon. II. 714. Arntz. IL. 1906.
Duranton. VIII. 489. Aubry et Rau. VI. $
5370.

Troplong.

ÎL. 1273.

de

casul când

contra- taţi aă dona-

voinţa părţilor. (Art. 977
XX. 509. Maread. III.
Demante. IV. 9bisV.
600, p. 70. Pand. Fr. l.
,

”

Aceleaşi consideraţiuni sunt aplicabile și copiilor naturali, chiar Copiii natuali.
în privința mamei, căci deşi acești copii sunt, în privinţa moştenirei
mamei, asemănaţi copiilor legitimi, totuși, în specie, nu este vorba
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ÎNi.—TIT.

Ul. CAP. I1.—Sa41. — ART.

825,

clausa, de reîntoarcere pentru casul când , donatarul și copiiă seă
vor muri înaintea dăruitorului, esistenţa unor copii de ai copiilor,
de moștenire, ci de un drept care resultă din o convenţie, adecă
din voinţa părţilor. Prin urmare, dacă dăruitorul voeşte ca copilul
fivese

al

donatarului

să

facă

obstacol

la

dreptul

de

reîntoar-

cere, n'are de cât s'o spue îu actul de donațiune. Demolombe. XX.
510. Duranton. VIII. 488.

Pand. Fr. 1. 5372.

rent. XII. 456. Bonachi IV. p. 100 şi
Dar, dacă dăruitorul ar putea prin
tului să prevadă că copiii naturali ai
la dreptul de reîntoarcere, aceasta se
născuţi

sau

cel. puţin

concepuţi

Troploog. II. 1274. Lau-

atitorii supră citați.
o clausă espresă a contracdonatarului vor face obstacol
înţelege numai pentru copiii

în momentul

însă şi pentru acei ce donatarul

facerei donaţiunei, nu

ar putea să

aibă în urma

dona-

țiunei, căci asemene clausă ar fi contrarie bunelor moravuri şi ar
face ca donaţiunea să fie nulă. (Art. 1008.) Laurent. XII. 456. Demolombe. XX. 5t1. Pand. Fy. Donations. |. 5373.
Copiii născuţi
din mai multe
căsătorii

a

donatarului.
Donaţiune
făcută prin
contractul de
căsătorie.
Căsătoria anterioară acelei care a mv-

tivat liberalitatea,

Căsătoria dopatarului posterioară

ace-

lei care a motivat liberalitatea.

Con-

troversă,

Am vedut că prin cuvântul copii sau descendenți trebue să înțălegem toţi copiii legitimi sau legitimaţi şi descendenţii în infinit,
fără-a se distinge dacă ei sunt născuţi din mai multe căsătorii, ad-

miţând că, donatarul s'ar fi căsătorit de mai multe ori. Ce trebue să
decidem însă în privinţa donaţiunilor făcute prin contractul de căsătorie? Prin copi trebue oare să se înțăleagă de astă dată şi acei năs-

cuți dintr'o căsătorie alta de cât acea care a motivat liberalitatea ?
Intăi şi întăi, nu mai remâne nici o îndoeală că copiii născuți
din o căsătorie anterioară acelei care a motivat donaţiunea, vor
face,

afară

de

o elausă

contrarie,

rilor dăruite, căci dăruitorul
aceşti

copii

şi tăcerea

sa lasă

obstacol

la reîntoarverea

bunu-

a trebuit de sigur să se gândească la
a se presupune

că

de

morţei

el a avutîn ve-

dere atât ecpiii esistenţi, cât şi acei care au să se nască din viitoarea căsătorie. Pand. Fr. Donutions. |. 5362.
Cât pentru copiii născuţi din o căsătorie posterioară acelei carea
motivat liberalitatea, cestiunea e controversată. După unii. numai
copiii născuţi din căsătoria în vederea căreia a fosi făcută donațiunea vor face obstacol la dreptul de reîntoarcere, nu însă și acei
născuți din o căsătorie posterioară, la care dăruitorul nu s'a gândit şi pe care el n'a voit poate a favorisa. Laurent. XII. 454.—
După alţii însă, condiţia resolutorie nu va fi îndeplinită şi bunurile

nu

se vor

întoarce

la dăruitor

cât în urma

tuturor

co-

piilor donatarului, fără a se distinge dacă ci sunt născuți din căsătoria actuală, sau din o căsătorie posterioară. Demolombe. XX.
505. Pand. Fr. IL. 5364. Guilhon. Donatious. 871. Coin-Delisle. Art,
951, No. 11. Cas. Fr. şi Curtea din Paris. D. P. 68. 1. 87.
Tot în acest sens se va interpreta și clausa prin care dăruitorul ar fi stipulat dreptul de reîntoarcere pentru casul când donatarul va muri înaintea sa fără moştenitori, căci el e presupus a fi
avut

în vedere

moştenitorii

ex corpore, după cum
sau

face

de

sex.

Iu asemene

obstacol la

jenirea.

de

sânge

în linie

dreaptă, descendentes

flicea energic Mantica, fără deosebire de grad
caz, s'ar putea însă

susține

că copiii

n'ar

dreptul de reîntoarcere de cât dacă ar primi moş-

donatarului.

Demolombe.

XII.

507.

Pand.

Fr.

|. 5361,
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adecă a unor nepoți de ai donatarului vor împedica ca bunurile
să se reîntoarcă la dăruitor!.) .
Dreptul de reintoarcere nu poate fi stipulat. de cât în folo- Persoanele în

sul dăruitorului, ?) căcă dacă el ar fi stipulat în folosul

moșteni- (nos plicărera

torilor sei sau a unei alte persoane, aceasta ar constitui, după, îm- întoarc
erese

prejurări, fie o substituție proibită (vei înfră, esplie. Axt. 803),fie pPoate stipula.

condiție contrarie legei care ar aduce anularea donaţiunei în baza
Art. 1008.53)
Noi nu avem deci nici un interes de a distinge casurile în

care clausa de reîntoarcere stipulată în folosul altuia de cât a dăruitorului constitue o subştituţie oprită sau o condiție ilicită, pentru că, în ambele casuri, donaţiunea ar fi nulă, în casul întăi, în
baza Art. 803, ear în casul al doile, în baza Art. 1008, fiind că

nci nu avem Art.
contrarii

legilor

900 din codul

fr., după care condiţiile imposibile,

sau bunelor moravuri

sunt presupuse

Stipulaţiunea reintoarcerei bunurilor la o altă

a fi nescrise.

persoană

de Escepţie.
Art

cât la dăruitor este insă prin escepţie permisă la donaţiunile care, 926, beose--

se fac viitorilor

soți prin

contractul

de

căsătorie

(Art. 932 urm.), dul francez.

și la donaţiunile făcute între soți, tie prin contractul de căsătorie,
fie in timpul căsătoriei. (Art. 936 urm.) Aceasta resultă a noi din
Art. S26 care, cu deosebire de la codul francez, declară că Art.
825 nu este aplicabil la donaţiunile prevădute în cap. VIII şi LX
din acest titlu. (Vegi și înfră, esplie. Art. 933.)
Efectele dreptului de reîntoarcere (Art. 952 din codul francez
eliminat la not.)

Care sunt

efectele

dreptului

de reîntoarcere?

In

lipsă

de

tecst, trebue să, ne referim la principiile generale de drept.
Pănă la împlinirea condițiunei resolutorie, pendente conditione,

donatarul
')

fiind proprietar,

Demolombe.
No.

poate

XX. 505. Laurent.

11.—Cuvântul

copii

este

să dispue

de lucrul

XII. 455.

Coin-Delisle.

deci în genere

dăruit,

să]

Art.

951,

sinonim cu acel de des-

cendenți, afară, bine înţăles, de casul când o restricție oare care ar

*)

vesulta din act. Maread€. IL. 691 bis. Paud. Fr. L. 5260.
In adevăr, pentru ca să fie o reîntoarcere sau 0 reversinne în senDreptul de
sul Art. 825, trebue ca bunurile să se întoarcă înapoi la dăruitor. reîntoarce
re

Dreptul de reîntoarcere nu poate deci fi stipulat prin testament, n poate
fi
pentru că testamentul neavând efect de cât la moartea testatorului SUPUlAt
prin
(Art. 802),
mană.

3)

Comp.

bunurile nu se mai pot întoarce la acel de
Laurent.

Comp. Demolombe.

XIV.

474.

la care c-

XX. 495. Mourlon. Il. 715. Duranton. VIII, 487.

Arntz. Il. 1699, 1905. Marcade. IIl. 694. Demante. IV. 10 bis IX
și 93 bis I.—La Romani, din contra, dreptul de reîntoarcere putea
fi stipulat; și în folosul altei persoane. (L. 3. Cod. Lib. 8. Tit, 55.)
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schimbe, să vândă, să] ipotece. ?) ete. Cumpărătorul sau creditorul ipotecar nu va dobândi însă de cât un drept supus resoluţiunei, astfel cum îl are şi donatarul în patrimoniul seu, pentru că

"acest

Art. 1015,
1019.

din

urmă

nu

poate

să transmită

mai

multe

drepturi de cât

are el însuși: Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam
îpse habet. (L. 54. Dig. Lib. 50 Tit. 17 şi Art. 580 Cod Calimach, 442 Austriac.)
Din cele mai sus espuse resultă că donatarul w'are dreptul
de a degrada sau de a distruge lucrul dăruit, căci asemene abusuri din partea lui ar putea să provoace pe dăruitor a lua măsură conservatorii. (Art 1016.) (Demolombe. XX. 521.)
In urma

îndeplinirei

condiţiunei

resolutorie, se

vor aplica Art.

1015 și 1019, adecă donaţiunea va fi revocată cu efect retroactiv

(în preeteritam, ex tunc) şi lucrurile dăruite se vor întoarce la. dăruitor libere de ori ce sarcini, pentru că donatarul având un drept
de proprietate condiţional, supus resoluțiunei sau desființărei, n'a
putut să transmită altora mai multe drepturi de cât avea el însuși. Se va aplica deci în specie maxima: „resoluto jure dantis,

resolvitur jus accipientis*

(ex lege 31. Dig. Lib. 20. Tit. 1), mae-

simă, care, de altmintrelea, se vede consfinţită prin mai mulțe tecste.
(Vedi Art. 769, 830, 1803, 1770. *) Art. 952 din codul
fr. este

formal în această privinţă, şi acest tecst nu face de
în specie principiul general înscris în Art. 1019.
Cu

alte

cuvinte,

indeplinirea

condiţiunei

cât a aplica

resolutorie va pune

Acte dead. lucrurile în starea în care ele erau înainte de facerea
donaţiunei.
ministraţie
a
.
paz
„o
făcute
de do.
In puterea
acestui * princip,
actele de administraţie
făcute de

natar. .* donatar pendente rontitione ar fi trebuit

să fe şi ele

revocate

pentru că, lucrurile fiind puse în starea de mai înainte
, donatarul n'a avut nici un drept asupra lucrului dăruit, nici
acel de al
administra, nici acel de a se folosi deel. Se admite
însă, cu toate
aceste, atât in baza echităței, cât și a intenții presup
use a părților, că donataral este în drept a. se folosi în tot
timpul vieţei
sale: de lucrul dăruit, în cât el nu va restitui fructe
le percepute, ci
') Bunurile dăruite fiind, pănă la îndeplinirea condiţi
unei, în patrimoniul donâtarului, creditorii sei personali ar putea
să le urmăvească și să le vândă pentru îndestularea lor.
Demol
ombe. XX.
520. Laurent. XII. 467. Bayle-Mouillard asupra
lui Grenier. [. 35,
nota a.—Contră. Vazeille. Arţ. 952, No. 4.
*) Comp. Laurent. XII. 468. Demolombe. XX.
522. Marcade. III. 697.
Mourlon. II. 716. Duranton. VIII. 499. Aubry
et Rau. VI. $ 700,
p. 72. Vei aplicarea, aceluiaș princip în Tom.
III al lucrărei noastre,
p. 533, 536, 638, teest și note, p. "665, teest și
nota 2.—Vegi însă
Art. 316, 775 şi 834 care cuprind din contra
princip. Mai veţi încă la Art. 797 (Tom. III. o derogare la acest
p. 665) un caz în
care proprietatea

“lor de al treile.

este

revocată

fără

efect retroactiv

în privința ce-
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numai capitalul ce aprimit.!) (Argument din Art. 762, 834 şi 838.)
Cât pentru moştenitori! donatarului, ei nu vor restitui fruc- Restituirea

tele percepute de autorul lor, ci numai

acele ce ei ar fi perce- teama

put singuri în urma, indeplinirei condiţiunei resolutorie, căci înde- tenitorilor

plinirea, acestei condițiuni făcând ca bunurile să reintre de drept, donatarului.

în patrimoniul
(Art.

1015,

dăruitorului,

1019),

ca şi cum

fructele aparţin

donaţiunea

proprietarului,

var

fi avut loc

adecă dăruito-

torului. (Art. 483.) (Laurent. XII. 472.)
Din faptul că donatarul este în drept a.se folosi de [uerul Contracte: de
dăruit și a percepe fructele pănă la îndeplinirea condiţiunei re- true

solutorie,

resultă

că

el are

dreptul

de

a face acte

deadministra-

donatar.

ție, căci adminiștraţiunea nu este de cât o consecințăa folosinţei
lucrurilor dăruite. Contractele de arendă sau de închiriere emanate de la donatar în cursul folosinţei sale, pentente conditione,
vor remânea deci vălide, chiar dacă ele ar fi închiete pe un period mai lung de cinci ani, remănând însă ca ele să fie revocate
pe calea acţiunei pauliane, dacă ar fi fost făcute cu: viclenie în
frauda drepturilor dăruitorului. 2) (Art, 975.)
Am dis că de câte ori condiţiunea resolutorie se îndeplineşte,
lucrurile sunt puse în așa stare ca şi cum donaţiunea n'ar fi avut
nică odată ființă. (Art. 1019.)
Acest princip se aplică atât la bunurile mişcătoare, cât şi Aplicarea
la acele nemișcătoare. In privinţa lucrurilor mișcătoare trebue însă pe
I-AR
să ținem samă de principiile care cârmuese materia drepturilor rile miscă-

mobiliare.

Astfel,

dacă este

vorba

de

mobile

corporale

care ar fi

toare.

încă în posesiunea donatarului, dăruitorul va putea să le eie înapoi în natură, în starea în care ele se află, nestricate prin culpa
donatarului, căcă acest din urmă nu va respunde de cât de deteriorările causate prin culpa sau dolul seu. (Laurent; XII. 469.
Pand. Fr. Donations. |. 5423.)
Dacă insă mobilele dăruite au fost înstrăinate, dăruitorul nu Art. 1909.
le mai poate revendica, de la acel care le a dobândit cu bună
credință (Art. 1909), şi donatarul sau moştenitorii seă-ar trebui, în
asemene

caz,

să restitue

valoarea: mobilelor

corporale

după

actul

estimativ prevădut de Art. 827, dreptul dăruitorului asupra mobilelor dăruite prefăcându-se în asemene caz într'o creanţă, adecă
într'o acţiune personală în contra donatarului. 5)
1) Laurent. XII. 471. Demolombe. XX. 524. Aubry et Rau. VL: $700,
*)

p. 72. Duranton. VIII. 492. Pand. Fr. IL. 5429. 8. Lescot. III. 831.
Laurent. XII. 473,520. Comp. Laurent. XVII. 83 şi XXV. 382, 383. Contracte de
Demolombe. XX. 592, Aubry et Rau. III. $ 369, p. 358, nota
Pand. tr. 1. 5434.— Contractele de arendă 'imobiliave închiete

un period

mai lung de 5 ani nu se consideră în genere

administraţie,

2

ci ca acte de disposiţie.

(Argument

din

9.arendăpeun
pe, period mai

ung de 5 ani.
ca acte dep,
497, 534,

Art.

427, 1968, 1419.

534, 1268, 1419.) Vedi Tom. III. p. 398, 425, nota 2, 433, nota.
Laurent. XIL. 469. Demolombe, XX. 523: Pand. Fr. Î. 5424,
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“In fine, dacă donaţiunea are de obiect o sumă de bani sau
lucruri care se consumă prin întrebuințare, dreptul dăruitorului
este, din capul locului, o creanță condiţională în contra donatarului, și acest drept se deschide la îndeplinirea condițiunei sub care
dreptul de reîntoarcere a fost stipulat.!)
Prin

escepţiune

la regula

de

mai sus, după

care ipotecile sta-

adri
de co-bilite
să asupra bunurilor dăruite sunt de drept desfiinţate, când con-

privința ipo-diţiunea, de reîntoarcere s'a realisat, Art. 952 din codul fr. pretecei,femeoi. vede că, cu toată îndeplinirea condițiunei resolutorie, ipoteca lefrancez, par- gală a femeei pentru zestrea ei și convențiile sale matrimoniale

sea inel. continuă a lovi şi a. afecta, cel puţin în mod

subsidiar, bunurile

dăruite, când donaţiunea a fost făcută barbatului prin contractul
de căsătorie.
|
Această escepţiune admisă în javoarea femeei se întemecază
pe presumțiunea că acel care face viitorului soţ, o donaţiune prin
contractul de căsătorie consimte tacitamente ca imobilul dăruit să,

garanteze,

cel

puţin

în

mod

subsidiar

(adecă după discuţiunea ce-

lorlalte bunuri ale barbatului) drepturile asigurate viitoarei soţii
prin acelaș contract de căsătorie, remănând ca părțile să stipuleze
contrariul dacă ele n'au avut în realitate intenţiunea pe care leo
presupune legiuitorul. *)
Această disposiţiune înființată în folosul femeei fiind o escep-

țiune

la principiul:

„resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis“

nu poate, în lipsa unui tecst espres, să fie admisă şi la noi, unde
dreptul de reîntoarcere va, atrage din contra şi desființarea ipotecei femeei. 3)
Drepturile femeei nu vor fi deci garantate, în legislaţia noas-

tră,

de cât

prin

ipoteca

generală

ce

ea are

asupra, bunurilor per-

sonale ale barbatului, dacă această ipotecă a fost specialisată
şi
înscrisă conform legei (Art. 1754 urm.), de unde resultă că,
în caz
când bunurile personale ale barbatului donatar vorfi neîndestul
ă') Laurent. XII. 469. Paud. Fr. IL. 5425. Bonachi. IV.
p.
*) Laurent. XIL. 474. Demolombe. XX. 525. Avntz. II. 1908.105.
S. Lescot.
III. 833. Pand. Fr. 1. 5435. Mourlon. II. 717,
5) Astfel se petreceau lucrurile şi în Francia, în dreptul
anterior,
sub ordonanța de la 1731, unde Purgole era de părere
că
toarcerea bunurilor la dăruitor frebuca să atragă și desfiin reînțarea
îpotecei femeeă. Axntz. IL. 1908. Merlin. Repert.
Tom. 15. v RE
version, Sa |, $ 2, art. III. p. 495.
Este

deci

greșită

părerea

D-lui

Petrescu

(Donaţiuni,

I, p. 252
urm.) care aplică şi în legea noastră partea finală
a art. 952 din
codul fr. In adevăr, acest tecst, de şi eliminat în codul
nostru, poate
fi aplicat la noi, numai în partea întăi, care face
o aplicațiune a
principillor generale, nu însă şi în partea sa finală, care
constitue
0 escepțiune, escepțiune care chiar în Francia n'ar
fi putut. avea

loc în lipsa unui tecest espres,

ACȚIUNEA ÎN ANULARE

toare, femeea
plu creditor

dreptul,
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nu va avea nici o siguranță reală, ci va fi un sim-

chirografar

al barbatului

să aibă şi la noi o ipoteca

el. Femeea

subsidiară

va putea,

asupra

ce e

bunurilor

dăruite barbatului, însă pentru aceasta trebueşte
ca părţile să fi
prevădut anume că dreptul de reîntoarcere nu
va aduce desființarea ipotecei femeei, ci din contra o va lăsa, să
subsiste, în care
caz numai, bunurile se vor reîntoarce la dăruitor
lovite de ipo-

teca, femeei.

In urma îndeplinire condiţiunei resolutorie prin care
se stipu-

lează întoarcerea bunurilor la, dăruitor, ipoteca, subsidiară
a femeei

asupră bunurilor dăruite nu va, avea deci loc la noi, ca
în Francia,
în puterea unei presumţiuni legale (Art. 952 fr. în fine)
,ci numai

în puterea convenţiunei părţilor, şi în lipsa unei asemene conven
iuni, îndeplinirea, condiţiei resolutorie va aduce desființarea
ipotecei femeei, ca şi desființarea, celorlalte sarcini constituite de donatar
..
Despre

Art.

acțiunea în anulare

1900

prevede

a donațiunilor.

că acţiunea pentru

(Ari. 1900.)

anularea

sau

strica-

rea unei convenţiuni se prescrie prin 10 ani, în toate casurile
în
care legea n'a dispus altfel. Această disposiție care deroagă
la re-

gula, generală înscrisă în Art. 1890
și la donaţiuni, pentru că, donaţiunea
XII. 480. Vei și D. P. 66. 1. 217.D. P
Prescripţia de 10 ani prevădută
mare tacită (vedi Tom. III, p. 633 şi

se aplică fără nică o îndoeală,
esteo convenţiune. (Laurent.
62. 1. 341.D.P.56.2. 131.)
de Art. 1900 fiind o confir636) nu poate însăsă fiea-

plicată de câte ori obligaţia nu poate fi confirmată, de unde
resultă că, această, prescripţie este inaplicabilă de câte ori donaţiunea este nulă în privinţa formelor (Art. 1168), pentru că,
după

cum se esprimă Art. 1310 din codul Italian, numai actele anulabile și viciate pot fi ratificate, nu însă şi acele care nu au nici

o ființă în ochii legei, 1)
Deci, dacă
în privinţa

dăruitorul a esecutat o donaţiune

formelor,

el va cere înapoi ceca

ce a

care
plătit,

era nulă
sau

va

revendica, imobilul de la ori ce detentor, dacă este vorba de un
imobil, şi aceasta în curs de 30 de ani, căci ori ce cerere în judecată trebue să fie făcută în acest termen. 2) (Art. 1890.)

Dacă dăruitorul wa esecutat donaţiunea, el va putea în tot-

deauna, opune

nulitatea.

Din cele mai sus espuse resultă că Art.

1900

Quod

aplicarea

nu va fi aplicabil

de cât atunci când donaţiunea va fi anulabilă pentru un oare care viciii
)

nullum

esl confirmari nequii.

Vedi

acestui princip,

supră, p. 107 tecst și nota 1, p. 88 tecstși notat 3, precum

Tom.

IIE al lucrărei noastre,

p. 336,

362, 633

şi în

ete.

2) Laurent, XII. 228 urm. 481 și XIX. 7 urm. Vedi și supră, p. 107, nota 1.
16
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de formă, de esemplu, pentru neregularitatea, acceptărei. 1)
Dar dacă Art. 1168 se opune ca dăruitorul să poată ratifica o donaţiune nulă în privința formelor, Art. 1167 $ 3 per-

lor dăruitoru-mite din contra moștenitorilor dăruitorului de a confirma sau ratilui. Art. 1167
fica atât donaţiunea inesistentă, cât și acea anulabilă numai, fie în
$ 3.

mod espres, fie în mod tacit, de unde resultă că Art. 1900, inaplicabil dăruitorului, este aplicabil moștenitorilor sei. Moștenitorii
dăruitorului vor putea deci, în toate casurile, să confirme donațiunea prin tăcerea lor în timp de 10 ani, după cum ei vor putea
so confirme prin un act osebit, sau prin esecutarea ei. Prin o
stranie anomalie, donaţiunea, care este inesistentă în timpul vieţei
dăruitorului, se consideră ca esistentă în urma morței sale, de
unde resultă că prescripția de 10 ani va curge în contra moștenitorilor de la moartea autorului lor. Deci, dacă ei au lăsat să treacă 10
ani de la moartea autorului lor, fără a propune nulitatea donaţiunei, viciile actului dispar şi el nu mai poate fi atacat.?)

SECȚIUNEA II.
Despre

casurile în care donaţiunea se poate

Art. 829. — Donaţiunea între vii se revoacă

')

ge nu sunt a-

devărate escepțiuni la
principiul ire-

vucabilităței
darului.

2)

3)

pentru neîndeplinirea

Vegi supră, p. 131. Comp. Laurent. XII. 483 și XIX. 8. Cas. Fr.
D. P. 63. 1. 71. Cas. Rom. Dreptul pe 1887, No. 68 și Bulet. Car.
Sa I (anul 1887) p. 419.

4) Laurent. XII. 229 şi 484.
Casurile de
revocare prevădute de le-

revoca.

Vedi

şi supră, p. 108, nota

Legiuitorul

are aerul

Curtea din Toulouse. D. P. 61.

de a considera

casurile

dute în secţia de față ca niște escepțiuni

națiunilor,

2. 79.

1 de la p. 107.

şi rubrica din codul

fr. este

la

de

revocare

prevă-

irevoeabilitatea

chiar intitulată:

do-

despre

escepțiunile la regula de îrevocabilitate a donuţiunilor între vii. Veţi
şi rubrica marginală din codul Calimach, la Art. 1273. Acest mod

de

a vedea

lucrurile

este

însă, greşit,

căci,

în

nici

unul

toate

casurile pre-

vădute de Art. 829 şi urm., revocarea darului nu esteo escepțiune
la regula : donner et retenir ne vaut. In adevăr, în casul prevădut
de Art. 830, donațiunea este revocată prin faptul şi culpa donatarului care nu'și îndeplineşte obligaţiunile sale (Art. 1020), ear
nu prin voința dăruitorului. De asemene, în caz de ingratitudine
sau nerecunoștință din partea, donatarului (Art. 831 urm.), revocațiunea are loc în contra voinței dăruitorului și prin efectul unei
pedepse care se aplică donatarului ingrat. In cât priveşte casul
de revocare pentru naștere de copii (Art. 836 urm), este adevărat
că revocarea pare a avea loc prin voința părţilor contractante, însă
ea se îndeplineşte în realitate în puterea unei condițiuni reso-

lutorie impusă

de lege.

Așa

dar,

în

din

casurile

de

revocare prevădute de lege, afară de acel prevădut, de Art. 821,
donaţiunea nu se revoacă prin voința dăruitorului, și prin urmare,
revocarea nu este o escepțiune la principiul irevocabilităței. Lauvent. XII. 485. Arntz. II. 1909.Mourlon. II. 718. Demol. XX. 559.

REVOCAREA. DONAȚIUNILOR.— ART. 829,
condițiunilor
care s'a făcut,

1) (sau mai bine dis a sarcinelor,
pentru

ingratitudine.și pentru

ori
naștere

943

a obligațiunilor) cu
de

copii în urma
donațiunei. (Art. 801, 831 urm. 835, 937, 1020 C. C.
Art. 93 C. Fr.)
Donaţiunile între vii sunt, după cât am vădut, în
princip ire-

vocabile.

(Art.

801.)

Cu toate

acestea,

donaţiunea poate fi revo-

cată, după cererea dăruitorului sau a, representanţilor
sei în trei
casuri: 10 pentru neîndeplinirea sarcinilor sau obliga
ţiunilor im-

puse donatarului; 20 pentru ingratitudine sau nerecunoștin
ță din
partea donatarului; 3% pentru naştere de copii în urma donaţi
unei.
Donaţiunea se mai revoacă încă prin îndeplinirea condiț
iunei
resolutorie, când ea a fost făcută sub o atare condițiune.
(Art.
1019 urm.) Vei supră, esplic. Art. 822 şi 825.)
In fine, în casul

Art.

821,

donațiunea

este

revocabilă

după

bunul plac al dăruitorului, însă pe calea de acțiune. (V. supră, p. 225.)
Trebue

să observăm

că legiuitorul

resoluțiunea sau desființarea
şi aceasta

cu

drept

cuvânt,

nirea sarcinelor

vorbeşte

în specie

ci numai de revocarea

pentru

în unele

mare deosebire între revocarea

tractelor oneroase.

nu

donaţțiunei,
că,

donaţiunilor

casuri,

impuse

donatarului

nefiind

de

evocarea

esistă, 0 ființarei, con-

şi desființarea,

Astfel, revocarea, donaţiunei pentru

de Deosebire
în-

ti, dn

contractelor one-

neîndepli-

cât aplicarea,

”

prin-

cipiului condițiunei resolutorie tacite (Art. 1020), îndeplinirea ei
are efect retroactiv şi atrage desființarea tuturor drepturilor con-

stituite

de donatar,

aşa în cât

contractul

e presupus

că

n'a avut

ființă nici o dată (Art. 830), pe când revocarea pentru
nerecunoștința donatarului nu'și produce efectele sale de cât pentru viitor. (Art. 834.) In casul întăi, deci, revocarea sau resoluțiunea,
este tot una, pe când, în caşul de al doile, revocarea se deose1) Cuvântul conâițiune nu este, în adevăr, întrebuințat aci în înţălesul sensul
cuvânseu juridic (Art. 1004), ci ca sinonim de sarcină f modus) sau obliga- tului condiţițiune impusă donatarului, întocmai ca şi în Art. 823. Vei supră, piane,
Sarci-

p. 93, 94 nota 1 și 215 nota 83. Vegi și Art. 948, în care cuvântul Nă obligaţie.
condițiun
e însemnează însușire,
Codul Calimach distinge de asemene însăreindrile de condiții.
(Art. 862 și 1288.) Codul Caragea vorbește de dar cu legătură,

(Art. 3, 4, 6, partea IV, cap. 1), care cuvânt probabil este luat în
sensul de condiție san sarcină. Vedi și Art. 44, partea III, cap. 2,

unde se dice că vândarea se strică când nu se va

păzi

legătura

ce se cuprinde în ea. In zadar Dl. Bonachi (IV, p. 117). recurgând
la tecstul grecesc, se încearcă a dovedi că prin legătură codul
Caragea a înțăles învoire. Comp. DI. Al. Degrâ. Dreptul pe 1890,
No. 7, nota 2.—Cât pentru cestiunea
de a se şti când clausa din

donațiune va trebui să fie considerată ca o sarcină (modus) sau ca

o condiție (modus mizlus), aceasta este o cestiune de fapt. care
va atârna de intenția părților contractante. Demolombe. XX. 567.
Laurent. XII. 493. Aubry et Rau. VL. $ 701, p. 75, tecst și nota 6,
8. Pand. Fr. L. 5464 urm. „Fact magis, quam juris questio es“, dicea,
Ulpian. (L. 2 $ 7. Dig. Lib. 39, Tit. 5, de donahonibus.)

|
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beşte de resoluţiune. Cât pentru casul de naştere de copii, revocarea are loc în puterea legei şi produce efectele unei resoluțiuni
ordinare, de şi nu este vorba în specie de o condiţie resolutorie
propriu disă. 1)

1.

Revocare pentru
Art.

830. Când

condițiunilor

libere
urm,

neîndeplinirea sarcinelor sau obligațiilor împuse donataruluă.

(adecă

donaţiunea
a sareinelor),

de ori ce sarcină și ipotecă.
1770 C. C. Art. 954 C. Fr.)

Art. 832.— Revocarea
face
Dreptul Ro-

man.

de

drept

revocată

pentru

reîntră

2) (Art. 769, 829,

pentru neîndeplinirea

nici o dată. (Art.

829,

830,

1021

neîndeplinirea,

în mâna

donatorului

832,

930,

condiţiunilor

C. C. Art.

956

1746

nu
C.

se
Fr.)

La Romani, dăruitorul putea să ceară revocarea donaţiunei
pentru neindeplinirea sarcinelor sau obligaţiunilor impuse donata-

rului

prin

două

numite, să
crul dăruit
6, 8. Cod.
2” el mai
titudine,

Condiţie resolutorie.

este

bunurile

acţiuni:

10

el putea,

ca

în

contractele

esercite dreptul jus penitendi, şi să ceară,
prin condictio causa data, causa non secuta
Lib. 4. Tit. 6, de condictione ab causam
putea, încă să ceară revocarea pentru causă

căci

Justinian

privea,

neîndeplinirea

sarcinelor

reale

ne-

înapoi lu(|. 2, 3,
datorum);
de ingraca un act

de nerecunoștință, fie că, aceste sarcini erau impuse donatarului prin
un act scris, fie verbal. (L. 10. Cod. Lib. 8. Tit. 56.) Vedi p. 251.
Legiuitorul modern a despărţit însă cu drept cuvânt. aceste
două cause de revocare (neîndeplinirea sarcinelor şi ingratitudinea),
pentru că ele nu produc acelaș efect. 5) (Art. 830, 834.)
Așa, dar, astăgi, neîndeplinirea sarcinelor nu mai e privită

1) Laurent. XII. 486. Vedi şi Duranton. VIII. 535, 536.
”) Teestul fe. mai adaogă încă că dăruitorul va avea contra celor de
al treile detentori ai imobilelor dăruite toate drepturile ce
el ar fi
avut în contra însuși

donatarului,

însă aceste

cuvinte

drept, cuvânt eliminate de legiuitorul nostru, pentru

poate,

au

fost cu

că dăruitorul

câte odată, să aibă în contra donatarului drepturi
pe care el
nu le are în contra celor de al treile, precum el poate să aibă
în
contra celor de al treile drepturi pe care nu le ar avea
în contra
donataru

Dreptul nostru anterior.

lui. Vedi Laurent. XII. 518.

?) Causele de revocare erau despărțite și în codul Calimach.
dever, Art.
1275,

ingratitudine,

Art.

1276

1287

în urma facerei darului,

se ocupă de revocarea
de

casul

când

donaţiunei

dăruitorul

ear Art. 1288 de revocarea

a născut

In apentru
copii

deplinirea, de sarcini sau condițiuni: „Dazurile făcute pentru neînsau sub condiție, atunci numai se oboară, dice acest cu însărcinare,
când însărcinarea sau condițiile nu se vor împlini.“ din urmă tecst,
Vedi și Art.
6, lit. a, Cod.

Caragea, partea IV, cap. I, unde se dice: „darul
se
„va cere înapoi de va fi dat cu legătură, şi cel
ce tau luai nu va
urma legăturei.“
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ca un act de nerecunoștință, după cum era altă dată la Romani
şi în vechiul drept francez (Demol. XX. 562 şi 570), căci
revo-

carea

âre

loc,

în specie,

ca în toate

virtutea, condițiunei resolutorie

contractele

tacite. (Art.

1020,

sinalagmatice, în

1021.) In ade-

ver, de câte ori se impune donatarului o sarcină, contrac
tul își
schimbă natura sa, devenind bilateral din unilateral ce
era. Este

adevărat că donaţiunea
cina impusă

dăruit întrece

donatarului,

valoarea

remâne
de

câte

un act de binefacere, cu toată sarori

suma

sarcinei, pe când

dinare sunt comutative (Art. 947),

însă

sau

valoarea

contractele

această

lucrului

bilaterale or-

deosebire

n'are

nică

o înriurire asupra efectelor donaţiunei oneroase sau însărcinătoare.!
Esecuţiunea sarcinelor impuse donatarului fiind o condițiune
a liberalităţei, este evident că neindeplinirea acestei condițiuni va,
pune lucrurile în starea în care ele erau mai înainte (Art. 1019),
și resoluțiunea va, avea loc nu numai pentru viitor (ex nunc), dar
şi pentru trecut (ex tund). Donatarul neavând în adevăr asupra

lucrurilor

dăruite de cât un

drept

supus

revocărei sau desființărei,

n'a putut transmite altora mai multe drepturi de cât avea el însuşi (L. 54. Dig. Lib. 50. Tit, 17 şi Art. 580 din codul Calimach),

de unde și regula: resoluto jure dantis, resolvitur Jus accipientis.
(Ex lege 31. Dig. Lib. 20. Tit. 1.) Prin urmare, înstrăinările fie
totale, fie parţiale a imobilului dăruit şi sarcinile reale, precum

servituţile, ipotecile ete. constituite de donatar în urma, donaţiunei
sunt desfiinţate, ear imobilul se întoarce la dăruitor liber de ori
ce sarcine. 2) Cât timp imobilul dăruit se găsește încă în mânele
donatarului, dăruitorul poate să/1 ceară înapoi o dată cu revocarea,

darului. Dacă donatarul a înstrăinat însă imobilul dăruit, dăruitorul poate să'l revendice de la cei de al treile detentori, după ce
') Laurent. XII. 487. Demol. XX. 570. Mourlon. IL. 720. Demante.
IV, 96 bis III. Pand. Fr. [. 5478. Arntz. IL. 1910 şi toţi autorii.—
Veţi însă Coin-Delisle (Art. 954, No. 8), după care revocarea pentru inesecutarea sarcinelor nu s'ar îndeplini în virtutea condiţiunsi
resolutorie prevădută sau subiînţeleasă de părți (Art, 1020, 1021),
ci în virtulea legei și a apreciărei judecătorului, ceea ce este inad-

misibil. Comp. în acest din urmă sens și $. Lescot. III. 853.

?) După rigoarea principiilor, revocarea donațiunei va aduce nu nu- Revocarea
mai desființarea, actelor de proprietate, dar și a acelor de adminis= actelor dead-

traţie făcute de donatar, precum ar fi contractele de arendă închiete co istraţie:
de densul (vedi supra, p. 239, nota 2), căci donaţiunea fiind re- Controversă.

vocată .cu efect retroactiv (ex func), lucrurile trebuesc puse în
starea de mai înainte (Art. 1019), ceea ce însămnează că donatarul
n'a avut nică o dată vre un drept asupra lucrului dăruit, şi prin

urmare,

n'a putut să'l deie

în

arendă.

Laurent.

XVII.

88

şi XXV.

383.
— Cu toate acestea, soluțiunea contrarie este generalmente
admisă. Vedi Aubry et Rau. III. $ 369, p. 358, nota 9. Duranton.
XVIL. 534. Duvergier. Louage. L. 530. Curtea din. Lidge. Pasicrisie pe anul 1854. 2. 364. Vegi şi supră, p. 238, 239..
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sa judecat însă cu donatarul şi a dobendit revocarea darului, putând chiar șă cheme în causă şi pe detentorii imobilului o dată
cu acțiunea în revocare intentată în contra donatarului. !)
Opunerea,
Cei de al treile detentori ai imobilului vor putea să opue
lia pattea dăruitorului prescripţia fie de 30 ani (Art. 1890 urm.), fie de 10

deteutorilor
C
sau 20 de ani, după distincţiunile stabilite
e
imobilului,

de Art.

1895

urm.

ear detentorii de mobile vor putea să opue Art. 1909, dacă ei
sunt de bună credință. (Mourlon. II. 729.) Cu alte cuvinte, vom
aplica în specie, prin analogie, tot ce am dis supra, p. 238 urm.
„în privinţa dreptului de reîntoarcere şi a efectelor sale. (Laureut.

Restituirea

XII. 516.)

Donatarul va trebui să restitue nu numai lucrul dăruit, dar

poteca Și fructele percepute, atât în urma cât şi înaintea cererei de retaxului. Con- vocare, pentru că el nu trebue să beneficieze de un contract
pe

Woeisă.

care el însuși ma voit să] esecute. “Toate fructele se cuvin în a-

devăr proprietarului (Art. 483), în specie, dăruitorului, ca unul
ce n'a încetat nici o dată de a fi proprietarul lucrarilor dăruite. )
(Art. 1021.) Art. 486 şi 487 nu sunt deci aplicabile în specie.
Remâne însă bine ințăles că dăruitorul va trebui să despăgu-

hească pe donatar de cheltuelele sau impensele utile şi necesare

făcute pentru îmbunătăţirea lucrului dăruit. 3) (Art. 766—768.)
Restituirea
Fructele vor trebui să fie restituite nu numai de donatar,
fructelor
diu
dar
chiar
și de acel de al treile detentor, de oare ce condițiunea,
partea celor
de al treile.resolutorie nu este un vicii care infectează titlul seu, pentru ca,
Controversă să i se poată aplica Art. 486. Cel de al treile nu se poate plânge
de această soluţiune, de vreme ce el nu avea de cât să eie cunoștință despre drepturile donatarului și sarcinele de care el era, grevat.*)
Restituirea
Dăruitorul va trebui, și el, să restitue tot ce a primit din

dărailorului Partea donatarului în esecutarea,
1)

sarcinei,

pentru că

donaţiunea

Pand, Fr. Donations. |. 5574. Duranton. VIII. 543. Bonacbh
i. 1V. p. 120.

*) Laurent. XII. 512, 513. Mourlon. IL. 727, Arntz. II.
1915. Bonachi.
IV. p. 119.—Cu toate acestea, cestiunea este controv
ersată, şi

unii ar voi ca fructele să nu fie restituite de cât din diua

în care
donatarul este în culpă (Duranton. VIII. 543. Troplon
g. 1. 295),
ear alţii din diua cererei în revocare. (Argument
din
Demolombe. XX. 611. Demante. IV. 97 bis. Ş, Lescot. Art. 834.)
III. 866.
Curtea din Nancy a decis, la 28 Noembrie 1891, că
donatarul este
obligat a restitui fructele percepute de dânsul din
diua de când
el a fost pus în întârdiere de cătră dăruitor prin
regulă. (Pand. Period. 1892. 3. 193.) Vedi în acest 0 somaţie în
din urmă sens
şi Repert. lui Dalloz. Dispositions entre vifs.
1819.

*) Demolombe. XX. 610. Vegi și Tom. III al lucrărei noastre,

p. 540 urm.
*) Aintz. II. 1915. Laurent. XI. 519. — Contră.
Demolombe. XX. 612.
Duranton. VIII. 543. Coin-Delisle. Art, 953, No.
23, după care cel
de al treile n'ar datori fructele de cât din diua
care făcută în contra lui, sau din diua chemărei cererei în revoîn judecată îndreptată contra, donatarului, (Art. 485—487.)

3
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fiind revocată, cu efect retroactiv (ex tunc), lucrurile trebuese puse
“în starea, lor de mai înainte. (Art. 1019.) Dăruitorul va restitui nu

numai capitalul ce a primit de la, donatar, dar și procentul lui.
(Laurent. XII. 514.)
|
Revocarea, donaţiunilor pentru neîndeplinirea. de sarcin
a i
dat Revocarea

loc la oare care dificultăţi în privinţa donaţiunilor mutuale, adecă, donațiunilor
acelora ce două persoane îşi fac una alteia prin acelaș act şi în mod Controversă.

reciproc (vedi
a se şti dacă

supă, p.
revocarea

175 urm.), căci se discută cestiunea
unei donaţiuni pentru neindeplinirea

de
de

sarcini atrage sau nu revocarea celeilalte donaţiuni. Pentru a,
resolvi această, cestiune, trebue să facem următoare distincțiune:
sau donaţiunile mutuale sunt adevărate donaţiuni, întemeiate numai pe afecțiune,

fără

nici un

interes

bănesc,

şi atunci ambele li-

beralităţi sunt independente una de alta, şi revocarea uneia nu atrage revocarea celeilalte; ') (argument din Art. 280 $2 şi 836);
sau una din liberalităţi este causa, determinată şi condițiunea, celeilalte, şi atunci ne mai fiind vorba de o liberalitate, ci de un
contract nenumit (do 4t des) (vedi și L. 25, $11 în fine, Dig. Lib.
5. Tit. 3), revocarea unei din donaţiuni va, trebui neapărat să atragă revocaţiunea celeilalte. (Laurent. XII. 515.)
Cât pentru donaţiunile deghisate, am vădut supră, p. 167, Donaţiuni

că ele sunt supuse tuturor causelor de revocare.

deghisate.

Revocarea pentru neindeplinire de . sarcini nu se face DiCĂ Natura acţio dată de drept, ci trebue să fie cerută în justiţie (Art. 832), și unei în A
judecătorii o vor admite numai atunci când ei vor aprecia, în su832. |
veranitatea lor, că sarcinele sau obligaţiunile impuse donatarului
nau fost esecutate de dânsul. (Comp. Cas. Fr. D. P. 52.1. 247.)
Aceasta nu este de cât aplicarea dreptului comun în materie de
condițiune resolutorie tacită, adecă a Art. 1021, care dice că con-

tractul nu este desființat de drept şi că desființarea trebue să se
ceară înaintea justiţiei, care, după împrejurări, poate acorda un
termen părței

acționate.

Prin urmare, în baza acestui tecst (1021), aplicabil în specie, Art. 1021.
judecătorii vor putea să acorde donataralui un termen pentru esecutarea sarcinelor. ?)
Mai mult încă, părţile pot stipula, ca la, ori ce contract, prin Art. 1367.

5
—

') Laurent. XII. 515 şi XIII. 16. Demolombe. XX. 589. Aubry et Rau.
VI. $ 703, p. 78, nota 3. Marcade. III. 719. Duranton. VIII. 565,
590. Pand. Fr. 1. 5527 urm. Troplong. II. 1319 și 1395.—Cu toate
aceste, cestiunea este controversată. Vedi diversele opiniuni arătate în Demol., loco supră ciţ. In privinţa revocărei pentru naştere
de fii, cestiunea e de asemene controversată. V. înfră, esplic. Art. 836.
Demolombe. XĂ. 605. Laurent. XII. 504, Aubry et Rau. VI. $ 707
bis, p. 103. Pand. Fr. IL. 5590. Marcade. III. 704. S. Lescot. III.
888. Troplong. Il. 1295, 1322. Demante. IV. 96. Cas. Fr. D. P.
52. 1. 138. D. P. 86. 1. 133. Curtea din Douai.D. P. 53, 2. 241.
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un pact, comisoriii, că neîndeplinirea sarcinelor va avea
de efect
revocarea de drept a donaţiunei, chiar fără o somaţiune
preala-

bilă. :) (Comp.

Art. 1367.)

Dreptul dăIn regulă generală, creditorul poate, la caz de neesec
utarea,
a uliga ie obligaţiunei din partea debitorului, să, ceară,
după alegerea sa, nu
donatar la e- numai desființarea convenţiunei, cu daune
interese, dar încă şi e-

fotuiarea secutarea ei, când ca este cu putinţă.

(Art.

1021.)

Naşte însă
Art. 1021. întrebarea, dacă, această soluţiune este aplicab
ilă și la donaţiuni?
Controversă. Cu, alţe cuvinte, dăruitorul poate el, în loc
de a cere revocarea,
donaţiunei, conform Art. 829, pentru neîndeplinirea
sarcinelor, să
oblige pe donatar la esecutarea sarciuelor impuse,
conform Art,
1021? Afirmativa, care era admisă la Romani, 2) este
admisibilă
şi astătli,

Donatarul nu

cu

toată

controversa

ce

esistă

asupra acestui punct, căci

impunerea unei sarcini având de efect prefacerea donaţți
unei dinti”un
contract unilateral (Art. 944) întrun contract; bilater
al sau sinalagmatic (Art. 943), Art. 1021 este aplicabil și
în specie.3
Donatarul va putea fi obligat, la esecutarea sarcine
lor: şi de cătră
cei de al treile în folosul cărora sar fi stipulat
o prestaţiune apreciabilă în bani. (Aubry et Rau. VI. $ 701,
p. 76.)
Din

cele

mai

sus

espuse

resultă

că, donatarul

nu
Pa e nici înti”un caz să se libereze de esecutarea
sarcinelor
esecutarea răsirea

pe

şi lepădarea,

obiectelor dăruite,

fie că

va

prin

putea

pă-

donaţiunea ar fi pură,

și simplă, sau oneroasă, ori însăreinătoare, căci donaţi
unea fiind un
legea părților (Art. 969 $ 1), şi nu poate
„darea, obiecrevocată de cât tot prin consimțământul părţilor.
4) (Art. 869
Controvers
$ ă.
2.) Remâne
rea şi lepă- contract, ea constitue

însă bine înțăles că donatarul ar putea
să renunţe
la donaţiune, dacă el 'și ar fi reservat. anume
această facultate,
și in lipsa. unei clause esprese, judecătorii
ar putea să decidă că
aceasta

a fost intenţiunea părţilor. 5)

')

Demolombe. XX, 607. Laurent. XII. 505. Aubry
et Rau. VI. $ 707 bis
p. 103, nota 4. Arntz. IL. 1912. Demante.
IV. 96 bis IV. Marcade.
Il. 704. Pand. Fr. L. 5596 urm,— Contr
ă. Coin-Delisle. Art. 956,
No. 4. 8. Lescot. II. 889.
2) Vedi Legea 9. Cod. Lib. 8. Tit, 54.—
Vegi
Tit. 38, de contrah. emtione et vendit., care şi L. 3. Cod. Lib. 4.
face o aplicaţiune însemnată

a, acestui

prineip

la ipotesa

unei

donațiuni prin care dăruitorul ar fi impus donatarului sarci
na de al alimenta.
*) Demolombe. XX. 575. Laurent. XII,
489, 490. Duranton. VIII. 17,
444, 544. Aubry et Rau. VI. $ 701, în
fine, p. 77. Marecad6. III.
700. Bonachi. IV. p. 117. Vegi Mourl
on. II. 720, 721 şi Demolombe, XX. 572 urm. care arată diferi
tele sisteme.— Contră.
Demante. IV. 96 bis 1.
*) Pand. Fr. L. 5486. Laurent, XII,
489.
tecst şi nota 11. Duranton. VIIL 17. Aubry et Rau. VI. $ 70,
Toullier. D. III (partea 1.)
283. Coin-Delisle. Art. 894, No. 7.
Cu toate aceste, cestiunea este
controversată. Vedi diversele opiniuni
şi distincțiuni arătate în

Demolombe. XX. 572—575

5) Auby

și în Pand. Fr.

et Rau. VI. $ 706, p. 101, nota 11, 1. 5481—5485.
în fine. Pand. Fr, L. 5487.

NEÎNDEPLINIREA SARCINELOR-—ART. 830, 832.
Donatarul
cinele care

i-au

fiind personal
fost impuse,
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obligat cătră dăruitor a esecuta, sar- Perderea o-

de

aică resultă că perderea obiectelor

dăruite întâmplată prin caz fortuit, în urma

ae

donaţiunei, nu Par li- liberează pe

bera de această obligaţiune, şi donatarul va fi silita
esecuta
cina cu propria sa avere, în caz când obiect
ele dăruite ar fi
rit cu totul, căci, donatarul fiind proprietarul
acestor obiecte,
guba îl priveşte pe densul, conform principiului
: res perit

sarpepado-

donatar.

mino. ') (Comp. Art. 1191 şi 1156.)
Toate donaţiunile, ori cât de neînsemnate ar fi, chiar
și acele bonaţiunile
făcute

prin contractul de

căsătorie, sau ascunse sub

forma unui Pee evo

contract cu titlul oneros, sunt supuse acțiunei în revocare pentru
neindeplinirea, sarcinelor impuse. 2)
Revocarea poate fi cerută de însuși dăruitorul, de moşten
i- Persoanele

toriă,5) şi chiar de creditorii sei, în basa Art. 974. 4)

Acţiunea creditorilor ar putea, însă fi respinsă atât prin finea

care pot cere

de neprimire trasă din renunțarea dăruitorului, cât și prin
escepțiunea întemeiată pe însăşi renunțarea creditorilor, renunț
are care
poate fi nu numai espresă, dar şi tacită. 5)

Acţiunea în revocare pentru neîndeplinire de sarcini va maă Cesionarii
putea încă fi esercitată de cătră cei de al treile cesionari la care
dăraitorului.
dăruitorul ar fi trecut dreptul seu prin un contract cu titlul gratuit sau oneros. 6)
Pentrn ca, cineva să poată însă cere desființarea, unei donaţiuni pentru neindeplinirea de sarcini, trebue să aiba interes la aceasta,

căci dacă

instanța

de

fond

ar constata,

lipsa. de interes şi

de prejudiciii pentru acela care urmărește anularea donaţiunei, nu
sar putea cere casarea decisiunei care ar fi respins 0 asemene
cerere. (Cas. Rom. Dreptul pe 1885, No. 65.)
Acţiunea în revocare se va urmări atât în contra donataru- Persoaneleîn
———
E
contra cărora

') Demolombe. XX. 577. Pand. Fr. |. 5492. Comp. Troplong. I. 69 șiectnea e
367.
—

In urma acceptărei donaţiunei, donatarul n'ar fi deci primit sercitată.
a susține că sarcinele impuse erau mai mari de cât valoarea bunurilor dăruite. Demolombe. XX. 578. Pand. Fr. |. 5493.
:) Demolombe. XX. 583, 584.— Donaţiunile făcute în favoarea căsătoriei nu sunt din contra revocabile pentru ingratitudine. Art. 835.
5) Moștenitorii dăruitorului vor putea deci să continue acțiunea în Moştenitorii
revocare pornită de cătră autorul lor, şi chiar s'o intente ei singuri, dăraitoralui.
pentru

că dreptul

la resoluţiune

este

un

drept eminamente bănesc.

Laurent. XII. 497. Demolombe. XX. 592. Pand. Fr. 1. 5547. Troplong.
II. 1300. Mareade. III. 700. Aratz. IL. 1914. Aubry et Rau. VI.
$ 707 bis, p. 103. Mourlon. II. 728.
*) Laurent. XII. 498. Arntz. IL. 1914. Mourlon. II. 728. Demol. XX.
595. Duranton. VIII. 540. Demante. IV. 96 dis IL. Pand. Fr.l.
5555 urm. Maread€. III. 700. — Contră. Coin-Delisle. Art, 954, No. 11.

Laurent. XII. 498. Pand. Fr. 1. 5560. Comp. şi D. P. 62. 2. 204.

*) Laurent. XII. 500. Pand. Fr. Donations. |. 5562. urm. Demolombe,
XX. 596. Demante, IV. 96 ss III. S. Lescot. III. 861.
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830, 832.

lui cât şi a moștenitorilor sei, ear nici intrun caz în contra celor
de al treile la care bunurile dăruite ar fi fost transmise de donatar, şi care nu pot fi acţionaţi de cât prin o acţiune în revendicare, în urma, revocărei donaţiunei față cu donatar. !)
Art. 1890.
Acţiunea în revocare pentru neîndeplinire de sarcini se va
prescrie prin 30 de ani, conform dreptului comun. 2) (Art. 1890.)
Cât pentru acţiunea în revendicare ce dăruitorul ar esertita

Ireacrlerea în contra

celor

revendicare Va prescrie

de

al treile detentori

fie prin 30

de ani (Art.

ai imobilelor

1890),

fie

dăruite,

prin

esercitată de ani, după distincţiunea stabilită de Art. 1895 urm,

contra, celor

de al treile.

Art.
Punere în în-

ea, se

10 sau 20

In cât priveşte detentorii de mobile, ei vor putea să invoace
1909, dacă sunt de bună credinţă, 2)
Remâne acum să esaminăm cestiunea de a se şti dacă cere-

târțiere ado- ea în revocare a unei donaţiuni pentru neîndeplinire

de

sarcini

Controversă. este sau nu supusă formalităţei punerei în întârdiere a donatarului. Unii respund afirmativ, fără însă a'şi da osteneala de a motiva părerea, lor. ) Adevărul este însă că acțiunea în revocare nu
va putea nici o dată să fie respinsă pentru lipsa de punere în
intărdiere a donatarului, pentru că nicăiri legea, nu prevede această
formalitate, şi nici o fine de neprimire nu poate să fie invocată
de cât în virtutea unui anume tecs. Tot ce se poate dice este că,
în lipsă de punere în întârdiere, donatarul va putea, pe de o parte,

cât timp revocarea n'a fost încă
aducând

sarcina

la îndeplinire,

admisă de Justiţie, s'o împedice

obținând

chiar pentru

aceasta

un

termen de la judecători (At. 1021), ear pe de alta, să nu fie
responsabil de daune înterese în baza Art. 1081, după care daunele nu sunt datorite de cât atunci când debitorul a fost pus în

intârdiere de ași îndeplini obligaţia sa.?)

11.

Revocare pentru îngratitudine

|

Dreptul Ro-

sau lipsă de recunoștință din

pariea donutarului. — Generalităţi.

La Romani, în dreptul vechii, donaţiunile erau în princip
irevocabile, ca ori şi care convenţiuni. Acest princip suferea
însă
') Mourlon.

Il. 728.

Laurent.

XII. 501. Duranton.

VIII, 551. Arntz

UL. 1914. Demol. XX. 594. Pand. Fr. [. 5573. 5574. Vegi p. 245, 246.
) Arntz. IL. 1914. Le Roux de Bretagne. Prescription. IL. 807.
Bo-

nachi. IV. p. 129. Pand. Fr.1. 5621, 5622. Demante. IV. 96 bis
III. S. Lescot. III. 868. Demol. XX. 602. Laurent. XII. 510. Mourlon.
II. 729.
— Vegi însă Marcad6 (III. 710), care aplică la casul de
față prescripţia de 10 ani prevădută de Art. 1900, făcând
astfel
confusiune neertată între acțiunea în anulare și acea în resoluţiu o
ue.
2) Mourlon. Il. 729. Vedi şi supră, p. 239 şi
246.
*) Aubry et Rau. VI. $ 707 bis, ab înitio, p. 102.
'Troplong. II.
_ 1295, 1297. Cas. Fr. Sirey. 52. 1. 495.
*) Laurent. XII. 503. Demolombe. XX. 600. Pand.
Fr. 1. 5576.85.
Lescot,

III. 856. Vegi

și D.

P.

53.

2.241.

D. P.

86.2.

38.

INGRATITUDINEA DONATARULUI.—GENERALITĂȚI.
o escepţiune pentru donaţiunile făcute
adecă robilor lui desrobiţi, care erau
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de patron liberţilor sei,
în tot-deauna, revocabile,

căci legea 6 $ 1. Dig. Lib. 25. Tit. 3 făcea pe liberţii ingraţi
să peardă beneficiul libertăţei. Mai târdiu însă, dreptul de revo-

care, care era unul din privilegiile patronului, fu restrâns numai
la două casuri determinate, şi anume, la casul de ingratitudine
din partea libertului cătră patronul seu, şi la casul când patronul

dobendea în urmă copii. (L. 1. Cod. Lib. 8. Tit. 56.) Cu toate
acestea, este de observat că, încă din timpurile lui Papinian, nerecunoştinţa era o causă de revocare a donaţiunilor făcute de cătră
tatăl și mamă copiilor lor. (L. 31 $ 1. Dig. Lib. 39. Tit. 5;—
L. 7 şi 9. Cod. Lib. 8. Tit.56;—L. 2 Cod. Theod. de revocandis
donationibus.) In fine, Justinian a generalisat această disposiţie,
declarând în anul 530, prin legea așa disă Generaliter (L. 10.
Cod. Lib. 8. Tit. 56), toate donaţiunile revocabile pentru causă de
ingratitudine. Casurile de nerecunoştință propriu disă sunt, după
această lege, în număr de patru, şi între ele nu figurează refusul
de a da alimente. La adevăratele casuri de ingratitudine trebue
să mai adăogăm încă revocarea pentru neindeplinirea sarcinelor

sub care donaţiunea fusese făcută, căcă Justinian privea neindeplinirea acestor sarcini ca un act de ingratitudine. (L. 10. Cod. Lib.
8. Tit. 56.) (Vedi şi supră, p. 244.)
In codul Calimach însă, aceste cause de revocare sunt deo- Dreptul nos-

sebite, ca, și astădi, ca unele ce nu produc acelaş efect (Art. 830, Wu anterior:
mach.
834 din codul actual) şi Art. 1288 din codul Calimach prevede
că darurile făcute cu însărcinare (sub modo) sau sub condiţie atuncă numai se oboară, când însăreinările sau condiţiile nu se vor
împlini, ear Art. 1275 din acelaş codice prevede că darurile se
oboară, dacă primitorul lor se va face vinovat de o mare nemulțumire cătră dăruitorul, al său făcător de bine.!) Codul Caragea
vorbește de necunoştinţă. (Art. 7, partea IV, cap. 1.)
„ Care

este

temeiul

al acestei cause

juridic

de revocare?

Au- 'Temeiul re-

torii sunt astăţi unanimă pentru a recunoaşte că revocarea pentrugu ingratituingratitudinea

donatarului

nu

se întemeiază

pe

interpretarea

inței părţilor, adecă pe o condiţie resolutorie subințeleasă,

vo-

ca re-

dine. Pe-

deaPsă-

vocarea pentru neindeplinirea de sarcini (szpră,p. 244,245), căci con1) Art, corespundător din codul Austriac (948) prevede că donaţiunea Codul Auspoate fi revocată dacă donatarul s'a făcut culpabil cătră binefăcă- triaeşi codul
torul seu de o ingratitudine gravă, adecă de un atac contra per- Calimach.
soanei, onoarei, libertăţei sau averei dăruitorului, așa în cât să se
poată procede în contra culpabilului după codul penal, fie din oficii,
fie după

cererea

părţei lesate.

Vedi și Art. 1276 din codul Calimach,

care dice că mare nemulțumire se socotește vrăjmășirea ricței
dăruitorului sau vătămarea lui la trup, la cinste, la slobozenie
sau la avere.
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diţia resolutorie tacită neputând fi subinţeleasă de cât în contraetele bilaterale (Art. 1020), recunoştinţa, această datorie morală a
donatarului, pe care Ciceron o numea muma tuturor virtuţilor, *)
nu poate să transforme donaţiunea întrun contract sinalagmatic.
Revocarea nu este decă în casul de faţă de cât o pedeapsă, un fel
de confiscare particulară, după cum dicea Ricard, pe care legiui-

torul o pronunță în contra donatarului ingrat, în numele moralei
calcată în picioare, şi această pedeapsă se datorește legei, ear nu

intenţiunei presupuse
Analogie în-

Taptele

care

a

părților

atrag

contractante.?)

revocarea

donaţiunei

pentru

ingratitudi-

tre casurile
ea donatarului (Ant. 831) au o mare analogie cu acele care pot

tate şi revo-să atragă escluderea

igratiulive (Art. 655.) Nu

de la moştenire pentru causă de nedemnitate.

trebue însă să confundăm

aceste două

materii,

Art. 655 şi căci legea s'a arătat mult mai aspră cu primitorul darului de cât
cu moștenitorul ab intestat. 3)
Justificarea
Această asprime se poate justifica prin următoarele conside-

“Pimp rațiuni: 10 donatarul care ţine bunul dăruit numai în virtutea Vo-

pentru revo-inţei şi a liberalităţei dăruitorului este mai culpabil de cât moşteni-

carea ouă” torul care ţine dreptul seu numai de la lege;
mite

cu mai mare

derea,

de

ușurință

la moştenire,

pentru

o derogare

şi o schimbare

intestat,

când

pe

revocarea
că

2 legiuitorul ad-

donaţiunilor

escluderea,

de cât

esclu-

de la moștenire

este

la ordinea, regulată a moștenitorilor ab

revocarea

donațiunei

este

o

întoarcere

la

acea

ordine legală a moștenirilor. Aceste motive nu sunt la adăpost de
ori ce critică, însă cu toate aceste, în lipsă de tecst, ele sunt sin-

gurele

pe

care legiuitorul

a putut

De aici resultă că casurile
interpretate
1)
2)

Deosebire

între
casurile
de nedeuni
e

în vedere. %)

a donaţiunei nu potfi

prin

casurile de nedemnitate. 5)
„Hec est virtus non solum mazima, sed etiam mater
omnium
virtutum.“ (Ciceron. Pro Plancio, $ 33.)

Laurent.

XIII.

1. Demol.

XX.

617.

Arntz.

II.

1916.

Mourlon.

730. Demante. IV. 98 dis 1. Pand. Fr. 1. 5669. Pothier. Donations.II.
Sa LII. 180.— Contră. Domat. Lois civiles. Tit. IX, Sa 3, Art.
1,p.113.
5) Eată, în adevăr, deosebirile care esistă între aceste
două materii:
0
1

Revocarea,

tate şi revo-

nedemnitatea

carea p. in-

presupusă

gratitudine,

să le uibă

de revocare

pentru"1

înoraţi
:
ingrati
tudine

este mai mult

a lui de

cujus.

are.

.
caracte
r

un

o eselusiune
T. Huc.

Cod.

care

Italian.

penal,

derivă

din

|. p. 176

A
pe când

voinţa
urm.;

2" atentatul la viaţa dăruitorului este o causă de revocar
e a donațiunei, chiar când nu esistă în contra donatarului
nică o condam-

nare, pe când moștenitorul nu poate fi eselus
pentru aceeaş causă
de cât în urma unei decisiuni remasă definit
ivă (Art. 655, 1%);
3” delicte

le, crugimile, injuriile grave și refusul de a da
alimente
dăruitorului care s'ar găsi în lipsă, pot.să aducă revoca
rea donaţiunei,
fără însă a constitui o causă de nedemnitate. Comp.
*) Comp. Arntz. II. 1920. Mourlon. Il. 134. Demolombe. Mourlon. II. 734.
XX. 619. Laurent.
XIII. 2. Demante. IV. 98 dis IL. Pana. Fr. 5671.
Aubry et Rau.
VI. $ 708. nota 2, p. 105. Duranton. VIII.
555.

*) Laurent, XIII. 2. Demante. IV.
Coin-Delisle. Art. 955. No. 5.

98

dis IL

Bonachi.

IV.

p. 122.

INGRATITUDINEA

A.)

Faptele

care

DONATARULUI—ART.

constituese

831.

ingratitudinea
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donatarului.

Art, 831. — Donaţiunea între vii se revoacă pentru ingratit
udine
în casurile următoare: 1* dacă donatarul a atentat la viața donator
ului ;
2"

dacă

este

culpabil

în

privinţa-i

de

delicte,

crudimi

sau

injurii

grave; 3* dacă, fără cuvânt, 1) îi refusă alimente. (Art. 185 urm.
190 3
212, 280, 655 urm. 832 urm. 930 C. C. Art. 955 C. Fr.)
Faptele care atrag revocarea, donaţiunei pentru ingratitudine

sunt în număr de re: 10 atentatul din partea donatarului la viaţa
dăruitorului;, 2" delictele, crudimile sau injuriile grave ce dăruito-

rul ar fi suferit

de

la donatar;

30 refusul

de

alimente din partea

donatarului, dacă dăruitorul este în lipsă.
Toate faptele de ingratitudine imputabile donatarului vor PU-

Dovedirea

tea fi dovedite prin marturi și presumţiuni, pentru că. dăruitorul faptelor
de
,
xy
4
o
ingratitudine.
na putut să și procure în
contra donatarului y o dovadă - scrisă
des-

pre atentatele, crudimile şi injuriile de care
făcut culpabil. (Art. 1198, 1203.)
Aceste

cause

limitativ

determinate

acest

de legiuitor

care pot să atragă revocarea donaţiunei, pentru

vorba

de

o pedeapsă,

şi ştiut

este

din

urmă

sunt

singurile Faptele care

s'a

că, în specie, este tu

că toate disposiţiile penale sunt nea, sunt li-

de strictă interpretare; *) de aceea, tecstul francez prevede că re- mitativ de-

vocarea

nu

va, putea

să aibă

loc decât în casurile următoare, ear

legea 10, Cod. Lib. 8. Tit. 56 dice:
1) Fără
dause

cuvânt...

Aceste

de legiuitorul

ex his enim tantummodo causis.

de lege.

cuvinte nu esistă în tecstul fr., ci sunt a- Casurile în

nostru,

după

Art.

1081 din codul Italian, unde care donata.

se dice că donaţiunea poate fi revocată pentru ingratitudine: se rul este în
gli neghi indebitamente (adecă fără cuvânt) gli alimenti. Cuvânt drept anu da
legitim de refus ar fi atunci, de es., când dăruitorul n'arfi în lipsă, alimente dăsau când primitorul darului ar fi scăpătat

vede

Art;

1273

din codul

nota

1.

şi

el,

după

cum pre-

Calimach. (947 Austriac.)
— De asemene,

cuvânt legitim de refus ar mai fi atunci când dăruitorul ar fi având
rude bogate de la care el ar avea dreptul să ceară alimerite (Art.
185 urm.), căci el n'ar mai fi în lipsă de câte ori ar putea să'și
procure cele trebuitoare vieţei pe o altă cale. Laurent. XIII. 1].
De:nolombe. XX. 647. Marcade. III. 703. Mourlon. Il. 733. Arnty. II.
1919. Aubry et Rau. VI. $ 708, p. 106, teest şi nota 8. Pand. Ir.
I. 57830. — Contră. Duranton. VIII. 558. Bayle-Mouillard asupra lui
Grenier. II, 213, nota c. Veţi şi lucrarea noastră, Tom. ÎI, partea

II, p. 85,

2)

Demolombe. XX. 641. Troplong. II. 1307. Pand, Fr. I. 5722.— Legea,
10. Cod. Lib. 8 Tit. 56 recomândă judecătorilor de a nu se opri
de cât la o dovadă clară și coneludentă, ss fuerint în judicium dilucidis argumentis cognitionaliter approbaia, ceea ce este o regulă
aplicabilă la toate acţiunile în genere, și mai cu samă la acţiunile
penale și revocatorii.
2) Nulla poma sine lege sau penalia non sunt extendenda. Comp.
Laurent. XIII. 1. Demolombe. XX. 620. Mourlon. 11.731. Aentz. IL.

1920. Duranton. VIII. 554. Toullier. D. III. (partea 1) 330. Aubry et

Rau. VI. $ 708, nota 1.
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Atentatul la
viața dăruitorului.

Prima, causă de ingratitudine, şi cea mai gravă din toate, este,
după cum să esprimă Art. 1276 din codul Calimach, vrăjmășirea

vieței dăruitorului ') sau,

tentatul

culum
nu

după

de cătră donatar*)

aliquod ei întulerit.

cere,

în contra

se esprimă

tecstul

si

(L. 10. Cod. Lib. 8. Tit. 56.)

de astă dată,

0 condamnare

cum

la viaţa dăruitorului:

precum

cere în Art.

donatarului

(suprâ,

655,

p.

actual,

vite

a-

peri-

Legiuitorul
ca să esiste

252, nota 3), fiind

în de ajuns ca el să fi manifestat într'un mod neîndoelnic voința,

Revocarea
m'are loc
când faptul
nu poate fi
imputabil
donatarului.

Art. 215 şi
655.

de a omori pe dăruitor, de unde resultă că revocarea va, fi pronunțată în contra donatarului, chiar dacă condamnarea, lui ar fi
devenit imposibilă, de esemplu, prin prescrierea acţiunei publice. *)
(Art. 593 Pr. Pen. modificat prin legea din 17 april 1875.)
Revocarea donaţiunei ar putea fi admisă, chiar în casul când
nici o condamnaţiune penală n'ar fi fost posibilă contra donatarului, pentru că faptul de care el sar fi făcut culpabil n'ar întruni caracterele unei tentative în sensul codului penal. *)
Cuvântul atentat implică în şine voința, criminală de a omori,
animus occidendi; 5) de unde resultă că nu se poate admite revocarea de câte ori faptul nu poate fi imputabil donatarului, când
de esemplu, el Va comis întrun acces de nebunie (Art. 57 Cod.
Pen.), sau fiind în legitimă apărare (Art. 58, 256 urm. Cod. Pen),
1)

Art.

215

divorț,
655 de
2) Pentru
trebue

din codul

actual

vorbește,

de

asemene,

în

materie

comise

de

cătră însuși

de,

de vrăjmășirea vieţei unui din soț de cătră celalt, ear Art.
moștenitorul care a încercat să omoare pe defunct.
ca donaţiunea să poată fi revocată, actul de ingratitudine
deci să fie posterior donațiunei (Demol. XX. 638), ear fap-

tele de nereciunoştință

trebue

se fi fost

primitorul darului, ear nu de un membru al familiei sale. Demolombe. XX. 635, 635 dis. Bonachi. IV. p. 123. V. înfră, p. 256, nota
5.

2) Demolombe. XX. 621. Arntz. II. 1918. Mourlon.

IV. 98
*) Astfel,
ruitor,
de cât
eroare,
vedere

penal,

o tentativă

de

asasinat

niște crime neisbutite (delits manquts)

penale,

ÎL. 731. Demante.

bis II. Pand. Fr. L. 5674. S. Lescot. III. 873.
faptul din partea donatarului de a trage cu pușca în dăcu intenţiunea de al omori, de şi arma nu era încărcată
cu praf, sau faptul de ai da o băutură pe care el, din
o credea otrăvitoare, de și nu constituesc, din punctul
de
totuşi vor fi considerate

sau

de

otrăvire,

ci

numai

care nu cad sub scutul legei

ca un atentat la viața dăruitorului,

pentru că din ele resultă animus oceidends. Demolombe.
XX. 622.
Aubry et Rau. VI. $ 708, p. 105, teest și nota 3. Pand.
Fr. 1. 5675.—

Vedi însă Duranton. VIII. 556.- Laurent. XIII. 3,

5) Atentatul la viaţa dăruitorului lăsând a se presupu
ne o voinţă criminală din partea donatarului, lipsa de îngrijire
sau de asistență
din
partea

acestui

din urmă

n'ar denota

întrun

mod

voinţa de a grăbi moartea dăruitorului, și ca atare, mar neîndoelnie
putea să
aducă revocarea donaţiunei. Cas. Fr. D. P. 1886.
1. 222. Pand,
Fr. Donations, 1. 5683,

INGRATITUDINEA DONATARULUI.—ART. 831.
sau când omuciderea 'era ordonată de lege şi
toritatea legitimă. !) (Art. 327 Cod. Pen.) ete.
Cât

pentru

crimele

pe

care

codul

penal

255

comandată
le declară

de auscusabile Crime scusa-

(Art. 250 urm. cod. pen.), ele constituesc nişte atentate care cag bile: Art. 350

sub aplicaţiunea Art. 831

revocarea,

donaţiunei.?)

Rănirile

și care, prin urmare, vor putea să aducă

sau lovirile voluntarii prin care donatarul

ar fi pro-

Pen.
Răniri sau

dus moartea, dăruitorului, fără însă a avea intențiunea de al ucide pari a

(Art.

241,

242 cod. pen.), n'ar

fi o causă de revocare

a donaţiunei, venit moar-

pentru că, în specie, lipseşte animus accidendi, însă ar putea, dintr'un ea. Art. 241

alt punct de vedere, să constitue.un delict care, după $ 2 al Art. 831,
poate să atragă revocarea donaţiunei. 3)
Faptul

că

donatarul

ar fi fost

minor în momentul

na.

când a a- Minoritatea

tentat la viața dăruitorului n'ar putea să”i servească de scusă, dacă, donatarulni.

Sar constata că el a lucrat cu pricepere (comp. Art. 62, 63 Cod.
Pen.), căci revocarea donaţiunei fiind o penalitate civilă, trebue
să se pronunţe contra, ori cărei persoane care a lucrat cu price-

pere. *) In delictis neminem tas excusat. (Comp. Art. 1162 C. 0.)
Aceeaşi soluţiune ar fi, fără nici o îndoeală, aplicabilă atât Imterdieţia

donatarului interdis (Marcad6. III. 701. Demol. XX. 628), cât și plonatarului,

femeci măritate care, în calitate de donatară ingrată, nu Sar putea, sustrage de la pedeapsa revocaţiunei, sub cuvânt că n'ar fi fost

autorisată,

sau

că convenţia ei matrimonială

narea averei sale.

(Demolombe.

XX.

dimi sau

injurii grave.

Această

permite

înstrăi-

629. Pand. Fr. IL. 5682.)

Al doile caz de ingratitudine definit

în care donatarul s'a făcut culpabil

n'ar

ritată.

de Art.

831

este

acel

Delicte,

cătră dăruitor de delicte, cru- Sa

causă

de

ingratitudine

este, după din partea

cât vedem, complecsă și cuprinde toate actele contrarii siguranței donatarulni.

proprietăţii şi onoarei dăruitorului,
trup, la cinste sau la avere, după
din codul Calimach. (Art. 948 Cod.
Cuvântul delicte însămnează aci
codul penal sau de o lege specială,

care vatimă pe dăruitor la
cum se esprimă Art. 1276
Austriac.).
toate faptele reprimate de
fie acea faptă calificată crimă,

Delicte.

1) Demolombe. XX. 624. Demante. IV. 98 dis III, Troplong. II. 1308.
Arntz. Il. 1918. Pand. Fr. Donations. |. 5677. ) Demol. XX. 625. Troplong. II. 1309. Demante. 1V. 98 dis III. Pand.

Fr. 1. 5678. — Veţi și Tom. III al lucrărei noastre, p. 242, nota 3.

Cât pentru casul în care donatarul s'ar fi bătut în duel cu dăruitorul, nu cred că aceasta să poată fi, cel puţin în regulă generală,

considerat ca un atentat la viața lui. Comp. și Demol. XX. 626.
2) Demol. XX. 627. Demante. IV. 98 bis II. Pand. Fr. 1. 5680. Vegi
şi Tom.

*)

ÎII al lucrărei noastre, p. 242, nota 3, ab initio.

Demolombe. XX. 628. Arntz. II. 1918. Toullier. D. III. (partea ID)
338. Magnin. Minorites. IL. 1052. Aubry et Rau. VI. $ 708, p. 106.

Duranton. VIII. 564. Pand. Fr. Donations. 1. 5681. Pothier. Donations. Sa III, Art. 3, $ 2, No. 193.

Duel.
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delict, sau contravenţie polițienească. :) Espresiunea este în
generală și dă drept judecătorului de a admite revocarea
ce esistă un fapt reprimat de lege, fără ca se esiste vre
damnare în contra donatarului culpabil.
Nu numai
Adjectivul grav, care se vede la finele Art. 831, se

injuriile,

dar

și delictele NUMAI

v

at

la

A

injurii, însă, cu

toate

aceste, nu

mai

y

.

puţin

adevăr
îndată
o con-

|

adevărat

referă este

trebue să fie că, judecătorii, suverani apreciatori ai faptelor, nu vor admite re5%
vocarea de cât atunci când delictele, ca și injuriile, vor presintao
gravitate

morală

oare

care, ?) si jacture

molem

ex

însidiis

suis

îngerat, que non levem sensum substantie donatoris imponai. (L.
10. Cod. Lib.8. Tit. 56.)
Delicte în
Prin espresiunea generică delicte trebue să înțălegem nu nu-

contră AXerol- moi

crimele şi delictele

avereă 5) dăruitorului,

în contra

după

cum

persoanei,

prevede

Lib. 8. Tit. 56, cât și Art. 1276

dar

espres

şi în contra

atât L. 10. Cod.

din codul Calimach. 4)

Delietul trePentru ca delictul să poată da loc la revocarea donaţiunei,
bue să emane
a
4
Are
:
de la dona €l trebue
să,> fie îndreptat
de- donatar, sau de altul, din- ordinul
seu,”)5
târ şi să fie personal

în contra,

dăruitorului

andreptat în resultă că, dacă donatarul voind
itorului.

sau

în contra

averei

sale, de unde

să lovească pe altul, din greşală

0

') Laurent. XIII. 5. Demolombe. XX. 631. Pand. Fr. Donations. 1,
5685. Mareade. II]. 702.
*) Laurent. XIII. 5. Demolombe. XX. 632. Arntz. II. 1918. Demante.
_IV. 98 bis IV. Pand. Fr. 1. 5686. Marcadâ. III. 702. Aubry et Rau.
VI. $ 708, p. 106. Troplong. IL. 1313.
2) Laurent. XIII. 5. Demolombe. XX. 631. Arntz. IL. 1918. Mourloan. II.
702. Mareade. III. 732. Troplong. II. 1310. Duranton. VIIL 557. $.
Lescot. III. 874. Pand. Fr.I. 5689. Demante. IV. 98 dis IV. — Contră.
Poujol. Art. 955, No. 6.
Astfel, furtul (Art. 306 urm. Cod. Pen.), abusul de încredere
(Art. 322 urm. Cod. Pen.), înșălăciunea (Art. 332 urm. Cod. Pen.)
comise

în paguba

dăruitorului

ar putea

să

deie

loe

la

revocarea

donaţiunei. Pand. Fr. 1.5690 urm. Demolombe. XX. 631. Laurent. XIII.
5. Trib. Lyon. D. P. 67. 3. 31. — Pentru aceasta nu este însă nevoe, precum cere L. 10. Cod. Lib. 8. Tit. 56, ca paguba suterită
de dăruitor să fie considerabilă, căci, după cum observă cu drept
cuvânt Laurent (XIII. 5), revocarea donaţiunei nu va atârna
de

Quantumul

pagubei,

Pand. Fr. 1. 5693.
a mers

deci prea

ci de

Curtea
departe,

caracterul

moral

din Paris (Bspert.
când

loc de cât atunci când paguba

mijloacele sale de esistență.

a decis

adusă

că

al delictului.

Comp.

și

Dalloz.

Disp. 1840)

revocarea

nu va avea

dăruitorului ar

compromite

'Tot inadmisibilă este şi părerea, lui

Duranton (VIII. 557), care susține că sustracţiunile de o mică însemnătate n'ar fi îndestulătoare pentru a aduce revocarea donaţiunei.
*) Vegi şi Art. 6, P. IV, cap. 1. Cod. Caragea, care prevede
că darul se
poate lua înapoi când primitorul darului va păgubi pe dăruitor.
> Faptul deci, ori cât de grav ar fi, care n'ar fi emanat
dela însuși

donatarul, ci de la epitropul,

putea, săi fie imputat

soţul,

copiii

sau

părinţii

sei, n'ar

lui şi să aducă. revocarea donațiunei. Demol.

XX. 635. Pand. Fr.I. 5698. Pothier. Donations, 192. V. p. 254, nota
2.

INGRATITUDINEA

DONATARULUI. — ART. 831.
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sau din nedibăcie a lovit pe dăruitor, revocarea
donațiunei nu va
putea să fie admisă, pe când ea ar putea să
fie admisă, din contra, în ipotesa inversă, adecă în casul când donat
arul voind alovi

pe dărtitor,

din

Delictul

greşală, ar

comis

fi lovit pe

de donatar

lui dăruitorului, oră a rudel

altul.1)

contra, persoanei sau averei soţu- Delicte co-

or sale de aproape se va. considera însă ca, Pe eonită
un delict îndreptat în contra însuși dăruitorului. 2)
(Comp. Art. 957.) ruitorului,
Această

soluţiune

atât

era admisă și la Romani. ?)

de morălă, aplicabilă şi la injurii grave,

Ingratitudinea fiind personală aceluia care s'a făcut
il Ingratitudide niște fapte anume prevădute de lege, delictele comise culpab
de
barnea este perbat par putea

să aducă revocarea donațiunei făcută femeei

sale,

dacă ea n'a avut nici o complicitate cu barbatul. (Demol.
XX. 635 bis.)
Tot penttu aceleaşi motive, delictele sau injuriile ce dărui
torul
ar fi suferit de la moștenitorii donatarului, în urma morţe
i aces-

îmi din

urmă, n'ar putea

„Prin crudimă

să aducă

revocarea

liberalităţei. +)

(sevitia), legiuitorul înțălege vătămarea la trup,

după cum se esprimă codul Calimach, adecă actele
de asprime,
de brutalitate, de vexaţiune sau de r&utate indreptate
în contra

Crudimi.

dăruitorului (comp. Art. 212), si manus împias în cum
inferat.
(L. 10. Coq. Lib. 8. Tit. 56.) Se înțălege de la sine că
aceste
acte vor trebui se fie grave pentru a aduce revocarea donaţ
iunei,
de şi cuventul grav, care se vede la finele Art. 831, nu
se referă de cât la injurii. (Laurent. XIII. 4. Demolombe. XĂ.
630.) Actele de crudime n'au însă nevoe de a fi pedepsite de codul penal, căci atunci ele ar fi cuprinse sub denumirea, de delict
e. 5)
Donaţiunea mai poate încă fi revocată pentru injurii sau in- Injurii
grave.
sulte grave (injuri atroces) (comp. Art. 212), sau vătăm
are la
cinste, *) după cum se esprimă Art. 1276 din codul Calim
ach, fără
a se destinge dacă aceste injurii sau insulte au fost comise
de do1) Demol. XX.
*) Demol. XX.
VIIL. 557

bis.

633. Coin-Delisle. Art. 955, No. 9. Pand. Fr. [. 5695.
634. S. Lescot. III. 875. Troplong. IL. 1316. Duranton.
Pand.

Fr.

Donations.

|.

5696,

5697.—Vedi

însă

Jacquinot. De Pirrevocabilite des donations, p. 112.
3) „Patitur quis injuriam non solum per semetipsum, sed etiam
per
hberos suos, item per uzorem suam....* (Instit. Ş 2. Lib. 4. Tit.
4.)
*) Demol. XX. 635 ter. Duranton. VIII. 562. Mass6-Verge. III.
p. 232,
nota

2. Pand.

Fr.

Donations. L. 5701.

5) Demol. XX. 630. Pand. Fr. 1. 5684. Crudimile ar putea să resulte
nu numai din rele tratamente îndreptate contra persoanei fisice
a
dăruitorului, dar şi în o omisiune din partea donatarului, de esemplu,
în faptul de a părăsi pe dăruitor într'un pericol de care putea
să'l scăpe. Demolombe, loco cit,

5)

Vedi

și Art.

6 din codul

Caragea,

partea IV, cap.

1 care

că darul poate fi cerut înapoi când primitorul darului

pe

dăruitor.

prevede

va necinsti
17

Codul Ca-

ragea,
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natar în public sau în secret, în conspectu, aut în solitudine, şi
dacă, ele resultă din acte scrise, din cuvinte şi chiar din fapte,
precum ar fi, de esemplu, relațiunile culpabile ce donatarul ar fi
avut cu fiica sau soţia dăruitorului.!)
Singura. condiție pe care o cere Art. 831 este ca injuria sau
insulta

să

tie

gravă

(atrocis),

adecă,

după

cum

se esprimă Po-

thier, să atace reputațiunea dăruitorului în părțile sale cele
mai esenţiale, precum în probitatea şi în moravurile sale. Judecătorii vor aprecia gravitatea insultei după împrejurările fie cărui
fapt, ţinend samă de condiţiunea şi educaţiunea părților, de secsul
şi vârsta lor, de mijlocul în care ea sa produs, de publicitatea
mai mică sau mai mare ce i sa dat?) etc.
Refusul femeIn puterea, acestor principii, cu drept cuvânt s'a admis că re-

e dea socul fusul obstinat al femeei de a locui la un loc cu barbatul seu, în

seu. —Injurie urma, unei senținți definitive care a condamnat-o

5%

la domiciliul

Cerereain in-

conjugal,

a se

reîntoarce

ar constitui din partea ei o insultă gravă

de natură a aduce revocarea donaţiunei ce i-ar fi făcut barbatul. 2)
Cererea, în interdicţie ce un fiu ar face în contra tatălui seu

cer diiipon nefiind de cât eserciţiul unui drept, n'ar constitui însă din partea,
lui nu consti-lui un

e AT

act

de

ingratitudine,

dacă mai

ales

se dovedeşte că

ea n'a

fost făcută în scop răutăcios şi cu o uşurinţă sau imprudență echi-

valentă, cu dolul.*) „Nallus videtur dolo facere qui suo jure utitur.*
(L. 55. Dig. Lib. 50. Tit. 17, de diversis regulis juris antiqui.)
Injurii aduse Cât pentru injuriile grave aduse de donatar la memoria dăa Memoria
dăraitorului
TUitorului sevârșit din viață, se admite în genere că ele nu dau
mort. Contro- drept

931,

Versăa,

Tt,

moștenitorilor

sei să ceară

Art. 931 este aplicabil numai
(Argument din Art. 833.)

revocarea

la legate,

donaţiunei,

pentru

că

ear nu şi la donaţiuni.5)

') Demolombe. XX. 636. Pand. Fr. 1. 5707. Marcade. Il]. 702. Furgole.
Zestamente, cap. XI, Sa 1, No. 72. Comp. Cas. Fr. D. P. 74. 1. 198.
) Demol. XX. 637. Pand. Fr. 1.5708. Maread6. II. 702.— Cât pentru
espresiunile

vagi” și banale, precum ar fi, bună oară, sudălmele, care,

din nenorocire, se întrebuinţează prea des în limba noastră Şi care,
după espresia lui Pothier, nu lasă nici o impresie, se înțălege că
ele nu vor fi singure de natură a aduce revocarea donaţiunei.
Comp. Demolombe, loco cit. Toullier D. III (partea 1) 332.
Donaţiunea va fi însă revocabilă, chiar dacă faptele culpabile

sau rușinoase puse de donatar în sarcina dăruitorului. ar fi adevărate,

căci divulgarea

lor

în mod

răutăcios

constitue

din partea

sa 0 lipsă de recunoștință. Demolombe. XX. 636. Toullier. D. II. (partea 1) 332. Pand. Fr. Donations. |. 5711.
Laurent. XIII. 8. Pand. Fr. 1. 5714. Cas. Fr.D. P. 70. 1. 292.
5) Pand. Fr. 1. 5716. Curtea din Lyon (12 Iulie 1881.)
”) Laurent. XIII. 9. Demolombe. XX. 639, 684. Marcadă. III. 708.
Troplong. IL 1312. Mourlon. IL. 732, 746. Pand. Fr. [. 5719. C.
Metz. Pand. Chron, III. (anii 1845—1860) IL. 207.—Contră. Demante.

IV. 98 bis V. Arntz. IL. 1918. Bayle-Mouillard asupra lui Grenier.
Il. 213, nota e.

INGRATITUDINEA DONATARULUI.—ART. 831, 835.
In fine,

al treile caz

de

ingratitudine

prevădut

259

de Art.

831

Refasul

este refusul fără cuveni!) al donatarului de a alimenta, la caz de donatarului
cuvânt
nevoe, pe binefăcătorul seu. Aceasta disposiție a mai fost o dată defără,a alimenta

esplicată, și nu mai avem nevoe de a reveni asupra ei. (Vegi Tom. Pe dăruitor.

I, partea

II, p. 84—86.)

nu prevăduse

refusul

de

Trebue

a da

însă

să adăogăm

alimente între

causele

că

Justinian

de

revocare

enumerate de L. 10. Cod. Lib. 8. Tit. 56, probabil din causa beneficiului competentie sau deductionis de care se bucura dăruitorul. Acest beneficii consista în dreptul ce avea, dăruitorul de a opri,
la trădarea lucrurilor dăruite, ceea ce'i trebuea pentru hrana, sa. %)
B.)

Donaţiunile

supuse

revocarei

pentru

ingratitudine.

Art. $35.—Donaţiunile făcute în favoarea maritajului nu sunt revocabile pentru ingratitudine. (Art. 280, 836, 932 urm. 936 urm. C. C.

Art. 959 C. Fr.)

Toate donaţiunile, omnes

donationes, dice L. 10.

Cod. Lib.

8.

Tit. 56, sunt revocabile pentru ingratitudine, puţin importa persoanele de la care ele emană, forma sau modalităţile sub care ele
ar fi tost făcute, afară, bine înțăles, de acele esceptate prin Art,
835, căci acest tecst esceptând de la această regulă numai do-

naţiunile făcute în favoarea căsătoriei, asemene escepţiune confir-

mă regula, generală:5) Eceptio firmat vim legis în casibus non
exceptis. (Bacon, de just. univ. Ator. 17.)
Astfel, în puterea Art. 831, care este conceput în termeni
generali, toate donaţiunile, chiar. şi acele manuale (Demol. XX. 656),
sunt revocabile pentru ingratitudine, fie ele remuneratorie,4) oneroase, *) mutuale, €) sau ascunse sub forma unui contract cu titlul oneros. (Laurent. XIII. 18. Demol. XX. 656. Vegi şi supră, p. 167 .)
') Cât

pentru

casul în care ar esista pentru donatar cuvânt legitim

de a refusa alimentele, vedi supră,

?) Instit. $ 38. Lib. 4. Tit.
Tit. 17;—L. 19 $ 18, L.
dicata.— Cât pentru codul
triac) esplicate în Tomul
Art.

947

p. 253, nota

1.

6, de actionibus; L, 173. Dig. Lib. 50.
49 şi 50. Dig. Lib. 42. Tit. 1, de re Ju
Calimach, vedi Art. 1273, 1274 (947 AusI, loco. cit, p. 85.

în fine din codul

Austriac

prevede

că, în caz

de a €- Deosebire
în-

sista mai mulți donatari, acela a cărui donaţiune este mai vechie tre codul Calimach şi co-

în dată nu este obligat a contribui la alimentarea dăruitorului de dul Austriac.
cât în casul în care porțiunile donaţiunilor posterioare nu sunt suficiente, disposiţie care n'a fost reprodusă în codul Calimach.

Laurent.

XIII.

14. Demolombe.

XX.

654,

658.

Pand.

Fr.

|.

5735.

Laurent. XIII. 15. Domolombe. XX. 655. Pand. Fr. Donations. |
5737. Duranton. VIII. 567. Arntz. Il. 1926. Mourlon. IL. 753.
Donaţiunile oneroase sunt și ele revocabile pentru causă de îngratitudine, remănând ca dăruitorul să restitue donatarului sumele
ce acesta a plătit pentru achitarea sarcinelor.

”

Laurent. XIIL

17. Pand.

Fr. 1. 5739. Troplong. Il. 1318. Arntz. II. 1926. Marcade. III. 719.

Donaţiunile mutuale sau reciprocă sunt şi ele revocabile pentru in-
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Liberalităţile inderecte, precum

ar

fi, de

esemplu, remiterea

indirecte. gatoriei făcută de un creditor debitorului seu animo donandi (vegi
supră,

p. 136)

sunt de asemene

revocabile pentru ingratitudine. !)

(Duranton. VIII.

566. Pand.

Aceeași soluţiune ar fi aplicabilă donaţiunilor de drepturi succesorale și renunțărilor ce sar face în folosul unuia sau mai multor moștenitori.

Donaţiuni fă-

Donaţiunile

făcute

în favoarea

căsătoriei,

Fr. L. 5746.)
adecă

sub

condi-

cute în favoa- :
xx
:
aaa
i,
_
rea
căsătoriei țlunea căPe 0 căsătorie
va avea, loc între două persoane anurae de
Nerevocabi- terminate, ?) fie ele făcute prin contractul de căsătorie sau chiar

pe

ora PTD un act separat, 3) prin escepţiune şi din

causa

caracterului

titudine. Es-lor particular, nu sunt revocabile pentru ingratitudine, căci, precum

cepțiune-Art.a dis raportorul Jaubert; înaintea Tribunatului, nu

trebue ca de-

lictul donatarului să poată aduce anularea unui act carea dat
la formarea, unei familii noui. Revocarea, pentru ingratitudine
vend, în adevăr, un caracter penal, nu trebue să atingă de cât
culpabil, și în specie, ea ar atinge nu numai pe soţul donatar

grat,

dar încă

pe

celalt soţ

şi pe copiii

născuţi din

loc
ape
in-

acea căsătorie,

în favoarea cărora donaţiunea a, fost făcută, şi cărora nu li se
poate imputa nică o culpă.*)
Cât pentru celelalte casuri de revocare, ele sunt aplicabile și
gratitudine, fără a se distinge dacă ele au fost făcute prin acelaş
act sau prin acte deosebite. Donaţiunea va putea, în acest caz să
fie revocată contra donatarului îmgrat, fără ca acest din urmă să

aibă dreptul de a revoca,

donaţiunea făcută

celeilalte

părţi, căci

altfel ingratitudinea ar remânea nepedepsită. (Argument din Art.
230.) Arntz. IL. 1926. Laurent. XIII. 16. Demol. XX. 589,
655.
Duranton. VIII. 565. Mourlon. Il. 754. Troplong. ÎL. 1319. Demante.
IV. 102 bis III şi IV. Pand. Fr. 1. 5740. Vegi și supră, p. 247.—
Vei însă Coin-Delisle. Art. 955. No. 13.
1) Demolombe. XX. 657. Arntz. IL. 1926. Duranton, VIII. 566.
Pand.
Fr. |. 5745. Aubry et Rau. VI. $ 708, p. 109. Vazeille. Art.
955,
No. 9. Pothier. Donations. S-a MII, Art. 3, $ 3, 198.—Vedi
insă
*)

Toullier D. III (partea I) 312. Coin-Delisle. Art. 953, No.
14.
O donaţiun

e făcută numai în vederea de a înlesni căsătoria donatarului nu se va considera deci ca făcută în favoarea căsătoriei
în

sensul Art, 835, dacă ea n'a fost făcută în favoarea şi ca
0 condițiune a

căsătoriei determinată și convenită. Aubry et Rau.
Vi.
$ 708, p. 107, nota 9. Demolombe. XX. 653. Laurent. XIII.
20.
Pand.
Fr. Donaţions. 1. 5754. Curtea din Bordeaux. D.
P.
5) Când donaţiunea se face prin un act separat, trebue50. 2.86.
să se prevadă
în act că ea a fost făcută în favoarea căsătoriei
prosctată, sub condițiunea, că acea căsătorie se va efectua, căci altfel,
donaţiunea n'ar

fi condițională. Laurent. Demolombe, loco. ci.
+) Demolombe. XX. 650. Laurent. XIII. 19. Arntz.
IL
rlon. II.
751, 752. Demante. IV. 102. Această escepțiune, 1927.Mou
care
se
justifică
în de ajuns prin motivele de mai sus, era admisă și
la Romani,
unde zestrea, promisă de o patroană roabei sale
fi xeţinută pentru ingratitudinea, ei, (L. 69 $ 6. desrobită nu putea
Dig. Lib. 23, Tit,
3, de jure
dotium.)

INGRATITUDINEA DONATARULUI.

donaţiunilor

chiar

în

făcute

termeni

în favoarea

căsătoriei,

espreși că asemene

—ART.

835.

căci Art.
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836

donaţiuni sunt

prevede

revocabile

pentru naștere de copii.
Donaţiunile pe care, pentru motivele de mai sus, legiuitorul
le declară nerevocabile pentru ingratitudine, sunt acele făcute vii-

torilor soți, sau numai unuia din ei, fie prin însuși contractul de
căsătorie, fie prin un act; separat.

„Ce trebue să decidem însă în privința donaţiunilor ce soţii Donaţiuni făŞi ar face între ei fie prin contractul de căsătorie, fie prin un pute, de soț

act separat, înainte

de a se căsători, căci, în privinţa donaţiunilorinte de căsă-

ce ei şi ar face în timpul căsătoriei, ştiut este că ele prin esenţa copieia,

lor sunt revocabile ? (Art. 937.)
Cestiunea, este foarte desbătută în Francia, și unii susțin că
escepţiunea prevădută de Art. 835 este aplicabilă şi donaţiunilor
dintre viitorii soţi, pentru că, pe de o parte, legea nu face nici
o distincție, ear pe de alta, pentru că atât donaţiunile dintre soţi

cât şi acele care emană de la cei de al treile au de scop înlesnirea și favorisarea căsătoriei. !)
Această părere este însă inadmisibilă
atât în Francia, cât și
mai cu samă la noi, unde Art. 960 din codul francez, din care
Sar putea trage argument în favoarea ci, este modificat în redacţiunea sa, prin Art. 836, şi unde Art. 1088 fr. lipseşte cu
desevârșire. (Vedi, înfră, esplicarea Art. 836.)
Donaţiunile ce viitorii soţi își fac între ei fie prin contractul de căsătorie, fie prin un act separat întră decă în regula generală a revocabilităţei, ear nu în escepţiunea prevădută de Art.

835, și această părere este mult mai conformă spiritului legei,
căci, pe de o parte, ingratitudinea din partea unuia din soţi este
mult mai odioasă de cât acea care emană de la un donatar străin,
ear pe de

altă

parte,

nică unul

din

justifică irevocabilitatea

darurilor

se aplică

dintre

la donaţiunile

motivele mai

sus arătăte, care

făcute în favoarea, căsătoriei, nu

soţi. In

adevăr,

de

câte

ori dona-

țiunea este făcută de unul din viitorii soți celuilalt, revocarea nu
numai că nu aduce nici un rău soțului inocent, dar, din contra, îi
profită lui.

Apoi,

această

revocare

nu produce

nici

o daună

co-

piilor născuţi din căsătorie, fiind că ei vor găsi în patrimoniul s0țului inocent şi dăruitor bunurile pe care altfel ei le ar fi găsit
în patrimoniul soțului ingrat. Donaţiunile făcute între viitorii soți
„trebue deci să fie revocabile, conform principiului general (Art.
1) Merlin. Râpert. V* Sâparation de corps,
$ 4, No. 5 şi Quest. eod. 20,
$ 1, No. 2. Grenier. IL. 220 şi Bayle-Mouillard sbid. Duranton.
II. 629

şi VIII.

572.

Coin-Delisle.

Art.

959,

No.

7 Toullier.

D.I.

(partea IL.) 781. In acest sens Curtea de casaţie din Francia s'a
pronunțat mult timp. Vegi decisiile citate în Pand.Fr. Donations.
I. 5579. Comp. şi Curtea din Douai. D. P. 55. 2. 255.
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801), pentru că, în asemene caz, pedepsirea unuia din soţi nu se
resfrânge nici asupra celuilalt soţ, nici asupra copiilor. 1)
C.)

Despre

acţiunea

în

revocare

pentru

ingratitudine.

Art. 832.— Revocarea pentru ingratitudine

nu

se face de drept

nici odată. (Art. 280, 831, 833—835 C. C. Art. 956 C. Fr.)

In regulă generală, revocarea pentru ingratitudine, ca şi acea
pentru neîndeplinire de sarcini (s4pră, p. 247 urm.) nu se face
de drept, precum se face acea pentru naștere de copii (Art. 836),
ci trebue să fie cerută și rostită de justiţie carele va. aprecia, gravitatea faptelor imputate. *) Revocarea pentru ingratitudine este deci,
pe de o parte, facultativă, ear pe de alta, judeciară.
D.)

Termenul

Art.

acţiune!

în

833. $ 1. — Cererea

revocare

pentru

de revocare

ingratitudine.

pentru ingratitudine trebue

făcută în termen de un an din diua faptului sau din diua de când do-

natorul a cunoscut faptul.

(Art.

931

1202

C. C. Art, 957

$ 1. C. Fr.)

Autorii erau divisați altă dată asupra cestiunei de a se şti
cât timp trebue să ţie acţiunea în revocare pentru ingratitudine.
(Demolombe. XX. 660.) Codul actual a curmat deci vechia, controversă,
admiţend că această acţiune revocatorie se stânge, în toate casu-

) Mouwslon. Ii. 752. Arntz. Il. 1928. Demolombe. IV. 528 şi XX. 652.
Laurent.

XIII.

21

urm.

Troplong. Il.

1348—1356.

Demante.

IV

102 bis I şi IL. Marcade. III. 717, 718. Aubry et Raw. VI. $ 1708,

p. 107, tecst şi nota 10. Valette sur Proudhon. Ftat des personnes.

p. 544 și Ezplic. Som. p. 151. Pand. Fr. [. 5760
IV. p. 139. Comp. D. P. 45. 4. 472. D. P. 52.2.
D. P. 56. 1. 49 și 54. D.P.
73. 1. 483. D. P. 74. 1. 197

56. 2. 293.
ete.

D.

P.

urm. Bonachi.
258 și 5. 210.

70.1.

292. D.P.

*) Arntz. IL. 1930. Mourlon. Il. 735. Demol. XX. 590, 659. Comp. C.
din Bucureşti. Dreptul pe 1891, No. 35.-— Motivele care au făcut
pe legiuitor să admită această soluțiune sunt următoarele:
10 revocarea donaţiunei pentru ingratitudine fiind un ultragii,
a cărui

judecător trebue să

fie singur

dăruitorul ofensat,

ea ar putea fi

invocată nu numai de dăruitor, dar încă de ori ce persoană interesată, dacă revocarea ar avea, loc de drept; 2” asemene revocare

fiind o reparare înființată

trebue să aibă facultatea

numai

de a

în

folosul

ierta pe

dăruitorului

donatar

prin

la revocare (Art. 1278 Cod. Calimach), și el ar fi lipsit

Inesactitate

de teost, Art.
-

ofensat, el

renunțarea

de acest

drept, dacă revocarea ar avea loc îpso jure. Mourlon. loco cit. Pand.
Fr. Donations. L. 5766.
Trebue

însă să observăm

că tecstul

Art.

835

când gice că revocarea pentru ingratitudine nu

nică odată,

căci, în caz

de

pronunțarea

determinată, donaţiunea, făcută, între
în virtutea, legei prin singurul

este prea

se face

despărțeniei

soți

se

absolut

de drept

pentru

revoacă de

fapt al admiterei divorţului.

causă

drept și

(Art .280.)

Laurent. XIII. 24. Vedii şi Tom. ] al lucrărei noastre, partea
II, p. 221.

INGRATITUDINEA

rile, prin trecerea

unui

DONATARULUI.

an

din

diua

— ART.

833 ŞI.
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comiterei faptului sau din diua,

de când el a parvenit la cunoștința dăruitorului. (Art. 833 $ 1.)
Acţiunea, în revocare pentru causă de ingratitudine fiind,.în Presumţiune
adevăr, în tot-deauna întemeiată pe o ofensă adusă dăruitorului, de iertare

legiuitorul

presupune

că el a iertat

ofensa

de

câte

mat în cursul unui an.!) (Art. 1202.)
Din Art. 833 resultă deci că acţiunea în
causă

de

ingratitudine

poate

fi stânsă,

ori

n'a recla- donatrului.

revocare

pentru

cu toate că ar subsista, încă

acțiunea, publică pentru aplicarea pedepsei şi acţiunea civilă pentru repararea daunei causate dăruitorului. Și în sens invers, se
poate întâmpla ca acţiunea publică şi acea civilă să fie stense, ear
acţiunea în revocare să poată încă fi intentată în termen util.*)
Din Art. 833 mai resultă încă că termenul de un an pre- Inaplicarea
>

-

.

.

.

„_

CAuseio

vădut de acest tecst nu este o adevărată prescripţiune şi că, prin Suspensie.
urmare, nu sunt aplicabile în specie causele de suspensiune apli- Art. 1874.
ontroversă,
roversă

ipti
cabile
j
la prescripțiune
în: genere.*) (Art. 1874.)

)

Demolombe. XX. 661. Mourlon. I[. 741. Duranton. VIII. 560. Pand.
Fr. 1. 5790.—Stângerea acțiunei revocatorie fiind întemeiată pe o
presumțiune de iertare din partea dăruitorului, acţiunea va fi stânsă
și înaintea espirărei acestui termen, de câte ori pâritul va proba
că dăruitorul

a

iertat,

fie în

mod

espres,

fie

tacitamente,

soluți-

une care era admisă și prin Art. 1278 din codul Calimach (949
Cod. Austriac.) (Comp. Art. 251, 1190 cod. civil Român.) Demol.
XX, 674. Duranton. VIII. 561. Arntz. IL. 1924. Mareade. III. 707.
Aubry

et Rau.

VI.

$ 708,

p. 112.

Toullier

D.

III

(partea

Troplong. ÎI. 1325, 1327. Pand. Fr. Donutions. |. 5821.
III. 891. Laurent, XIII. 31.
Faptul

vechiii

al donatarului

şters fie prin iertarea

fie prin inacţiunea sa în termenul prescris de

însă fi luat în consideraţie într'o acţiune

de

1) 335.

S. Lescot.

dăruitorului,
Faptul vechii

lege, nu

revocare

va

putea, de ingratitu-

întemeiată dline o dată

pe un fapt nou, căci Art. 252 nu este aplicabil în specie. Demol. poate să reXX. 675. S. Lescot. III. 895. Marcade. Iil. 707. Pand. Fr. L. 5825.— nască în inte-

Contră.

Poujol.

Art. 957, No. 2. Cas. Fr. D. P. 56. 1. 54.

resul revocă-

2) Laurent. XIIL. 31. Demolombe. XX. 661, 662. S. Lescot. III. CĂ Die

ca

Demante. IV. 100 bis Îl. Pand. Fr. 1. 5791.—Remâne însă bine nou. Controînțăles că dăruitorul ar putea să se constitue parte civilă înaintea
versă.
instanțelor represive, dacă donatarul ar fi urmărit pentru faptele
care

constituesc

ingratitudinea,

fi stânsă. Demolombe. XX.
3)

Laurent.

cu toate că acţiunea

în revocare ar

662.

XIII. 35. 'Demolombe.

XX.

666. Aubryet

Rau. VI. $ 708,

p. 111. Pand. Er. I. 5810. Comp. D. P. 73. 2. 122.
— Vedi însă
Mass6-Verg€. IIL. $ 484, p. 236, nota 19. Troplong. II. 1343.
,
In puterea acestor principii, trebue să decidem că termenul de Inaplicarea

un an prevădut de Art. 833 va curge între soți, Art. 1881 nefiind Art: 1876și

aplicabil

în specie.

Tot pentru

aceleaşi motive, vom

decide

că Art.

1876 nu este de asemene aplicabil în specie, aşa în cât termenul
prevădut de Art. 833 va curge contra dăruitorului interdis sau contra moștenitorilor

sei minori,

căci persoanele

incapabile

avend

epitrop, el va putea să esercite acțiunea, fiind responsabil

de

un

ne-

'ţroversă.
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ImposibilitaTermenul prevădut de Art. 833 nu va fi, de asemenea,
sus„tea de fapt de pendat nici prin imposibilitatea de fapt în
care sar găsi dărui-

țiunea. Con-torul de a intenta acţiunea, ceea ce sar
întâmpla, de esemplu, aîroversă.
tuncă când el ar fi devenit nebun, după ce ar fi
luat cunoştinţă,
despre faptul ingratitudinei, cu toate că n'ar fi fost
interdis, căci
macsima : contra non valentem agere non currit proesc
riplio ma, fost
nicăiră consacrată de legiuitorul actual. )
- Cesionarea
Dăruitorul nu va putea să, păstreze acțiunea în
revocare de

acţiueiîn cât pornind-o în realitate, în termenul prescris
de
unea

termenului

Momentul de

lege, şi cesi-

acestei acțiuni ce el ar face unui al treile, inaint
ea espirărei
de un an,

n'ar

echivala

cu

o

cerere

în judecată, dacă

el insuşi n'a intentat acţiunea în termenul util. (Demo
l. XX. 671.)
Mai mult încă, faptul din partea, dăruitorului de
a denunța
pe donatar sau de a se constitui parte civilă
înaintea instanţelor represive, în caz când donatarul ar fi fost
urmărit criminaliceşte, nu lar împedica de a perde acţiunea, revoc
atorie, pentru că
nică denunțarea, nică faptul de a, cere daune
de la donatar nu
echivalează cu acţiunea în revocare, care, intent
ată în termenul
util, singură poate păstra, neatins dreptul dăruit
orului. 2)
Termenul

de un

an,

în

care

acțiunea

gând incepe fie intentată, curge din diua comiterei faptulrevocatorie trebue să
ui care constitue inmenul legal. gratitudinea, sau
din diua în care dăruitorul a putut să cunoas
că
acest fapt. Deci, dacă revocarea, donaţiunei a
fost cerută în urma
espirărei
termenului

legal, donatarul va putea. să opue această
fine
de neprimire, în care caz, dăruitorul va trebui
să dovedească sau
că n'a trecut încă un an de la comiterea
faptului, sau că el n'a
putut să

afle acest fapt de cât mai târdiu. 3

Mai mult încă, dăruitorul ar putea să
stabilească prin ori
ce soiit de mijloace că, cu toate că faptul
de
ingratitudine ar
fi putut să parvie la cunoștința, sa,
totuşi, de fapt, el nu la
cunoscut încă, căci, perderea, dreptului
de a cere revocarea darului întemeinduse pe o presumţiune
de iertare din partea lui,
gligenţa, sa, dacă n'a esercitat-o în timpu
l util. (Art. 390.) Pand.
Fr. 1. 5813. Laurent. XIII. 35. Demolomb
e. XX. 666, 667.—Contră.
Mass6-Verge. Troplong. loco cit. Comp. D.
P. 45. 1. 225. D.P.56.2.132.
') Demol. XX. 668. Coin-Delisle. Art.
957. No. 7. Pand. Fr.1 5814.—
Contră. Grenier. II. 214, a cărui părer
e se vede respinsă de anonatarul seu Bayle-Mouillard (loco cit.
nota, e.)—Termenul de un an,
a fortiori, nu va putea deci fi suspenda
t prin demenţa sau interdicția donatarului intervenită în urma
comiterei faptelor care constituesc ingratitudinea. Demolombe.
XăĂ. 669. :
2) Demolomhe. XX. 672. Troplong.
II. 1334. Pand. Fr. |. 5817.
3) Pentru ca termenul de un an să
înceapă a, curge, nu este de ajuns
ca dăruitorul să fi luat
gratitudinea,

Demol.

XX.

cunoștință despre faptul care constitu
e
in-

ci trebue să ştie că donatarul

665.

Mourlon.

este autorul acestui fapt.

II, 741. Pand. Fr.

Danations. L. 5797.

INGRATITUDINEA

raţionalmente

vorbind,

DONATARULUI.
— ART.

el w'a putut să ierte

na avut cunoştinţă. 1)

833. $ 2.
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un fapt despre

care

Dacă donatarul s'a făcut culpabil de mai multe fapte succe- Comiterea a,
de ingratitudine, termenul util pentru a cere revocarea daru- e
or

sive

lui nu va, începe a curge de cât din diua comiterei ultimului faptă. 2) eratitudine.
Se poate

nâtarului
de

întâmpla

ca faptul

care

constitue ingratitudinea, do- Casul în care

să ţie toată viaţa dăruitorului, ceea ce

esemplu,

atunci

când femeea

condamnată

miciliul barbatului, nu sar supune acestei
care caz, faptul donatarului
început să curgă, şi dreptul

sar

întâmpla, (2860, de în

a se reîntoarce în do- ţine toată via-

hotăriri

definitive,

în! dăruitoru-

fiind continuu, termenul de un an n'a
dăruitorului de a cere revocarea păs-

trânduse pănă în diua morţei sale, va trece la moştenitorii sei. 3)
E.) Persoanele

care

pot

cere

revocarea

şi în contra

pentru

carora

se

poate

cere

ingratitudine.

Art. 333 $ 2.—Acţiunea de revocare nu se poate intenta în con-

tra regilor donatarului, nici de eredii donatorului în contra donatarului,

afară numai dacă, în acest caz, acțiunea, s'a intentat, de donator, sau donătorul a murit în anul în care se putea intenta acţiunea. (Art. 834,

931 C. 0. Art.

1*

957 $2C.Fr.)

Persoanele care pot cere revocarea pentru

ingratitudine.

-

La Romani, acţiunea în revocare pentru ingratitudine având
de scop repararea unei ofense și pedepsirea donatarului culpabil,
nu putea fi esercitată de cât de însuși dăruitorul ofensat contra
donatarului culpabil: „Actionem îta personalem esse volumus, ut
vindicationis, îd est vindicte, tantum habeat effectum, nec în heredem detur, nec tribuatur heredi.“ (L. 7. Cod. Lib. 8. Tit. 56.)
Acţiunea, odată începută de dăruitor putea însă fi continuată atât în contra, moștenitorilor donatarului, cât şi de cătră moştenitorii dăruitorului

conform maximei:

„Omnes actiones, que

Dreptul Ro-

man.

morte

aut tempore pereunt, semel incluse judicio, salve permanent.“ *)
(L. 139. Dig. Lib. 50. Tit. 17, de dievrsis regulis juris antiqui:)
Codul Calimach modificase, în această privință, dreptul Ro-Art. 1278 Cod
man, căci Art. 1278 din acest codice (949 Austriac) prevede că,
”
dacă vătămatul dăruitor nu va, fi iertat cu dovadă pe nemulțămitorul primitor al darului, se dă dreptate și moștenitorilor dăruitorului
)

Mourlon. Il. 741. Laurent. XIII. 32. Demolombe. XX. 664. Demante. IV. 100 bis III. Pand. Fr. Donations. L. 5795.
>) Laurent. XIII. 33. Pand. Fr. 1. 5798. Comp. Cas. Fr. şi Curtea
din Caen. D. P. 56. 1. 54 şi2. 132.
5) Laurent. XIII. 33, 35. Pand. Fr. 1. 5799, 5812. Cas. Fr. D. P. 70 1. 292.
*) Vegi şi Instit. $ 1, în fine, Lib. 4, Tit. 12, unde se dice: „Penales
autem actiones, si ab ipsis principalibus personis fuerint contestate,
et heredibus dantur, et contra heredes transeunt.“
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III.—TIT. I1.—CAP.

III.—Sa I1.—ART. 833 $ 2.

să pornească jalbă şi asupra moștenitorilor donatarului, pentru res-

Codul actual.

turnarea dăruivei.
Codul actual primeşte principiul roman că acțiunea în revocare trebue să remâe limitată între dăruitor şi donatar, admiţend
însă două escepțiuni care nimicese aproape cu desevârşire regula.
In adevăr, după ce Art. 833 $ 2 pune in princip că acţiunea
revocatorie este personală între dăruitor și donatar, persone înherens, apoi, tot acest tecst prevede că această acțiune poate fi

esercitată de moştenitorii !) dăruitorului:

10 când ea s'a pornit de

dăraitor şi el a murit în cursul procesului; 2% când dăruitorul
a murit înainte de a, esercita acţiunea, însă în termenul util, adecă
în anul in care ea putea să fie pornită.:
Prima escepţiune.

A doua escepțiune.
Criticăla a-

Prima escepţiune care

permite moștenitorilor dăruitorului de

a continua acţiunea începută de autorul lor se justifică în deaJuns, căcă este de princip că, acțiunile personale, odată începute,
sunt transmisibile moștenitorilor. (L. 139. Dig Lib. 50. Tit. 17.)
Cât

pentru

a doua

escepțiune,

în puterea,

căreia, moştenitorii

rigoare

şi a admis dreptul

dăruitorului sunt autorisaţi a cere revocarea, pentru casul
când
dresa legiui- autorul lor ar fi murit în termenul util, ea nu se prea
poate justorului.
ţifica, căcă, acţiunea fiind personală, dăruitorului, ar fi trebuit,
după
rigoarea principiilor, ca ea să fie stânsă prin moartea
sa. Codul
.

actual

s'a depărtat

însă

de

la această

moștenitorilor dăruitorului de a esercita acțiunea născută
în persoana
autorului lor, presupunend că dăruitorul

ar fi cerut insuși revocarea

darului, dacă ar fi trăit pănă la espirarea
pentru aceasta. ?)
Ce se înţălege prin moştenitori? Con-

')

troversă,

Termenul în
care moştenitorii pot esercita acţiunea
în revocare,

Controversă,

ce i s'a dat

Prin moștenitori sau erețli, după cum se esprimă
tecstul, trebue să
înţălegem aici, ca și un Art. 291 și 302 (v. Tom.
I, partea II, p,
2176), toți
vurile

:)

termenului

moştenitorii universali, adecă care succed în
toate drepdefunctului, prin urmare, și moștenitorii neregu
laţi, legatarii

universali sau cu titlul universal ete. Laurent.
XIII. 27. Demol.
XĂ. 690. Demante. IV. 100 bis, VIII. Pand. Fr.
1. 5773.—Contră.
Aubry et Rau (VI. $ 708, p. 109 nota 17), care
ințălege prin moștenitori numai acei ce represintă persoana
defunc
Moștenitorii dăruitorului nu pot deci să doben tului.
deasc
cere revocarea donaţiunei de cât prin transmisiune ă dreptul dea
. Cu alte cuvinte,
moștenitorii esercită dreptul care s'a născut
în persoana autorului
lor, fără ca acţiunea în revocare să se poată
naște în persoana lor,
de unde și conclusiunea, că injuria gravă adusă
torului nu este o causă de revocare a donațiunei. la memoria dăruiVegi supră p. 258.
Este de observat că legiuitorul se mărgineşte
a ne arăta casurile
în care moștenitorii. dăruitorului pot să eserci
te acțiunea în revocare, fără a arăta termenul în care ej
trebue s'o esercite. Naște
dar întrebarea: care este termenul în lăuntrul căruia
moștenitorii
trebue să ceară revocarea ? In lipsă de tecst,
termenul va fi acelaș. pentru moştenitori,

ca şi pentru dăruitor.
833 $ 1.) Deci,
dacă dăruitorul a murit, fără a fi avut cunoşt(Art.
inţă despre faptele

INGRATITUDINEA

DONATARULUI

— ART. 833 $2

2

Această soluţie este însă departe de a fi juridică, căci, de câte
oră dăruitorul n'a iertat faptul ingratitudinei, moștenitorii sei au,

după tecst, aceleaşi

însuși

drepturi

ca şi defunctul,

ceea

ce eşte

contrar

principiului pus de Art. 833, în puterea, căruia, moștenitorii

dăruitorului

nu

au

dreptul

de

Cu toate acestea, legea

a cere

fiind

revocarea

formală,

darului.

moștenitorii

dăruito- Curator la o

rului vor putea, în casurile mai sus arătate, să esercite acţiunea POStenire vaîn revocare, şi acest drept ar aparţinea şi curatorului moştenirei vacante. !)
Moștenitorii soţului dăruitor war putea însă să intente contra Moştenitorii

soțului

donatar supraveţuitor

o acţiune

pe adulteriul acestui soţ, admiţânduse,

a murit înaintea,
al fi denunțat,

în

revocare

întemeiată, ru corului

bine înţăles, că dăruitorul revocarea p.

espirărei anului de când sa comis faptul, fără ada iul or

şi aceasta

fără a. se distinge, precum

Francia, între adulteriul barbatului şi acel al

se

femeei,

face în Art. 270 Cod.

pentru că

Penal:

acțiunea, în adulteriii este esențialmente personală soţului ultragiat
şi nu poate fi pornită de cât după cererea lui.?) (Art. 270 C. Pen.)
Legea

conferind

acest

ingratitudinei, termenul

drept

moștenitorilor,

ca

o escepţiune, Revocareanu
,

se poate cere

„de creditorii

de un an va curge pentru moștenitori din dăruitorului.

diua morței dăruitorului, dacă, bine înţeles, ei cunoşteau faptele co-

mise de donatar, ear în cas contrar, din diua de când ei au luat
cunoştinţă despre acele fapte. Laurent. XIII. 34. Demante. 1V. 100

bis, VII. Demol. XX. 685. Aubry et Rau. VI.$708, p. 110, tecst şi
nota 21. Troplong. Il. 1332.—Cât pentru ceasul în care dăruitorul ar

fi murit fără a cere revocarea şi înaintea espirărei termenului de
un an, însă având cunoştinţă despre fapiele de ingratitudine ale
donatarului,

părerea

generală

este

că

moştenitorii

lui vor

putea

intenta acţiunea numai pănă la împlinirea acelui an, de unde resultă că, dacă dăruitorul, care ar fi cunoscut faptele de ingratitudine, s'ar fi sevârșit din viaţă după împlinirea unui an, fără o singură di, moștenitorii vor fi presupuși a fi iertat pe donatar, pentru

că narfi pornit acțiunea în diua chiar a inmormântărei autorului

lor. Aubry et Rau. VL $ 708, p. 110, teest. Toullier D. III (partea
I) 336, nota a. Bonachi. IV. p. 1834. Bayle-Mouillard asupra lui
Grenier. II. p. 195, nota d. Demante. IV. 100 bis VII.
Această
tenitorilor

părere este însă înadmisibilă, pentru că inacţiunea moșfiiind o iertare tacită, asemene iertare nu se presupune,

după Art. 833, de cât dacă înacţiunea a ţinut un an.

Deci, finea

de neprimire care resultă din iertare nu va putea, fi opusă, în asemene caz, moștenitorilor de cât dacă a trecut unan de la moartea, dăruitorului. Laurent. XIII. 34. Curtea din Rouen. D. P. 56.
2. 293. Dacă moștenitorii n'au avut însă cunoştinţă despre faptul
donatarului, termenul de un an nu va curge de la moartea dăruitorului, ci din diua de când faptele de ingratitudine au parvenit la
cunoştinţa lor. (Comp. Art. 1900.) Veţi Demolombe. XX. 686. De')

mante. IV. 100 dis, VII.
Demolombe. XX. 691. Demante. IV. 100 îs, VIII. Paud. Er. 1. 5774.

2) Comp. Demolombe. XX. 688, 689. Pana. Fr. Donations.
Troplong. Il. 1335, 1336. Cas. Fr. D. P. 75. 1, 449,

|.

5777.

Art. 974.
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CODUL

CIVIL.— CARTEA

și escepţiunile
nu

pot

cere

III.— FIE.

U.—CAP.

III.— Se UI.—ART,

fiind de strietă, interpretare,
revocarea

darului,

căci,

pe

833 $ 3.

creditorii dăruitorului
cât

timp

trăeşte

dărui-

torul, el singur e stăpân pe acţiunea sa care este personalisimă,
după cum se esprimă vechii autori, și creditorii sei n'ar
putea so
„_„„ esercite în numele lui. 1) (Art. 974.)

Ac

Tot pentru aceleaşi motive, trebue să decidem că

ea nu poate
lor. Contro-fi esercitată nici de creditorii moștenitorilor dăruitorului,
2)
Cesiuuea ac.
Se admite însă în genere că dăruitorul poate să cedeze ac-

țiunei în re- țiunea sa unui de al treile, după
veac.
siune el o esercită. 2)

20

Persoanele

ce ea s'a deschis, căci prin ce-

în contra cărora revocarea donațiunei poate
fi cerută pentru. ingratitudine.

Acţiunea nu
Acţiunea în revocare pentru ingratitudine având
un caracter
beata îi în- penal, şi oră ce pedeapsă neputând fi pronu
nţată de cât în contra
tra oşteni- acelui culpabil, nu poate

toriloe dona- nitorilor, ci numai

rul a murit în
cursul proce-

sului. Controversă.

şi aceasta

Cestiunea este viu controversată. Unii ar voi
ca acţiunea să

1) Laurent. XIII. 28. Demolombe. XX. 693
și XXV. 83. Demante. 1V. 100
bis, VIU şi V. S1 dis, IX. Larombiăre.
Marcad6. IV. At. 1166, No. 1. 494, în Obhg. IL. Art. i166, No. 9.
fine. Aubry et Rau. VI. Ş
708, p. 109. Pand.
[A

contra moştenitorilo
r,
când
donata

fi intentată, în contra moşte-

chiar
în casul când dăruitorul n'ar fi avut timpul mater
ial de a intenta
acţiunea în contra, donatarului, ceea ce sar întâm
pla, de es., atunci
când acest din urmă ar fi murit imediat după
comiterea faptului
care constitue ingratitudinea. 4)
|
Acţiunea în revocare nu va putea fi întro
dusă în contra
moștenitorilor donatarului, chiar dacă ei ar
fi acei care ar fi comis faptul de ingratitudine, pentru că, deși
ei se folosesc de bunurile dăruite, totuşi nu sunt donatari.
Prin urmare, revocarea
nu se poate cere în contra lor nici pentr
u faptele lor personale,
nică pentru faptele autorului lor. 5)
Naşte însă întrebarea dacă instanță poate
fi continuată în
contra, moștenitorilor donatarului, atunci
când revocarea a fost, cepu+ă
+
ga
[Ută În contra acestui yadin urmă,
1.2
și el a murit. pendente lite

==

|
Continuarea

nici odată

în contra donatarului ingrat,

3)

Laurent.
109,

Fr. Donations. |, 5776.
28. Arntz. I[, 1921.
Aubry

XIII.

nota

17,

în

fine. — Contra. Demolombe.

Oblig. L. Art. 1166, No.

Demolombe.

et Rau. VI. $ 708, p.
XX. 692. Larombitre.

9. Pand. Fr. Donations.

1. 57175.
XX. 694. Laurent, XIII. 29. S. Lesco
t. III. 899. Debis, VIII.

mante, IV. 100

Aubry et

Fr. Donations. 1. 9779, 5781. Bonac Rau. VL
*) Demolombe. XX. 678. Laurent. XIII. hi. IV. p.
30. Arntz.
9782.—Cu toate aceste, după Art.
1278 din
Austriac), resturnarea darului putea
fi cerută
nitorilor donatarului.

$ 708, p. 110. Pand.

133.
II. 1922. Pand.Fr. |.
codul Calimah (949
și în contra moște-

*) Duranton. VIII. 562. Pand. Fr. L. 5783,
Coin-Delisle. Art, 957. No.
20. Pothier. Donations. Sa III,
Art. 3, No. 82
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prin moartea donatarului ingrat, întocmai ca, şi acțiunea,

publică :) (Art. 12 Pr. Pen.), ear
după noi, că instanţa începută de
contra moștenitorilor donatarului,
chisă, prefăcenduse
din morală ce

alții cred, şi cu drept cuvânt,
dăruitor va putea, fi continuată
pentru că acţiunea, odată desera în bănească, nimic nu se

opune ca ea să fie continuată în contra moștenitorilor, princip
care era admis atât la Romani (L. 139. Dig. Lib. 50 Tit. 17),
cât şi în dreptul nostru anterior. (Art. 1278 Cod. Calimach.)
(Comp. și Art. 303 din codul civil actual.) Această din urmă părere
este preferabilă

celei dintăi, pentru

că dăruitorul

a manifestat vo-

ința de a revoca darul și nu mai rămâne de cât să se pronunţe
hotărirea, care va avea efect retroactiv pănă în diua cererei. 2)
F.)

Kfectele

revocaţiunei

Art. 834.—Revocarea

pentru

pentru

causa

ingratitudine

de

ingratitudine.

nu poate infirma

nici

înstrăinările făcute de donatar, nici ipotecile sau alte sarcini reale cu.
care el ar fi putut greva obiectul dăruit ; este neapărat îusă că acestea

să se fi făcut înaintea inscripţiunei estractului cererei de revocaţiune pe
margina, transcripţiunei prescrisă prin Art. 818.

In caz de revocațiune, donatarul se condamnă a întoarce valoarea

obiectelor înstrăinate, după estimaţiunea ce li s'ar face în timpul cererei; 2) se condamnă asemenea a întoarce veniturile din diva cererei. (Art.
480,

485 urm.

818,

830,

1746

urm.

1 Efectele vevocărei în privința

1770

C. C. Art.

958.

Fr.)

celor de al treile. (Art. 834 $ 1.)

Revocarea donaţiunei pentru ingratitudine nu produce nici
un efect în privinţa celor de al treile care au contractat cu do-

natarul,

care
pabil,
treile
putut
casul
care

pentru

că

revocarea

este,

în

asemenea

cas,

o

pedeapsă

nu trebue să atingă de cât pe acel vinovat, şi singurul culîn specie, este numai donatarul. Mai mult încă, cei de al
care au dobândit un drept real asupra imobilului dăruit nau
să prevadă revocarea, precum ei au putut so prevadă în
când donaţiunea a fost făcută sub modo, adecă sub oaresarcini. Regula: resoluto jure dantis, resolvilur jus accipientis,

') Demolombe.

XX.

679.

Demante. IV.

100

dis 1V

şi V. Marcade.

III.

709. Pand. Fr. Donafions. IL. 5785, 5786. Mourlon.
Il. 744.
2) Laurent. XIII. 30. Troplong. Il. 1328. Arntz. IL. 1923. Duranton.
VIII. 562. S. Lescot. III. 897. Vazeille. Art. 957. No. 5. Toullier
D. III (partea 1) 337. Coin-Delisle. Art. 957. No. 12. Aubry et Rau.
VI. $ 708, p. 110. Mass6-Verge. II. p. 237, nota 21.

Cât pentru casul în care donatarul s'ar fi servârşit din viață în
urma pronunțărei hotărirei primei instanţe, vedi Demolombe. XX.

680. Pand.

Fr. Donations.

|. 5787,

5788.

5) Redacţiunea, tecstului este greşită, căci preţeluirea nu se face în
timpul cererei, ci esperţii decid ce valoare au avut lucrurile în momentul. cererei, de când revocarea, începe a'şi produce efectele sale,

Inesactitate
de tecst,
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care se aplică la revocarea, pentru neîndeplinire de sarcini (Art.
830) nu mai este deci aplicabilă în specie, şi revocarea pentru ingratitudine se face ex nunc, adecă numai pentru viitor, soluție

care este foarte juridică, căci dacă donaţiunea ar fi desființată, a-

tât în viitor

cât şi în trecut

(ez

func),

precum

ea

este

în casul

când revocarea are loc pentru neindeplinirea de sarcini (Art. 830)
Și pentru naştere de copii (Art. 836 urm.), cei de al treile ar fi
pe nedrept pedepsiţi pentru o faptă care nu le poate fi imputată,
Apoi, mai trebue să adăogăm că, în specie, lipsind condiția resolutorie tacită, care este subințăleasă de părți de câte ori revocarea are loc pentru neindeplinirea, de sarcini (vegi sapră, p. 245),
revocarea, pentru ingratitudine nu pune lucrurile în starea, în care

erau mai

înainte,

ci lasă

din

contra

pe

donatar

să

decidem

că, de

remâe

pro-

prietar pănă în momentul revocărei, de unde resultă că și actele
făcute de dânsul trebue să fie respectate, ca unele ce emană de
la proprietar. (Laurent XIII. 37.) De aceea, Art. 834 prevede
că revocarea pentru ingratitudine nu desfiinţează înstrăinările
cu titlul oneros sau gratuit făcute de donatar, nici ipotecile ") sau
alte sarcini reale, precum servituţile usufructul etc. constituite
de densul asupra imobilului dăruit, soluţiune care era admisă şi la
Romani. *) (Legea 7, în medio. Cod. Lib. 8. Tit. 56, de revocandis donationibus.)
Pronunţarea

In

puterea,

acestui

princip,

trebue

să

câte ori

revocăreiîn revocarea, donaţiunei a fost pronunțată contra unei femei măritate,
femei mări- barbatul nu va perde drepturile de folosință ce el avea în virtate. Con- tutea convențiunei sale matrimoniale asupra bunurilor dăruite femeei, remănând, bine înţăles, ca dăruitorul să fie despăgubit pentru dauna, suferită prin folosinţa care remâne barbatului. 3)

Validitatea

ipotecilor

, poustituite
rerei de revocare, însă
inscrise în
urmă. Con-

troversă.

1)

Ipotecile

constituite

de

donatar

înaintea

cererei

de revocare

vor fi

menținute, chiar dacă ele n'au fost inscrise de cât în wrma înscrierei

cererei de revocare în registrul
din momentul constituirei ei,

respectiv, pentru că ipoteca esistând
inscripţiunea e privitoare numai la

interesul celor de al teile, Și în specie, dăruitorul n'are nevoe de
a fi prevestit despre esistența actului, de vreme ce el trebue
să
prevestească pe
ceilalți. Bayle-Mouillard asupra, lui Grenier. IL.

916, nota

d. Demolombe. XX. 703. Pand. Fr, 1. 5846.—Contră.

Mass6-Verg€. III. p. 235, $
2) „Ante inchoatum ceptumque
dotem data, coterisgue causis
(L. 7, în medio, Cod. Lib. 8

484, nota 15.
jurgium vendita, donata, permutata, în
legitime ahenata, minime revocamus*.
Tit. 56.)

2) Laurent. XIII. 52. Pand. Fr. 1. 5847, 5848.—Vedi însă Demolombe

(XX. 703 bis), Duranton (VIII. 563) care disting între casul
când
donațiunea făcută femeei este anterioară sau posterioară
căsătoriei,
distincțiune care este inadmisibilă, căci barbatul fiind în toate casurile o a treia persoană, femeea, sau legea a putut să'i confere
folosinţa bunurilor dăruite.
Tot ce se poate admite este numai
dreptul dăruitorului de a fi despăgubit pentru folosința remasă
batului, conform principiului general care cârmueşte raporturbarile

dintre dăruitor şi donatarul ingrat,

INGRATITUDINEA DONATARULUI.
— ART. 834 Ş1.

-

27]

Instrăinările și sarcinele reale constituite de donatar asupra
imobilului dăruit vor remânea deci în picioare şi vor fi oposabile
dăruitorului, dacă ele au fost făcute mai înainte de a fi parvenit
cererea de revocare la cunoștința celor de al treile prin înscrie-

rea în estract a acestei cereri

pe margina

registrului

în care

dona-

țiunea a trebuit să fie transcrisă conform Art. 818. ))
Cât pentru actele consimţite de donatar, în urma, înscrierei Nalitatea accererei de revocare pe margina. registrului respectiv, ele vorfi nule. telor consim-

(Laurent XIII. 40. Mourlon. II. 736.) Legiuitorul s'a gânâit decitite de dona
a ocroti nu numai drepturile celor de al treile, dar şi acele ale dă- inscriere ceruitorului, carele va avea interes, indată ce a intentat acţiunea Yeti dere-

în revocare, a face ca un estract de pe acţiune să fie înscris în
registrul de transcripțiune respectiv, căci numai astfel, el va putea
să împedice

pe

donatar

de

a dispune

în mod

irevocabil

bilul dăruit supus restituirei.?)
Inscrierea

cererei

de

fiind însă cu putinţă de
scrisă,

naște

întrebarea:

revocare

în

margina

cât atunci când
ce trebue

să

registrului

donaţiunea
decidem

de

în

imone- Casul când

a fost tran- donaţiunea
cas

când tran- Scrisă Co

scrierea n'a avut loc? Demante (IV 101 bis III) ar voi că cei
de al treile să sufere
efectele revocaţiunei din diua cererei
în judecată,

cu toate

că ea n'a fost

adusă

la cunoștința

lor prin

publicitate, pentru că ei au avut imprudența de a trata cu donatarul. Mi se pare însă că cel mai bun mijloc ce ar avea dăruitorul de a împedeca ca înstrăinările să fie valide, ar fi ca el să
ceară, însuşi transcrierea donaţiunei (vegi supră, p. 194 urm.) şi apoi
înscrierea cererei de revocare în margina registrului de transcripție,*) sau, dacă el nu voeşte să iee asupra lui cheltuelele transcrierei, să ceară cel puţin înscrierea, cererei in registrul curent,
de transcripţiuni, remănând ca această înscriere să se mencioneze
1) Legiuitorul Belgian a generalisat această disposiţie, prevădând principiul publicităţei cererei în toate casurile în care revocarea n'are
efect retroactiv. (Art. 3 şi 4 L. din 16 dechembrie 1851.)
) După proiectul primitiv al codului fr., revocarea avea efect retroactiv pănă în diua cererei (comp. L. 7. Cod. Lib. 8. Tit. 56), însă
această disposiţie afost modificată în privinţa imobilelor, după propunerea, Tribunatului. Locr6. Legisi. civ. XI. p. 225 şi p. 318. Laurent. XIII. 41. Demolombe.
XX. 697. Pand.Fr. 1. 5835.
Dăruitorul care n'ar fi cerut înscrierea estractului cererei sale
pentru a preveni pe cei deal treile, n'ar putea să, dovedească prin
alte mijloace

că persoanele

care, în urma

cererei

în revocare,

au

dobânâit drepturi asupra imobilului dăruit au avut 'cunoștință despre această cerere. (Comp. Art. 1071. fr. eliminat la noi.) Demolombe.

XX. 701. Pand. Fr. [.5843.—Vedi însă Coin-Delisle. Art. 858, No. 8

5) Aubry et Rau. VI. $ 708, p. 113, nota
Toullier D. III. (partea 1) 325.

28. Duranton.

VIII.

570,

troversă.
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CODUL CIVIL.—CARTEA III. TIT.— J1.—CAP. I11.—Sa II.-—ART. 834,
în

margina

transcrierei

actului,

când

el se va

transcrie mai târ-

diu de donatar. 1)
Efectul revoTranscrierea donaţiunei nefiind prescrisă de cât dacă ea are
“vința bunu- de obiect bunuri ce pot fi ipotecate (Art. 818),
în ceea ce pririlor mişeă- veşte bunurile mișcătoare, revocarea va avea efect din diua ce"_rerei în judecată, conform vechiului proiect al codului, la care nu
s'a făcut derogare, după observaţiile Tribunatului, de cât în privinţa

donaţiunilor de bunuri nemișcătoare. (L. XIII. 41. Demol. XX. 697.)

Art. 1909,și.

„„18%

“Dacă

este

însă

vorba

de

vorba de

bunuri

corporale,

cei

de

al treile

achisitori de bună credință vor putea să invoace Art. 1909, ear

dacă

este

creanţe,

ei vor

putea

să îndeplinească

şi să

invoace Art. 1393. 2)
|
Luarea de m&Din cele mai sus espuse resultă că drepturile dăruitorului ar
“vatorii din putea

fi

partea dărui toare,

prin

.-1016.

în

urma

compromise,

privinţa donaţiunilor

de bunuri mișcă-

actele de disposiţiune ce donatarul

ar putea să facă

cererei

de

în

revocare,

însă

înaintea

pronunțărei

hotărirei.

Este deci just ca dăruitorul să aibă dreptul de a lua măsuri conservatorii spre a'şi ocroti drepturile sale (Art. 1016), căci, în
urma acțiunei de „revocare, el este un proprietar condiţional. 3)
Demolombe (XX. 705) a mers chiar şi mai departe, admițend că, în privința donaţiunilor care ar avea de obiect o sumă
de bani sau lucruri fungibile, dăruitorul ar putea să ceară o ins" cripție asupra imobilelor donatarului, pănă la concurenţa sumei ce

sar determina, de justiție, însă

această

soluţie este inadmisibilă,

pentru că nici un tecst de lege nu dă drept judecătorilor de a
înființa, un privilegii sau o ipotecă ca măsură conservatorie.:)
2%.

Efectele

revocărei între părți.

Autorii vechi francezi
buea

să producă

înfer

(Art.

erau împărţiţi asupra

partes

revocarea,

834

Ş 2.)

efectelor ce tre-

donaţiunei

pentru

causă

de ingratitudine, căci, pe când unii voeau ca donatarul să nu
restitue, în urma revocărei, de cât ceea ceel deţinea încă, cu titlul
de donaţiune din obiectele dăruite, *) alţii, precum Dumoulin,
1) Demolombe.

XX.

700. Mourlon.
Il. 736.

S. Lescot.

I. 5838. Arntz. IL. 1939.

III. 903.Pand.

Fr.

|

2) Arntz. IL. 1982. Mourlon. IL. 737, 738. Laurent. XIII. 41, 42. Demol. XX. 697, 704. Pand. Fr. 1. 5849 urm. Demante. IV. 101 dis, IV.
5) Demolombe. XX 705. Laurent. XIII. 43. S. Lescot. II. 904. Pand.
Fr. Donations. |. 5854. Mareade. II. 713.
*) Laurent. XIII. 43, 50. Guilhon. Donations. II. 759. Coin-Delisle.
Art.

958,

No.

9. Pand.

Fr.

Donafions.

L. 5855.

|

*) Acești autori, între care putem cita pe Pothier, Ferriăre și Ricard,
interpretau în mod judaic cuvintele care se găsesc în legea 7,
Cod. Lib. 8. Lit. 56, unde se dice: „Quidguid îs ex titulo donationis
tenel, eo die cogatur reddere,“

INGRATITUDINEA

Furgole

etc.

susțineau,

din

DONATARULUI.— ART. 834, $ 2.

contra,

titui valoarea bunurilor înstrăinate,
în codul Calimach. ') (Art. 1277.)

că donatarul

soluțiune

273

era obligat a res-

care era admisă şi

Codul actual a curmat controversa, de altă dată,
punând în
princip prin $ 2 al Art. 834, că donatarul trebue
să restitue dăruitorului valoarea obiectelor înstrăinate de densul
cu titlul gratuit sau' oneros, 2) ear nu prețul cu care el a înstră
inat acele bu-

nuri, ceea ce dovedește

rului

este

că obligaţia

independentă

de

de restituire impusă

împrejurarea

dacă

donata-

el a tras

sau

n'a

tras vre un folos din înstrăinarea, totală sau parţială a
obiectelor
dăruite. (Comp. şi nota 2, înfră.) Valoarea pe care donata
rul o va
restitui va fi acea ce, după spusa esperţilor, obiectele
înstrăinate
aveau în momentul cererei, de când revocarea începe
a'şi pro-

duce efectele sale. (Vedi supră, p. 269, nota 3.)
Donatarul în contra cărui s'a. admis cererea de revocare
Va Restituirea,
mai fi încă condamnat a restitui veniturile sau fructele produs
e fructelor.
de lucrul dăruit din diua, cererei în revocare, pentru că din
diua acestei

cereri.

mentul cererei,
tar. (Art. 483),

încetează

dreptul

seu

se .esprimă Art. 1277 din codul
După
1)

de proprietate.

Pănă

în mo-

donatarul dobendește deci fructele, 5) ca proprieear nu ca un posesor de bună credință, după cum

Calimach. 4) .

rigoarea, principiilor ar fi trebuit însă ca donatarul să re- Critica legei.

„Acel ce judecătoreşte s'au dovedit, dice Art. 1277 din codul
Ca- Art. 1277
limach, ca un nemulţămitor cătră dăruitor, făcătorul seu
de bine, Cod. Calise osândeşte să întoarcă acestuia darul ce lau primit, de va fi înmâch.
că

de faţă în natură, sau prețul lui, socotinduse ca un stăpâni
tor
cu rea credință, din ceasul ce s'au dovedit nemulţumirea
lui. „Comp.
Ant. 949 din codul Austriac.

*) Demolombe. XX. 709. Laurent. XIII. 48. Arntz. 11. 1930. Bonachi
.
IV. p. 137. Pand. Fr. L. 5865
Aubiy et Rau. VI. $ 708, în fine,
nota 31.——Contră. Zacharie, $ 708, nota 13, după care, donatarul
mar datori nici o restituire atunci când el ar fi dispus cu titlul
gratuit de obiectul dăruit, ceea ce este inadmisibil, pentru
că, încă
odată, obligaţia restituirel impusă donatarului este independentă
de

împrejurarea dacă el a tras sau n'a tras vre-un folos din înstrăinarea totală sau parţială a obiectelor dăruite.
5) El dobândeşte nu numai fructele percepute, dar şi acele pe care
ela neglijat de a percepe şi pe care trebue să le ceară de la dăruitor. Demante. IV. 101 d:s VII. Bonachi. IV. p. 138.
-*) Laurent. XIIL 46. Demolombe. XX. 714. Demante. IV. 101 dis

„VII

Pand. Fr. 1. 5864.—Vegi

însă Duranton (VIII. 568, în fine),

Maread,
II. 715 şi Mourlon, Il. 740, după care donatarul
ar
datori restituirea fructelor din diua cererei în revocare, pentru că

din

cum

acest

moment

se esprimă

Art.

el

încetează

1277

din

de a fi de bună

coqul

Calimach,

credință,

părere

după

care

este

inadmisibilă, pentru că donatarul nu este posesor nici de bună, nici

de

rea

credință, și pentru că el n'are drept la fructe de cât în

calitatea sa de

proprietar

diua cererei în revocare.

(Art, 483),

calitate care încetează din

18

— Sa 11.
— CAP. III.
Il. — TIT. II.

CODUL CIVIL. — CARTEA

974

— ART. 834 $ 2,

stitue toate fructele, chiar şi acele percepute pănă în diua cererei de
revocare, întocmai ca şi moștenitorul nedemn, care, în puterea Art.
657, este obligat a restitui toate fructele și veniturile a căror foloa avut-o

sință

drept

ca un

încercat

moştenirei,

deschiderea

pentru

că este

ne-

donatar ingrat să se folosească de liberalitatea de care

a da

(XX. 713)

Cu toate motivele ce Demolombe

nedemn.

“a arătat
sa

de la

a justifica

pentru

această disposiţiune, care este

mai favorabilă donatarului ingrat de cât moştenitorului nedemn,
ea nu se prea esplică și este în contragicere cu principiul moral
care domnește în această materie. (Comp. Laurent. XIII. 46. Pand.
Fy. Donations. I. 5864.)

Autorii nu sunt de acord asupra principiului juridic care servește

Revocarea

După unii, revocarea do-

donaţiunei de bază disposiţiunei $ 2 al Art. 834.
retroactiv în- naţiunei

între

părți Sar

face ex

func,

Ghe păr. cei de al treile, ceea ce însămnează că

ear nu

ca pentru

nunc,

ct

revocarea între dăruitor

"și donatar ar avea efect retroactiv, dăruitorul fiind pus în posiţia
de mai înainte, ca și cum donația n'ar fi avut loc şi bunurile dăruite par fi eşit din patrimoniul seu.!) Această soluţie este însă
în oposiţie cu însuși teestul legei, căci, dacă donaţiunea ar fi des-

drept la

fiinţată cu efect retroactiv, donatarul n'ar avea nică un

fructele şi veniturile lucrului dăruit. In adevăr, revocarea donaţiunei neîntemeinduse, în specie, pe o condiţie resolutorie tacită, ci
fiind admisă ca o pedeapsă

în contra donatarului ingrat (vedi sapră,

p. 251 urm.), pedepsirea culpabilului nu poate să aibă efect retroactiv. Faptul pentru care donatarul se pedepsește fiind un delict moral, morala se opune ca acel ingrat să tragă vre un folos din actele
sale. Fată pentru ce el trebue să restitue dăruitorului ceea ce a
primit, sau să'l despăgubească, de câte ori această restituire nu
poate să aibă loc. Aceste sunt adevăratele principii. Prin urmare,

între părţi, ca şi în privinţa celor de al treile, revocarea n'are
efect retroactiv, ci se face tot ex nunc. (Laurent. XIII. 44.)
InsolvabilitaAcţiunea ce dăruitorul are în contra donatarului poate deci
ului
Să devie ilusorie, dacă acest din urmă este insolvabil, pentru că
el nu are nică o garanţie în contra acestei insolvabilități. (Laurent. XIII. 50.)
Instrăinarea
Legiuitorul obligă pe donatar a restitui valoarea obiectelor
azebieeteor. dăruite,

pentru

că el presupune

că

tituirea va. Nate de dânsul, fie cu titlul oneros,
lorei lor.

273, nota, 2), înstrăinare

dreptul

ptestibnirea

_

de a

care se

aceste

obiecte

au

fost instrăi-

fie cu titlul gratuit, (szpră, p.

respectă, pentru că donatarul

înstrăina în calitatea

sa de proprietar.

Cât pentru obiectele neinstrăinate, fie ele mobile

obiectelor ne-bile, ele se vor restitui dăruitorului în natură,

după

(Art.

sau
cum

avea

480.)

imopreve-

înstrăinate.

5) Demolombe.

XX. 707. Demante.

$ 708, p. 113.

IV. 101

dis, V. Aubry et Rau. VI.

INGRATITUDINEA DONATARULUI.—
ART. 334 $ 2.
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de şi Art. 1277 din codul Calimach, căci Art. 772 care ne arată
cum se face raportul mobilelor nu este apicabil în specie. 1)
Ele se vor restitui dăruitorului în starea în care vor fi în

momentul cererei în revocare,
de a fi proprietar, remănând

pentru
numai

că atunci donatarul încetează
ca să se reguleze între dă-

ruitor şi donatar cestiunea de -perdere, de degradâțiune sau de
îmbunătăţire a lucrului dăruit.
Și mai înainte de toate, nu remâne îndoeală că donatarul Perderea din
nu va respunde de perderea sau deteriorarea obiectului dăruit pro- întâmplare a
venită din întâmplare şi fără culpa lui, înaintea, cererei în revocare,
dăruit.
căcă nimine nu respunde de faptele întâmplărei. 2) (Comp. Art. 855.)
Care este însă regula ce va trebui să fie urmată pentru îm-

bunătăţirile

şi deteriorăriie

natarului ?

aduse

lucrului

dăruit

prin

fapta

do-

In privința îmbunătăţirilor ce donatarul ar fi adus prin fapta

sa lucrului

dărnit,

este

evident

că

dăruitorul

tească, căci altfel el sar îmbogăţi
înapoi mai mult de cât a dat.)

în dauna

(Comp.

Art.

va

trebui

,

ai

să le plă- torului a îm-

donatarului,

luând ponătătirilor

766.)

natar.

Cestiunea, ce e dreptul, poate fi mai delicată în privinţa de- Degradarea

gradaţiunilor aduse lucrului dăruit, însă, cu toate acestea, se ad- ruit, Respun4
“ah
X
derea donamite
în genere- că3 donatarul va trebui
săcă despăgube
ască > pe dăx _ tarului.
Că
ruitor de toate deteriorările aduse prin fapta sa lucrului dăruit, _troversă.
fără a se avea în vedere timpul când dauna a fost causată, căci
este inadmisibil ca un donatar ingrat să poată jigni drepturile dăruitorului. +) (Comp. Art. 767.)
Donatarul va trebui să despăgubească pe dăruitor nu numai Tastrăinări
4
a
.
.

de înstrăinările

totale, dar. și de

acele

.

PY

.

arpale,
1poparţiale a bunurilor dăruite pi,
serzitaţi

şi a ipotecelor sau a altor sarcini ce ar fi constituit asupra lor. 9)
ete,
Dăruitorul n'ar putea, însă să ceară ca donatarul sa, degre- Dăruitorul
.
.
o
.
y
PE

veze

imobilul

şi să/l restitue

liber

de

aceste sarcini sunt valide şi oposabile
au fost constituite de cătră
1) Laurent.

XIII.

45.

proprietar.

Demolombe.

XX.

ori

ce

,

sarcină,

dăruitorului,

pentru

ca

unele

(Laurent.

XIII.

711,

Marcad6.

712.

nu poate cere

Că qegrevarea î-

ce

49.)
II. 714.

Aubry et Rau. VI $ 708, p. 113. Pand. Fr. 1. 5859.
2) Laurent, XIII. 47, în fine. Demolombe. XX. 708.—Tot pentru aceleaşi
motive, dăruitorul nu va datori nici o despăgubire donatarului
pentru îmbunătățirile survenite fără fapta lui. Pand. Fr. 1. 5860.

5) Laurent. XIII. 47. Demolombe. XX. 708. Maread6. INI. 714. Pard.

Fr. Donutions. L.
*) Laurent, XIII. 47.
Coin-Delisle, Art.
p. 114, după care

5861. S. Lescot. IU. 905.
Demol. XX. 708. Pand. Fr. 1. 5863.— Contră.
958, No. 10 și Aubry et Rau. VI. $708, în fine,
donatarul n'ar trebui să despăgubească pe dă-

ruitor de cât în privinţa deteriorărilor aduse lucrului din diua cererei

de revocare,

pentru

că, pănă

atunci,

el a fost proprietar și a putut

usa și abusa de lucru, după bunul seu plac.
5) Laurent. XIII. 49. Demolombe. XX. 710. Troplong. II. 1347. Pand.

Fr. Donations, L. 5866.

mobilului.
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Acte de ad-

CODUL

CIVIL.— CARTEA IU.—TIT.

Legiuitorul

I1.—CAP. I11.— Sa 11.— ART. 834 $ 2.

nu vorbeşte în Art.

834

ministraţie. totale sau parţiale consimţite de donatar.
arendă.

Art, 724

de cât de

înstrăinările

Ce trebue să decidem

în privinţa actelor de administraţie emanate de la dânsul, precum
ar fi contractele de arendă sau de închiriere? Dăruitorul va
tvebui să respecte aceste contracte, chiar dacă ele ar fi fost inchiete pe un period mai lung de 5 ani (Art. 427, 534, 1268, 1419),
în care caz, ele nu se mai consideră ca acte de administraţie,
ci ca acte de disposiție (supra, p. 239, nota 2), pentru că donatarul
fiind proprietar pănă în diua, cererei de revocare, actele de disposiție emanate de la dânsul sunt oposabile dăruitorului.
Aceste contracte vor fi oposabile dăruitorului, chiar dacă ele

Pr. Civ. nau fost transcrise conform Art.

724 Pr.

Civ., remănând ca

el

să conteste data contractului care n'ar avea dată certă.
Remâne de asemenea bine înțăles că dăruitorul ar avea
dreptul de a fi despăgubit de donatar, de câte ori el ar suferi o
daună din causa termenului prea lung al contractului de arendă

sau de închiriere. 1)
III. Revocare pentru naștere
Principiul.

Donaţiunea

făcută

de

de copii în urna

donațiunei.

o persoană care n'ar avea

nici un copil

în viaţă în momentul facerei ei este de drept revocată, dacă dăruitorul dobândește, în urma donaţiunei, un copil legitim, fie chiar
și postum,

Origina aces-

sau

legitimat.

Această causă de revocare, necunoscută la noi altă dată, își

tei revocă. are origina sa în legea așa disă Si unqguam, pentru că începe
prin aceste cuvinte, care nu declară revocabilă pentru naştere de
copii de cât donaţiunea făcută de un patron libertului seu. 2)
Câte-va cutume și ordonanța din 1731 (Art. 39—46) au
generalisat însă principiul legei romane, aplicându'] la toate donaţiunile în genere, inovaţiune care, după o vie discuţiune urmată
in consiliul de Stat, trecu şi în legislația actuală, căci Art. 65al
proiectului primitiv, care

desființase această

causă

de revocare,

fu

respins şi revocarea admisă astfel cum era, organisată prin ordonanţa sus mencionată. 3)
.
sa
.
> _y
.
*
.
.
Motivele a- | Legiuitorul
şi a Aînchipuit
că* dăruitorul
n'ar fi dispus
de
cări,*“AVerea sa, dacă ar fi gândit că are să aibă mai în urmă copii,
D Laurent. XIII. 51. Coin-Delisle. Art. 958, No. 3. Pand.
*) „Si unquam liberiis patronus, filios non habens, bona
pârtem aliquam facultatum fuerit donatione largitus, et
ceperit liberos, totum quidquid largitus fuerat, revertatur
donaloris

arbitrio, ac ditione

5) Locrâ. XI. p. 227

mansurun.&

urm. Maread6.

Fr. 1. 5868.
omnia vel
postea susîn ejusdem

(L. 8. Cod. Lib. 8. Tit. 56.)

III. 720. Laurent. XIIL 54. Demo-

lombe. XX. 719. Arntz. 1. 1934. Mourlon. ÎL. 755 ete,
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Părâri

de unde s'a, dedus că ori ce donaţiune este făcută sub condițiunea
că dăruitorul nu va avea mai în urmă copii. (Pothier. Donations. 146.)
Această, disposiţie este însă departe de aşi atinge scopul, căcă, Critică Ia a-

deşi donaţiunea se revoacă în interesul copiilor, după cum s'a, dis dresa Jogiuiîn consiliul de Stat, totuşi bunurile dăruite nu devin proprietatea,
lor, ci se întorc la dăruitor care remâne liber de a dispune de
ele, chiar în folosul unui al treile. (Art. 480.) (Laurent. XIII. 87.)
Copiii nu se vor putea deci folosi de revocare de cât în mod indirect. Pentru aceasta, ei vor trebui să supraveţuească dăruitorului
şi să primească moştenirea lui, ear bunurile dăruite să se găseas-

că la moartea lui în patrimoniul
Prin

urmare,

mult

uucă de redacțiune
cabilă, conform

mai

dăruitorului. 1) (V. p. 286, nota 2.)

logic

(Art. 65),

era

principiului general

dreptul copilului

care

proectul primitiv

după care

se năştea

donaţiunea

(Art. 801),

în urmă

de

al comisi- Codul Cali-

era

irevo- path: Arte

remănând

a cere

numai

reducerea do-

națiunei, de câte ori prin tr'ânsa i se ataca reserva lui. Această,
disposiţie inţeleaptă era admisă şi în codul Calimach. (Art. 1283,
1287.—Comp. Art. 947, 954 Cod. Austriac.)
Condiţiunile

la care este supusă revocarea
naştere de copii.

donațiunei

pentru

Art. 836.
— Ori ce donaţiuni prin acte între vii făcute de persoane ce n'au copii sau descendenţi esistenţi în timpul facerei lor, ori
care ar fi valoarea acestor donaţiuni, şi sub ori ce titlu ele sarfi făcut,
fie chiar donaţiunile mutuale sau remuneratorii, fie, în fine, donaţiuni în

favoarea maritajului făcute soţilor de ori care altă
ascendenţii

lor, sunt revocate

de drept,

dacă

persoană

donatorul,

în

afară

urma

de

dona-

țiunei, dobândeşte un copil legitim sau postum, sau chiar când a legitimat pe un copil natural prin maritagiu subsequent. 2) (Art. 304 urm.

306, 837 urm. 933, 937 C. C. Art. 960 C. Fr.)
Art. 837. — Revocaţiunea

se face și când copilul donatorului sau

al donatricei ar fi fost conceput în timpul

donaţiunei.

Art. 91 C. Fr.)
Două

condițiuni sunt neapărate
,

vevocată ob liberos

.

.

întervenientes:

pentru
o

(Art.

836 0. C.

ca donaţiunea

1% dăruitorul

nu trebue

să fie Condiţiunile

>

aux

Nneapărate

să aibă pentu ca do-

nică copii, nică alți descendenţi esistenţi în momentul facerei do- paţiunea, să
HE
4
*
y
PR
A
=
e revoc
.
naţiunei;2) 2" în.urma donaţiunei, el trebue să dobendească un
1)

Laurent.

2)

'Tecstul

XIII. 55, 85, 88. Mourlon.

5876. Demolombe.

II. 758. Pand. Fr. Donations. |.

XX. 788.

fr. cere, pentru

ca legitimarea

să

poată

avea

loc,

ca co- Deosebire de

pilul natural să fie născut în urma donaţiunei (s'il est n€ depuis E tecstul
ânee!a donation), adaos care s'a făcut în urma propunerei tribunatului,
şi care s'a eliminat de legiuitorul nostru. Vedi în/ră, p. 281, nota3.
3) Prin momentul facerei donaţiunei se înțălege momentul autentificărei actului. Vedi supră, p. 43.

278

CODUL CIVIL.—CARTEA 1I1.—TIT. 11 — CAP. UI.—Sa 11.— ART. 836, 837.
copil legitim sau legitimat. De câte ori această îndoită condiţiune
se va îndeplini, toate donațiunile, atară de acele esceptate prin

însuşi teestul Art. 836, vor fi revocate de drept.
Lipsa, de coPrima condiţiune necesară pentru ca revocarea să

aibă loc

mentul dona- este ca dăruitorul să nu aibă în momentul donaţiunei nică copii,
țiunei. pică alți descendenţi legitimi.
Presența u: Din împrejurarea că Art. 836 vorbeşte de copif și descencopil face ca denți la înmulţit, ca şi legea 8. Cod. Lib. 8. Tit. 56... „si patro-

darul să fie nus filios non habens...“, mar trebui să credem că donațiunea

e-

irevocabil, manată de la un dăruitor care, în momentul facerei ei, avea an
singur copil ar fi revocată prin survenirea unui al doile copil,
căcă nu se poate dice de acel ce are un copil că nu are copii. 4)
Donaţiunea, făcută de acel ce are în momentul darului 4 singur
copil este deci irevocabilă. Această soluțiune este aplicabilă și celorlalţi descendenţi, de unde resultă că esistenţa unui singur copil sau altui descendent va împedica revocarea darului, ?) puţin
importă secsul 5) sau gradul 2) acestui copil ori descendent.
Art. 837.
Pentru a împedica însă revocarea donaţiunei, copilul trebue
să fie născut, ear nu numai conceput în momentul facerei ei. Aceasta se spune anume în Art. 837 care, reproducând tecstual
Art. 40 al ordonanţei de la 1731, prevede că revocarea are -loc
şi atuncă când copilul5) dăruitorului sau a dăruitoarei n'ar
fi născut, ci ar fi numai zămislit în momentul facerei darului. Așa dar,
donaţiunea făcută de cătră o femee îngreunată sau de cătră barbatul ei va fi revocată prin nașterea copilului care era conceput
în momentul facerei darului. Cu alte cuvinte, copilul zămislit în
momentul facerei darului nu se consideră ca născut, şi maxima :
înfans conceplus pro nato hibetur nu este aplicabilă în casul de
1)

„Non

est sine liberis, cui vel unus

enunciatio: habet
numero profertur,
Lib.

50. Tit. 16,

filius, unave

filia est; hec enim

liberos,. non habet liberos, semper plurativo
sicul et pugillares et codicilli.“ (L. 148. Dig.
de verborum

significatione..)

>) Laurent. XIII. 56. Demol. XX. 724. S. Lescot, III. 917. Mourlon.
II. 759. Duranton. VIII. 574. în nota. Arntz. II. 1935. Marcadâ. III.
722. Pand. Fr. |. 5879. Aubry et Rau. VI. $ 709, p. 118, nota 16.

*) Astfel, esistenţa unei fete ar face ca
cabilă, cu

toate

că dăruitorul

donaţiunea

ar dobândi

mai

să remâe irevo-

în urmă

un fiu.

molombe. XX. 725. Pand. Fr. Donations. |. 5881. Grenier.
tecst și nota e. Marcade. III. 722.
*) Astfel, esistenţa unui nepot, în momentul sevârșirei darului,
ca donaţiunea să remâe irevocabilă, cu toate că dăruitorul
bândit, mai în urma un fiu. Demolombe. XX. 726. Maread6.

II

—

Laurent. XIII.

56.

Pand. Fr.

L. 5882. S. Lescot.

De-

IL. 181,

va face
ar fi doII. 722.

III. 918.—Vedi

L. 84. Dig. Lib. 50. Tit. 16, unde se dice: „Filsi appellatione omnes lhberos întelligimus.“ Comp. şi supra, p. 235, noto 2 şi p. 57,
tecst și nota 1.
Prin copil trebue să înţălegem toţi descendenţii, în ori ce grad ar fi.

Boileux. IV. p. 82. Mareade. III. 738. Bonachi. IV. p. 148.
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faţă, legiuitorul presupunând
precieze

samă

toată

puterea

adevărat

că dăruitorul

n'a

putut încă

afecţiunei părințeşti, !) ceea

când el na

avut

cunoștință

279
să a-

ce este mai cu

despre

concepţiunea

copilului. Ori care ar fi însă motivele legiuitorului, această disposițţiune nu se prea esplică, căcă, cel puţin, de câte ori dăruitorul
a avut cunoştinţă despre zămislirea copilului, nu se poate dice că
el a dispus de averea, sa pentru că credea că n'are să aibă copii. 2)
Așa dar, numai copilul născut în momentul facerei darului Copiii legiti-

va împedica revocarea lui, fără a se distinge dacă acest copil este aţiArtlegitim sau legitimat, de oare ce copiii legitimaţi prin căsătoria
urmată după nașterea lor au aceleași drepturi, ca şi cum ar fi fost
născuţi din această căsătorie. 3) (Art. 306.)

Donaţiunea va fi deci revocabilă pentru naşterea unui copilEsistenţa ulegitim în urma ei, deşi dăruitorul ar fi avut, în momentul face- ti copilfrei ei, un

copil natural

recunoscut.?)

pedică revo-

PI

1)

.

1

,

.

.

„Major solet esse ajfectio .erga filios qui jam sunt în rerum natura,
dicea un vechiii autor (Tiraqueau), guam
cet experientia, oplima rerum magistra.“

în nascituros,

carea darului
e a avea, loc.

ut nos do-

2) Laurent. XIII. 57. Demolombe. XX. 727. Pand. Fr. L. 5883.
5) Pentru ca un copil legitimat să facă deci obstacol la revocarea
donaţiunei, trebue

ca atât nașterea

cât şi

legitimarea

lui

să

fie

3
—

ambele anterioare donaţiunei. Pand. Fr. L. 5884. Demolombe. XX.
728 şi V. 373. Demante. IV. 103 bis IX. Laurent. XIII. 58.
In adevăr, legiuitorul

nostru

nevorbind

nicăiri de tatăl natural, nici

o legătură nu esistă între acest tată şi copiii sei fireşti, fie chiar
recunoscuţi.

Vedi

“Tom.

1 al lucrărei

noastre,

partea UI, p. 318.

facerei do- Copilul firesc

Esistenţa unui copil firesc recunoscut în momentul
această

naţiunei nu va face ca

donaţiune să fie irevocabilă, chiar nelegitimat

dacă ea, ar emana de la mama acestui copil, pentru că, deși copilul poeca d
firesc este, în privinţa
652, 677, 678), totuşi,

mamei, asemănat unui copil legitim (Art. rul să fie iredin partea finală a Ant. 836 resultând căvocabil? Con-

legitimarea unui copil natural poate avea de efect revocarea

numai

este

darului,

firesc lucru

de a se admite

că numai

esistenţa unui

copil natural legitimat în momentul facerei darului poate să facă ca
acest dar să fie irevocabil. Comp. Laurent. XIII. 58. Demolombe.

XX.

729

şi V.

557.

Demante.

IV.

103

bis

VIL.

Arntz.

în

momentul

Il.

1935.

Mouvlon. II. 760. Marcade. IIL. 723. Pand. Fr. 1. 5886 urm. Bonachi.
IV. p. 141. Vedi şi supră, p. 235, nota 2.— Comp. însă Troplong.
IL. 1381. Guilhon. Donations. IL. 763. Taulier. IV. p. 104 care

admit, chiar în codul

francez, că esistența

facerei

darului a unui copil firesc recunoscut ar face obstacol la revocaţiune.
întocmai ca şi esistenţa unui copil legitim sau legitimat. Dacă ne am
lua, după aceşti din urmă autori, de sigur că ar trebui să admitem
aceeași soluţiune şi în dreptul nostru, în prvința darului făcut de
cătră mama copilului natural, pentru că, în legislațiunea noastră,
copilul natural fiind, în privinţa mamei, asemănat copilului legitim,
mama mar avea nici o rațiune de a avea mai multă afecţiune pen-

tru copilul seu legitim, de cât pentru acel

legală

a revocaţiunei

ar lipsi în casul

de

natural,

față,

în

cât causa

argument

ce

nu

„poate fi invocat în privința tatălui natural, care poate să nu aibă

troversă.
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este

admisibilă

taţi ce dăruitorul ar avea
făcută,

și în privinţa

copiilor adop-

facerei darului. :

Donaţiunea va, fi revocabilă chiar atunci când
ea
însuşi copilului adoptat sau copilului firesc. 2

Esistenţa uCât pentru copilul
nui copil nâs- putativă, chiar anulată,
sătorie puta- Va

în momentul

Împedica

tivii- Art 185, amândoi
"că, după

fie chiar

revocaţiunea

ar fi fost

ce dăruitorul ar fi avut dinti”o căsătorie
esistența, lui în momentul facerei darului
de

a avea

loc,

fără

a se

distinge

daci

soţii sau numai unul din ei era de rea credință, pentru

Art.

183

numai

și 184,

de unul

căsătoria eontractată

din

soți,

de bună credință,

produce, în privinţa

copiilor năs-

cuți din această căsătorie, aceleași efecte civile ca
și o căsătorie
valabilă. Or, esistenţa unui copil legitim în momen
tul facerei darului împedicând revocarea de a avea loc, aceeași
soluţie este admisibilă, dacă esistă în acel moment un copil născut
din o căsă„__torie putativă.*) (Veţi şi înfră, p. 281, nota
2.)

Copilul ab-

Ce trebue să decidem în privința copilului

dăruit

orului abSent În no sent în momentul facerei darului?
Acest copil fi-va el considerei darului. rat ca esistent sau inesistent?
In vechiul drept francez, copilul
Controv
ersă. absent era considerat, ca inesistent. 4) Astădi, trebue
să distingem:

Inesistenţa

în timpul periodei punerei în posesiune provisorie
(Art. 106 urm.),
copilul absent va fi considerat ca esistent, ear
în urma punerei
în posesiune definitive (Art. 114 urm.), ca
inesistent, pentru că
din acest moment, absentul se presupune
a fi mort. 5)

Pentru a impedica
revocarea
donaţiunei, copii sau descen„opilului. pe denţii dăruitorului trebue să fie esistenți
în momentul facerei darul îl credea rului,

adecă

esistent.

născuți,

ear- nu numai

nici o afecțiune pentru

Esistenţa u-

nui

copil
doptat
în mo-amentul face.
rei darului.
Controversă,

!)

dacă acest copil este al
Cuvintele din Art. 836:

concepuți

(Art.

copilul seu firesc, de vreme
seu.
ce mau

837),

actuel-

ce el

nu ştie

copii

sau descendenți... nu pot,
în adever, , să se refere
la copii
e
opii adoptiviivi, pentruru căcă acești i copi copi neîntrând în famili

a adoptătorului (Art. 313), alta
părinte are pentru copilul seu legitim, și alta, este iubirea, ce un
pentru un copil înfiet. Demol. XX. 733. Demante. IV. 103 dis,
VIII. Laurent. XIII.
60. $. Lescot. III. 922, Aubry et Rau. VI. $
709, p. 120. Pand.
Fr. 1. 5894. Mourlon. II. *763; Mass6-Verge.
III. p. 241.—Contră.
Maread€. III. 727, care revine asupra primei
chari (ediţia Mass6-Verg€) III. p. 231, teest, sale opiniuni. ZaTaulier. IV. p. 104.
*) Demolombe. XX. 731, 734. Pand. Fr. [.
5890 urm. 5896. Laurent
XIII. 59. — Contră, în cât privește donaţiunea,
făcută, copilului natural: Aubry et Rau. VI. $ 109, p. 120, nota
18. Troplong. II. 1381.
*) Demolombe. XX. 735. Pand. Fr. Donakions.
I. 5897. Demante. IV.

103 b:s, X. MourlonjIl. 762. Vedi și
de. III. 731.
*) Pothier. Donations, Sa III, Art, 2, $ Marca
2, No. 161 şi Introd. la Tit.
15 al cutumei din Orlsans, No. 102. Veţi și Demolombe.
XX. 739.
5) Demolombe. XX. 739 și 11. 145. Marcade. [IL
726.
Mourlo
n. II.
76). — Cestiunea este însă controversată. Veţi divers
ele sisteme
arătate în Demolombe.

II. 145 şi în Pand. Fr. Tom. 1. Absence. 334.
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lement

vivants,

posterioară

dice teestul francez,

a unui

copil

legitim

de unde

va aduce

resultă

revocarea
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că naşterea
donaţiunei c-

manată de la un părinte care credea că are un copil în viaţă,
pe cănd în realitate acest copil era mort, deși motivul legei lipsește în casul de față, căci, în ipotesa noastră, suntem tocmai
în termenii

Art.

836

care

cere, pentru

ca darul să fie revocabil,

ca dăruitorul să nu aibă în momentul facerei lui nică un descendent esistent. (Demolombe. XX. 736. Pand. Fr. I. 5898.)

Legiuitorul nu cere însă ca dăruitorul să nu fi avut nică o- Copiii
ce dădată

copii,

ci numai

să

nu

aibă

actualmente

descendenţi

în mo- sut şi care

mentul facere darului, de unde resultă că donaţiunea emanată de nunu măi
esistă
împedecă,

la un dăruitor care a avut copii, însă nui mai are în momentul revocarea de
sevârşirei donaţiunei, este revocată de drept prin naşterea unui 2 avea loc.
alt copil. ?)
i
:
A doua condiţiune
cerută3 pentru. ca donaţiunea
săx fie revo- __ Dobândirea,
a a
cată

este

ca dăruitorul

să dobendească,

în urma

facerei ei, un

co- naţiunei au-

pil legitim,?) sau legitimat.5) Nașterea sau recunoașterea unui Co- i PA le
pil natural nu revoacă deci nică într'un caz donaţiunea, nici chiar gitimat.
în privința mamei dăruitoare, şi aceasta cu drept cuvânt, pentru

că alt-fel dăruitorul ar fi avut interes a'și crea o descendență nelegitimă spre a putea redobândi bunurile care ar fi eşit din patrimoniul seu, soluţiune care ar fi fost contrarie ordinei și moralei. *)
1) Demolombe. XX. 737, 738. Pand. Fr.1. 5899. Duranton. VIII. 577.
2) Ce trebue să decidem în privinţa copilului născut din o căsătorie Naşterea Fri

putativă ? Cestiunea, este viu controversată.

Unii ar voi ca naște-'6 căsătorie

rea unui asemenea copil să aducă în tot-deauna revocarea dona- putativă.
țiunei, chiar dacă soţul dăruitor ar fi fost de rea credinţă, şi a- Controversă.

ceastu atât în folosul copiilor, cât şi în privinţa dăruitorului (Au- Art 185, 184
bry et Rau. VI. $ 709, p. 122. teest și nota 25. Guilhon. Donațiuni. IL. 773.

Pand.

Fr.

Idem.

]. 5915.

Vazeille.

Art. 960,

No.

9),

ear alţii ar voi ca revocarea să nu aibă loc de cât în folosul copiilor. Duranton. VIII. 586.—In fine, în ultima părere, pe care am
mai semnalat-o odată (Tom. I, partea II, p. 67), revocarea nu va
avea

loc nici în folosul

dăruitorului, nici în folosul copiilor. Demol.

III. 382 şi XX. 745. Mareade. III. 731. Troplong. II. 1382. Mourlon. II. 762. Demante. IV. 103 bis X. Vedi şi supră, p.280.
5)

Legitimarea unui copil firesc va aduce revocarea donaţiunei, chiar Deosebire de
dacă acest copil era născut maă înainte de donațiune. Aceasta, re-la codul fran-

sultă din împrejurare că legiuitorul nostru a eliminat din teestul “a Pc
francez cuvintele de la finele teestului: s%/ (Penfant naturel) est copilului nan€ depuis la donation, adaos care s'a făcut la proiectul primitural.
tiv după cererea tribunatului. Demol. XX. 748. Pand. Fr. I. 5917.
Mareade. III. 732. Tecstul nostru este deci astădi redactat astfel
cum era vechiul proiect al codului fr. (Art. 72)şi Art. 39 al ordonanţei de la 1731. (Demol. XX. 748.) Vedi şi supră, p. 277, nota 2.
:) Demolombe. XX. 747. Troplong. II. 1372. Pand. Fr. Donations. |.
5903. Demante. IV. 103 bis VII. Vegi şi supră, p. 279, nota 4.
Tot ast-fel, nici adopţiunea unui copil n'ar putea să aducă revo- Adopţiune.

carea

donațiunei. Laurent.

XIII. 66. Arntz. Il. 1937. Mourlon. II. Controversă.
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III.— TUL.

I1.—CAP.

11. — Sa l.—ART.

836.

Naşterea, uDupă Art. 836, donaţiunea este revocată chiar prin surveninul postum. vea, unui copil postam, adecă născut în urma morţei dăruitorului, 1) căci, revocarea având efect retroactiv pănă în diua facerei
darului, când dăruitorul era în viaţă, el profită de densa, transmițend bunurile dăruite copilului care sa născut în urma mor-

ţei sale. ?)
Naşterea u-

In fine,

trebue

să adăogăm

că, deși

Art.

836

nu vorbeşte,

voacă bonaţi ÎN partea, sa finală, de cât de copi, totuşi donațiunea va fi revounea.

cată

şi prin

nașterea

unui

nepot,

fie chiar

postum,

pentru

vocarea fiind intemeiată pe afecțiunea ce dăruitorul
descendenţii sei, afecțiunea pe care el o are pentru
dacă

nu

mai

mare, cel puţin

egală

cu

acea

tru copiii sei. ?)
Ipotesa în
Astfel, dacă presupunemo donaţiune

pe care

făcută

că re-

are pentru
nepoți este,

el o are pen-

în urma

morţei

care dăruite” copilului căsătorit; care sa, sevârşit din viaţă, lăsând pe femeea sa
copii poate îngreunată,

ăn

Donatarul nu

această

donaţiune

fiind făcută

într'o

vreme

când dă-

ruitorul nu avea copii,

ci un nepot numai conceput, nașterea a-

cestui nepot

donaţiunea

va revoca

Donatarul

n'ar

putea,

făcută

de bunicul seu.

pentru a împedica revocaţiunea, să con-

poatotăgă ui teste legitimitatea copilului sau nepotului survenit în urma donacopilului
sau țiunei, tăgăduindu-le

wet:

paternitatea,

pentru

că această acțiune nu a-

parţine de cât tatălui și moștenitorilor sei. *) (Art. 290, 291.)

EI ar putea însă să dovedească că dăruitorul, în neputinţa în care

se găsea de a avea copii, ar fi recurs la manoperile prevădute şi pedepsite de Art. 275 din codul penal pentru a face să se creadă
că femeea sa ar fi născut, în urma sevârşirei darului, un copil pe
care nu Par fi născut în realitate, ?) şi în asemene caz, proba
763. Demante. IV. 103 d;s, VIIL. Demolombe. XX. 750 și VL 164.
Troplong. Il. 1373. Aubryet Rau. 1V. $ 560, p. 654. Cas. Fr.D.P.
52. 1. 33. Vedi și Tom. 1 al lucrărei noastre, partea II, p. 348, teest

și nota 2. Vegi și supră, p. 280, nota 1.— Contră. Marcad6. II. 735.

Reintoareerea copilului
absent.

De asemenea, reîntoarcerea unicului copil absent nu poate fi
asimilată cu naşterea sa, și ca atare, n'ar putea să aducă revocarea darului făcut în timpul absenței acestui copil, căci reîntoarcerea lui dovedind că el esista în momentul facerei darului, dăruitovul n'a fost în acel moment fără copii esistență, după cum cere Art.
836, pentru ca darul să fie revocabil. Maread€. III. 734. Pand. Fr.

Absence. 335.

Demolombe.

XX

752 și II.

145.

Vegi și Demante.

IV. 103 dis, XII şi XIII.
1) „Postumos autem dicimus eos duntazat, qui post mortem parentis
nascuntur “ (L. 3 $ 1. Dig. Lib. 28. Tit. 3.)
2) Pothier. Donntions. 164. Laurent. XIII. 64. Demolombe. XX. 743.
5) Pothier. Op. cit. 163. Laurent. XUI. 63. Mourlon. II. 759. Arntz.
II. 1937. Demol. XX. 746. Pand. Fr. 1. 5908. Mareade. III. 730.
*) Demolombe. XX. 742. Arntz. II. 1935. Pand. Fr. L. 5904. Curtea
din Agen. P. 74. 5. 172, No.8.

5) Comp. Pand. Fi. I. 5904.
Troplong. Il. 1383.

Laurent. XIIL. 62. Demolombe. XX. 742.

Curtea din Bordeaux.

D. P. 48. 2. 41.
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testimonială va fi, fără nică o îndoeală, admisibilă, de câte uri vor
esista fapte constante de natură a face suspect actul de naștere
al copilului şi posesiunea sa de stat echivocă. (D. P. 48. 2. 41.)
Donaţiunile care sunt revocabile pentru naștere de copii. (Art. 836.)
Toate donaţiunile între vii, oră care ar fi forma sub care ele
ar fi fost făcute și or care ar fi valoarea lor, !) afară, bine înțăles, de acele esceptate prin insuşi tecstul Art. 836, sunt revocabile pentru naştere de copii.
Astfel, sunt revocabile pentru această causă: 1% donaţiunile
ordinare; 2" donaţiunile oneroase sau însărcinătoare 2) (sab modo);
3* donaţiunile remuneratorii sau resplătitoare, 5) remănând să se
aprecieze dacă donaţiunea, merită acest nume și dacă ea nu constitue plata unei datorii san unei obligaţiuni naturale (Art. 1092);
4* donaţiunile mutuale sau reciprocă; *) 5* donaţiunile manuale, afară,
1) In dreptul vechii francez

se discuta cestiunea de a se şti dacă do-

naţiunile de o mică însămnătate

prin naștere de fii, și L. 8. Cod. Lib. 8. Tit. 56 pare a nu supune
revocărei de cât donaţiunile universale sau cel puţin considerabile,
omnia

bona

vel partem

aliquam

Dreptul

trebueau sau nu să fie revocate Vechii! frau-

facultatum,

(supră,

cec.

p. 276, nota 2),

discuţiune care nu mai este cu putință astădi şi pe care atât ordo-

nanța de la 1731 (Art. 30) cât şi Art. 836 au voit s'o evite pentru

a pune capăt contestaţiilor ce s'arfi ivit şi a închide calea arbitra-

rului. Vedi Pothier. Donations. No. 147. Laurent. XIII. 71. Demo-

lombe.

XX.

765.

Pand.

Fr.1.

5962. Cu toate

aceste, vom

vedea

că

- presenturile obicinuite, care sunt scutite de raport (Art. 759), nu sunt
revocabile

ob liberos întervenientes. Vedi înfră, p. 285, tecst şi nota 3.

*) Remâne însă bine înțăles că, în caz de a se revoca o donaţiune oneroasă, donatarul va avea o acțiune în contra dăruitorului pentru
a fi despăgubit de sarcinele ce elarfi esecutat. Arntz, II. 1926. Demolombe. XX. 764. Pothier. Donations. 150. Laurent. XIII. 72.
Vedi și supră,

p. 259,

vea

în contra

nota

5.

5) In caz de revocarea unei donaţiuni remuneratorii,
o acţiune

dăruitorului pentru

plata

donatarul va aserviciilor

pres-

tate de dânsul, dacă aceste servcii sunt apreciabile în bani. Demol.
XX. 764. Laurent. XIII. 74. Avntz. II. 1926. Marcade.
III. 728. Demaute. IV. 103 bis III. Cas. Rom. Dreptul pe 1891, No. 13.
*) Revocarea uneia din donaţiuni nu va atrage însă numai de câtre- Revocarea
vocarea celeilalte, ca și în caz de ingratitudine. Laurent. XIII. 73. donaţiunilor

Marcade. IL. 728. Guilhon. Donaţiuni. 781. Bugnet asupra lui Pot- controversă.

hier. Donaţii, p. 247, nota 1. Vedi şi supră, p. 247 și 259, nota 6.
—Contră. Demol. XX. 589. Duranton. VIII. 590. Aubry et Rau. VI.
$ 703, p. 78. Troplong. II. 1395. Toullier D. III. (partea I) 308.
Soluţiunea acestor din urmă autori, admisă de Pothier (Donaţiună,
148) şi de Art. 1083 $ 2 din codul Italian, după care revocarea

unei din donaţiuni pentru naștere de copii aratrage numai de cât
revocarea celeilalte, denaturează cu desevârşire principiul donaţiunilor mutuale, pe care legiuitorul le consideră ca adevărate libe-

ralități, pentru a face din

ele un contract cu titlul oneros, un schimb.

284

CODUL

CIVIL. — CARTEA

II, — TIT.

II —CAP.

de presenturile obicinuite î) (Art. 759);
ascunse sub forma
de datorii făcute

IN. —Sa

IL—ART.

836,

6” donaţiunile deghisate, sau

unui contract cu titlul oneros;?) 7% remiterile
debitorului animo donandi, ear nu transctionis

causa, fie aceste remiteri făcute prin predarea, titlului (Art. 1138),
sau altfel (sapră, p. 136); ?) 8 renunţările la o moştenire, la un
legat sau la alte drepturi făcute animo donandi, cu scopul de a
face o liberalitate cui-va. *) 9 Sunt, în fine, revocabile pentru naş-

tere de copii: donaţiunile făcute soţilor de cet de al treile în fa-

Disposiţii
testamentare.

Contracte cu
titlul oneros.
Nerevocabilitate.

voarea, căsătoriei, fie că aceste donaţiuni ar cuprinde atât bunurile presente și viitoare ale dăruitorului, cât şi bunurile presente
numai, sau acele viitoare. 5)
Dar, dacă toate donaţiunile sunt în regulă generală revocabile pentru naştere de copii, nemai ele sunt supuse acestei revocări, nu însă și disposiţiile testamentare,£) nici contractele cu
titlul

oneros care impropriu
Astfel, nu vor fi supuse

ar fi fost calificate
donaţiuni.?)
revocărei pentru naștere de copii,

remiterea unei datorii făcută transactionis causa, renunţarea la
prescripţie, recunoașterea unui copil natural, adopţiunea etc. (Demolombe. XX. 776.)
')
)

Demolombe. XX. 755 şi 766. Aubry et Rau. VI. $ 709,p. 115.
Demolombe. XX. 759. Laurent. XIII. 77. Troplong. IL. 1400. Demante. IV. 103 îis II. Pand. Fr.1. 5950. Aubry et Rau. VI. $709,
p.

115. Vegi

şi

D. P.

50.

2.

181

şi 160.

D.

P.

53.2.

15. 2. 28. D. P. 81. 1. 27. Vegi și supră, p. 167.
3) Demol. XX. 757. Laurent. XIII. 76. Pand. Fr. [L. 5941.

37.

D.P.

Demante.

IV. 103 b:s, Il. Arntz. IL. 1926. Pothier. Donations. 151. Verli și
p. 260.— Vedi însă Toullier D. III. 312, după care revocarea n'ar avea

+)

loc de cât atunci când remiterea titlului ar fi constatată prin un act
în regulă, soluţiune care, cu drept cuvânt, se vede respinsă de anotatorul seu Duvergier (312, nota a). pentru că ea este contrarie atât
spiritului cât şi textului legei. Comp. Aubry et Rau. VI. $ 709, p.
116, nota 7. Pand. Fr. 1. 5943. Laurent. XIII. 76.
|
Demolombe.

XX.

758.

Laurent.

XIII. 76.

Pand.

Fr. L. 5944.

Trop-

long. LI. 1398. Toullier D. III. (partea 1.) 312. Veţi şi supră, p. 260.—
Ast-fel, renunţarea gratuită făcută la un usufruct, de cătră un legatar în folosul altuia este revocabilă pentru naștere de copii. Curtea
din Lyon. D.P. 71. 2.187.

*) Demolombe. XX. 767. Aubry et Rau.

naştere de

copii. Controversă,

VI. $ 709, p. 116. Laurent.

XIII. 75. Mass6-Verge. III. p. 239, tecst şi nota 8.
6) Mass6-Verge. III. p. 237. nota 1. Bonachi. IV. p. 141. Toullier.
D. III. (partea 1.) 670.—Ast-fel, testamentul făcut de o persoană
care nu ştiea că femeea lui era îngreunată, nu va fi revocat prin
naşterea unui copil. Mass6-Verge. loco cit.—Contră. Chabot. (guest.
transit. VO.

-.
=—

“Testamentul
nu se revoacă pentru

Testament,

Ş 9, No. 2. Vazeille.

Art. 1037.

No.

6.

Laurent. XIII. 67. Marcade. INI. 728. Grenier.[. 188 Pand. Fr. |.
5926. Cas. Fr. Repert. Dalloz. Disp. 1867, nota 1.—0O espertiză ar
putea deci să fie ordonată pentru a se verifica dacă condiţiile im-

puse donatarului nu fac să între actul în categoria contractelor comutative ordinare, cărora, Art. 836 nu este aplicabil. Cas. Er. loco cit.
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“Ce

trebue

să

4

decidem

3
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în privinţa donaţiunilor ce viitorii soţi Donaţiunifă-

-

3

.

.

.

cute între

şi ar face între ei fie prin contractul de căsătorie, fie prin un.act soți înainte
separat, înainte de a se căsători? Art. 960 din codul francez face de a se că-

să între asemene donaţiuni în escepţiune, declărândule irevocabile, CANA pe
şi aceasta cu drept cuvânt, pentru că soţii se căsătoresc tormaicodul francez.
cu scopul

de

a avea

copil

şi pentru

că este indiferent dacă acești

copii vor găsi averea dăruită în patrimoniul dăruitorului sau în
acel al donatarului, de vreme ce ambii au interes la conservarea ej. !)
La

noi

însă, nefiind

nică un

tecst

care,

prin

escepţiune,

să

declare asemene donațiuni irevocabile, de oare ce cuvintele „par
autres que par les conjoinis bun ă Vautre“, care se văd în Art.
960 fr. au fost eliminate de legiuitorul nostru, trebue să decidem
că ele vor fi revocabile pentru naştere de copii, conform principiului
general înscris în Art. 836, pentru că nici o escepţiune nu poate
să esiste

fără un

Donaţiunile

anume tecst

care

prin

de.lege.2)

escepțiune

nu

naștere de copii.
Prin

escepţiune

însă, nu

sunt

revocabile

pentru

(Art. 836.)

sunt

revocabile

pentru

naștere

de

copii: 1* presenturile olivinaite care sunt scutite și de raport.
(Art. 759), din causă că au o însămnatate prea mică pentru a fi
considerate ca donaţiuni. 5) 20 donaţiunile făcute între soți în timpul căsătoriei. (Art. 937 $ 3.) Cât pentru acele ce viitorii soți
Și ar face între ei, încânte de

a se căsători,

în lipsă de tecst, ele sunt revocabile.
nu

sunt

revocabile

pentru

3

naștere de

copii,

ților de călră ascedenţiă lor *) în favoarea
ant
căci

am

vădut

mai

sus că,

In fine, Art. 836 prevede că,
donațiunile făcute

so-

căsălorieă.

Este însă de observat că aceasta nu este o adevărată escepțiune, Inesactitate
in
tecst
„ude
y
ascendentul care face un dar descedentului seu care se căsă- privința do-

toreşte are un copil actualmente esistent, şi când el are un copil, naţiunilor făe.
a
.
Va
cute
soților
donaţiunea nu este revocată prin naşterea altuia. Suntem decă în re- qe e Sote
——————

ţii lor în fa-

') Pothier. Donations. 153, în fine—Vegi însă

Demante (LV. 103 disp

VI) și Demolombe. (XX. 777) care justifică această escepțiune a
testului fr. prin favoarea calităței de soţ, favoare care ar lăsa a
se presupune că dăruitorul a avut intenţia de a prefera pe soţul
donatar înaintea chiar a posterităței sale.
2)

3)
2)

Comp. Bonachi. IV p. 144. Vedi şi supră, p. 261, unde am admis,
cu toată controversa ce esistă asupra acestui punct, că - asemene

donaţiuni sunt revocabile şi pentru ingratitudine.
Maread. III. 728. Mourlon. Il. 765. Demolombe. XX. 766. Demante.
IV. 103 bis IL. Arntz. Il.1943. Laurent. XIII. 71. Pand. Fr. IL. 5965.
Pothier. Donations. 147. Vei şi supră p. 283, nota 1, în fine.
Ascendentul

poate să

facă donaţiunea

atât copilului

seu

propriu,

cât. și soţului acestuia, adecă ginerului sau nurorei sale. Demolombe.
XX. 770. Troplong. II. 1391. Mass6-Verge. ll p. 239, nota 9.
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NI.—TIT:

IL.—CAP, I11.—Sa II.—ART. 836.

gulă generală, ear nu în escepţiune. Deci, disposițiunea este inutilă. 1)
Modul

cum

se îndeplineşte

revocurea pentru

naştere de copii.

(Art. 836.)

Revocareă donaţiunilor pentru neindeplinirea sarcinelor şi
pentru ingratitudinea donatarului nu se face nici odată de drept,
ci trebue în tot-deauna să fie admisă de justiție. (Art. 832.)
In cât priveşte însă revocarea pentru naştere de copii, atât Art.
Nevocarea,
pentru naş-49 a] ordonanţei din 1731, cât şi Art. 836 din codul actual prevăd
tere de copii
este absolută, că revocarea are loc de drept, de unde resultă că această revocare
nu este nică facultativă, nici judeciară, pentru că ea se îndeplineşte
imediat: fără ştirea şi voinţa dăruitorului și fără intervenţiunea

justiţiei... îfa ut nullius hominis ministerio sit opus, după cum se
esprimă Godefroy asupra L. 8. Cod. Lib. 8. Tit. 56. Cu alte cuvinte, revocarea pentru causă de ingratitudine şi pentru neîndeplinirea

sarcini

este

relativă,

pe când

căci,

îndată

donatarul

ce copilul

pentru
Consecințele
care resultă
din împreju-

de

tere de copii este absolută,
sa

născut,

a reţinea lucrul

Din

cele

mai

sus

dăruit.
espuse

după

revocarea

cum
nu

(Demolombe.
resultă

pentru

se esprimă
mai

XX.

are

nici

782,

naș-

Pothier,
un

titlu

783.)

mai multe consecinţi:

1* re-

vocarea pentru naștere de copii poate să fie opusă de toţi acei
rarea câ re- interesaţi, adecă, de dăruitorul și creditorii sei, de moştenitorii sei,
vocarea este a
absolută. în urma morței sale, şi chiar de cei de al treile, lucrând în numele lor propriu, dacă ei ar avea vre un interes la aceasta;2) 2
lucrurile dăruite vor putea fi revendicate de la donatar, și chiar
de la cei de al treile, 30 de ani, de la nașterea copilului (Art.
840); 3” donaţiunea fiind desființată de drept prin naşterea copilului,

Revocarea, se
face în virtutea legei,

Copilul nu
poate să opue
revocarea.

nu poatefi confirmată

sau

ratificată

prin

nică un eveniment

posterior, nică prin moartea copilului, nică prin moartea dăruitorului, nici prin esecutarea voluntară a donaţiunei (Art. 838 $ 1,
839), pentru că nu se poate confirma ceea ce nu are ființă.)
Naşterea unui copil legitim sau legitimarea unui copil firesc
1) Laurent XIIL. 78. Arntz. I[. 1945. Mourlon. IL. 767 şi Duranton.
VIII. 574, nota 1.—Vedi însă justificarea dată de. Demante (V.
103 bis IV) şi de Demolombe (XX. 769).
9
De și s'a (is în consiliul de stat fe. (v. Laurent. XIII. 55) că revoearea se face și în interesul copilului, totuși el nu va putea să o opue,
pentru că revocarea fiind resoluțiunea donaţiunei,. copilul nu este
parte contractantă. El nu va profita de cât indirect de revocare,
dacă bunurile dăruite se vor găsi în moștenirea dăruitorului. Vedi
supră, p. 277.-—Copilul va putea însă să revendice. bunurile dăruite,
dacă părintele seu a murit, fără a esercita acțiunea, pentru căel găsește această acţiune în patrimoniul părintelui seu. Laurent. XIII.
85. Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Dispositions entre vifs. 1923, nota |.
*) Demolombe. XX. 783. Mourlon. II. 770. Vedi și supră p. 241, nota 1.
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donatarului,
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naște în-

trebarea dacă această revocare este sau nu aplicațiunea principiului înscris în Art. 1019, 1020, după care contractele sunt de

drept desfiinţate, când

Negativa

mi se pare

părțile

afară

diție resolutorie espresă

au stipulat

de

ori

ce

o

condiţie

îndoeală.

In

resolutorie?

adevăr,

nu esistă în casul de faţă. Nu

o con-

se poate

dice, de asemene, că ar esista în specie o condiţie resolutorie tacită propriu gisă, pentru că legea nu permite dăruitorului de a

manifesta
și pentru

o voință contrarie prin renunțare la revocare (Art. 839),
că condiţia resolutorie tacită nu operează de drept nici

o dată, ci trebue să fie cerută în justiție. (Art. 832 şi 1021.)
Prin urmare,
nu poate să fie vorba în specie de o condiţie con-

simțită tacitamente de părți, ci de o condiţie
de lege. Deci, revocarea este legală. 1)
Consecințele

revocărei

resolutorie

impusă

de drept.

Art. 838 $ 1.—Donaţiunea remâne revocată chiar când donatarul ar
fi întrat în posesiunea lucrurilor dăruite și ar fi fost lăsat în posesiunea
acelor lucruri după naşterea fiului donatorului. (Art. 836 C. C. Art,
962 $1 C. Fr.)

Proprietatea donatarului fiind revocată îpso jure prin naşterea unui copil legitim sau prin legitimarea unui copil firese (Art.
836), faptul că donatarul ar fi întrat în posesiunea lucrurilor dăruite, și chiar trădarea acelor lucruri din partea dăruitorului fie
înainte, fie în urma revocărei, nu pot să facă ca proprietatea re-

vocată, să -se întoarcă earăși la donatar.
revocărei,

donatarul

se găsește

în

Deci,

posesiunea

dacă

în momentul

lucrurilor

el va trebui să le restitue, ear dacă bunurile nu i-au
predate, el nu va putea să le ceară de la dăruitor.

dăruite,

fost încă

Mai mult încă, donatarul care ar fi fost pus în posesiunea
lucrurilor dăruite în urma revocărei n'ar putea să pretindă că

această esecutare
a donaţiunei, căci
copil legitim sau
esistă nu poate fi

voluntară a dăruitorului ar constitui o ratificare
donaţiunea, fiind desfiinţată prin survenirea unui
legitimat, ea nu mai are ființă, şi ceea ce nu
ratificat.?) Quorl nullum est confirmari nequil.

) Laurent. XII. 486 şi XIII
urm.),

revocarea

n'are

53 şi 81.--lu

loc de

drept,
essere

unei

condițiuni

rivocate per

la sopravegnenau

di un figlio legitimo del. dunante etc.

*) Maread. III. 739. Laurent. XIII. 83. Demolombe. XX. 786. Vegi aplicarea

acestui

princip

supră,

poate fi confirmată.

codul Italian (Art, 1083Codul Italian

ci în puterea

resolutorii tacite, ca şi în casul Art. 832. De aceea, Art. 1083 din
codul Italian nu prevede că donaţiunile sunt revocate de drept, ci
că ele pot fi revocate... possono

Donaţiunea
revocată nu

p. 241, tecst și nota

1 şi p. 286.

Remiterea, voluntară a lucrurilor dăruite făcută animo

donandi,

în urma revocărei îndeplinită și cunoscută de dăruitor, ar constitui

Art.

1083

n
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Revocarea o dată sevârşită, nici moartea copilului care a pro-

dus-o nu poate să reinvie donaţiunea,!) şi singurul mijloc ce ar
avea dăruitorul de a transmite din nou donatarului proprietatea,
lucrurilor dăruite, ar fi o nouă donaţiune. (Marcade. III. 739.)
Art. 839.— Ori ce clause ?) sau convenţiuni, prin care donatorul
ar renunţa la revocarea donaţiunei pentru naștere de fiu, este nulă și
fără nici un efect. (Art. 5, 968, 1838 C. C. Art. 95 C. Fr;

Dăruitorul nu poate de mai înainte renunța *) la revocarea
donaţiunei pentru naştere de fii, nici prin o clausă a donaţiunei,

nică

prin

o convenție

posterioară,

nu

doar

că

revocarea

donaţiu-

nilor ar fi de ordine publică, după cum e prescripţia neîmplinită,
la care de asemenea nu se poate renunța (Art. 1838), ci pentru
că renunțarea ar cuprinde o nouă liberalitate care ar fi Şi ea revocabilă întocmai ca şi darul principal.
Dăruitorul n'ar purea să renunțe la revocare, nici chiar în
urma îndeplinire! ei prin nașterea copilului, pentru că aceasta ar
fi o confirmare a donaţiuei precedente, actualmente inesistentă,
şi
neantul nu poate fi confirmat sau validat. 4)
Din împrejurarea că dăruitorul nu poate să renunțe în
mod
direct la, revocarea donaţiunei mai resultă încă că el nu
poate să
cedeze sau să vândă altuia dreptul seu de revocare, căci
revocarea nu foloseşte numai dăruitorului, ci indirect şi copiilor.
5)

Efectele

revocaţiunei între părțile

contractante.

Revocaţiunea pentru naștere de fii efectuându
se în puterea
unei condițiuni resolutorie legale (supră, p. 287),
și condițiunea, re-

solutorie

punând

Iucrurile

în

starea

de

mai

înainte

(Art.

1019),
donaţiunea este ca cum w'ar fi avut fiinţă
nică odata. Prin urmare,
în baza Art. 1019, donatarul va restitui
tot ce a primit de la
dăruitor, €) şi acest din urmă, va, putea
să ceară, fie de la dona-

*)

2)
*)
*)
HE
*)

însă din partea acestuia o nouă donaț
iune, un dar manual, dacă
ar fi vorba de mobile corporale a căror
Şi se dobândeşte prin tradiţie. Marcad6, proprietate se transmite
loco cit.
Ant. 964 din codul francez. eliminat
ca
nostru, este formal în această privință de prisos de legiuitorul
.— Art. 1090 din codul Italian prevede din contra că dăruitorul
nu
în urma morței copiilor şi a descende mai poate să ceară revocarea
nților lor, în cât moartea descendențului care a produs revocarea
stânge acţiunea revocatorie.
Clausa (elaudere, clausum), este o
disposiţie care face parte din
0 convenție, în specie, din donaţ
ie.
”
Nu numai renunțarea totală, dar
şi acea, parţială este nulă şi lipsită de efecte. Demolombe. XX.
Mareade. III. 745. Laurent. XIII. 778. Bonachi. IV. p. 151.
82. Vegi și supră, p. 286 şi 287.
Demolombe. XX. 780. Aubry
et? Rau. VI. $ 709, p. 115, nota
Art. 1089 din codul Italian prevede
4.
că donatarul, în urma revocărei
donaţiunei, trebue să restitue
valoarea ce lucrurile înstrăinat
e de dânsul aveau în momentul cererei, prec
um și fructele tot din diua cererei.
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tar, fie de la cei de al treile, lucruril
e dăruite, care nau încetat
de ai aparţinea nici odată.
'
!
„Co

ntra celor .de al treile, dăruitorul nu va

avea de cât ac- Acţiunele
țiunea în revendicare, care aparţine prop
rietarului ; contra dona- dăruit
tarului însă, el va avea acțiunea personal
ă care naşte din contract și din desființarea lui. (Laurent. XIII.
86, 96.) Dăruitorul fiind presupus că n'a încetat nică
odată de a fiDispunere, în
proprietarul

lucrurilor dărui

te, va, putea, în urma revocaţiunei,; SĂ zel,
de Iuezul
dispue de ele cu titlul oneros sau cu titlul
gratuit, fie în folosul
dăruit
.
vechiului donata, fie în folosul altor persoane
(Art. 480)... fotum
quidquid vevertatur în donutoris arbitrid
(L. 8. Cod. VIIL. 56),
ceea ce
este

contra interesului

Revocarea

copilului

care a produs

revocarea.

nu dă deci nici un drept copiilor, chiar dacă
dă-

ruitorul n'ar dispune de bunurile dăruite
care sau reintors în patrimoniul seu, și ei nu vor putea să se folo
sească de aceste bunuri

de cât dacă vor supraveţui dăraitoruluă și vor
găsi bunurile
dăruite în patrimoniul seu. (Vegi supră, p..2
77 şi 286, nota 2.)
Restituirea fructelor.
Art. 83S $ 2. — Donatarul posesor nu va fi obligat
a restitui
îructele de ori ce natură luate de el, de cât din diua
în care i se va
fi notificat naşterea fiului sau legitimarea sa prin
căsătorie subsecuentă. 1)
(Art. 483, 485 urm. 836 C. C. Art. 962 C. Fr.)
Revocarea având efect retroactiv, ar fi trebuit,
după rigoarea, obtain
principiilor

, ca donatarul

percepute

înainte

să restitue

de revocare,

pentru

toate fructele, chiar și acele fructele până
că, în urma

ei, el se con-la

notificare,
sideră ca şi cum n'ar fi fost nici odată proprietar.
(Vedi și supră,
p. 273, 274.) Cu toate acestea, pentru motive de echita
te, s'a admis
că donatarul dobândeşte proprietatea fructelor pănă
în diua no_tificărei naşterei sau legitimărei copilului care a produs
revocarea:
Care este titlul sau principiul în virtutea căruia donata
rul Titlul în virdobend

eşte proprietatea acestor fructe, de oră ce natură ar fi,
a Wpea căruia
Autorii respund dobondeşte
că donatarul le dobândește pănă în diua revocărei ca propri
etur, PpPrietatea
ear de la
decă naturale, industriale sau civile (Art. 483)?

revocare pănă la notificareca
, "posesor. 2)

)

)

Tecstul

corespundător

francez

adaogă

In realitate Controversă.

că donatarul

va

restitui

fructele din diua notificărei, chiar dacă revendicarea bunurilor dăruite

n'ar fi fost făcută de cât în urma acestei notificări, soluţiun
e
care este adevărată şi la noi, unde acest adaos. s'a eliminat
ca de
prisos. Comp. Demolombe. XX. 799. Bonachi. LV. p. 150,
151.

Vedi Demante. IV. 106 bis L. Marcad6. III. 740.
193. — Acest

din urmă

autor

Demolombe. XX.

dice că, în urma revocărei,

donatarul

ar fi proprietar numai de fapt, fără a'fi proprietar de drept, ceea

ce este un non sens, căci cine-va este sau nu este proprietar, legea,

necunoscând

propriefatea de fapt. Comp. Laurent. XIII. 89.

9

UIE—Sa IlL.—Art. 838 $ 2.
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insă, donatarul nu este nici proprietar, pentru că dreptul seu de
proprietate este desființat cu efect retroactiv, nică posesor de bună credință, pentru că posesor de bună credință este acela, care
posedă ca proprielur in puterea unui titlu transluliv de proprie-

tate, a cărui viciuri nui sunt cunoscute. ') (Art. 486.)

Legea atribue donatarului proprietatea fructelor pănă în diua
notificărei pentru a respecta şi a consfinți voința părţilor. In adevăr, dăruitorul a înţăles de sigur a gratifica pe donatar, şi uecontestat este că donaţiunea n'ar maifi pentru densulo binefacere,
ci o pagubă, dacă el ar fi obligat a restitui fructele percepute şi
consumate. (Laurent. XIII. 89, 90. Pand. Fr. 1. 6011.)
In puterea intenţiunei

Douatarul nu

restitue fruetele de cât

din giua notificărei.

a dăruitorului,

donatarul

va

dobândi deci fructele lucrului dăruit, de ori ce naturăar fi, șiel

nu le va restitui, chiar dacă ar fi avut cunoştinţă de naşterea sau
legitimarea copilului, de cât din diua notificărei naşterei sau legitimărei sale. ?) Așa dar, pe când donatarul încetează de drept
de a fi proprietar din diua nașterei sau legitimărei copilului, chiar
dacă dăruitorul n'a făcut nici o reclamaţie în contra lui, în pri-:
vinţa fructelor, din contra, el nu le va datori de cât din diua notificărei ce i se va face prin corpul portăreilor.
„Legiuitorul, preseriind această notificare, a pus decă capăt contestaţiilor care Sar fi ivit de sigur asupra punctului de a se ști
și a, se determina cu precisiune momentul când donatarul a aflat
despre

Donatarul
care n'are
posesiunea
lucrurilor
dăruite poate
cere fructele

presupuse

faptul

care

a produs

revocarea.

Din cele mai sus espuse resultă că dăruitorul n'ar putea cere
fructele pentru timpul anterior notificărei, sub cuvânt că donata-vul ar fi avut cunoştinţă despre nașterea sau legitimarea copilului. *)
Art. 838 $ 2 obligă pe donatar a restitui fructele din diua notificărei, presupunând că el se găseşte în posesiunea lucrurilor dăruite, şi în tecstul nostru se văd chiar cuvintele „donatur posesor“

(cuvinte care nu se văd în tecstul corespundător francez). Se poate

dela dăruitorânsă întâmpla ca el să nu aibă posesiunea - lucrurilor dăruite,
care caz, el va, fi în drept a cere fructele de la dăruitor. )
)

In privinţa donatarului, contra căruia s'a admis
ingratitudine,

este

earăși

controversă

asupra

revocarea

punctului

în

pentru

de a se ști

dacă el dobândește proprietatea fructelor pănă în diua cererei în
judecată (Art. 834 $ 2) ca proprietar, sau ca posesor de bunăcredință.

Fructe ne-

Vedi

2) Donatarul
el war

percepute.

supră,

p.

273,

tecst şi nota

4.

are dreptul la fructe pănă în diua notificărei, chiar dacă

fi perceput

acele fructe,

pentru

'că

intenţia

dăruitorului a

fost de a ratifica pe donatar. Laurent. XIII. 90.
— Vedi însă Demolombe. XX.794. Curtea 'din Grenoble. D. P. 58. 2. 164.

Controversă,

5

Laurent. XIII. 89. Demol. XX. 797. Troplong. IL. 1411. Arntz. Il.
1939. Aubry et Rau. VI. $ 709 p. 126, nota 34. Toullier. D.Ill.

partea 1) 321.— Vegi

însă Duranton. VIII. 597, nota 1.

*) Demolombe. XX. 793. Demante. IV. 106 dis IL. Aubry et Rau. V
Ş 709,

p. 126, nota 32.

Pand.

Fr.

1. 6007.: Merlin: Quest.

V' Rev

cațion de donation, $ 2, No. 1. Comp. Cas. Fr. Pand. Fr. |, 600
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Din faptul că legiuitorul atribue donatarului proprietatea, fruc- Acte de ad-

telor resultă că el are

dreptul de a face acte

de: administraţie, Pinistraţie e-

administraţiunea nefiind de cât o consecință a folosinţei. Prin ur- donatar. Vamare, actele de administraţie, precum contractele de arendă şi al- liditate,

tele emanate de la donatar, chiar în urma revocărei, însă
de notificare, vor fi respectate de dăruitor. !)

inainte

Efectele revocațiunei în privinţa celor de ul treile. (ri.
din codul franceza eliminat de legiuilorul nostru.)

963

Revocarea donaţiunei pentru naştere de fii avend efect retroactiv, şi donatarul fiind presupus că n'a fost nică odată proprietar

asupra

lucrurilor

dăruite,

ori ce act

de disposiţie făcut de

dânsul fie cu titlul oneros, fie cu titlul gratuit, trebuește privit ca
făcut de o persoană ce nu avea nici un drept asupra lucrului, și
prin urmare, va îi nul în puterea maximei: resoluto jure dantis,
resolvitur jus accipientis..2)
In puterea

acestui

princip,

vom

decide

deci

că înstrăinările Nulitatea îu-

totale sau parțiale a imobilului dăruit, sau sarcinele reale consti- Ec
tuite -asupra

acestui

imobil,

precum

ipotecile,

servituţile,

usufruelor constitui-

tul etc. sunt nule și că bunurile se vor reîntoarce la dăruitor sau! de donatarla copilul seu postum (Art. 836), libere de ori ce sarcină. Art. 963
din codul francez este formal în această privinţă, şi de și acest
tecst se vede eliminat de legiuitorul nostru, totuşi soluţiunea va
fi aceeași, pentru că revocarea are efect retroactiv.
Cei

e

de

al treile

.

vor

restitui

deci

imobilul

dăruit liber de ori Acţiunea
dă-

au
aa
1.
ruitoruluiîn
ce sarcină, fiind că,N prin. efectul revocărei,
dăruitorul n'a încetat contra
celor
nică o dată de a fi proprietarul lui. Pentru aceasta, dăruitorul sau de al treile.
moștenitorii sei vor avea o acţiune în revendicare, şi această acțiune se va prescrie prin 30) de ani de la nașterea fiului: (Art. 840.)
In privinţa fructelor însă percepute de cei de al treile, că pobeudirea

vor avea aceleași drepturi ca şi donatarul, de unde

urmează

că fructelor de

ei vor dobândi proprietatea fructelor, de ori ce natură ar fi, pănă
în diua notificărei nașterei sau legitimărei care a revocat donaţiunea, nefiind datori a restitui fructele de câtdin diua acelei no')

Demolombe.

XX.

802.

Laurent. XIII.

95.

Demante.

IV.

107

al treile.

tis,

II. Pand. Fr. 1. 6023. Bonachi. IV. p. 150. Vegi şi supră, 276.
> Art. 1088 din codul Italian prevede, din contra, că atât revocarea codul italian.
pentru ingratitudine, cât şi acea pentru naştere de copii nu aduce Art. 1085.
nici un prejudicii celor de al treile care ar fi dobândit dreptui
asupra imobilului dăruit înainte de transcrierea cererei în revocare...

non pregiudică ai terzi che hanno acquistați diritti sugli immobili
anlerioramente alla transcrizione della domanda. — In codul Italian,
revocarea,

se face deci

ex nunc.

ear nu

ex

tunc,

face. atât în codul nostru cât și în acel francez.

după

cum

ea

se

CODUL, CIVIL. — CARTEA

III. — TIT. 11. — CAP. III. —S2 11.— ART. 840.
:

titicări, întocmai ca şi donatarul. (Art. 838 $ 2.) Motivul acestei
soluţiuni este earăși intenţia presupusă a dăruitorului. In adevăr,
acest din urmă având, fără nici o îndoeală, intenţiunea de a gratifica pe

facere,

donatar,

donaţiunea,

în loc de

ar fi fost o causă de ruină,

a ti pentru dânsul o bine-

căci, dacă

cei de

fi obligaţi la restituirea fructelor percepute pănă în

al treile ar

diua

notifi-

cărei, ei ar avea de sigur regres în contra donatarului de la care
au dobândit lucrul dăruit (Art. 1337 urm.), în cât, la urma urmei,
acesta mar fi câștigat fructele. Pentru ca el să dobândească proprietatea acestor fructe, trebue deci ca şi cel de al treile să op
dobendească şi el. Aceasta este adevărata rațiune pentru care cei
de al treile nu restituesc fructele de cât din diua notificărei, ear
nu acea pe care o dă majoritatea autorilor. 1)
In cât priveşte restituirea fructelor de cătră cei de al treile
în privinţa donaţiunilor revocate pentru neîndeplinire de sarcini,
sau pentru ingratitudine, vedi sapră p. 246 şi 273.
Acte de adDin faptul că cei de al treile sunț în drept a percepe frucministraţie.
tele pănă la notificare şi a dobendi proprietaţea lor resultă că
ei sunt în drept a face şi acte de administraţie, în cât contractele
de

arendă

pe un

period

de

5 ani

cel mult

(Art. 427, 534,

1268,

1419) şi celelalte acte de administraţie vor fi respectate de dăruitor.?)
Despre

prescrierea

acțiune care isvoreşte din revocarea donațiunei
pentru naştere de copi.

Art. 840.— Preseripţiunea acţiunei de revocaţiune 3) se împlineşte
după 30 de ani de la nașterea fiului. (Art. 645. 1837,.1863 urm. 1875
NI.
1890 urm. C. C. Art. 966 C. Fr. modificat.)
.

')

Laurent. XII. 94. — Toullier (III. partea [) 321, şi Grenier (IL. 208)
luânduse după Pothier, ar voi, prin aplicarea Art. 485 urm, ca
cei de al treile detentori să nu restitue fructele de cât din qiua
acţiunei

N)

în revendicare

intentată

în contra

lor, soluţiune

care este

inadmisibilă, pentru că cel de al treile nu este un posesor, ci un
proprietar sub condiție resolutorie. Comp. Demolombe. XX. 801.
Aubry et Rau. VI. $ 709 în fine, nota 35. Pand. Fr. [. 6035.
Vegi supră, 238,239, nota 2, 245, nota 2, şi 276.—Cu toate. aceste,
dărnitorul ar putea să dovedească că contractul de arendă a fost

închiet în frauda lui atât de donatar cât. și de. cei de al treile,
care cunoșteau evenimentul revocărei şi care sar fi grăbit al
Inosactitate
de tecst,

*)

închie înainte de notificare. (Art. 975.) Comp. Pand. Fr. [. 6023.
Demante. IV. 107 bis II. Demolombe. XX. 802.
Nu este esact de a se dice, precum face tecstul nostru, că acțiunea

în vevocaţiune

se prescrie

prin

30 de ani, căci revocarea pentru

naştere de fii făcenduse de drept (Art. 836), justiţia nu pronunță

„ revocarea, după cum' pronunţă acea pentru ingratitudine și pentru

neîndeplinire de sarcini (Art. 832), ci constată numai îndeplinirea
ej. Ceea ce se prescrie deci în specie nu este acţiunea revocatorie,
ci acțiunea prin care dăruitorul cere înapoi lucrurile dăruite de la

REVOCARE PENTRU NAŞTERE DE COPIL—ART:; 840. După
terea

unui

Art.

836,

donaţiunea

fiu legitim,

sau

prin

se revoacă de

drept

legitimarea unui

prin

293 .
naş-

copil firesc.

Asemenea, revocare având, după cât am vădut, de efect reîntoarcerea, bunurilor dăruite la dăruitor, libere de ori ce sarcină,
acest

din

urmă

poate,

după

revocaţiune,

să

ceară

înapoi

bunu-

rile dăruite atât de la donatar, cât şi de la cei de al treile detentori. Acţiunea pe care el o are în contra celor de al treile
este

o acţiune

în revendicare,

ear în contra

donatarului, o acțiune

personală care naşte din contract şi din resoluțiunea lui.
Ambele aceste acţiuni se prescriu prin 30 de ani. Acesta
este

sensul Art. 840.)
Prin urmare, dacă

imobilul

dăruit,

donatarul

de la nașterea

a posedat neîntrerupt 30 de ani

fiului care

a produs

revocaţiunea

(Art. 836), el a devenit proprietarul lui, nu însă ca donatar, pentru că donaţiunea nu mai are ființă din momentul revocărei, ci

prin prescripțiune. (Art. 645, 840, 1837, 1890.)
Donatarul sau moştenitorii se! nu vor putea deci să Opue Donatarul nu
usucapiunea,
pentru
că AA
usucapiunea
nuLL poate fi opusă ua
de cât ac- usucapiunea,
poate opune
.
SL
,
.
țiunei

în

revendicare,

şi

în specie,

dăruitorul

nu esercităîn COn-

tra donatarului o acţiune în revendicare, ci o acţiune personală
care naşte din contract şi din resiliarea lui. Apoi, în urma revocărei, donatarul ne mal avend nică un titlu, condițiunea esenţială a usucapiunei îi lipseşte.) (Art. 1895 urm.)
reală

Acţiunea,

detentori

ce dărnitorul

se prescrie

tot prin

are

în contra

30 de ani.*)

celor

Ei nu

Art. 189

urm.

de al treile cei ae altre-

vor putea deile piei

gonatar sau de la cei de al treile detentori. Prin urmare, tecstul usucapiunea.
nostru conţine o greşală de redacție, greșală care provine din

schimbarea -ce s'a făcut teestului francez.

Da

Dar, dacă acţiunea în revocare nu esistă la noi, ea își are ființă Codul Itali
în codul Italian (Art. 1083 urm.), unde revocarea se pronunţă de et 1083
justiţie, şi unde, cu drept cuvânt, Art. 1890 vorbeşte de preserierea urm. 1890.
acțiunei în revocare. Este de observat că, după acest teest, acțiunea
în revocare nu se prescrie prin 30 de ani, ca la noi,ei prin cîncă
ani de la naşterea ultimului fiu. „Lr'azione di rivocazione si pres-

crive col decorso di

cinque

anni computabili

dal

giorno

nascita dell ultimo figlio.“ Această acțiune se mai stânge

della

încă

prin încetarea din viață a descendentului care a produs revocarea.
')

Această

prescripţie

va fi aplicabilă

dacă

chiar

donaţiunea

ar

fi

|

fost ascunsă sub aparența unui contract cu titlul oneros, pentru că „aplicarea
donaţiunile

deghisate

nu se

deosebesc

de

celelalte donaţiuni

de donaţiunile

cât în privința formelor. Laurent. XIII. 100. Pand. Fr. Donations. |. deghisate.
6049. Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Dispositions entre vifs. 1923, nota 1.
2 Laurent. XIII 96 şi XXXII. 398.—Vedi însă supră, p. 246, 250.
2) Dacă însă donaţiunea revocată prin naștere de fii era mobiliară, cei „4. 1909.
de al treile detentori de bună credinţă vor putea opune dăruitorului Axt. 1909. Laurent. XIII. 101. Vedi şi supră, p. 239, 246, 250

și 272. Acest Art. nefiind însă aplicabil creanţelor, dăruitorul va pu-

tea să revendice creanţele dăruite care ar fi fost cedate de cătră
donatar. Laurent. loco ciţ. Râpert. Dalloz. Disp. entre vifs. 1938.
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asemene să opue dăruitorului usucapiunea sau prescripţia de 10
ori 20 de ani (Art. 1895 urm.), fiind că prin desființarea titlului

donatarului sa desfiinţat și titlul acelui care a dobândit
de la dânsul. Resoluto
esistând deci, în specie,
treile detentori nu vor
Remâne însă bine
Chemare in

imobilul

jure dantis, resolvitur jus accipientis. Neniciun titlu, nică donatarul, nică cei de al
putea să opue prescripția de 10 sau 20 ani.!)
înţăles că cei de altreile detentori at bu-

fani“ nurilor dăruite vor putea să

cheme în garanţie

pe donatarul de

Art. 1337 la care au dobndit aceste bunuri, când se vor vedea ameninţaţi

wm.

de evicţiune, în urma revocărei darului

pentru naștere de copii.

|
1337 urm.) (Laurent. XIII. 101.)
donatarului,
privința
în
atât
curge
a
începe
va
nu
Prescripţiă
Momentul de
scripţia înce- Cât și a celor de al treile detentori, fără nici o deosebire, de cât
pe a curge. din diua naşterei sau legitimărei copilului care a produs revocarea,
chiar dacă în urmă sar mai fi născut și alți copii.?)
ordinare asupra,
TecstulN franceza mai adaogă . încă . că regulele
Intreruperea
.
4
prescripției. .
Art. 1863 intreruperei prescripţiei sunt aplicabile şi în specie (Art. 1863
urm.), soluţiune care este adevărată și la noi, deşi tecstul nostru
urm.
este mut în această privinţă, pentru că, după cum observă Laurent (XIII. 98), intreruperea prescripției este de drept comun.
Ceea ce am disîn privinţa intreruperei prescripției este aSuspendarea
nei. Art. 874plicabil şi în privinţa causelor de suspensiune, care nu desființează
prima posesiune, ci pune numai în suspensie cursul prescripţiunei. 3)
un.
(Art.

(Art.
1)

Deosebire de

la codul francez,

2

1874

urm.)

Lausent. XIII. 97 şi XXXII. 398. Troplong. IL. 1423. Mareade, III.
746. Mourlon. Il.'772. Arntz. 1]. 1942. Pand. Fr. 1. 6040 urm. Bonachi. IV. p. 152. Comp. Demolombe. XX. 816— 818.
— Vei însă Demante. IV. 110 bis Î. Vedi şi supră, p. 246, 250.
Tecstul

nostru este,

în adevăr,

formal

în această

privinţă.

Tecstul

francez (966) şi acel Italian (Art. 1090), reproducând, în această
privinţă, Art. 45 al ordonanţei de la 1731, fac din contra o derogare la dreptul comun pentru casul când s'au născut mai mulţi
copii. In adevăr, în acest caz, preseripţia nu curge în contra dăruitorului de la nașterea primului copil care a produs revocarea,
ci de la nașterea acelui din urmi. Motivul acestei derogări la drep-.
tul comun, care face să curgă prescripția din diua nașterei ultimu-

lui copil,

ar fi că naşterea fie cărui copildă loc la o creanță nouă

în contra donatarului, și că preseripţia fiind intreruptă prin nașterea unui al doile copil, nu trebue să înceapă de cât din acest moment. Această teorie este însă inesplicabilă, căci, din momentul în

care revocarea a avut loc prin nașterea primului copil, dăruitorul dobândeşte dreptul de a dispune de lucrul dăruit, și prin urmare, se
poate prescrie în contra lui.

Bine a făcut deci legiuitorul

de a modificat tecstul francez în această privinţă.

5) “Laurent. XIII. 98. Demolombe.

XX.

810.

Troplong.

mante. IV. 110 bis, VI. S. Lescot. III. 966,

nostru

IL. 1426. De-
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IV.

a bunurilor

şi despre

Consideraţiuni generale şi istorice asupra

reducţiune.

!)

reserve.

Art. 480 defineşte proprietatea dreptul ce are cineva de a
dispune de lucrul seu în mod esclusiv și absolut, însă cu toate
acestea,. proprietarul

nu

are

în tot-deauna

facultatea de a dispune

cu titlul gratuit de toate bunurile sale, după cum el poate să
dispue de ele cu titlul oneros, căci însuși legiuitorul a mărginit
acest drept în unele casuri, adăogând în Art. 480 că proprietarul
nu poate

dispune

de lucrul

seu

de cât: în limitele

delerminale de

lege, quatenus juris ratio patitur. Or, tocmai, legile au mărginit
în unele casuri dreptul de a dispune cu titlul gratuit, deosebind
casul

în care

proprietarul

nu

lasă

la moartea

sa, descendenţi

sau

ascendenți (tată și mamă sau numai unul din ei) de casul când
el lasă, asemene rude în viață.
In casul întâi, proprietarul poate dispune cu titlul gratuit,

adecă atât prin donaţiune cât şi testament, de toate bunuiile sale,
ear în casul al doile, el nu poate să dispue de cât de o parte

oare

care.
Partea

de care

el poate

să

dispue

testament, se numeşte parte, porțiune sau

prin

dar

între

vii sau Parte dispo-

cantitate disponibilă ?)

nibilă.

1). Codul fr. se ocupă despre partea disponibilă și despre reservă în Schimbarea,
capit. III, ear în capitolul de față, despre donaţiunile între vii. ordinei caCodul nostru a intervertit
această
ordine,
ocupânduse în capit IIIPi f. din codul
.
.
A
1.

despre formele donaţiunilor între vii şi revocarea lor, ear 4în cap.

ancez,
francez

de faţă (IV) despre partea disponibilă și acţiunea în reducţiune.
Codul Italian se ocupă și el despre reducerea donaţiunilor, tot
după ce s'a ocupat mai întăi despre donaţiuni în genere şi de revocarea lor. (Art. 1091 urm.)
— Codul Spaniol din 1889 se ocupă

2)

în acelaşi capit. despre revocarea şi reducţiunea donaţiunilor.
Partea disponibilă poate să fie dăruită sau legată în totul san în
parte atât străinilor cât și moștenitorilor. (Art. 846.) Vedi și Art,
973 Cod. Calimach. Reservatarii n'ar putea să ceară nici reducerea
nici anularea unei asemene disposiţiuni, pentru că proprietarul
poate

să dispue

de

această

parte,

fie prin dar,

Art. 846,

fie prin testament,

așa precum el înţelege și voeşte. Din momentul însă ce el ar atinge
reserva, disposiția sa ar deveni reductibilă. (Art. 847 urm.)
Pravila lui M. Basarab prevede de asemene că partea disponi- Pravila, lui

bilă.

„o hărăzeşte tatăl unde'i

este voe, sau

unia

din

feciorii

lui, M. Basarab,

sau la străini, sau undei va fi voea; și deva vrea tatăl s'o arunce
în mare, n'are nimine treabă a'l opri sau să iea samă.“ (Glava, 282.)
20
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(Art. 752,770, 844, 846, 847, 1641), ear partea pe care legiuitorul
o păstrează neatinsă în folosul unor moștenitori anume determinaţi !) şi de care el nu poate să dispue cu titlul gratuit (portio
legibus debita, pars legitima), se numește, după cum se esprimă
Art. 798 şi 939, parte legitimă, *) sau legitimă ori reservă.
Reserva poate decă fi definită astădi : o porțiune din moșteDefiniţiunea,

esente

oa NÂFEa ab întestat

garantată

în

folosul

unor

moștenitori,

numiţi

tenire. ' reservatari, în contra liberalităţilor lui de cujus.
Caracterul
Legitima avea acest caracter atât în . dreptul. intermediar
,
A
.
e,
legitimei în
dreptul io francez (Art. 16 L. din 18 nivose, anul II şi L. din 4 germinal,
chiii francez. anul VIII), cât și în dreptul vechiii, cel puţin în provinciile care
urmase obiceiul pământului, unde Daumoulin, pe care Curtea noastră supremă cu drept cuvânt îl porecleşte oraculul juris consaetudinari (Bulet. Cas. Se 1, anul 1876, p. 500), dicea în termeni
energici: „apud nos .non hâbet legilimum, nisi qui heres est“.*)
Consecințele
resultă,
că
dincare faptul
„xeserva este
o parte din
moştenirea
ab întestat.

Astfel

dar,

reserva

fiind

o

porţiune

din
y

moștenirea

ab

dy,

îin-

40

o
oitnti
resultă mai multe consecinți: 1
de aici
testat (pars- hereditatis),
Pentru a putea reclama reserva, trebue a fi neapărat moștenitor,
„xy
:
.
CĂCĂ,
pentru| a fi moştenitor
reservatar,
trebue mai yo
înainte de toate
a fi moștenitor. Prius est esse, quam esse tale. 2" Moștenitorul
care renunţă nu poate reclama reserva prin o acţiune, nică a 0
reţinea prin mijlocul unei escepțiuni. 3” Moştenitorul reservatar
care renunţă la moştenire, este străin faţă cu dânsa, și, decă, nare
dreptul, sub titlul de donatar sau legatar, de cât la cotitatea
disponibilă, nu însă și la reservă. 4)

') Acești moştenitori se numesc astădi reservatari (Art. 848), ear în
dreptul vechiii, neupărați. (Art. 965 urm. Cod. Calimach.)
2) Atât codul Calimach (Art. 965 urm.) cât şi codul lui Andr. Donici
($ 7, cap. 35) întrebinţează cuvintele legitimă sau parte legiuilă,
espresiune care, după cum observă Laurent (XII. 8 şi 12), Demolombe (XIX 35) şi procurorul general Dupin (D. P. 64. 1.21)nu
se găseşte

în codul

francez.

Codul

Italian

(Art.

1091

urm.),

acel

Spaniol (Art. 806) și acel Olandez (Art. 960 urm.) nu se feresc
din contra de a întrebuința cuvintul legitimă.
3) Demol. XIX. 14 urm. şi 29 urm. Cas. Rom. Bulet. 1876, Sal, p.
500 urm.— În provinciile de drept scris, unde se aplica dreptul
Roman, legitima era din contra, generalminte considerată ca o parte
a bunurilor defunctului, ear nu ca o parte a moştenirei: legitima
pars est bonorum, non hereditatis. (L. 6. Cod. Lib. 3. Tit. 28; L.
5. Cod. Lib. 3. Tit. 29) T.aurent. XII. 9. Demol. XIX. 12, 13. Aubry

et Rau. V. $ 678, p. 541. Arntz. IL. 1760.

legitima în
dreptul Roi la Le
dul actual,

1876,

Comp.

Cas.

Rom. din

loco supră .cit. şi raportul cons. F. H6lie în D.P.1864.

*) Cas. Rom. Bulet

1.p.9.

1876. Sa 1, p. 499 urm. și Dreptul pe 1891,No.

27. Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1876, No. 13 și pe 1890, No.
82. Vedi și autorităţile citate en/râ, sub rubrica : condițiunile cerute
pentru cu moștenitorii să aibă dreptul la reservă, p. 313 urm.
La

Romani, legitima

era

o parte

din

bunurile

defunctului

(Bo-
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de a dispune

cu Dreptul Ro-

titlul gratuit nu avea nici o margină, și părintele de familie pu-

tea şa dispue
lăsa

nimic

de toată averea

sa în favoarea

străinilor,

fără

copiilor sei. 1)
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PA"

a,

Mai târgiu însă, moravurile devenind mai blânde şi mai u- Sfărâmarea
mâne, se privea ca o datorie de pietate (o/ficium pietatis) ca tatăl (*8t inofeios.

să nu

treacă

cu

vederea

în testamentul

seu

pe copiii

câte ori aceștia nu erau prevăduţi în testament,

să

tură.

atace ca

inoficios,

adecă

2) Această plângere

ca

contrar

sei, căci de

ei aveau

datoriei

impușă

dreptul
de

na-

a copiilor care se numea querela, înoffi-

norum parten .... debitum bonorum subsidium (L. 6. Cod. Lib. 3.
Tit. 28. L. 5. Cod. Lib. 3. Tit. 29), ear nuo parte din moștenire,

precum este astării, de unde resultă că ea putea să fie lăsată legitimarului nu numai cu titlul de moştenire, dar încă custitlul de
legat, de fideicomis, de donaţiune mortis causa etc., ceea ce nu era
permis sub codul Calimach, unde Art. 972 prevede că legitima

„trebue numai de cât să se lese cu numirea rânduireă de moştenitori, ear nu sub numele de legatum sau de fideicomis. Legitima era,
deci, la Romani, o creanţă datorită legăturei de sânge care nu atârna de calitatea de moștenitor şi care putea fi reelamată independent de această calitate. Această stare de lucruri n'a. fost schimbată prin nov. 115, cap. 1 de și după această novelă, legitimarul

trebuea, să fie instituit moștenitor, pentru că nu se cerea o instituire universală, ci o instituţie ex certa re, şi moștenitorul instituit
ez certa ve nu era alt ceva de cât un legatar. (Instit..$ 9. Lib. 2.

Tit. 23 și L. 13. Cod. Lib. 6. Tit. 24.)

Ea n'a fost schimbată nici

prin novela 18 cap. I (L. 6. Cod. Lib. 3. Tit. 28) care repulează
legitima. copiilor după numărul lor, fixând-o, ca și codul Calimach

(Art. 968), la jumătatea bunurilor tatălui, când ei sunt mai mulţi
de patru, și la a treia parte, în casul contrar. Demolombe. XIX.
8 și 9.— Cu toate că reserva nu mai are astădi, după cât am vădut,

caracterul pe care ea îl avea la Romani,

totuși sunt

autori

care

susțin că reserva din codul actual nu este de cât legitima de la
Romani. Vegi Chabot (Suceâssions, p. 394, No. 9) și Merlin (Repert.
v* legitime, Sa II $ 1.) Codul Italian curmă Ori ce controversă
prevedând că porţiunea legitimă este o parte din moștenire: „La
porzione legittima e quota di eredită.*
1) „Pater familias uli legassit super pecuniă tutelăve sue rei, ila jus
esto.“ (Legea celor 12 tabule, tabula 5, $ 1.)

*) Şi după codul Calimach, moștenitorul neapărat desmoştenit pe ne- Codul Cali-.
drept (Art. 984) sau trecut cu vedere (Art. 997 $ 1 lit. g) putea
Mah.
să moștenească în contra testamentului şi să] sfărâme ca inoficios.
Fiul cel desmoștenit putea porni tânguire asupra testamentului,
cu toate că tatăl seu Par fi tăgăduit, scriind că nu este al seu.
(Art. 990 Cod. Calimach.) Fiul bastard putea și el să pornească
tânguire

asupra

testamentului mamei

sale. (Art. 991 Cod. Calimach.)

Nașterea unui copil postum făcea ca testamentul
decă anulat (Art. 986 și 997 $ 3

lit. a Cod.

codul Caragea (Art. 40 lit. b, partea IV, cap. III).

fectele nașterei unui postum în privinţa
1283, 1287 din codul Calimach.

să fie rumpt, a-

Calimach),

ca și în

Cât pentru e-

donaţiunilor,

vedi

Art,
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"

ciosi testamenti lasă a se presupune că testatorul care dăduse toată,
averea

sa la străini,

atunci

când

el avea

copii,

nu era: cu mintea

întreagă în momentul facerei acestui testament. |)
Prin această acţiune care se admitea nu numai
testamentelor

pe nedrept

')

înoficioase,

desmoşteniți

Causele

de

la Romani şi
sub codul Calimach.

Art. 695, 697,
978—980 Cod.
Calimach.

şi în

contra

*) făceau

să cadă

în

donaţiunilor,

cu

totul

contra
2) copiii

testamentul

Hoc colore, quăsi non san mentis fuerint, căm testamentum
ordinaverint parentes.* (Instit. Lib. II. Tit. 18. Pr.,de inof. testam.
şi L. 2. Dig. Lib. 5. Tit. 2.) Vegi şi Andronachi Donici, cap. 35,
$ 7, despre diată, unde se dice: „Atât părinţii cât şi fiii și frații
pot porni jalobă

desmoştenire

dar

împrotiva

dietei,

ear

nu

şi celelalte rudenii,

și

*

jaloba această are închipuire ca când testatorul nu ar fi fost deseverșit în mintea întreagă.“
In adevăr, fiind că părintele putea să dispue cu titlul gratuit în

:)

tuţiile imperiale ap statornicit .. . . ad similitudinem
testamenti, querela inofficiose donationis (Cod. Lib. 3.
în0f. donathonibus) și gquerela inofficiose dotis. (Cod.
30.) Vegi şi L. 87. $ 3. Dig. Lib. 31, II, de legatis
La Romani, moștenitorii legitimari puteau fi lipsiţi de

timfiul

vieţei

sale

de

toată

averea

sa prin

daruri între vii, consti-

înojfficiosi
Tit. 29, de
Lib. 3. Tit.
et fideicom.
legitima lor

pentru causă de nedemnitate; motivele nedemnităţei erau mai în-

tâi lăsate la apreciarea judecătorului. (L. 28. Cod. Lib. 3. Tit. 28.)
Causele pentru care descendenții şi ascendenţii se puteau desmoșteni reciproc mau fost limitativ determinate de cât prin novelă
115, cap.3 $ 1 urm. şi cap. 4 $ 1 urm.
Codul Calimach, luânduse după suscitata novelă, arată şi el causele multiple pentru care descendenţii şi ascendenţii se puteau reciproc desmoşteni. Aceste cause erau: neîmpărtăşirea în biserica
ortodoxă,

vrăjmășirea,

vieței,

bataia, necinstirea

patului, defăimarea

cu sudălmi, împedicarea prin silă și vicleșug de a face testament,
dedarea la desfrânări sau la alte necuviinţe, neîngrijirea din partea părinţilor pentru creşterea copiilor ete. Vegi Art. 978—980,
695,

697

2042 cod.

Cod. Calimach. Comp. Art. 768 urm. 540, 542 Cod. Austriac,

C. Zurich și 848 urm. din noul cod Spaniol. Testatorul

trebuea să arăte
pricinele

anume în testament

desmoștenirei

a căror

numele desmoştenitului

probă incumba

și

moștenitorilor celor

scriși, Ja caz de tăgăduire din partea acelui desmoștenit. (Art. 982
Calimach, 771 Auștriac. Vedi novela 115, cap. 3 $ 14, în fine și
Art. 850 din codul Spaniol.) Comp. Cas. Rom. Dreptul pe 1879, No. 42.

Partea fiului celui desmoștenit se cuvinea celor-lalţi
fii prin dritul
sporirei (accesiune)
moştenitor

„Revocarea

la minte și
moștenească
gitima ce i
In ori ce

neapărât,

(Art. 977
însărcinat

Calimach).
cu

datorii,

Testatorul
sau

care avea un

râsipitor, ori tâmpit

nevrednic de ocârmuirea averei sale, putea să'l descu scopos bun și folositor, şi să lese copiilor lui lesar fi cuvenit. (Art. 981 Calimach, 773 Austriac.)
caz, desmoştenirea nu putea fi anulată de cât prin 0

desmoșteniTei,

revocare espresă declarată fie prin un act scris, fie chiar şi verbal,
însă în ființa unor marturi vrednici de credinţă. (Art. 983 Calimach,

Codul Caragea.

772 Austriac.) Comp. Art. 856 din codul Spaniol de la 1889, după
care împacarea posterioară între acel ofensat şi ofensator face ca
desmoștenirea să nu mai producă nici un efect.
Cât pentru codul Caragea, el prevede de asemene oare care
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sau donaţiunea autorului lor, și luau toată averea acestuia ca
moștenire db întestat.
Aaceastă acţiune care tindea la desființarea testamentului şi
care avea caracterul unei petițiuni de ereditate era însă departe
de

aşi

atinge

scopul,

căci

nu

era

vorba

de

a

împedica

pe

as-

cendenţi de a dispune cu titlul gratuit în detrimentul copiilor lor, ci
numai de a le asigura o parte oare care în averea părintelui lor, ceea
ce făcu Justinian. (L. 6. Cod. III. 28. Authent. ex novella 18, cap. 1.)
Legitima era acordată descendenților defunctului, şi în lipsă
de descendenţi, deficientibus liberis, ascendenţilor sei, ear în lipsă
de descendenţi și de ascendenți, fraților și surorilor, însă numai
atunci când defunctul lăsase averea sa la o persoană infamă....

Persoanele
care la Romani

aveau

drept la legitimă,

turpibus personis scriptis heredibus, ') sau la o față netrebnică
și defaimată, după cum se esprimă codul lui Andr. Donici (cap.

36, $ 6, în fine), ori la o persoană necinstită, după cum se esprimă Art. 989 din codul Calimach.
Câtimea, legitimei a. fie cărei rude se fixase mai întăi la o pătrime, probabil după analogia quartei falcidie, 2) aşa în cât fie care
legitimar lua a patra parte din averea ereditară ce el ar fi luat
ab intestat. Justinian a mărit însă partea legitimă a descendenților la jumătate sau la a treia parte din moştenire, după cum

numărul lor era mai mare sau mai mic de patru (Nov. 8, cap. 1),
„disposițiune care trecuse și în vechia legiuire a Moldovei. (Art. 968
Cod. Calimach şi Andr. Donici $ 7, cap. 35.) (Vedip. 306, notă 1.)
Dacă testatorul lăsase ceva moștenitorilor sei neapăraţi, fără
însă

a le da toată legitima lor,

astfel

Nov. 18, cap. Î, aceștia nu puteau
tului,

ci numai

complectarea,

cum

ea

hotărită

era

prin

să ceară desființarea testamen-

legitimei prin

o acţiune numită

actio

suppletoria sau expletoria (ad supplendam legitimam) (|. 30. Cod.
Lib. 3. Tit. 28), acţiune pe care o prevede şi codul Caragea. (Art.
41 lit. e. partea IV, cap. 3.) Comp şi Art. 998 din codul Cali-

mach (783 Austriac) şi Art. 815
cause reciprocă
partea

IV, cap.

din noul cod Spaniol de la 1889.

de desmoștenire între părinți şi
3), însă aceste

cause sunt

mult

fii

(Art. 34, 36,

mai

puțin

nume-

—

10

roase de cât în codul Calimach. Art. 35, partea IV, cap. 3 din codul Caragea adaogă că părinții cei sufleteşti (adoptivi) pot și ei
să depărteze de la moștenire pe copiii lor de suflet pentru aceleaşi cuvinte pentru care şi cei adevărați părinţi îşi lipsesc copiii
lor de moștenire. Vedi şi codul Ipsilant (cap. p. diată, art. 1), unde
se gice că cei ce vor face diată să nu 'lepede din moştenire pe
moștenitorii lor cei adevăraţi, fără de a nu arăta vina lor.
1) Instit. $ 1. Lib. 2. Tit. 18; —L. 27. Cod. Lib. 3. Tit. 28;—Nov.
115, cap. 3;—Nov. 18. cap. IV.
„In Singulis heredibus, ratio legis Faclidie ponenda est.“ (Instit.
$ 1 în fine, Lib. 2. Tit. 22, de legea Falcidia.) Vedi și Andr. Donici
(cap. 35, $ 7) care numeşte falchidion partea legiuităa fiilor. Comp.
Pravila lui M. Basarab, glava 282, pentru falchidiu.

Câtimea, legitimei la
Romani.
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Aceste

Justiticarea,
veservei,

să

vedem

CIVIL.— CARTEA

II.—TIT.

IL—CAP.

consideraţiuni istorice asupra
acum

care

este,

din

punctul

IV.—RESERVĂ.

reservei

de vedere

fiind

espuse,

filosofie

și so-

cial, justificarea acestei instituţiuni.
|
Obligaţiunea de a păstra din averea, sa o parte neatinsă pentru moştenitorii neapăraţi este sancţiunea unei datorii naturale,
unei datorii de pietate, officium pietatis, după cum diceau Romanii, care există între descendenţi și ascendenți, datorie din care
naște și obligaţiunea alimentară. (Art. 187 urm.) Ar fi fost în
adevăr nu numai nedrept şi neuman, dar chiar şi imoral ca un
ascendent să poată dispune cu titlul gratuit de averea sa întreagă,
fără a lăsa, nimic copiilor sei, sau ca un descendent să aibă de
la lege facultatea de a lăsa. pe ascendenții sei peritori de foame.
Ordinea publică ar fi fost atinsă în gradul cel mai înalt prin acest trist spectacol, şi legiuitorul nu putea
datoriilor celor mai sacre ale naturei, căci

să permită calcarea,
omul are nu numai

drepturi, dar şi datorii de îndeplinit. Eată pentru ce legiuitorul
a voit ca, înainte de a face liberalităţi la străini (extraneas largitates), ascendenţii şi descendenţii să fie obligaţi a lăsa o porţiune din averea lor neatinsă şi aşi îndeplini o datorie ce le impune natura: et natura primo curată competenter, sic ad extraneas largitates accedere, după cum se esprimă Novel. 18, cap. 1.
Aceste consideraţiuni de o înaltă ordine socială sunt îndestulătoare pentru a justifica instituţiunea reservei pe care legiui-

torii tuturor ţărilor au admis-o. 1)

|

Este adevărat că mulți publiciști s'au încercat a combate această, instituțiune şi a cere abrogarea ei în numele dreptului de
proprietate şi a libertăţei care trebuesă aparţie părintelui de
familie. 2)
Lupta

lor care

tinde

a ne

duce

cu

câteva

secole

înapoi,

a-

decă la legea celor 12 tabule, a remas însă zadarnică, pentru că
dreptul individului trebue să cedeze înaintea, interesului general,
şi în specie, Statul este interesat, mai ales în ceea ce privește copiii,
ca o parte din averea ascendenţilor lor să le remâe reservată și
Dreptul Inşlizesc.

')

După

cât cunoaștem,

Anglia este astăţi singura ţară,

bevtatea de a testa, este absolută și unde rudele

cele

în care li-

mai de a-

proape sunt lipsite de ori ce reservă. Vedi E. Lehr. Drept Inglez,
916 urm. şi 975. Laurent. Avant-projet de rtvision, IL. p. 472, No.

10. Jdem. Stephen's. Commentaries on the laws of England. |. p.
594.—La Romani şi în dreptul nostru anterior, reserva își avea

ființă, însă descendenţii și ascendenţii se puteau reciproc desmoş?)

teni pentru

anume

Emile Accolas.

des testamenis.

enfants.

Playe.

Revue

motive

determinate de lege. Vedi p. 298, nota 3.

Drept civil. IL. p. 408 urm. M. 1. Milsand. Lsberte

E.

Pilastre.

pratiqne,

Abrogation

de

lu reserve

lăyale des

Anul 1865, Tom. XX, p. 437—451. Le

La reforme sociale en France, L. p. 102 urm. H. Fontaine.

La liberte de tester. Revue

pratique (anul 1866) XXI. p. 233—254.
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neatinsă, pentru ca ei să nu cadă în sărăcie şi în miserie şi astfel
să devie o povoară și poate chiar și un pericol pentru societate.
In

acest

sens,

edictul

lui

Francisc

I, încă

din

1560,

foarte

bine dicea că micșorarea familiilor bune aduce ca consecință neapărată micşorarea puterilor Statului. 1)
Reforma propusă este departe deci de a fi folositoare şi de
a aduce

roadele

aşteptate,

și

dovadă

la

aceasta

este

legislaţia

Anglo-Saxonă unde libertatea absolută de a testa a introdus ura
şi discordia în familie, în loe de pacea și armonia care trebue
să domnească în sinul ci, prin escluderea fetelor de la moştenire
în folosul copiilor
de sex masculin și prin menţinerea dreptului
de primogenitură (droit d'ainesse. )
Cu ocasiunea discuţiunei codului Italian, un membru al par-

lamentului a adus în cameră

o critică

vie în

contra

proiectului

acelui cod, în numele libertăţei de a testa, susținând că părintele
de familie este liber de a dispune de bunurile sale după bunul
seu plac și, la nevoe, chiar de a desmoşteni pe fiul seu ingrat,
însă acest reformator, apărător zelos a celor 12 tabule, a remas

singur de părerea lui. 2)
De asemenea, Camera

franceză, la 1865,

în unanimitate

deputatului

propunerea

de

a respins aproape

Veance

care

avea

de

scop abrogarea reservei şi introducerea în lege a principiului libertăţei de a testa.
Toate aceste ne dovedesc pănă la evidenţă că libertatea nu
poate

să fie absolută,

drepturi dar şi

şi că, precum

dătorii de

am spus, omul

îndeplinit.

reserva este o datorie a naturei,

precum

Or,

tocmai,

are

nu numai

legitima

sau

se esprimă vechile cutume

franceze şi novela 18 cap.1
a lui Justinian. (Vedi szpră, p. 300.)
Instituţiunea, reservei se esplică deci şi se justifică în deajuns.
Ea îşi are temeiul seu juridic în esistenţa însăşi a familiei a cărei ea, este una din condiţiile esenţiale.

SECȚIUNEA 1.
Despre partea
Persoanele

disponibilă a bunurilor.

care au drept

la o reservă.

Persoanele care au dreptul la o reservă sunt descendenţii și
ascendenţii din gradul întăi, adecă tatăl şi mama. Consiliul de
1)

Vegi Demolombe. XIX. 2. Mourlon. II. 592. Pand. Fr. Donations. 1.
2078 urm. Laurent. Avant projet de revision. III. p. 469 urm. T.
Huc. Le code civil Italien ei le code Napolton, L. p. 199 urm. Troplong. Donations. 1. 12—31. Thiry. Code cil. II. 317.

2) Vegi E. Lehr. Drept Inglizesc.
5

III al lucrărei

Laurent

noastre,

No. 979, p. 694 urm. Vedi şi Tom.

p. 271, nota

1.

Avant-projet de r&vision du code

civil. III. p. 471,

472.
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CIVIL. — CARTEA

II, — TIT.

II.— CAP.

IV. — SECȚIA 1.

stat admisese o reservă și în folosul fraţilor, însă această disposiţiune, admisă atât la Romani cât şi în vechia noastră legislaţiune (vedi szpră, p. 299), fă părăsită în urma, observaţiunilor Tribunatului (Pand. Fr. Donations I. 2085 urm.), pentru că reserva
fiind întemeiată pe datoria reciprocă ce esistă între părinți și copii,
asemene datorie nu esistă intre frați. Apoi, reserva fiind o restricţie

adusă

dreptului

de proprietate, proprietarul

trebue

să aibă

dreptul nelimitat de a dispune, îndată ce nu esistă rațiuni îndestulătoare pentru a justifica asemene restricţiuni, şi, în specie, asemene rațiune lipseşte, căci nu poate să fie vorba între fraţi deo
datorie de pietate. 1)
Femeea saDe asemene, femeea, saracă care, în baza Art. 684, vine la
racă care în
baza Art. 684 Moștenirea barbatului seu nu are drept la nici o reservă, de şi
vine la moş- ea, esercită, un drept de moștenire neregulată,
ear nu un drept de
tenirea barDatului nu creanță, după cum s'a susținut pe nedrept,2) căcă reserva fiind un
are drept la drept escepţional care nu aparţine de cât unor moştenitori anume
nici o reservă,
determinaţi de lege (Art. 841 - 843), nu se poate acorda de cât
în virtutea

unui

tecst

de

lege,

care

nu

esistă;

de

unde

resultă

că femeea are un drept succesoral pur şi simplu, un drept cu
care ea poate veni la moştenirea soțului seu, numai atunci când
el moare ab intestat. Când el însă a dispus de toată averea sa
prin daruri între vii sau testament, fără a lăsa nimic femeei, Art.

684 nui dă nici un drept în moştenirea

admisă
5)

şi în legile noastre

Laurent.

XII.

lui, soluțiune

care era

anterioare. 5)

4. Demolombe.

XIX.

72.

Pand.Fr.l. 2091. Troplong.

II. 763. Vegi însă Vernet (de la guotitt disponible, p. 349 urm.)
care ar voi ca reserva să fie întinsă şi la colaterali.
Deci, persoana care mar lăsa la moartea sa nici descendenți
(Art. 841, 842), nici ascendenți din gradul întăi (Art. 843) poate
să dispue de averea sa întreagă cu titlul eratuit. Art. 816 din
codul

*)

fr., eliminat

discutat

2)

la noi

ca

de

prisos, este

formal

vință. Vedi şi Art. 974 din codul Calimach.
Vedi Tom. III al lucrărei noastre, p. 469, 470
cestiunea

de a se şti dacă Art. 684

în această pri-

(în notă) unde am

conferă femeei un drept

de moștenire sau de creanţă în averea barbatului, şi la autorităţile
acolo citate în sens că dreptul ce are femeea este un drept de moştenire în bona, eax nu în universum jus, adde o decisie recentă
a curței din Iaşi și a curţei noastre supreme Vedi Curierul judeciar (anul 1893) No. 36 și Dreptul pe 1893, No. 12.

Oas. Rom. Dreptul pe 1888, No. 57. Vedi și Tom. III al lucrărei
noastre, p. 470, 471. Idem. Al. Degr€ (Dreptul pe 1892, No. 33,

p. 180 urm) care, deşi nu împărtășește toate vederile noastre, totuși mărturisește că, fiind dat scurtul timp în care s'a intocmit lucrarea noastră, ea este încă cea mai bună care a fost produsă pănă
acum. (Dreptul loco ciţ. p. 181, nota, 2.) Mulţumesc din suflet disArt. 796 Cod.
Austriac.

tinsului jurisconsult şi escelentului meu amie pentru aceste cuvinte măguliteare, pe care însă sunt convins că nu le merit.
Codul Austriac prevede de asemenea în Art. 796 că soțul n'are

RESERVA DESCENDENȚILOR.
— ART. 841, 842.
Iu cât priveşte însă, modul
sorală,

cuvenită,

văduve!

sarace,

cum se calculează
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partea

vedi înfră, esplic.

Art.

sucee-

849.

Reserva. descendenților.
Art.
ente

prin

841.—Liberalităţile,
testament,

nu

vului dacă la moartea“

pot

fie (ele) făcute prin acte între vii, fie fă-

trece

peste jumătatea

bunurilor

dispunăto-

lasă un copil legitim; peste a treia parte, dacă

lasă doi copii, peste a patra parte, dacă lasă trei sau mai mulți. (Art.
306, 315, 770, 800 urm. 842 urm. 847 urm. 852 urm. 939 C.C. Art,

813 0. Fr.)
Art. 842.—Sunt cuprinși în art. precedente sub nume de copii,
descendenții din ori ce grad. (Art. 664 urm. 669 C. C. Art. 914 C.r.)
Pentru motivele mai sus espuse, legiuitorul acordă o reservă,
copiilor legitimi, sau, mai bine dis, desceridenţilor în infinit, căci

-

cuventul copii cuprinde în genere tcţă descendenţii de ori ce grad!)
(Art.

842),

princip

care

era

proclamat

atât

de

sunt

dintrun fiu

legea

220

Die.

Lib. 50. Tit. 16, cât și de Art. 62, 826 și 966 din codul Calimach ?)
42, 681,

763 Austriac).

„Zofi

nepoțiă ce

sau

o

fiică se socotesc un trup,“ dice Andr. Donici ($ 6, cap. 36).
Astfel dar, copilul legitim, fie el conceput chiar în urma, fa- Reserva, co9 legitimi,
nici un drept la o porţiune legitimă. „Fin Fhegatte hat zar poi
Reht auf einen Pflichtiheil.“ Vedi și Art. 1243 Cod. Austriac.
In codul Italian, soțul în contra căruia nu esistă o sentinţă de- Codul Italian.
are,

de trup

finitivă de separare
834--837 din

noul

din

Art. 812—

şi Art. 807 $ 3,

Vedi

Spaniol de la 1889,

cod

în averea

reservă

o

contra,

Cod. Jtalian.)

celuilalt soț. (Art. 812 urm.

se văd redactate

care

tot în acest sens. In Germania, soțul este chemat la moștenirea celuilalt soţ cu preferenţă și înaintea rudelor sale din gradul al 6-le.
Mai mult încă, soțul supravieţuitor are o reservă legală în averea
celuialalt soţ, care este jumătate din ceea ce el ar fi luat ab intestat,

din

Veţi de asemene Art. 2564-urm.
din

cant.

cod.

571

codul cant. Zurich,

Saxoniei,

codul
Soleure

2027 urm.

ete.

Cât pentru codul fr., am v&dut (Tom. TI. p. 296) că el nu re- Codul fraucunoaște soțului supraviețuitor, ori cât de sarac ar fi, nici un drept cez. Legea

la moştenirea celuilalt soț, în concurență. cu alți clironomi, nică din 10 mantie
Această lacună

chiar dreptul la alimente.
cât prin

o lege nouă

din

blicată în Dalloz Period.

10 Martie

1891.

n'a fost

îndreptată

această

Vedi

de

”

lege pu-

1891. III. p. 17 urm.

Vedi supră, p. 57, teest -şi nota 1; p. 235, nota 2; p. 278, nota 4.
In Art. 124. 329, 338, 1000 ete. prin copii, legiuitorul înțelege nu-

mai copiii din gradul întăi.

i) In codul Calimach, toți descendenţii sunt moștenitori reservatari Reserva dessau neapăraţi, afară de fetele înzestrate care, de şi sunt moșteni- cendenţilor

tori legitimi, totuși n'au dreptul la nici o reservă, de unde resultă n o
că fiica înzestrată

putea

să reducă

care
legatele

venea
san

la

moștenirea

donaţiunile

părintelui

emanate

de la

seu

nu

dânsul,

legiuitorul Calimach presupunând că zestrea ce eaa primit de la
părinte echivalează cel puţin cu legitima ce i s'ar ficuvenit. (Art.
965, 973, 988, 1003, 1013 Cod: Calimach.). Comp. B. M. Missir.
Dreptul pe 1876, No. 3,.p. 22.

”

CODUL

304

CIVIL. — CARTEA

Il. — TIT. 11. — CAP. IV. — S-a 1. — ART. 841, 842.

cerei donaţiunei sau testamentului, !) are o porțiune reservată în
averea părintelui seu, de care acesta nu poate dispune cu titlul
gratuit.
Copiii legiti-

pa

In

rendul

copiilor

legitimi,

trebue

să punem

timaţi (Art. 306) şi adoptați ?) (Ant. 315),

pe

acei

legi-

pe acei născuţi din

rali.

o căsătorie putativă (Art. 183, 184) şi chiar pe acei naturali
faţă cu mama lor şi ascendenţii lor de pe mamă. 3) (Art. 652,
677.) Art. 806 din codul Italian o spune anume pentru copiii
legitimaţi şi acei adoptați.
Resera ne"Tot astfel, nepoţii vor avea o reservă în moştenirea bunu-

poților
în â-Jui pe care ei sunt chemați al moșteni după Art. 669. (Art. 842)
lui lor. Art.
Dacă aceşti nepoți vin la moștenirea bunului sau bunei prin
669, 812. representaţiunea unui fiu sevârșit din viaţă (Art. 664 urm.), repoţilor la Sserva lor va fi aceeaşi pe care ar fi avut-o tatăl lor, pentru că

Venirea ne-

„mostenirea descendenţii care vin la moștenire prin representație
'p

.

.

..

succed per
II

.

vepresentație. modum unius, Şi nu pot avea, cu toţii la un loc, ori care ar fi
Art. 664 urm. numărul lor, de cât partea ce ar fi avut acel representat.
Deci, dacă defunctul a lăsat ca moştenitori un copil şi mai
mulţi nepoți a unui alt copil sevârșit din viață, acești nepoți, ori
care ar fi numărul lor, nu vor număra de cât drept unul, ceea
1)
2)

Mourlon. Il. 596. Arntz. II. 1772. Laurent. XII. 18.
Demolombe. XIX. 80 uim. Mourlon. IL. 595. Arntz. Il. 1772. Laurent. XII. 18. Duranton. VIII. 287, 288. Maread6. III. 529 și 1.
108, asupra Ant. 350. Bonachi. IV. p. 158. Pand. Fr. [. 2254urm.
Aubry et Rau. V, $ 680. In privinţa dreptului de .resevvă a copilului adoptat, vedi şi Tom. 1 al lucrărei noastre (partea II) p. 347.

Descendenții copilului legitimat vor avea şi ei o reservă în moş-

tenirea

bunului

sau

bunei

lor. (Art.

305

şi

669.)

Demol.

XIX.

81.

Pand. Fr. Î. 2255. Copilul adoptat având asupra bunurilor adoptătorului aceleași drepturi ca şi un copil legitim (Art. 315), va avea,
fără nici o îndoeală, aceeaşi reservă pe care ar uvea-o copilul seu
legitim. Trib. Tecuci, sub preşed.
Dl. D. A. Donici. Dreptul pe 1892.

No. 30. Comp. Art. 988 din codul Calimach, după care nu numai
copii legiuiţi dar și acei înfieți puteau porni tânguire asupra testamentului părintelui lor. Mai mult încă, copilul adoptat eseludând
de la moștenire pe toți ascendenţii adoptătorului, aceștia nu vor
avea nici un drept la reservă, fiind că ei nu sunt moştenitori. (At.
843.) Demolombe. XIX. 83. Laurent. XII. 18. Aubry et Rau. IV.
$ 560, p. 652, nota 12. Marcade. 1]. 108.
— Vedi însă ToullierDuvergier | (partea II) 1011, nota 2. Copilul adoptat nu va avea
însă nicio reservăîn moştenirea rudelor adoptătorului, fiind că, după

Ant. 315,el nu este moștenitorul lor. Demol. XIX. 84 și VI. 132 urm.
Cât pentru cestiunea de a se şti dacă descendenţii legitimi ai

adoptatului au sau nu o reservă în moștenirea adoptătoruiui, sau,
cu alte cuvinte, dacă ei moștenese pe adoptător, veţi Tom. |,
Art. 991 Cod

Calimach.

3)

partea,

II, p. 349 urm. unde se arată controversa. Vei şi Demolombe.

Comp.

Art.

VI. 139 urm. Laurent. XII. 18 şi IX. 82 urm.
991

din

codul

Calimach,

după care și fiul bastard putea

să pornească tânguere asupra testamentului

mamei sale.

RESERVA DESCENDENȚILOR, — ART. 841, 842,
ce însâmnează

că, în specia

de

mai

sus,

cotitatea
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disponibilă

va,

fi a treia parte, ear reserva ?/,, ca şi cum defunctul n'ar fi lăsat
de cât doi copii. (Art. 841.) Textul fi. este formal în această
privință și soluţiunea trebue să fie aceeaşi la noi, după prineipiile generale, de și partea finală a textului corespundător francez a, fost eliminată de legiuitorul nostru. 1)
In sistemul codului actual, partea disponibilă este în genere Câtimea părcât partea unui copil. Dacă esistă numai un singur copil legitim, ma disponilegitimat sau adoptiv la moartea părintelui, 2) averea acestuia se
servei.
împarte în două: jumătate este atribuită de lege descendentului
şi constitue reserva, tar celaltă jumătate este partea disponibilă,
de care prin urmare părintele poate să dispue atât prin daruri
între vii cât şi prin testament, 3) fie în folosul unui străin, fie

în folosul unui moștenitor,

chiar și reservatar

chiar

după

so arunce

în mare,

cum

se

(Art.

esprima

846), putând

pravila

lui

M.

Basarab. (Vedi supră, p. 295, nota 2.)
Când esistă doi descendenţi, fie care din ci are ca reservă
a treia parte în averea ascendentului seu, ear celaltă treime este
partea disponibilă.
Dacă esistă trei descendenţi, fie care din ei
are o pătrime în averea ascendentului seu, ear celaltă pătrime
aparține părintelui și el poate dispune de ea după bunul seu plac.
In

fine,

dacă

ascendentul

mulţi descendenți,
pătrime,

ear

a

lăsat

la moartea

partea, disponihilă

reserva

la trei

pătrimi.

sa

patru

este invariabil
Această reservă

sau

maj

fixată

la

remâne

o
ne-

') Tribun. Gorj. Dreptul pe 1888, No. 75. Comp. Demol. XIX. 76.
In Francia, se controversează cestiunea de a se şti dacă ne- Nepoţii nupoții numără

tot drept

unul, când ei nu

vin la moștenirea

bunului mără drept

lor prin representațiune, ci jure proprio, de exemplu, când tatăl lor unul, chiar
a renunţat la moştenire sau s'a făcut nevrednic de ea (vedi Tom. moştenire
III. p. 267, 346, 347), controversă care nu mai este cu putinţă la proprio jure,
noi, din causă că s'a eliminat partea finală a Art, 914 fr. La noi, fără ajatorul

deci, nu mai remâne nici o îndoeală că nepoţii

vor

număra

tot ea

drept unul și vor avea ca reservă în averea bunului lor numai
partea ce ar fi avut-o şi tatăl lor, fie că ei vin la moştenirea bunului lor prin representaţie, fie jure proprio, pentru că ei nu pot
trage nici un folos din moartea, nedemnitatea sau renunțarea tatălui lor, de oare ce atât partea disponibilă cât și reserva se stabileşte după numărul copiilor ce defunctul a lăsat la moartea sa.
(Vegli înfră, p. 307.) Comp. Demolombe. XIX. 77. Laurent. XII. 15.
C. Rouen. D. P. 89. 2. 181. Pand. Fr. 1. 2364 urm.
2) Numai la moartea părintelui poate să fie vorba de partea disponibilă

şi de reservă,

pentru

că numai

atunci

se deschide

nirea lui. Demante. IV. 43. Duranton. VIII. 280.
3) Numai actele cu titlul gratuit (adecă donaţiunile

sunt supuse restricțiunei

moște-

şi testamentele)

prevădută de Art. 841 urm.

In privinţa

actelor cu titlul oneros, proprietarul poate să dispue de averea sa

fără, nică o limită și restricţie. (Art, 480.) Mourlon. II. 590. Laurent.
XII. 65, 202, ab instio,

”
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atinsă în averea ascendentului,

Câtimea reservoi sub codul Calimach.
re

Câtimea. reservei in co-

dul Caragea.
Ant 55 23
Mia

şi descendenții

v moştenesc

669.)

intestat în indivisiune. ! (Art.

ab

1) Eată cum codul Calimach fixează câtimea legitimei descendenților:
„Legitima cuvenită fiilor, de vor fi pănă la patru, dice Art. 968
din codul Calimach, este a triea, ear de vor fi mai mulți este jumătate

din

curata

avere

a

părinţilor;

adecă

a

treia

parte

sau

jumătate din câte li s'ar fi cuvenit fără testament.“ Vegi Andy.
Donici cap. 35 $ 7, Nov. 18. Cap.1 şi L. 6. Cod. Lib.3. Tit.
28. Cât pentru cestiunea, de a se ști ce se înțelege în codul Calimach prin averea curată a părinţilor sau a fiilor, vedi Art. 970
Cod. Calimach, citat înfră, p. 311, nota 1. Art. corespundător din
codul Austriac (765) prevede că legea atribue fie cărui copil, cu
titlul de porţiune legitimă, jumătate din ceea ce s'ar fi cuvenit
după ordinea moștenitorilor legitimi. Codul Calimach a părăsit deci
de astă dată codul Austriac şi a fixat legitima descendenților după
numărul lor, reproducând, în această privinţă, Nov. 18, cap. I, soluţiune care se vede admisă în pravila lui M. Basarab (cap. 282)
şi în colecţia de legi a-lui Andronachi Donici ($ 7, cap. 35).
Codul Caragea fixează de asemene reserva şi partea disponibilă
tot după

numărul

moștenitorilor,

însă

în această

legiuire,

partea

disponibilă este, după împrejurări, de jumătate, a treia parte sau
a patra parte, ear reserva de jumătate două treimi sau trei pătrimi.
(Art. 33, partea IV, cap. 3.) Tot după acest codice (Art, 29, partea
IV, cap. 3). cel ce are rude din jos nu este slobod să lase moştenitori în diată rude din sus, pentru că rudele din jos se protimi-

sesc de cele din sus. De asemenea, cel ce are rude din sus nu este
slobod să lase moștenitori rude de alături (Art. 31 loco cit), ear

cel ce are rude de alături poate lăsa moștenitor pe un străin. (Art.

32.) Veţi şi Art. 41 lit. e. care prevede acţiunea supletorie pentru complectarea reservei, de câte ori testatorul nu lăsase prin testa-

Deosebire în-

ment moștenitorului neapărat toată averea sa. Vedi și supră, p. 299.
Este de observat că în codul Caragea se putea dispune de toată

tre codul Ca-

averea

cana

din această avere, cu titlul de reservă,

sa prin

daruri

între

vii, fără

a fi obligat

în

a. lăsa vre o parte

folosul moștenitorilor,

legitima nefiind admisă, în acest codice, de căt în privința disposițiunilor testamentare, pe când în codul Calimach, darurile între
vii nu puteau să atace legitima cuvenită pogoritorilor, care, sub
pedeapsa reducţiunei, era fixată la jumătate din averea dăruitorului, fără a se face de astă dată, ca şi la testamente (Art. 968
Calimach), nici o distincţiune în privința numărului acelor pogoritori.
(Art. 1282, 1283 Cod. Calimach, 951 Austriac.) Tot după acest,
codice (Art. 1284), dacă dăruitorul avea numai ascendenți (suitori),
el nu putea să dăruească altora mai mult de cât două treimi din

averea sa. Reserva ascendenţilor, oră care ar fi fost la număr, era
deci

o treime,

ear porţiunea

disponibilă

două

treimi,

întocmai

ca

și la testamente (Art. 969.) Din cele mai sus espuse resultă că
donaţiunile făcute sub codul Caragea nu pot fi reduse astădi, conform

Art. 547

urm.

C. C., căci

broactiv, ceea ce nu se poate.
cureşti.

Dreptul

pe

1882,

No.

altfel legea

nouă

ar avea efect re-

(Art. 1.) Cas. Rom. şi C.
8 și pe

1881,

No.

38.

din

Dreptul

Bupe

1890, No. 15. Vedi şi B. M. Missir, Dreptul pe 1876, p. 16. Comp.
Duranton. VIII. 318.—Vedi pravila lui M. Basarab (cap. 282) care
regulează şi ea falchidiul (legitima) tot după nov. 18, cap. 1.
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Sancţiunea acestei disposiţiuni este reductibilitatea donaţiunilor și a testamentelor care ar întrece partea disponibilă. (Art.
847—855.)
Este de observat că Art. 841 nu determină câtimea re- Reserva nu
servei fie cărui descendent, ci numai partea disponibilă a ascendetermină
așa

dentului,

în cât partea,

care

constitue

reserva,

indirect şi pe calea de consecinţă. In realitate

numai pe calea de

resultă

deci,

reserva, nu consecinţă.

de cât moștenirea micșorată prin disposiţiunile cu titlul grace ascendentul poate să facă, după numerul copiilor ce el
la moartea sa. Reserva este deci o parte din moștenire, după
am mai spus-o odată (vedi sapră, p. 296), quota di eredilă,
cum se esprimă Art. 808 din codul Italian.
desAșa dar, numerul descendenților pe care ascendentul îi lasăNumărul
la moartea sa este baza care va determina câtimea, reservei și „cendenților
a porțiunei disponibile. Toată, cestiunea este numai de a se ști sersa.
care copii trebue să fie numărați și care nu trebue să fie numărați.

este
tuit
lasă
cum
după

„Și mai înainte de toate, nu încape îndoeală că descendenţii Nenumărarea
incapabili de a moşteni nu numără, pentru că nu sunt moştenitori. descendenți.
încă conceput înqe a mokteni,
Astfel ar fi, de esemplu, copilul care nu era

|

momentul deschiderei moştenirei (Art. 654 $ 1), sau care sa
sevârșit din viață înaintea, deschiderei moștenire, fără a lăsa descare

cendenți

săl poată

representa. !)

Ce trebue să decidem în privința copiilor capabili de aNenumărarea
moşteni, însă care au renunțat la moştenire (Art. 695 urm.) Sau
care Sau făcut nedemni de ea (Art. 655 nrm.)? Cestiunea este nedemni.
controversată, însă soluţia care mi se pare cea mai juridică este Controversă.
acea

după

care

copiii

renunțători

sau

nedemni nu

numără pentru

determinarea reservei. In adevăr, moștenitorul care renunță sau
care sa făcut nevrednic de moştenire e presupus că n'a fost nică
odată moștenitor (Art. 696), şi, prin urmare, n'a esistat nici odată,
in prvinţa

vădut,

cum am
5

reservei

moștenirei, și deci, nici în privința

este o parte

din moștenire.

Acest

2)

care,

pre-

sistem este

Demolombe. XIX. 90, 91. Pand. Fr. Donations. IL. 2538. — TotNenumărarea
astfel, copilul declarat sau presupus absent este socotit ca cum copilului denu esistă, şi ca atare, nu numără pentru determinarea reservei. Sl

(Art. 120, 121.) Demolombe. XIX. 92 şi IL. 202. Laurent.

IL. 254

urm. şi XII. 17, 23. Marcade. III. 539. Aubry et Rau. V.$ 681,
p. 552. Demante. IV. 45 bis V. Pand, Fr. Absence. Tom. |. 410
urm. Duaranton. VIII. 301. Troplong, IL. 782.

De asemenea,

dacă presupunem

că un străin

împămiîntenit are

un copil străin (adecă născut înaintea înpămiîntenirei sale) şi un
copil român (adecă născut în urma înpămîntenirei), acest din urmă

va număra, ear celalt nu va număra, în privința imobilelor rurale,
pentru că el este incapabil de a moşteni aceste imobile. (Art. 7
Constit.) Comp. Demolombe. XIX. 93.
2)

Demolombe.

422.

XIX.

97 urm.

Laurent.

XII,

Valette. Mâlanges. |. p. 284 şi Revue

21,

22. E.

pratique.

Accolas. Il. p.

(anul

1868),

săt.
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cu atât mai admisibil la noi, cu cât el era
976 din codul Calimach (767 Austriac).
Reserva
Art.
nu

pot

admis

peste jumătatea

lasă tată şi mamă, sau numai
C. C. Art. 915 C.Fr.)

prin

Art,

ascendenților.

843. — Liberalităţile prin acte între vii sau

trece

și

bunurilor

dacă, în

prin

testament

lipsă de copii, defunctul

pe unul dintr'ânșii.

(Art.

670,

673,

675

(Art.

Tatăl și mama, legitimi sau care au legitimat pe copiii lor!)
306) au şi ei dreptul la o reservă în averea acestui copil,

căci,

după

bunat,
tră

cum

se esprimă

pietatea filială din

ascendenți

(Art.

Jaubert

în

raportul

seu

care resultă şi obligaţia

187),

obligă

pe

copii

a

cătră

Tri-

alimentară

lăsa

că-

părinților

o

parte din averea, lor ca moștenire ab intestat. ?) (Laurent. XII. 3.
Arntz, IL. 1770. Mourlon. II. 592.)
Părinţii moștenesc această reservă întocmai ca şi descendenţii, adecă ca o moştanire ab intestat, ear sancţiunea acestei

disposițiuni este reductibilitatea donaţiunilor şi testamentelor care

Ascendenţii
mau dreptul
la reservă de
cât în lipsă,
de descendenți. Art
843.

ar întrece porțiunea disponibilă. (Art. 847 urm.)
Pentru ca părinţii să aibă insă o reservă în averea copiilor
lor, aceștia trebue să nu aibă descendenți, în lipsă de copii, (lice
Art. 843, căci, dacă ei ar avea descendenţi capabili de a moșteni,
aceşti descendenţi ar esclude pe ascendenți (Art. 670), şi în asemene caz, părinţii nefiind moştenitori, nu pot avea nici o reservă,?)
Tom. 25.p. 193 urm. Marcadâ. III. 536. Tribun. Milhau și C,
Montpellier. D. P. 66. 2. 208. Idem. C. Rennes. D. P. 64. 2. 23%.
C. Bucureşti. Dreptul pe 1885. No. 42.— Contră. Cas. Fr. D.7.

66.

1. 465

sens.

D.

urm.

P. 71.

D. P. 68. 1. 65 şi 2. 17. Mai vedi tot în acest

2. 209.

Pand.

Period.

1886.

2. 349.

Comp.

Mass6-

Verge. III, p. 130 tecst şi nota 4. Troplong. Il. 784 urm. S.Lescot.
II. 312. Aubry et Rau. V. $ 681,p,553, tecst şi nota 5. Vegi asupra acestei cestiuni, diversele opiniuni arătate în Demolombe,

loco supră cit. şi în Pand. Fr. Donations. |. 2548 urm.

1) Demolombe.
Tatăl natural.

*)

Tatăl

XIX.

natural

105.

nu

nici

I[. 605.

Pand.

Fr. I. 2286.

o reservă în averea copilului seu

firesc, fie chiar recunoscut, pentru că el nu-l moștenește nici odată.
In privinţa mamei

Reserva mamei naturale.

Mourlon.

va avea

naturale, este

însă netăgăduit că ea va avea

drept la o reservă în -averea copiilor sei naturali recunoscuţi, dacă

Art. 678, 843.

acești copii n'au lăsat descendenţi (Art. 843), pentru că ea moştenește pe copiii sei firești întocmai ca, și pe acei legitimi. (Art. 678.)
Cât pentru părinţii adoptivi, ei n'au dreptul la nici o reservă

Adoptătorul

în

nu are nici o
vescrvă în a-

averea

copilului

adoptat,

pentru

că

ei nu

moștenese

pe

acest

copil. (Art. 315 urm.) Adoptătorul nu va avea, dreptul la reservă
nici chiar în privința bunurilor ce el a dat adoptatului, pentru că
el nu iea înapoi aceste bunuri, de cât dacă se găsese în natură

verea afloptatului. Art.
315 urm.

în moștenirea copilului adoptat. (Art. 316, 317.) Demolombe. XIX.
107,

3)

108. Pand. Fr

Comp. „Demolombe.

Ponations.

Donations.

XIX.

115.

|. 2308. Laurent.

[. 2287,

Demante.

LV.

50

XII. 25. Mourlon.

dis VIL

[L. 606.

Pand. Fr.

RESERVA ASCENDENȚILOR. — ART, 843.

309:

Pentru ca descendenţii să facă obstacol la reserva, părinţilor, Descendenții
nu este însă de ajuns ca că să esiste, ci trebue să fie moșteni- aenuntitori.
tori, de unde resultă că dacă descendenţii au renunţat

la

dreptul

care

moş- nu fac obsta-

tenire san dacă ei sau făcut nevrednici de ea, părinţii vor avea oa, reserva
la reservă,

pentru

că

copiii

care nu

voesce

sau

nu Controversă.

pot fi moștenitori nu esistă în privinţa acelei moșteniri. 1) (Art. 696.)
Este de observat că Art. 843 nu acordă reserva de cât fu- Deosebire de

tăluă şi mamei

însă şi celorlalți

legitimi precum și mamei naturale (Art. 678), nu la codul îranascendenți,

adecă

bunilor,

străbunilor

etc., după

cum face atât tecstul corespundător francez cât şi acel Jtalian
(Art. 807). Aceşti ascendenți nu vor avea de cât dreptul la alimente, și aceasta numai când ei vor fi în lipsă. (Art. 187.)
Prin urmare, numai tatăl şi mama au dreptul la reservă în
legislaţiunea noastră. Dacă ambii părinţi vin la moștenire, ei au
dreptul la reservă în mod colectiv și o ieu în indivisiune. 2)
Deci, dacă defunctul n'a lăsat la moartea sa nică descendenți,
nică tată sau

mamă

legitimă

sau

chiar

naturală,

el va putea dis-

pune de întreaga sa avere prin donaţiune sau testament, şi celelalte rude ale lui, ori care ar fi ele, n'ar putea cere reducerea
disposițiilor sale cu titlul gratuit.
Art.

915

din

codul

fr. arela

sfirşit o disposiţiune

de legiuitorul nostru, în care se dice că:
singuri

drept

la veserva lor în toate

ascendențiă

casurile

eliminată Altă deose-

vor

avea die de d

în care o împărțealăcoda! trancez,

în concurență cu coletarali nu le ar conferi porțiunea bunurilor s' 3 a At,
la care ea este fizată, disposiţiune care sa adaos în urma ob915 fr.
servaţiunilor Tribunatului (Pand. Fr. 1. 2480) şi care însămnează
că reserva ascendenţilor se împlineşte mai înainte de a putea,
cere ceva, colateralii chiemaţi împreună cu ascendenţii la moştenirea ab

intestat

a defunctului.

(Art.

671,

673.)

Această

dispo-

1) Demolombe. XIX. 116. Duranton. VIII. 311. Laurent. XII. 26. Pand.
Pr. |. 2313 urm. Demante. 1V. 50 bis VI. Mourlon. II. 606. Arntz.
II. 1777. Marcade. III. 541. Troplong. II. 806. D. P. 58. 2. 25.D.
P. 63. 2. 20. D. P. 63. 1. 121.— Contră. Aubry et Rau. V.8 680,
p. 549, tecst și nota 10. Vazeille. Art. 915, No. 3. Hâan. Revue
pratique (anul 1867) Tom. 24. p. 465 urm. 2) In codul Calimach, bunii și străbunii aveau drept la reservă, căci Deosebire
în-

Art. 966 din acest codice (763 Austriac) declară că sub

numirea tre dreptul

de părință se înțeleg atât bunii şi bunele cât şi ceilalți suitori, dis- At

posițiune pe care legiuitorul actual n'a reprodus-o.
dul

Caragea

(partea

IV

cap.

3, Art.

Aa

(Art. 842.) Co- tru anterior.

31 urm.) vorbeşte-de asemene,

ca şi codul lui Andr. Donici ($ 6, cap. 36). de rudele din sus, expresiune care cuprinde pe toți ascendenții în genere și în infinit.
Comp. și Curtea din București. Dreptul pe 1883, No. 47. Este deci
de mirat cum Dl. Petrescu (Zestamente p. 195) a putut să dică că,
în dreptul nostru anterior, reserva ascendenţilor, alţii de cât, tatăl
și mama, n'a avut nici o dată fiinţă.
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sițiune este ea aplicabilă în legislaţia noastră, unde

ea lipsește?

Afirmativa mi se „pare afară de ori ce îndoeală, căci, altfel, în loe
de a se face reducţiunea în favoarea părinţilor, ea sar face în

favoarea fraţilor, care nau dreptul la nică o reservă. Un esemplu
ne va face mai bine să lămurim această ipoteză delicată. Să presupunem că defunctul a lăsat o avere de 100,000 lei din care a
dispus

prin

dar

sau

testament

de

40,000

lei,

aşa

în

cât a mai

remas 60,000 lei, având de moştenitori pe tatăl seu, pe muma
sa şi un frate. (Art: 671, 673.) Tatăl și mama, vor lua reserva
lor care este jumătate din întreaga avere, adecă 50,000 lei (Art.
843), ear fratele va lua restul de 10,000 lei. Fratele nu va putea deci să dică că banii remaşi in moştenire fiind, în specie, de
» 60,000 lei şi Art. 671, 673 dândui drept la jumătate din această, avere, el trebue, să iee
mama, să'şi procure cei 20,000

30,000 lei, remănând ca tatăl şi
lei care le lipseşte pănă la com-

plectarea reservei lor din reducțiunea liberalităţei defunctului. Această, propunere a fratelui ar fi inadmisibilă, căci, dacă părinții
găsesc

destui

bani

ei nu au nevoe

în moștenire

de a reduce

ce, atunci, precum
tavoarea părinţilor,

spre

a'și

complecta

liberalităţile

reserva,

defunctului,

lor,

de vreme

am mai spus, reducțiunea nu Sar mai face în
ci în favoarea fratelui care nu este reservatar.

Prin urmare, la caz de concurs. între părinţi și colaterali, reducţiunea
liberalităţilor nu va avea loc de cât numai atunci când în moștenire: nu

se vor

găsi

destui bani

pentru

a se complecta

reserva

părinţilor. Acesta este sensul $.2 al Art. 915 din codul fi. și
soluțiunea este aceeași şi la noi, după principiile generale, deși
legiuitorul nostru a eliminat acest paragraf. 1)
Să nu să dică, precum are aerul dea o spune DI. Petrescu
(Test. p. 193) şi un autor francez care a remas singur de părerea sa *) că bunurile care se găsesc la moartea defunctului formând moştenirea sa ab intestuto, trebue să se împărțească de o
potrivă între ascendenți şi colaterali şi că dacă această. împărțeală nu conferă părinţilor reserva la care ei au drept, ei n'au
de cât s'o complecteze prin reducerea liberalităţilor defunctului,
căci, în specia, de mai. sus, defunctul n'a atacat reserva părinţilor,
și ştiut este că donaţiunile sau legatele nu sunt supuse reducţiunei de cât atunci când trec peste partea disponibilă. (Art. 847.)
Deci, în ipoteza noastră, dacă defunctul ar fi dispus de 60,000
lei în loc de 40,000 lei, precum ani presupus, părinţii sau acel
din doi remas în viață vor lua 40,000 lei care au mai remas, Te')

:)

Comp. Mareade. III. 544. Demolombe. XIX. 113. Victor Thiry. Drept
civil. IL. 334. Mouilon. II. 611. Arntz. II. 1779. Duranton. VIII.
313. Pand. Fr. Donations. 1. 2477 urm.

Vedi Levasseur. Portion disponible. No. 52.

RESERVA ASCENDENȚILOR. — ART. 843.
ducând

liberalitatea încă pentru

reserva,

lor,

ear

fratele

nu

10,000

va

lua

311

lei spre

nimic,

fiind

a'și

că

complecta

el nefiind

re-

servatar, reducțiunea nu poate să aibă loc în folosul lui.
Fiul care, la moartea sa, lasă în viaţă pe tatăl şi muma,
sa, Câtimea resau

numai pe unul din ci, nu poate dispune prin acte

gratuit

(donaţiune

șau

testament)

de

cât de jumătate

sa. O jumătate din avere este deci partea disponibilă,
jumătate reserva. 1) (Art. 843.)

cu titlul SAY cuve-.

din

averea

mamei.

ear celaltă

Dacă presupunem casul Art. 670, adecă ipoteza în care de- Cosul
eând

functul n'a lăsat descendenţi nici frați sau surori,
dintr'aceştia, în care caz părinţii ieu toată averea,
bi părinți sau acel din ei remas în viață vor
reduce liberalitatea fiului lor pănă la jumătate din

Deci, dacă defunctul a lăsat 200,000 lei avere și

de

150,000

tea, reduce
întreaga

lei, părinții

părinţi,

din averea
-

ambii

acel

din

adecă

100,000

lei

lei,

jumătate

lor

sau

din

acelui

această ipoteză, ambii părinți vor lua din moşîn indivisiune. Dacă numai unul din părinți
moartea fiului seu, această sumă se va lua de
urmare, în ambele casuri, adecă fie că trăesc

fie numai

defunctului.

unul

(Art.

din

670,

ei, reserva

în

este

tot

jumătate

843.)

nici o dificultate când Casul când
.
vin la,
la moștenirea fiului y lor părinţii
moştenirea

cu fraţii sau surorile lui sau cu

In această ipoteză,

o liberalitate

în viaţă vor pu-

fiind veserva

Cestiunea nu presintă de asemene
ay
Y
A
aa
a
părinţi se găsesc în
viaţă și vin

împreună

doi remas

liberalitatea, defunctului la 100,000

avere,

remas în viață. In
tenire 100,000 lei
se află în viaţă la
acest părinte. Prin
ambii

sau

nici descendenți Sigur la
fiului lor, am- moştenirea
avea dreptul a 670, 843.
averea acestuia.

adevăr, partea

descendenţii acestora. fiului în con-

cuvenită

ambilor

părinți aţă tau tao

fiind jumătate din avere (Art. 671), reserva lor este egală cu rorile
lui. Art.
partea lor de moștenire, celaltă jumătate din avere fiind porțiunea»
disponibilă. 2) (Art. 843.)
') In codul Calimach (Art. 969), legitima cuvenită părinţilor era a Dreptul vetreia parte din curata avere a fiilor (Art. 766 Cod. Austriac)
şi
chihl.
Art. 970 din codul Calimach adaogă că. curată avere se numește
aceea

care

remâne

după

scăderea

datoriilor

și

a cheltueletor

în-

gropărei şi a pomenirilor făcute după starea mortului. Averea nu
se cerceta câtă era la facerea testamentului, ci câtă se afla la
moartea testatorului. (970 Calimach.) In privinţa donaţiunilor însă,
Art. 1283 din codul Calimaeh (951 Austriac) pune în princip că
nu în momentul morţei dăruitorului are să se esamineze dacă legitima a fost atacată prin donaţiune, ci în momentul facerei darului.
2) Aceasta, este însă o anomalie, căci reserva fiind o parte ereditară Anomalie
redusă, pars portionis (L. 8 $ 6. Dig. Lib. 5. Tit. 2), ea artrebui care dă la
loc
,
„combinarea
săi fie, precum este aîn codul Austriac
(Ast. 765, 766), mai , mică,
At. 671 cu
ear nu egală, nici mai mare de câţ partea ereditară a ascenden843.
- tului, după cum este în realitate, ceea ce a făcut, pe unii autori
să coneludă

că, de

câte ori unul

din părinți

fiului seu în concurență cu fraţi și surori

vine

la

moștenirea

sau descendenți

din
21

ei

-
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CODUL

Casul când

CIVIL. — CARTEA

Il. — TIT. [I. — CAP. IV. — S-a |. — ART. 843,

Cestiunea se complică însă când numai 2nul din părinți vine

pin
Pi Ja moștenire în concurenţă cu fraţii și surorile defunctului sau
moştenirea descendenţii lor. In adevăr, în această ipoteză, fraţii şi surorile
fiului
seu î
a
A
e
a
a
concurență Său descendenţii lor luând trei pătrimi din avere, ear părintele
cu fraţi. Art. numai o pătrime (Art. 671, 673), reserva
611,673, 843.

acestuia

fiind de ju-

state (Art. 843), este mai mare de cât partea lui de moştenire. 1)
Mai mult încă, reserva ascendentului fiind în tot deauna de
jumătate, poate fi mai mare de cât acea a descendenților. In adevăr, când defunctul a lăsat doi descendenţi, reserva fie cărui
din că este de o treime, ear când el a lăsat patru descendenți,
reserva fie cărui e numai de o pătrime (Art. 841), adecă în ambele casuri mai mică de cât acea a ascendentului, ceea ce necontestat este earăși o anomalie, pentru că descendenţii formează
prima categorie de moștenitori şi sunt în tot-deauna preferați as-

cendenţilor. (Art. 659.)
o reservă mai mare

Ca atare, ei ar fi trebuit deci

Condiţiunile cerute pentru
să aibă

Reserva

să aibă

de cât părinții.
ca deseendenţii

şi ascendenţii

drept la reservă.

nefiind, precum

am

vădut,

de cât moştenirea ab in-

teștat mieşorată cu liberalităţile defunctului, *) trebue neapărat ca
descendenţii
so reclame.
(Art.

sau părinții să fie moștenitori

671,

673),

el nu

are

drept,

pentru

ca moștenitor

a fi în

drept

reservatar,

la ju-

mătate din bunurile fiului, ci la jumătate din bunurile ce i sar
cuveni ca moștenitor ab intestat, după Art. 671, 673, prin urmare,
la jumătate din o pătrime, adecă
la o optime. Levasseur. op. cit. 50.
Această părere este însă inadmisibilă, pentru că legiuitorul n'a
înțăles a vorbi de jumătatea bunurilor ce s'ar cuveni părintelui
ca moștenitor ab intestat, ci de jumătatea bunurilor ce fiul a lăsat
la moartea lui. Art. 843 fiind în adevăr în legătură cu Art. 841,
trebue să aibă același înțăles. Demolombe. XIX. 111. Laurent. XII.
24. Aubry et Rau.
V $ 681,p.553, nota 7. Maread6, III. 540. Vernet.
Quotite

1)

De

disponible.

şi, după

dreptul

p. 378.

Troplong. Il. 803.

Art. 673, fie care

de cât la

o pătrime

din

din

Pand. Fr. 1. 2473 urm.

părinții

supraviețuitori

moștenirea

copilului,

ni'are

când vineîn

concurenţă cu frații și surorile defunctului, totuși Art. 843 a fixat
invariabil reserva părinţilor supraviețuitori Ja jumătate din averea
succesorală, fie că defunctul lasă tată şi mamă sau numai pe unul
dintr'6ușii, și deci, când testatorul lasă mamă, și mai multe surori,

cu drept cuvânt liberalităţile testamentare
averei

succesorale.

se

reduc la jumatatea

Cas. Rom. Bulet. Sa 1 pe 1883, p. 1068 și Dreptul

pe 1884, No. 9. Comp.

Trib. Râmnic-Sarat, Curtea din Bucureşti și

Focşani. Dreptul pe 1883, No. 20 și 52. Vedi nota precedentă la fine.
2)

Cas. Rom.

Dreptul

pe

1891,

No.

27. Reserva

formează o unitate, dice curtea din

Bucureşti

stabilită de Art. 841

(Dreptul pe

1876,

p. 101), unitate ereditară care este însăși succesiunea ab intestat,
mai puţin porţiunea bunurilor disponibile. Comp. raportul cons. F.
Hâlie

în D. P.64.1.

p. 12. Laurent.

XIL.

13. Vedi

și supră, p. 29%.

CONDIȚIILE CERUTE P. CA MOȘTENITORII SĂ AIBĂ DREPTUL LA RESERVĂ.
Reserva,

acțiune
dentul
cei au
In

poate

fi reclamată

prin

două

căi:

10 pe

calea

3i3

de

în reducţiune şi 2* pe calea de escepțiune, când descensau părintele fiind donatar, voeşte s'o reţie din bunurile
fost dăruite de cătră defunct.
privința primului caz, autorii sunt aproape unanimi pen- Reservatarul

tru a recunoaște că descendentul sau

moştenire

nu poate reclama

părintele care

reserva prin acțiunea

renunță

căci, moștenitorul care renunţă încetând de a fi moştenitor

696), încetează neapărat

de a fi și reservatar. !)

Moștenitorul care a renunțat având

însă,

Ja la mostenire

în reducţiune, nu poate cere

(Art, At5eva pe

iune în re-

după

Art.

701,

duetiure.

facultatea de a primi în urmă moştenirea, cât timp dreptul seu
de a accepta nu sa prescris, ar avea, după unii, drept la reservă,
dacă el va accepta moștenirea în urma renunțărei sale, căci îndată ce el este moștenitor este şi reservatar. 2)
Venim acum la a doua ipoteză, pe care am semnalat-o nu- Moştenitorul

mai (Tom. III, p. 489, nota 1): moștenitorul care renunță la moş- care rentă
tenire,

fiind donatar

sau

nibilă, să reție şi reserva?
1* Întrun

să cumuleze

legatar,

poate

sistem se susține

atât

reserva

el, pe lângă partea dispo- la moştenire,

Cestiunea este viu controversată:

cât

find a

că moștenitorul renunțător poate nu poate, pe

şi intreaga

(Argumen
t din tradiția veche şi din novela
S
iei
,
în provinciile de drept scris. 5)

porţiune
92

disponibilă. Line prea

care era admisă săreție și reerva.—Con. aere

') Laurent. XII. 13, 36—38, 137 și 161. Demolombe. XIX. 41 urm.
„207, 222. Arntz. IL. 1767. E. Accolas. Drept civil. LL. p. 418. Marcade. III. 533. Demante. IV. 59 bis IV. Aubry et Rau. V. $ 682,
p. 554

urm,.,

tecst şi nota

1, 2. Pand.

Fr. |. 2194

urm.

3307. Cas.

Rom. Bulet. Sa 1 (anul 1876) p. 499 urm. Cas. Fr.D.P. 56.1.
97 urm., şi 273, precum şi raportul consilierului F. Hâlie în D. P.
64. 1.p. 5 urm., Veţi și supră, p. 296.—Vedi însă Troplong (II. 914
urm.), după care nu este numai de cât nevoe dea
fi moștenitor
pentru a intenta acţiunea în reducțiune, atunci când nu esistă nimic în moștenire şi când reserva se reclamă contra donatarilor
între vii, părere care cu drept cuvânt este generalminte respinsă.

Vedi Laurent. XII. 37. Demol. XIX. 42. Pand. Fr. 1. 2200 urm. şi 3307.

*) Laurent. XII. 38, 161. Grenier. IL. 646. Repert. Dalloz. Disp. entre
vifs. 1199. Pand. Fr. 1. 3309 urm. C. Montpellier. D. P. 66. 2. 208.—

Contră. Demolombe. XIX. 223 și XV. 71. Aubry et Rau.V. $613,

p. 171. Ducaurroy. IL. 600, nota 1. Mass6-Verge. Il. p.317 $ 380.
Comp. şi Laurent (IX. 456) care se contradice cu cele spuse în

Tom. XII. (38 și 161.) Cas. Fr. D.P. 78.1. 344. Vedi şi Tom. III

al lucrărei noastre, p. 351, nota 2,
3)

unde

am

admis

această

din

Astfel, dacă presupunem că un părinte moare, după ce a dat
copil, fără dispensă de raport, 45000 lei, lăsând la moartea
avere de. 75000 lei și șase copii, activul total asupra cărui,
Art. 849, trebue să se calculeze partea. disponibilă şi reserva

unui
lui o
după
este

urmă

de

părere.

120,000

lei, de unde

resultă

că reserva

fie cărui

copil este de

15,000 lei ear partea disponibilă 30,000 lei (Art. 841.)

Ei bine,

CODUL

314

CIVIL. — CARTEA

III. — ȚIT. 1. — CAP. IV.—S-a ll.

Tradiţia veche trebue însă să fie înlăturată, spre a ne ţinea
numai de textul legei, pentru că, precum observă consilierul Porriguet în decisia, celebră Delarogue de Mons, prin care Cas. fr.
a respins sistemul cumulului (Râpert. Dalloz. Succes. 1028, nota
3), codul civil a introdus un drept și un princip nou. (Vedi și
raportul consil. F. Hâlie în D. P. 64. 1. p. 11.) Apoi, sistemul
care permite unui copil
tenire, atât reserva cât

de a păstra, prin renunțarea sa la moşși partea disponibilă ar fi, după cum se

esprimă T. Huc, !) stabilirea unui drept exorbitant care ar avea
de resultat concentrarea în o singură mână a părţei celei mai însămnate din patrimoniul familiei, în contra, voinţei testatorului sau
a dăruitorului care a voit egalitatea, dacă nu în totul, cel puţin
într'o măsură oare care. Sistemul cumulului este deci negaţiunea
complectă a, voinţei defunctului, şi ca atare, nu poate fi admis.
2* Intran alt sistem se susține că moștenitorul donatar sau
legatar, care renunță la moștenire, poate să reţie sau să reclame
mai întâi reserva și apoi porţiunea disponibilă, însă în aşa mod
în cât valoarea, totală a liberalităţei reţinută sau reclamată de
dânsul să nu întreacă valoarea porţiunei disponibile. 2) Această,
teorie, așa disă a imputaţiunei, pe care procurorul general Dupin
o declară de fantastică (D. P. 64. 1. p. 21), nu se poate însă
justifica prin nimic, cel puţin în practică.
3” In fine, în ultima părere, care este singură admisibilă,
şi care se vede formal admisă în codul Italian (Art. 1003), 3) desîn specia de mai sus, după acest sistem, copilul donatar, va putea,
cu toate că ar renunţa la moștenirea părintelui seu dăruitor, să
păstrează

întreaga

donaţiune,

adecă

45,000

întrece partea sa de reservă (15,000
ponibilă

(30,000

lei),

la un

lei,

de oare

ce ea ni

lei), cumulată cu partea dis-

loc 45,000

lei.

Acest

sistem, inadmi-

sibil după noi, a fost consacrat prin mai multe decisiuni, de şi
Cas. fr. respinsese sistemul cumulului încă de la 1818, prin decisiunea Delarogue de Mons. Vei aceste decisiuni care consacră
sistemul cumulului în D. P. 46. 1. 383. D.P. 47.1. 156. D.P.
50. 5. 356. D. P. 54. 1. 271. D. P. 56. 1. 273. D. P. 59. 1. 303.
D. P. 45. 2. 184. D. P. 46. 2. 235 şi 3. 167. D. P. 47. 2.19.D.
P. 50. 2. 78 şi 167, D. P. 53. 2. 128 şi 240. D. P. 60. 2. 212.D.

P. 63, 2. 176. Vegi

tot în acest sens: Troplong. [1.786 urm. Gre-

nier. Il. 566, 594. Labb6.
193 urm.
și Revue
1
) Le code
2) Aubry et

Revue pratique (anul 1858), Tom. 5, p.

Ragon. Theorie: de la râtention des dons ete. p. 246 wm.
pratque. Tom. 15 (anul 1863), p. 286 urm.
civil Îtalien et le code Napolton. L. p. 233.
Rau. V. $ 682, p.555, nota 3 şi $ 684 ter,p. 573,tecst

Și nota 15. Aubry. Revue pratique. Tom. III. (anul 1857), p. 481

urm. Demante.

1V. 42 bis V şi urm.

Guilhon. Donations. No. 169.

Vediși Curtea Dijon. D. P. 46. 2.234. Cas. Fr. (11 aug. 1829 și 24
Art. 1016 Cod.

Calimaeh.

2)

martie 1834.) Râpert. Dalloz. Succes. No. 1034, in notă, p. 377.
Vegi și Art. 1016 din codul Calimach care are următoarea cuprindere:

„Fiul

sau

nepotul

fiind

de

sineși

stăpân,

dice acest

CONDIȚ.

CERUTE

P. OA MOȘTENITORII

SĂ AIBĂ DREPTUL

LA RESERVĂ.
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cendentul donatar sau legatar, fără dispensă de raport, care renunță la, moştenire, nu poate să reţie sau să reclame de cât poriunea disponibilă.
El

nu

poate

însă

nică

să

reţie

nică

să

primească

nimic

cu

titlul de reservă: non pad ritenere o conseguire nulla a titulo
di legetlima, după cum se esprimă Art. 1003 din codul Italian. !)
In adevăr, reserva fiind o parte din moștenirea ab intestat, şi,
după Art. 696, descendentul care renunță la moștenire fiind presupus că n'a fost nică o dată moștenitor, nu poate nici să reţie

nici să reclame vre o parte din această moştenire. Descendentul
donatar sau legatar nefiind, în urma renunțărei sale, de cât un
legatar

sau

un

să reclame ca,
disponibilă,

donatar,

legatar

care

după

sau

singură

cum

să

poate

ar fi şi un

reţie

ca

să facă

străin, elnu

donatar
obiectul

de cât
unui

poate

partea,

legat

sau

unei donaţiuni şi să fie distrasă din moștenirea ab intestat.
In
adevăr, Art. 752 prevede că moştenitorul care renunță la succesiune poate să oprească darul sau să ceară legatul făcut, însă
numai în limitele părței disponibile. ?)
text, dacă nu vor voi să între în moștenirea tatălui sau a bunului
lor, nu sunt datori să pue la mijloc darurile și câștigurile ce au
luat ori au câștigat de la aceia; ear, dacă darurile covârșină legiuita măsură, vor pricinui micșurarea legitimilor a celorlalți moştenilori, se va lua din acele daruri atâta numai câte vor ajunge
spre îndeplinirea acestor legitime.“
1)

Deseendentul

nu va

putea

să cumuleze

partea,

serva de cât atunci când partea disponibilă i-ar
legată

cu dispensă

de raport

și

dacă

el

a

LEA

fi fost

acceptat

Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1890, No.
Dreptul pe 1891, No. 27. Comp. Laurent. XII.
=

disponibilă cu re- Casul în care

dată

saucumulul poate

moştenirea,

82 și Cas. Rom.
39. Vedi și cele

dise de noi în Tom. III (p. 488), asupra eliminărei Art. 844 fr.
Fată un esemplu care ne va lămuri mai bine. Să presupunem

că

un părinte, care are patru copii, a lăsatla moartea lui o avere de
100,000 lei și că acest părinte a dăruit, în timpul vieței sale,
60,000 lei unui din acești copii lăsând unei alte persoane și un
legat de 10,000 lei. Dacă copilul donatar renunţă la moștenire,
eată

ce se va întâmpla:

dăogânduse
formează

averea

remasă

prin calcul fictiv, conform

suma de 160,000

la moartea

Art.

părintelui

849, la suma

a-

dăruită

lei, asupra căreia se va calcula porţiunea

disponibilă care, după Art. 841, este a patra parte, adecă 40,000
lei, de unde resultă că reserva este de 120,000 lei. Ei bine, copilul
donatar,

care

a renunţat

la moștenirea

părintelui seu, nu va putea

să reție din cei 60,000 lei primiți ca dar de cât partea disponibilă, adecă 40,000 lei. El va trebui deci să restitue 20,000 lei
pentru a complecta reserva de 120,000 lei care aparţine celorlalți
trei copii ce au primit moştenirea. Legatul de 10,000 lei lăsat de
defunct nu va putea deci să'și primească esecuțiune, toată partea
disponibilă fiind reţinută de copilul donatar care a renunţat. Comp.

Art. 1016. Cod. Calimach citat supră p. 314 nota 3.

âveâ loc.
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Acest sistem, după care, copilul donatar, fără dispensă de
raport, se consideră ca un străin, dacă el a renunţat la moștenire,
este admis nu numai de majoritatea autorilor !) şi de jurispru-

dența străină, dar chiar de jurisprudența noastră. 2)
El fusese consacrat de Casaţia franceză încă de la 18 fevr.
1818

prin

celebra decisiune

Delarogue

de Mons, atunci când pen-

tru prima oară cestiunea, se înfăţoşeasă înaintea
și această, jurisprudenţă a fost părăsită mai
la 1843 încoace, şi înlocuită prin sistemul
a porţiunei disponibile (vegi supră, p. 313,
fost din nou consacrată prin o decisie dată
27 noembrie 1863, și de atunci ea a fost

multe decisiuni. ?)

justiţiei,

și de

bine de 20 ani, de
cumulului reservei şi
nota 3),totuși ea a
în secţiuni unite la
confirmată prin mai

SBOȚIUNEA II.
Despre

redueţiunea

donaţiunilor

şi a legatelor.

Viciii de claEste de observat că codul nostru, ca și acel francez, cuprinde
Jun
vicii de clasificare, pe care codul Italian V'a îndreptat, vorbind
dul actua
mai întâi despre acțiunea în reducţiune şi apoi despre casurile în
care reducţiunea are loc. Ar fi fost însă mult mai bine, precum face
codul Italian, ca legiuitorul să ne arăte mai întăi modul cum se procede pentru a se determina dacă liberalităţile întrec partea, disponibilă, şi apoi, să se ocupe despre acţiunea în reducţiune. De

sificare în co-

aceea, noi vom schimba ordinea admisă de legiuitor.
Formaţiunea

masei asupra căreia urmează a se calcula

câtimea

părţei

disponibile

şi a reservei.
Acvt. 849.
— Partea, disponibilă se calculă cu chipul următor; pe
lângă bunurile *) ce a lăsat donatorele sau testatorele în momentul mor-

1) Laurent.

XII. 39. Demolombe. XIX. 49

urm.

Marcade.

II.

321,

533 urm. $. Lescot. II. 311. Mourlon. IL. 599. Arntz. IL. 1520.
Toullier D. III. (partea 1) 110. Valette. Melanges. |. 273—283.
Ducaurroy. Îl. 700. Mass6-Verge. IL. $ 402, p. 420, 421 nota 3.
Duranton. VII. 251 urm. Vazeille. Art. 845, No. 4. Delsol. Cod.

Civil. II. p. 244 şi Revue

pratique.

Tom.

III

(anul 1857) p. 97.

Vavasseur. Revue pratique. 'Tom. 5 (anul 1858) p. 68. E. Accolas.
II. p. 419. Vemet. Quotite disponible, p. 381 urm. şi Revue pra-

tique, Tom. 14 (anul 1862) p. 101, 353 şi Tom. 15 (anul 1863) p.

2)

381 urm. Pand. Fr. Donaftions. |. 2211 urm. ete.
Cas. Rom. Bulet. Sa 1 (anul 1876) p. +99 urm. Dreptul pe

1891,

No. 27. C. Bucureşti. Dreptul pe 1876, No. 13 și pe 1890, No. 82.
*) Vedi D. P. 1864. 1. 5 urm. Consult. în această decisie raportul
ins&mnat al cons. Faustin Hâlie Şi conclusiile proc. general Dupin,
p. 8 urm.—D.P. 71. 1. 133. D. P. 45.2. 95 și 187. D. P. 45.4.
398. D. P. 50. 2. 77 şi 208. D. P. 53. 2. 197 şi 239. D. P.55.2.

149 și 5. 384. D. P. 60. 2. 210, 211 şi 167. D. P. 62. 2. 44 şi 45.

D.

P. 64. 2. 236,

237,

238.

D. P.

71.

2. 209

și 1, 133.

*) Textul francez se esprimă în termini mai energici, vorbind de
toate
bunurile

defunctului,
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ței sale,

se adaogă
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de care

a dispus prin
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dona-

țiuni între vii, după starea lor din momentul donaţiunei, și după valoarea ce au avut în momentul morţei donatorelui. Din această masă
de bunuri, scădânduse datoriile, pe ceea ce va remânea se calculă partea

disponibilă

urm.

după

numărul

şi calitatea

eredilor.

772, 848, 850 C. 0. Art. 99 C.Fr)
Operaţiunea prin care se reconstitue

(Art.

întregul

751,

763,

766

patrimoniu

al

defunctului sau se formează masa !) asupra căreia trebue să se
calculeze porțiunea disponibilă şi reserva este relativă la cinci
puncte

principale:

1) la bunurile

mentul morţei dăruitorului

esistente

sau testatorului;

în

moștenire

în

mo-

2) la preţeluirea a-

cestor bunuri; 3) la bunurile de care el a dispus prin daruri între
vii; 4) la preţeluirea acestor bunuri; 5) și in fine, la deducţiunea,

datoriilor sale din averea sa reală.
Despre

bunurile esistente în moștenire la moartea
sau testatorului.

dăruitorului

Toate bunurile, fără nici o deosebire, fie ele mobile sau immobile (Art. 999 Cod. Calimach), corporale sau incorporale, fungibile sau nefungibile, care se găsesc în patrimoniul dăruitorului
sau testatorului în momentul morței sale, chiar şi acele de care
el

a dispus

prin

testament,

2) se adună

masa sau activul ereditar, asupra
tea disponibilă și reserva.

la un

loc

şi

formează

căruia are să se calculeze par:

Pentru ca bunurile esistente în succesiune să fie însă CU- Valoare aprinse în masă se cere ca ele să aibă o valoare reeală, aprecia- Preciabilă în
bilă în bani, guod refici ex hereditate potest, după espresiunea lui

Ulpian. 2) (L. 82, ab înitio. Dig. Lib. 35. Tit. 2.)
Astfel, nu vor fi cuprinse în masă animalele care, deși ar fi Animalele
bolnave nu
esistat în momentul deschiderei moștenirei, totuşi ar fi fost atinse sunt
cuprinse
de o boală

care trebuea

să le facă

să peară...

uf e0s non posse

vivere certum est. (L. 11 $ 4. Dig. Lib. 35. Tit. 2.))
5
2)

în masă.

In cât privește formarea masei succesorale, vedi Tom. III. p. 465.
Bunurile legate prin testament fac parte din activul ereditar, în Bunurile le-

momentul morţei testatorului, pentru că ele n'au eşit încă din pa- gate prin testrimoniul seu. (Art. 8502.) Laurent. XII. 58. Marcad6. II. 591. Arntz. tament fac

II. 1806. Demol. XIX. 250. Pand. Fr. 1. 2605.—Tot

pentru

arte din acace-li
ereditar.

leași motive, trebue să facă parte din acest activ bunurile care au
făcut

obiectul

unei

donaţiuni

de

bunuri

viitoare

(Art.

821,

933

urm.) (Laurent. Demol, Joco cit. S. Lescot. IL. 479), precum și acele
cuprinse în o împărțeală făcută de ascendentul defunct prin testament (Art. 795), pentru că această impărţeală nu'şi produce efectele
sale de cât la moartea testatorului. Laur. XII. 58. Pand. Fr. 2607.
3; Demolombe. XIX. 260, 273. Pand. Fr. Donations. L. 2611. Comp.
Art. 970, 999 din codul Calimach.
3) Demolombe. XIX. 274. Pand. Fr. 1. 2612.—De asemene, nu se vor Decorații,

pune în masă obiectele care, de şi au o valoare intrensecă, totuși porireie ei.
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Creanţe

Aceste

nc=

sigure.

principii se aplică mai cu samă

qe efecte civile (Demolombe. XIX.
insolvabili,

căci

întreaga valoare
putea, încasa. !)

creanţele

datorită,

nesigure

la

creanțele

lipsite

284), sau a cărora debitori sunt
nu

ci numai

vor

pentru

figura

în masă

dividendul

ce

pentru

se

va

sunt mai cu samă considerate din punctul de vedere al amintirelor
lăsate de defunct, precum sunt decoraţiile şi armele sale, portretele de familie etc. Pand. Fr. I. 2615. Demolombe. XIX. 261. Bemâne însă bine înțăles că se vor pune în masă obiectele de o valoare îns&mnată, precum ar fi tablourile sau statuele care ar fi 0pera unui pictor sau sculptor celebru, armele defunctului care ar
fi impodobite cu petre scumpe etc. S. Lescot. II. 464. Pand. Fr. 1.2616.
Ce trebue să decidem în privinţa mormintelor de familie? Se

Morminte de
familie. Con-

admite

troversă,.

în genere

că aceste fundaţiuni

gulele ordinare ale dreptului de
ţiuni

a bunurilor

(Art.

475,

480)

pioase

proprietate
și

că, prin

sunt în

afară de re-

şi a liberei
urmare,

disposi-

mormintele,

neavând o valoare apreciabilă în bani, nu pot fi cuprinse în masa
moştenirei concesionarului lor pentru calculul părței disponibile și
a reservei, de unde resultă că legatul unui mormânt de familie nu
poate fi atacat de moștenitorii reservatari ai testatorului, chiar dacă
partea disponibilă ar fi fost toată întrebuințată prin disposiţiuni

anterioare.

Vedi D. P. 56. 2. 178. D. P. 57.

III. (anii 1845—1860)

)
Casurile în
care 0 creanţă,
insolvabilă,
se pune în
masă.

2. 188.—Vedi însă Laurent, XII. 59. Pand. Fr. 1. 2617 urm.

Demolombe. XIX. 276.
vendo non est, tantum
63 $ 1. Dig. Lib. 35.
Creanță insolvabilă
bitorul ei va fi însuși
gatarilor

Pand. Fr. 1.2627 urm. „Cujus
habet în bonis, quantum exigere
Tit. 2,ad legem Falcidiam.)
va, figura în masă numai atunci :
moștenitorul reservatar, căci, în

şi a donatarilor, moștenitorul

doelnice.

debitor solpotesi.“ (L,
10 când deprivința le-

reservatar, față cu el însuși,

nu poate nici o dată fi considerat ca insolvabil. (L. 87 $ 2. Dig.
Lib. 35. Tit. 2.) (Demol. XIX. 266, in fine. Pand. I.L. 2629.—

Vedi însă C. Grenoble. D. P. 71. 2. 209).

Creanţe îu-

1. 311. Pand. Chron.

partea, IL. p. 332. Idem. C. Nancy. Sirey. 89.

20 Când creanța a fost

legată însuși debitorului, pentru că, după cum se esprimă jurisconsulții Romani, în privinţa socotirei quartei Falcidie, debitorul este
atunci presupus solvabil, de oare ce, prin efectul compensațiunei,
el este presupus a se plăti sigur... îpse sibi solvendo videtur, et
quod ad se atlinet, dives est. (|. 82, în medio. Dig. Lib. 35. Tit, 2.
Comp. şi L. 22 $ 3. Dig. loco cit.) Demolombe. XIX. 277 urm. Pand.
Fr. Donations. |. 2631 urm. Troplong. Il. 949 urm.

Ce se va face cu creanţele a căror debitor este

reu

de plată

sau de o solvabilitate îndoelnică? Autorii luând drept pildă
L. 73
$ 1. Dig. Lib. 35. T. 2, propun mai multe soluțiuni: unii ar voi
ca, acele creanţe să se vândă şi preţul prins din vândare
să se pue
în
activul

averei;

alţii propun

să nu

să cuprindă

în activul masei

de cât valoarea venală a acestor creanţe, după o preţeluire fixată
de tribunal, ez quo et bono, sau făcută de bună, voe între
părţi;
în fine, s'a mai propus și un alt mijloc, şi acesta consistă în a
se
lăsa de o cam dată creanţele la o parte, remănând a se împărți
pe urmă ceea ce se va încasa din ele în aceeași proporţiune între
partea disponibilă şi reserva. 'Toate aceste mijloace, care erau admise
altă dată pentru calcularea, quartei Falcidie (L. 73 $ 1. Dig. Lib.

35. Tit. 2), pot fi admise şi astădi.

Comp. Laurent. XII. 60 urm.

CALCULAREA

RESERVEJ

ȘI

A PĂRȚEI

DISPONIBILE.—ART.

Se vor pune în socoteală și vor figura în masă
creanţele ce defunctul ar fi avut în contra celor
ile, dar chiar și în contra însuși moștenitorului

849.
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nu numai Creanţele ce
deal tre- defunctul areservatar, moştenito-

cu toate că el ar fi primit moștenirea pur și simplu și fără be-

neficiii de inventar
torului,

(Art.

se operează

713), pentru că, deşi la

o confusiune

tenit pe creditor (Art

1154

prin

urm.),

faptul

totuşi

moartea,

credi-

că debitorul

a MOș-

această confusiune

"lui:

nu

împedică faptul esistenţei creanței în averea defunctului pănă la
încetarea lui din viaţă, ci împedică numai pe debitorul moşteni-

tor de a se urmări
potius

eximil

pe sine și aşi achita

personam

ex

creanța

el

însuşi

sie,

obligatione, quam exlinguit obligationen.

Acest obstacol de fapt nu împedică însă creanţa de aşi avea ființă în realitate și de a constitui o valoarea succesiunei, de care
defunctul ar fi putut dispune fie prin dar, fie prin testament, micşorându'și patrimoniul seu. Ea trebue deci să fie cuprinsă în masa

bunurilor

presente,

atunci

când

defunctul

n'a

dispus

de

ea,

cu

atât mai mult cu cât, dacă ar fi altfel, ar atârna de moștenitorul
debitor de a, face ca câtimea reservei să fi& schimbătoare, după
cum el ar primi moştenirea pur și simplu, sau sub peneficiti de
inventar, ceea ce este inadmisibil. !)
Tot pentru aceleaşi motive, vom vedea că creanţa ce moştenitorul ar avea în contra defunctului va întra în pasivul moştenirei.
Remâne însă bine înţăles că creanţele sau celelalte drepturi Creanţe sonu vor fi cuprinse în masă de cât pentru suma ce aparținea în lidare, indi-

realitate defunctului. Astfel, o creanță solidară
masă

de

cât pentru

partea

ce

el

trebue

să

nu

va figura

primească

față

în 1035, 1057
cu

W-

ceilalți codebitori solidari. (Art. 1035.) Tot astfel, o creanţă indivisibilă va întra în masă în genere numai pentru partea sa
virilă. *) (Art. 1057 urm.) (Comp. L. 38 $ 1. Dig. Lib. 35.Tit. 2.)
Fiind că tot ce are o valoare
formează, după cât am vădut, activul

reală
apreciabilă în bani, Fond de coerţ,
farmaereditar care serveşte a de- met,
ete.

Demol. XIX. 280 urm. Mareade. III. 591. Arntz. IL. 1806. Duranton.
VIII. 332. Mourlon. IL. 631. Aubry et Rau. V. $ 684, p. 562. Troplong. Il. 948. S. Lescot. II. 471. Pand. Fr. [. 2636 urm. Demante.
IV. 60 bis III.
Soluţiunile de mai sus suutaplicabile drepturilor litigioase (Art. Drepturi li1403), creanţelor

sau

drepturilor condiţionale

(Art.

1004

urm.) ete.

Pand. Fr. Donations. |. 2638 urm. Demolombe. XIX. 286 urm.

In rândul drepturilor condiţionale trebue să punem şi bunurile
pe care defunctul a început a le poseda cu toate condiţiile cerute
pentru
a le dobândi prin prescripţie. Pand. Fr. 1.2646. Demol. XIX. 259.
1)

Pand.

2

p. 562, text şi nota 4. Thiry. II. 339. Mourlon. IL. 631. Laurent.
XII. 60. Arntz. II. 1806. Marcadă. III. 591. Duranton. VIII. 333.
Comp. L. 1 $ 18 și [. 82. Dig. lib. 35.Tit.2.
Pand. Fr. Donations, L. 2645. Demolombe. XIX. 295, 296.

Fr.l.

2626.

Demolombe.

XIX. 266.

Aubry

et Rau.

V. $ 684,

tigioase și

condiționale.

CODUL
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termina reducţiunea, masa va trebui să cuprindă proprietatea şi
clientela unui fond de comerţ (Demol. XIX. 263), dreptul de a
avea, o farmacie, ceea ce nu se dobândește de cât în virtutea,
unei concesiuni speciale a minist. din lăuntru (Art. 79 L. sanitară
din 1874), proprietatea operelor literare, ştiinţifice, artistice sau

industriale publicate sau editate de defunct

')

(Art. 19

Constit.

şi ] L. presei din 1862), usufructul sau renta viageră constituite în folosul unui al treile, care sar afla încă în viață şi ar
fi trecut aceste drepturi asupra defunctului (Pand. Fr. LI. 2648.
Demolombe. XIX. 268), capitalulce o societate de asigurare sarfi
obligat

a plăti moştenirei

lui

de

cașus

asigurat,

pentru

premiile

plătite de dânsul *) etc. (Vedi înfră, p. 325, în notă).
Dunurile care
Nu se vor pune însă în socoteală și nu vor figura în activul
„Du se pun în
ereditar bunurile care de fapt sar găsi în patrimoniul defunctului,
masă.
însă care ar fi încetat de a fi proprietatea lui. Astfel sunt: dreptul de usufruct (Art. 557), de uz şi de abitaţiune (Art. 565),
rentele viagere (Art. 1651), bunurile date defunctului cu stipulațiunea dreptului de reîntoarcere cătră dăruitor, în caz dea muri
donatarul mai înainte (Art. 525), bunurile care nar fi aparţinut
defunctului de cât în calitate de grevat a unei substituțiuni permise (Art. 804), pentru că proprietatea acestor bunuri se stânge
prin moartea, lui spre a trece la cei instituiţi, 2) drepturile ce
legea

pensiilor

conferă

copiilor

asupra

pensiunei

tatăl lor, în calitate de funcționar public (Art.
din

1890),

pentru că

copiii

nu

găsesc

acest

tatălui lor, la care ci pot să renunţe,
care,

pentru

a încuraja

pe

pe

care

9 urm.

drept

pens.

în moștenirea

cil dobândesc

servitorii Statului,

o âvea

L.

continuă

de

la lege

a le servi,

atât lor cât şi mamei ior remasă văduvă, o parte din pensiunea
ce primea părintele lor. (Pand. Fr. Donations. L. 2657) ete.
Proprietate

literară artis-

)

tică cote,

Demol.

XIX.

264. Pand.

Fr. 1.2623.--Proprietatea literară, artistică

sau industrială esistă în adevăr şi la noi şi se vede formalgaran-

tată prin Art. 1 din legea presei şi prin Art. 19 din Constit. care
declară sacră și inviolabilă proprietatea de ori ce natură. Veţi şi
Art. 339 urm. Cod. Pen. Comp. Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1881,

No. 13

şi pe 1887, No.

38.

Curtea din.

No. 13. Vedi și Tom. II al lucrărei

Manuseripte
nepublicate,

2)

Bucureşti.

Dreptul

noastre, p. 439.

pe 1893,

Cât pentru manuscriptele needitate, care ar fi opera defunctului,
ele nu pot în genere fi considerate ca un bun esistent şi prinurmare nu vor figura în masă de cât atunci când defunetul ar fi tratat
cu un editor pentru publicarea lor, sau când ar fi vorba de publicarea unei alte ediţii a operei publicată mai înainte. Pand.
Fr. ]. 2624. Demolombe. XIX. 265. S. Lescot. [I. 364.
Pand.

Fr. 1. 2649.

Comp.

D. P.

70.

Veii însă Pand. Pâriod. anul 1886.
5% Vedi Laurent. XII. 58. Demolombe.

2.

9%.

2. 203.
XIX. 252

D.

2654 urm, Bonachi. LV. p. 193. Thiry. II. 339.

P. 78. 2. 224.—

urm. Pand.

Fr.

|.

CALCULAREA RESERVEI ȘI A PĂRȚEI DISPONIBILE —ART. 849.
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sau activul ereditar netrebuind să cuprindă de cât bu- Fructele care

nurile esistenle în momentul morței dăruitorului sau testatorului, ebue
să fisau, cu

alte

cuvinte, bunurile

ce

el a lăsat

în succesiune

în mo-

“ masă.

mentul morţei sale, după cum se esprimă Art. 849, nu trebue să
se ţie nici o socoteală de fructele care au remas a se percepe
în urma deschiderei moștenirei sau de sporul viitor al animalelor. (Art. 483.) Prin urmare, nu se va cuprinde în masă de cât
fructele naturale deslipite de pământ în momentul morţei dăruitorului

sau testatorului,

puii animalelor

care

se găsesc

născuți în

acest moment şi fructele civile exigibile în momentul morţei. !)
Este adevărat că atât fondurile de pământ cât și animalele
vor fi preţeluite, după valoarea ce ele aveau în momentul morţei
dăruitorului sau testatorului, valoare care va fi mai mică sau mai
mare, după cum momentul perceperei fructelor va fi mai apro-

piet sau mai depărtat, însă nu mai puţin
asemene

caz,

nu

se consideră

de

adevărat

cât lucrul

este,

principal

că,

în

a cărui va-

loare este sporită prin producerea, fructelor, que videtur în illo
tempore pretiosior esse. (L. 9 şi 30. Dig. Lib. 35. Tit. 2.) (Demolombe. XIX. 269. Pand. Fr. Donations. LI. 2661.)
Prețeluirea

bunurilor

ce dăruitorul sau testalorul a lăsat în
momentul morței sale.

O dată masa bunurilor

esistente în momentul

morţei dărui-

torului sau testatorului formată, trebue să se proceadă la preţeluirea acestor bunuri, de şi Art. 849 nu prevede de cât preţeluirea bunurilor dăruite, căci, altfel nu sar putea afla valoarea
averei întregi şi calculul cerut de lege ar fi cu neputinţă.
De

aceea, Art. 999 lit. b din codul Calimach prevede
se prețeluească cu preţ cuviincios şi adevărat foafe
cătră persoane esperte şi vrednice de credință, în
fără vre un vicleşug sau părtinire. Codul actual n'a
de preţeluirea bunurilor lăsate în moștenire de cătră
testator

în momentul

morţei

sale, pentru

că

că trebue să
lucrurile de
cuget curat,
mai vorbit
dăruitor sau

preţeluirea

lor

nu

presintă nică o particularitate deosebită, precum presintă acea a
bunurilor dăruite. (Laurent. XII. 86. Demolombe. XIX. 352.)
Valoarea e
Această preţeluire se va face după valoarea ce bunurile e- veau în mosistente

în moștenire

princip

care era admis

aveau

în

momentul

şi la Romani,”)

deschiderei

pentru

1) Pand. Fr. 1. 2659 urm. Laurent. XII. 92.
S Lescot. Il. 466. Troplong. II. 954.
2)

„In

quantitate patrimonii exquirenda,

moștenirei, mentul, des”

că acesta este mo-

Demolombe.

codul

Calimach,

câtă

era a

”

XIX. 269.
|

visum est mortis tempus spec- Art. 970 Cod.

tari“. (L. 13. Dig. Lib. 35. Tit. 2.) Vedi şi L. 6 şi 30. Cod. Lib.8.
Tit. 28, de inof. testamenlo. „Averea nu se cercetează, dice Art.
970 din

tenirei

facerea

testamentului, ci câtă

Calimach.

CODUL
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Valourea, reală a lucru-

rilor.

CIVIL.— CARTEA I1I.—TIT. IL.—CAP. 1V.—S-a IL.—ART. 849,

mentul când se deschide dreptul moștenitorilor reservatari. Asupra acestui punct toţi autorii sunt de acord. 1)
Prin urmare, nu se va ţine nici o socoteală despre schimbările ce au putut să intervie atât în privința stărei cât şi a valorei bunurilor preţeluite, fie înainte fie în urma morței dăruitorului sau testatarului. Deci, ori ce mărire sau micşorare a valorei
lucrului intervenită în intervalul de la deschiderea moştenirei şi
pănă în diua preţeluirei va privi numai pe reservâtară și nu va
avea, nici o înriurire asupra drepturilor donatarilor sau legatarilor.2)
Această preţeluire se face după valoarea reală ce lucrurile
au pentru toată lumea, secundum re; veritatem, după cum se esprimă Ulpian (L. 62 $ 1. Dig. Lib. 35. Tit. 1), sau ex veritate
(L. 42, Dig. loco cif.), ear nu după preţul afecţiunei, nici după utilitatea

particulară

ce

moștenitorul,

donatarul

sau

legatarul

ar

putea să tragă din lucru: „Pretia rerum non ex afectu, nec utilitate singulorum, sed communiter funguntur.“ (LL. 63, ab initio,
Dig. Lib. 35. Tit. 2, ad legem Falcidiam.)
Nu se va lua de asemene în consideraţie venitul care ar figura în rolul de contribuţie, ex formali pretio (L. 62 $ 1. Dig.
cit.),

loco

Y'ormele preţeluirei,

nică

preţul

mai

mare

sau

mai

mic

ce

moștenitorul

ar

fi putut dobândi de la un cumpărător temerar,*) negue ex stultitia emptoris. (L. 3. Dig. loco cit.)
Preţeluirea nefiind supusă nici unei forme speciale, ea poate
fi făcută, şi prin buna înţelegere a părţilor. Tot ce se poate cere

numai

este că ea să fie făcută faţă cu părţile interesate, de unde

resultă că preţeluirea făcută de însuși testatorul prin testamentul
seu sau prin un alt act w'ar fi obligatorie, 2)
după cum prevede

anume
Bunurile supuse

preţe-

luirei.

Art. 999 din codul

Calimach

In regulă generală, tote bunurile
Puse prețeluirei, bunurile corporale ca

999 Cod. Calimach lit. b.) Numai
var nu comportă nici o preţeluire.

şi L.

15 $8. Dig 35.2.

lăsate de defunct sunt suşi acele incorporale. (Art.

banii care se găsesc în numeCât pentru rentele asupra Sta-

se află la moarte testatorului.“ In cât privește însă donațiunile,
codul Calimach, deosebinduse de la codul actual, prevede prin Ant.
1283

(951

Austriac),

că

nu

în momentul

morţei

dăruitorului are

să se esamineze dacă legitima a fost atinsă prin donaţiune, ci în

momentul facerei darului. Vedi supră, p. 311, nota 1. Pand. Fr. I. 2667. Laurent. XIL. 86. Demolombe. XIX. 353

urm.

S. Lescot. II. 490. Aubry et Rau V. $ 684 bis. Comp. D.P. 67.1. 55.
Pand. Fr. 1. 2668. Laurent XII. 86, 89 şi 95. Demolomhe XIX.

354, 366. Comp. Cas. Fr. D. P. 55. 1. 54. D. P. 80.1. 217.
Comp.

Demolombe.

XIX. 364. Pand. Fr. Donations.

LI. 2675 um.

Vedi Laurent. XIL. 87. Pana. Fr. [. 2677 urm. Demolombe. XIX.
361 urm. Troplong. II. 976. Comp. D. P. 56.1.67. D.P. 60.2.14.
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tului şi celelalte valori cotate la bursă, ele vor fi prețeluite după
cursul ce aveau în momentul morţei dăruitorului sau testatarului. !)
Despre

bunurile de care dăruitorul sau testatarul
daruri între vii.

Masa

bunurilor

esistente

fiind formată,

duse din aceste bunuri, se adaocgă
defunctul a dispus prin donaţiuni

a dispus prin

şi datoriile fiind de-

prin calcul fictiv bunurile de care
între vii. Această întrunire per-

mite de a reconstitui patrimoniul defunctului, astfel cum el sar
fi găsit în diva morţei sale, dacă el nar fi făcut nici o liberalitate între vii, și de a socoti astfel reserva și partea disponibilă. Această întrunire nu este însă de cât fictivă, după cum o
spune anume textul corespundător francez, căci ea nu prejudecă
intra

nimic

soarta

liberalităţilor.

Ea

este

o simplă operaţiune de

calcul care are de scop fixarea averei defunctului. Numai după
fixarea părţei disponibile se va procede la imputarea donaţiunilor
fie asupra părței disponibile, fie asupra reservei (Art. 945), şi
atunci numai reservatarii vor avea, acțiunea în reducțiune contra,
donatarilor,

dacă

Remâne

liberalitatea a trecut

peste

însă bine înţăles că bunurile

partea

dăruite

trebui să reintre în mod fictiv în moștenire,

disponibilă. ?)

între vii

vor Bunurile dă-

atuncă

când rute, întră în

chiar

defunctul n'ar fi lăsat la moartea lui nici o avere.

Dacă Art. 849 atunci câna

prevede că, pe lângă bunurile ce a lăsat defunctul, trebue să se defunctul n'a
adaoge acele de care sa dispus prin donaţiune, aceasta este nu- avereîn moșmai din causă că legiuitorul presupune casul cel mai ordinar, atebire.
decă acel în care defunctul a lăsăt, la moartea lui, o avere cât
de mică, la care, în adevăr, pot atunci fi adăogite bunurile dăruite

prin

să formeze

acte

între vii.

Bunurile

dăruite putând, în unele

casuri,

unicul element; spre a se socoti reserva şi partea dis-

ponibilă, nu mai încape îndoeală că ele vor figura în tot-deauna
în masa care datorește reserva, asupra căreia se socoteşte partea

disponibilă. (Demolombe. XIX. 303. Pand. Fr. 1. 2682.)
Termenii Art. 849 fiind generali, se înțălege că toate bu- 1oate bunnnurile dăruite trebue să între în calculul fictiv, oră care ar fi ori care ar

natura, lor, fie ele mișcătoare sau nemișcătoare, corporale sau in- fi natura lor,
corporale 5) etc.
:)

Demolombe.

urm.
2)

5)

masă.
XIX.

359,

391.

2835. Cas. Fr. şi C

Laurent.

Bordeaux.

XII.

94.

Repârt.

Pand.

Dalloz.

Fr. |.

2671

Dispositions

entre vifs. 1133, nota 1 și 1134, nota 1.
Pand. Fr. Donations L. 2631. Laurent, XII. 62. Demolombe. XIX. 301.

Demolombe. XIX. 310. Arntz. II. 1807. Mareade. II. 594. Pand.
Fr. Donations. |. 2684, 2726.—Vedi însă S. Lescot. II. 478.
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Nu
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va avea

de
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asemene

în vedere

momentul

cut donaţiunea, ') valoarea bunurilor dăruite, forma
rul donaţiunei,?) şi nică chiar persoana donatarului.

când: s'a fă-

sau

caracte-

') Calculul fictiv prevădut de Art. 849 va avea deci loc, deşi dona-

țiunea ax fi fost făcută înaintea nașterei copilului sau înaintea, căsătoriei dintre tatăl şi mama sa, și chiar atunci când ar fi trecut

mai bine de 30 de ani de la facerea donaţiunei şi pănă la deschiderea moștenirei. Demolombe. XIX. 306. Pand. Fr. |. 2721.
Din faptul că nu se are în vedere momentul facerei donaţiunei,
mai resultă încă că și donaţiunile făcute sub legile vechi vor fi
adause prin calcul fictiv la bunurile esistente în momentul morţei
dăruitorului. Demolombe. XIX. 307. Pand. Fr. |. 2792.

Donaţiunile
făcute sub Jegea vechie
sunt

supuse

calculului fic tiv.
Reducerea

Aceste donaţiuni nu vor fi însă reductibile de cât pănă la con-

donaţiunilor

făcute sub legea vechie.

”

curența părței disponibile determinată de legea sub care darul a
fost făcut, căci altfel, legea nouă ar avea efect retroactiv. Pand. Tr. 1.
2723. Troplong. II. 964. Demolombe. loco cit. Vedi și Tom. 1. (partea 1) al lucrărei noastre, p. 44 urm., unde se arată controversa,
In adevăr, reserva nu'și ar mai atinge scopul propus, dacă calculul
fictiv pentru compunerea masei n'a cuprinde de cât donaţiunile

învestite cu solemnităţile prescrise de Art. 813 urm.

Pand. Fr. 1.

lor care procură donatarului achisiţiunea unui lucru

mobil sau i-

2128. Art. 849 fiind conceput în termeni generali este deci aplicabil nu numai donaţiunilor solemne, dar tuturor liberalităţilor între
vii, prin urmare, donaţiunilor manuale, donaţiunilor deghisate, acemobil, ca şi acelora care'i procură liherarea unei obligaţiuni ete,
Pand. Fr. |. 2729, 2777. Demolombe. XIX. 316. Vedi și înfră, rubrica: despre liberalitățile supuse reducțiunei (Art. 847).
Donaţiuni o-

neroase, resplătitoare ete.

Donaţiuni făcute

asupra

veniturilor.

Caracterul donaţiunei nu joacă de asemene nici un rol în această

privinţă. Deci, Art. 849 este aplicabil donaţiunilor ordinare, ca şi
acelor reciproti, remuneratorii, oneroase ete. remănând a se de-

duce valoarea serviciilor prestate sau a sarcinilor impuse, dacă aceste servicii sau sarcini sunt apreciabile în bani. Pand. Fr. Î. 2731.
Demolombe. XIX. 317. Troplong. Il 896, 897. S. Lescot. IL. 480 urm.
Toate donaţiunile între vii emanate de la defunct intrând în
compunerea masei, servesc a determina câtimea părței disponibile,
fără a se distinge dacă aceste liberalităţi au fost făcute asupra capitalului sau asupra veniturilor, căci ar fi foarte greu dea se constata care donaţiuni sunt făcute asupra capitalului și care asupra
veniturilor propriu dise, aceste venituri fiind Și ele supuse capi-

talisărei,

Presenturi obicinuite.
Art. 759

Pand. Pr. [. 2734. Comp. Cas. Fr. și Curtea

din Mont-

pellier. D. P. 82. 1. 313 şi D. P. 80.1. 50, nota 1.
Pentru ca Art. 849 să fie însă aplicabil, se cere ca actul să aibă
caracterul unei donaţiuni în sensul legal al cuvântului, de unde
resultă că presenturiie obicinuite (Art. 759), actele de bine facere
ȘI pomenile care obicinuit, se fac din venit, fără a se atinge
capitalul, și, în genere, toate liberalităţile pe care Art. 759
le scutește între moștenitori de raport, pentru că ele se ieu tot din
ve-

nituri şi nu distrug egalitatea dintre moștenitori, nu se consideră

ca adevărate donațiuni și nu sunt supuse raportului fictiv prevădut
de Art. 849. Pand. Fr. Î. 2733, 2736. Demolombe. XIX. 312 um.
Laurent. XII. 63. Demante. IV. 58 bis, Comp. D.P. 62. 1.
288.0.

P. 80.

2. 49. D. P. 81.2.

2.0.

P. 82.

1. 313.
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Din cele mai sus espuse resultă că Art. 849
nu numai

când

donaţiunea

a fost

făcută

unui

este

străin,

849.

325

aplicabil sunt
Legatarii
în drept

dar

chiara

unui moștenitor, fie el și reservatar, şi fie ca această donaţiune
YI
>
Sa
.
fost făcută

ca

avancement

dhoirie),

dăruite

unui
dacă

avans

sau

o anticipare

fie cu dispensă

succesibil

cul și în mod
Deci,

un

fictiv la

masă,

ca şi

că

părinte

un

succesiunei

(en ra Combi-

de raport, !) aşa că bunurile narea Art.

trebue, în regulă

presupunem

asupra

cererapor-

a tul fictiv prevădut de Art,

generală, aduse

bunurile

dăruite

a făcut

o

prin

849. şi 763.
cal- Controversă.

străinilor.

donaţiune

unui

copil al seu, lăsând și oare care legate, legatarii și ceilalţi donatari străini care s'ar vedea ameninţaţi de o acţiune în reducțiune vor putea, conform Art. 849, să ceară raportul fictiv al donațiunei pentru a se determina, partea disponibilă și reserva. Este
adevărat că, după Art. 763, legatarii
nu pot pretinde ca moştenitorii să facă raportul, însă, în specie, nu este vorba de un ra-

port real și efectiv, ci numai de o operaţie de aritmetică, şi de
un raport fictiv, neapărat pentru a se forma masa asupra căreia
trebue să se calculeze partea disponibilă. Art. 763 ar fi oposabil
legatarilor numai atunci când ei ar cere ca obiectele raportate să
le fie atribuite în totul sau în parte pentru a le se complecta leDacă însă aceste liberalități au fost luate din capital, ele vor fi Presenturi osupuse aplicaţiunei Art. 849. Demolombe. XIX, 314. Pand. Fr. 1. 2747. bicinuite,
po-

Demante. IV. 58 bis. Deci, Curtea din Lyon (2 aug. 1888) cu drept pete și altele
cuvânt a declarat reductibil, ca făcut în detrimentul reservatarilor,
un legat

de milostenie

care

cuprindea

aproape

întreaga

avere

* pital.

-

a

defunctului. Pand. Fr. JJonations. IL. 2745.

.

De asemenea, capitalul format din venituri
unei şi ar întra în masa asupra căreia trebue

ar fi supus reducţi- Primele plăsă se calculeze par-tite pentruun

tea disponibilă, atunci când acest capital astfel format ar constitui copil a sa
ao donațiune, dacă nu directă, cel puţin indirectă. Astfel ar fi, de es.“ e
folosul ce ar resulta pentru un copil din contractul prin care tatăl q
seu lar fi asigurat pe viaţă la o societate de asigurare care, în
baza primelor primite în timpul vieţei tatălui, s'ar fi obligat a plăti
copilului o sumă oare care, la moartea tatălui seu. Pand Iv. 1. 2735.
Comp.

D. P.

74,

2. 101.

D. P. 75.

1. 248.

D. P.

78. 2.

189

și |.

p. 429. Pand. Period. 88. 1. 186. Vegi şi supră. p. 320. Cu toate
aceste, soluțiunea de mai sus se contestă de unii, pentru că capitalul pe care îl primeşte copilul la moartea tatălui seu n'a intrat
nică o dată în patrimoniul

defunctului,

ci este

ce el a plătit societăței din veniturile sale.
vue pratique,

Tom.

16

(anul

resultatul

primelor

Vedi Caquerai în Pe-

1863) p. 203 şi nota2 în Pand. Period.

88. 1. 186. 1dem. E. Accolas. Drept civil. IL. p. 439.
') Este în adevăr de princip că toate donațiunile, chiar acele scatite de raport trebue să fie întrunite la masă pentru a se socoti

partea disponibilă și reserva.

Deci, dacă este adevărat că tot ce e

supus raportului face obiectul întrunirei fictive
349, nu se poate dice în sens

invers că ceea

prevădută

ce nu

este

de Art.
supus ra-

portului nu trebue să facă parte din masă. Comp. Laurent.
64. S. Lescot. Il. 484. Pand. Fr. Donations. |. 2749.
x

XII,

326

CODUL

CIVIL. —CARTEA

II. — TIT. 11.— CAP.

IV. — S-a Îl. -- ART. 849.

gatul, nu însă şi atunci când ei nu cer de cât un
care

in realitate

wăre să le aducă

nică un

folos,

raport

fictiv,

ci numai

are să

servească a determina porţiunea de care defunctul putea să dispue.
Un exemplu ne va lămuri mai bine: Asttel, dacă presupunem că
Primus, care are doi copii, a dat unuia din ei 45000 lei şi apoi
moare, lăsând pe aceştă doi copii moştenitori, şi în acelaş timp un legat
de 20,000 lei și o avere de 15,000 lei; naşte întrebarea: cum se va
socoti reserva, şi partea de care defunctul a putut să, dispue

prin tes-

tament, căcă numai astfel vom putea ști pănă la ce sumă legatul
este valid? Dacă aplicăm Art. 763, partea disponibilă şi reserva
se vor calcula numai asupra sumei de 15,000 lei, pentru că, după
acest text, legatarii nu pot cere raportul sumei de 45,000 lei
dată unui din moștenitori. In acest sistem, admis de jurisprudenţa
fr. pănă la 1826 (decisia Sf. Arroman), partea disponibilă va fi
5000 lei, ear reserva 10,000 lei (Art. 841, 763), în cât legatarul nu va lua de cât 5000 lei. Dacă din contra, aplicăm Art.
849, trebue mai întâi să adăogăm prin calcul fictiv la 15000 lei,
bunuri găsite în moștenire, suma de 45,000 lei, dăruită de defunct,
ceea

ce

formează

o masă. de

60,000

lei,

asupra

căreia

reserva

va fi de 40,000 lei, ear partea disponibilă de 20,000 lei. (Art.
841, 849.) Prin urmare, în acest sistem, legatarul ar trebui să
iee întreaga sumă legată, adecă 20,000 lei, însă fiind că în moștenire nu se găsesc de cât 15000 lei, legatul seu va fi redus la
această, sumă, căcă, pentru al complecta, ar trebui ca ceea ce lipsește să se iee din cei 45,000 lei dăruiți unui din copii, ceea
ce este cu neputinţă, fiind că, după Art. 763, legatarul nu poate
cere ca, moștenitorul să facă râportul real.
Acesta este sistemul cel mai juridic şi mai raţional, pe care
jurisprudenţa

franceză,

îl admite

acum

în mod

constant, fără nici

o variaţiune, de la celebra, decisiune din 8 lulie 1826, cunoscută
sub numele de Saint-Arroman şi la care a aderat aproape una-

nimitatea autorilor. 7)
1)

Vedi decisia Sf. Arroman în R&pert. lui Dalloz. Disp. (Tom. XVI,
partea 1), p. 370, în notă. Jdem. D. P. 50. 2. 31]. D.P. 56.1.
145 (soluţie implicită). D.P. 78. 2. 96. D. P. 80. 2.217. Pand. Pe-

riod. 1890. 1. 95. Tot în acest sens se pronunţă şi doctrina. Vedi

Laurent, XII. 76 urm.

Mourlon.

II. 632,

nota

1. Demolombe. XVI.

290 şi XIX. 309. Demante. III. 192 bis II şi Tom. IV. 60 bis VI

urm. Arntz. Il. 1811. Thiry. II. 345.

S. Lescot. II.

489. Aubry et

Rau. V. $ 630, p. 310, text și nota 12 şi $ 684, p. 563. Marcade.

MIL. 598. Vazeille. Art. 922, No. 1. Boileux. III. p. 330. Troplong.
II. 981 urm. Duranton. VII. 292 urm. E. Labbe. Revue pratique,
(anul 1861) Tom. 11, p. 229 No. 33 urm. Dim. G. Maxim. Tesă. p.
96 urm. Pand. Fr. Î. 2685 urm.—Contră, Toullier D.II. (partea
Il)
465. Chabot. Art. 857, No 4. Vedi şi autorităţile citate de Demolombe. XVI, p. 334, No.290. Vedi şi Tom. III al lucrărei noastre,
p. 500, nota 2, unde am enunciat numai această controversă celebră.
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323.

Curtea, din Iași a decis de asemenea că calculul părţei suc- Art: 849 poa-

cesorale

cuvenită

văduvei

sarace,

după Art.

684,

are

noua

lege

a se

face (a.

vada.

conform" preșeripţiunilor Art. 849, relativ la determinarea părței
va saracă
disponibile, adecă prin calcul fictiv, adăogânduse la averea găsită, e
ee
în ființă şi valoarea lucrurilor de care defunctul a dispus în mod barbatulu
i
gratuit în favoarea moștenitorilor sei (Dreptul pe 1890, No. 34), Ac az
soluțiune

care

se vede

formal

admisă,

prin

franceză Controversă.

din 10 Martie 1891 (D.P. 1891. IV.p. 19), însă această soluţiune
este viu combătută de Dl. Al. Degr6, pentru motivul că Art. 849
cuprindând o escepţie care nu se poate întinde prin analogie, se
aplică numai şi numai când e vorba de calculul cotităței disponibile într'o moştenire devolută moștenitorilor reservatari (Drep-.
tul pe 1892 No. 23, p. 180), și am vădut supră, p. 302, tecst și
nota, 3, că femeea nare nică o reservă în averea barbatului seu.
In

ori ce

caz, mi se pare incontestabil că, raportul fictiv pre-

vădut de Art. 849 nu poate fi cerut de

văduva

saracă,

atunci

când liberalităţile soțului ei defunct au fost făcute cătră străină,
pentru că, precum foarte bine dice Dl. Degrâ, darurile făcute
străinilor nu

trec

a moştenirei

(en avancement

şi nu

pot trece

nici

o dată

drept

o anticipare

d'hoirie), adecă nu pot fi privite ca

făcând încă parte din moștenirea, defunctului, pe când, în privința,
bunurilor dăruite moștenitorilor, sar putea dice şi sa dis chiar

că atât defunctul şi soțul supravieţuitor, cât şi moștenitorii barbatului an trebuit să ştie cu toţii că aceste bunuri au a întra
când-va în masă și a forma această masă comună.
Or, dacă această soluţiune este, precum o cred, adevărată,
decisiunea curței din Iaşi nu se prea esplică, pentru că Art, 849
prevădând raportul fictiv al darurilor atât în folosul străinilor cât
şi a moștenitorilor, nu poate fi divisat şi aplicat femeei numai în-

tun

caz,

ear

în celalt

nu.

Art. 849

se va

aplica

în

totul

sau

au

fost

reservatari,

care

nu se va aplica de loc femeei sarace. Or, pentru ca femeea să
poată, beneficia de disposiţiunile acestui text, ea ar trebui să fie
reservatară, ceea, ce, după părerea tuturora, nu este. Prin urmare,
femeea nu poate nici într'un caz să ceară raportul fictiv al da-

rurilor făcute de defunctul ei soţ, fie că aceste

daruri

făcute cătră străini, sau cătră moștenitori.
Să nu să dică că femeea fiind o moștenitoare neregulată a
barbatului seu, și moştenirea, neregulată, având necontestat analoşie cu legatul, ea ar putea să invoace Art. 849, fiind că acest
text se poate invoca de legatari, căci, deși este astădi generalminte admis (vedi sapră p. 325 urm.), că legatarii pot, cu toată
disposițiunea

Art.

ar voi să reducă
primite .de denșii
aibă femeea care
„-

763, să ceară

ca moștenitorii

legatul lor, să facă raportul fictiv al darurilor
de la defunct, totuşi acelaș drept nu poate să]
vine la moștenirea barbatului seu, pentru că ea,
De
22
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nu caută, ca legatarii, să determine partea de care defunctul putea să dispue, ci voeşte să reconştitue patrimoniul defunctului pen-

tru şi lua partea sa de moştenire ab intestat.

Or, Art. 849 nu

admite adăogirea fictivă a bunurilor dăruite la acele în ființă pentru a se determina partea cuvenită moștenitorului, ci numai pentru « se calcula partea disponibilă și reserva. Este decă uşor de
înţăles că legatarii să poată invoca, raportul fictiv prevădut de Art.
849, pentru că ei se găsesc în escepțiunea textului, de oare ce
legatul lor ar fi redus, dacă partea disponibilă pe care defunctul
putea, să le o lese sarfi socotit numai asupra bunurilor în ființă,

rațiune care nu esistă pentru femee. Prin urmare, femeea nu va

putea să ceară raportul fictiv prevădut de Art. 849, de cât atunci
când ea ar fi primit un dar sau un legat de la barbatul ei defunct, pentru a se determina dacă partea disponibilă a fost sau
nu întrecută, ear nu atunci când ea este o simplă: moștenitoare.
Această teorie resultă chiar şi din textul Art. 664 care prevede

că

femeea,

în concurenţă

cu rudele

de sus

sau

de alăturea,

succede la, o pătrime în deplină proprietate, din averea mortului,
se înţălege din acea, care se găseşte în fiinţă la moartea lui, ca
şi celalți moştenitori nereservatari.
Este adevărat că, în Franţia, s'a proclamat sistemul contrar,
admiţenduse, în ipoteza noastră, raportul fictiv al bunurilor de
care soţul defunct ar fi dispus prin testament sau acte între vii
în folosul moștenitorilor sei, însă pentru aceastaa trebuit un text

formal care a dat loc la o discuţie vie în Senat, din care discu-

țiune resultă pănă la evidență

că legiuitorul fr. din 1891, în do-

vinţa sa de a crea un drept mai mare soțului remas în viață, a

intins la, ipoteza noastră prin analogie, după cum se
„portorul Delsol (vedi D. P. 1891. 4, p. 21, colona 1),
tiv prevădut de Art, 849, ceea ce noi, în lipsă de
tem face, pentru că raportul fictiv este o escepţiune,
că escepțiile sunt de cea mai strictă interpretare. !)
Bunurile dăruite unui succesibil trebue să fie
Bunurile vor

traîn nast-masă conform Art. 849, chiar dacă

întra în mas

donatarul a
murit înaintea dăruitorului.

esprimă
raportul
text, nu
și știut

raficpueste

cuprinse

în

donatarul sar fi sevârșit din

viaţă înaintea dăruitorului, pentru că, de şi raportul nu se datoreşte de cât de copilul donatar, ear nu de moştenitorii sei,

afară, de casul când ei ar veni la

precum

am vădut, raportul

comun

de

ca

raportul 'real

raţie de calcul trebue
2)
2

moştenire

fictiv prevădut
prevădut

de

(Art.

755), totuși,

de Art. 849 n'are nimic
Art. 751, şi această ope-

să aibă loc de câte ori esistă o donaţiune.*)

Vegi, pentru mai multe detalii, critica decisiunei suscitate a curței
din Iași făcută de noi în Dreptul din anul 1893, No. 12.
Laur. XIL. 85. Pand. Fr. [. 2718. D. P. 45. 1.103.D.P.57.1.363.

At. 849 va fi aplicabil chiar

în privinţa

liberalităților făcute

unor persoane necunoscute, dacă esistența acestor liberalități este
certă. Curtea din Caen. D. P. 80. 2. 50. Pand. Fr. 1. 2719.
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Această
fictiv

deosebire

prevădut de Art.

care

esistă

849

face

între

raportul

ca mostenitorul

real

care

şi
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acel

a primit

o

donaţiune ca avans asupra succesiunei sale (en avancement d'hoirie)
și a renunţat la moştenire să poată cere, cu toată, renunțarea sa,
raportul fictiv al celorlalte donaţiuni pentru a compune masa ereditară

şi a determina

apoi,

asupra

acestei mase,

porțiunea

dis-

ponibilă. (Pand. Fr. Donations. |. 2700.)
Dar, dacă donaţiunile făcute unui succesibil sunt supuse ra- Modul caleuportului fictiv prevădut de Art. 849, nu mai puţin adevărat este e pă ței
că modul calculărei părţei disponibile atârnă de voința defunctu- atârnă de în-

lui, care remâne liber de a dice că legatul va fi socotit
numai

asupra

bunurilor

ce se

vor

găsi

la

moartea

esclusiv tenţia testa-

sa.

'Testa-

torul poate deci să deie liberalităţei sale o întindere mai mare
sau mai mică, după cum el va voi ca legatul să se calculeze asupra întregei averei sale, sau numai asupra bunurilor ce el va
lăsa la moartea sa. Cestiunea de a se ști cum trebue să se calculeze legatul părţei disponibile este deci o cestiune de intenţiune,
căci voinţa

testatorului

constitue

o lege

în această, privință.

Dacă,

testatorul nuși a arătat voinţa sa în termeni formali, judecătorii
vor interpreta în mod suveran termenii testamentului. )
O

controversă

destul

tiunei de a se ști dacă

de

însămnată

bunurile

s'a rădicat

cuprinse intr'o

asupra

împărțeală

ces- Bunurile cu-

de Dl

ascendenți, făcută prin acte între vii (Art. 795), trebue sau nu să cendenţilor

fie considerate ca supuse raportului fictiv prevădut de
pentru calcularea porţiunei

disponibile,

atunci când

Art. 849 Sunt supute

se

împarte tiv prevegut

moștenirea ascendentului dăruitor,

însă părerea cea mai juridică de Art.
840.

dentului

părței

este acea care pune în princip că bunurile cuprinse în împărțeală
urmează neapărat a fi aduse în mod fictiv la moştenirea ascendăruitor

pentru

socotirea,

disponibile, căci nu mai

încape îndoeală că, în casul Art. 795 urm., defunctul a dispus de
bunurile sale cu titlul gratuit, şi am vădut că Art. 849 prevede
raportul fictiv al tuturor bunurilor de care dăruitorul sau testatorul a dispus prin daruri între vii. 2)
1) Comp. Pand. Fr. 1. 2701 urm. Laurent. XII. 81, 82. Demolombe. XIX.
309. Aubry et Rau. V. $ 630, p. 308, nota 8.D. G. Maxim. 0p. cit.
)

p. 99.

Cas.

Fr.

D. P. 75. 1. 278.

D. P. 80.

1.259.

Pand. Fr. 1. 2753. Laurent. XII. 82 urm. Repert. Dalloz. Suplem.
Disp. entre vifs. 297. Demolombe. XIX. 321 şi XXIII. 131. Bonnet.
Parlage d'ascendants. |. 234. Genty. Idem, 35. Aubiy et Rau. V.
$ 684, p. 563 urm. Vedi și Revue pratique (anul 1860) Tom. 9,
p. 296. Demante. IV. 245 bis II. Comp.D. P. 75.1. 298. D.P.

66. 1. 173 şi 2. 86. D. P.64. 1. 29. D. P. 62.
1. 217 și 2. 235. D. P. 60. 1. 169. D. P. 57.2.

2. 110.D.P.81.
165.D.P.54.2.

140. D. P. 53. 5. 359. D. P. 52. 2. 253 ete. Vedi și Tom. [II al
lucrărei noastre, p. 649, teest și nota 1.—Contră. Troplong. II. 964.
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Bunurile cuprinse

ue

în împărțeala

împărțeală ascendentul

a manifestat

ascendentului

o voință

contrarie,

numai

atuncă

când

849,

Art.

prevădut de

vor fi supuse raportului fictiv

!) sau

când împăr-

De TApoL. ţeala sa nu mai înfățoșează caracterul unei liheralităţi, ci a unei
tului fictiv. convenţiuni cu titlul oneros. (Pand. Fr. 1. 2764.)
Instrăinări

Aceasta

ne aduce

a vorbi

despre

înstrăinările

cu titlul one-

cu pitlul o ros. Şi mai înainte de toate, reserva neavând de scop de cât a“părarea drepturilor moștenitorilor reservatari în contra înstrăinărilor ca titlul gratuit ale defunctului, nu mai remâne nici o îndoeală că bunurile înstrăinate de defunct cu titlul oneros, adecă
prin vândare, schimb etc. nu vor fi cuprinse în masa asupra căreia

Zestrea, de şi

se calculează partea disponibilă. 2)
Din aceste principii necontestabile

nereductibilă,donaţiunile
făcute
prin. contractul
este supusă
>
.
raportului raportului fictiv prevădut

e

de căsătorie

de Art. 849,

nu

sunt
.

SIR

supuse
.
y

cel puţin în timpul vieţei

barbatul,

cu

față

PTA barbatului, pentru că, după părerea tuturora,
849.

” constituirea zestrei este un contract cu titlul oneros, î) şi
soluţie ar părea cu atât mai juridică, cu cât vom vedea
legislaţia, noastră, zestrea nu pare a fi supusă acțiunei în
ţiune, din causa principiului nou introdus în Art. 855.
Cred însă, cu toate acestea, că bunurile dăruite de
cu titlul de dotă vor fi supuse raportului fictiv prevădut
849,

după

19282,

cum

1914),

ele sunt

pentru

supuse

raportului

real

că, pe de o parte, tot ce

tului real este supus și raportului

fictiv

că

resulte

să

părea

ar

(Art.

e

prevădut

această
că, în
reducdefunct
de Art.

758,

supus

761,

rapor-

de Art. 849

(Laurent. XIL. 64 şi sapră, p. 325, tecst și nota 1),ear pe de
alta, zestrea, în privinţa, constituitorului ei, este o adevărată liberajitate, de oare ce părinţii nu mai sunt astădi obligaţi, precum
erau altă dată, ași înzestra copiii lor. :) (Art. 186.)
Mass6-Verge.
1)

III. $ 455, p. 140, nota 3, în medio. Comp. D.P.61.

2. 233. D. P. 54. 2. 139. D. P. 52. 2. 124
9. 25. D. P. 45. 1.49. D. P. 46. 2. 84.

şi

5.426.

D.

p.

5.

Nimic nu se opune deci ca ascendentul să mărginească liberalitatea sa la bunurile ce el va lăsa la moartea sa, în care caz, bunu-

vile cuprinse în împărțeală nu vor fi adaose în mod fictiv la bunurile ce el va lăsa în moștenire, la moartea sa. Laurent. XII. 74.
Pand. Fr. 1. 2761. Demolombe. XIX. 323. Comp. Cas. Fr.D. P.
2)

80.]. 259.

D.P.

45.

1. 49.

Laurent. XII. 65. Demolombe. XIX. 324 urm. Vedi şi supră, p. 305;
nota 3. Pand. Fr. Donations. |. 2765. Vedi însă escepţia admisă de

Art, 845. Comp. și Art. 1498.

2)
_%)
Art. 761 și

1282.

!

Vedisnfrâ, rubrica. : despre liberalitățile supuse reducțiunei. (Art. 847.)
Comp. Laurent. XII. 65. Troplong. II. 958. Demol. XIX. 318. Pand.

„Fr, L. 2766. Pothier (ediția Bugnet.) No. 220. Cas.

Fr. D.

56.1.

145.—Art. 35 al ordonanţei de la 1731 era formal în această privință.
In casul însă a Art. 761. și 1282, adecă în caz de insolvabilitate a

barbatului în momentul constituirei zestrei, nu se va

cuprinde în

CALCULAREA RESERVEI ȘI A PĂRȚEI DISPONIBILE.
— ART. 849.
Cât pentru casul special prevădut

în caz de despărțenie

prin

averea barbatului și jumătate
chiar

din

285,

mutual,

din averea

femeei se

deplină proprietate a copiilor

făcută,

de Art.

consimțământ
născuţi

diua celei

dintâi

nu mai încape îndoeală, cu toată

din

declaraţiuni

părerea

după care, Bunurile do-

jumătate

căsătoria
de

contrarie

331

din cote de

consideră ca

astfel

Ârt. 285

des- puse rap

despărțenie, tului fictiv.

a oratorului Controversă.

guvernului, Bigot-Prâamneu, că aceste bunuri nu sunt supuse raportului real și reducţiunei, şi prin urmare, nici raportului fictiv
prevădut de Art. 849, în folosul copiilor născuţi din altă căsăto-

rie, pentru

că copiii nu

dobândesc aceste bunuri

prin liberalitatea

părinților lor, ci în virtutea legei care voeşte astfel să pue o
pedică despărţeniei prin consimţăment mutual. 1)
Tot în puterea acestui princip după care, copiii, în casul Dreptul co-

Art. 285, nu deţin dreptul lor de la convenţiunea

de la lege, se admite că dreptul

lor

este

părinţilor, ci piloa sate o

oposabil

treile fără a fi transcris. Decisiunea curței

celor

de

al de al treile

din Craiova (Dreptul fără

tran-

pe 1882, No. 26) care hotărise contrariul, cu drept cuvânt a
fost deci casată. *)
Bunurile dăruite de defunct în timpul vieţei sale trebu
Atâtesc
mobilele

neapărat adaose prin calcul fictiv, după cum am vădut, la bunu- Sât i imobi-

vile pe care

în momentul

în moştenire

lăsat

defunctul a

morţei care au perit

sale, spre a forma astfel masa asupra căreia urmează a, se socoti prin Caz for

partea disponibilă şi reserva. Ce trebue să decidem
vinţa bunurilor care au perit prin caz fortuit, fără

însă în priculpa dona-

tarului? Aceste bunuri, fie ele mobile sau imobile, nu vor întra
în masă, pentru că masa necuprindând de cât bunurile care, dacă

nar

fi fost dăruite, ar fi

specie,

patrimoniul

seu

nu

remas
este

în

patrimoniul

micșorat

prin

defunctului,
donaţiune,

în

ci prin

un fapt datorit întâmplărei, fapt care n'ar fi împedicat perirea
lucrului, chiar dacă el sar fi găsit în mânele dăruitorului.
Pa-

masă de cât acțiunea ce femeea are în contra barbatului seu insolvabil, căci bunurile care constituesc zestrea nu sunt, în asemene
caz, supuse raportului. Demolombe. XIX. 318. Pand. Fr. 1. 2767.
') Laurent, II. 298 și XII. 69. Demol. XIX. 331. Petrescu. Test. p.

Vegi și Tom. I

204, 205. Pand. Fr. 1. 2792. Duranton. VII.

352.

al lucrărei

și nota

noastre

(partea

II) p. 231,

text

2, precum

și

Tom. III. p. 511, nota 3. Este adevărat că Bigot-Preamneu, în
espunerea de motive, a esprimat o părere contrarie (Locr6. V. p.
323), însă, precum foarte bine observă Laurent (XII. 69), espunerea de motive nu poate să ție loc de lege.— Cu toate aceste
sunt autori care se pronunță în sensul oratorului guvernului. Vedi
A

Ss

controversa

arătată

Vedi autorităţile
p. 470 nota * și
tul pe 1890. No.
Contră. Villequet.

în Tomul

I al lucrărei

noastre,

loco supră cat.

citate în Tom. 1 (partea II) p. 231 şi în Tom.IIl.
la autorităţile citate acolo, adde: Cas. Rom. Drep27 şi Tribun. Muscel. Dreptul pe 1892, No. 9.—
Divorce, p. 279, No. 5, în fine.

în masă.
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guba se împarte deci, în asemene

caz, de o potrivă, între reser-

vatari şi beneficiarii părței disponibile. :) Art. 970 $ 1 din codul
Olandez este formal în această privință, însă acest tecst este de
prisos, de oare ce el nu face de cât aplicaţiunea principiilor generale.

Perirea lu-

Soluţiunea depanămai sus este a.admisibilă,
fără nică o 1distincţiune,A
A
.

crului dăruit

di anele ce. fie că lucrurile dăruite au perit în mânele donatarului,
lui de al tre-mânele unui al treile dobânditor, apud emtorem, pentru

fie
ca,

în
în

ile. Contro- toate casurile, paguba, fiind fortuită, reservatarii trebue să sufere
toate
Insolvabilita-

accidentele
Sumele

de

care micşorează
bani dăruite

averea

de defunct

defunctului.”) (Art. 855.)
sunt

din

contra

supuse

tea donata” raportului fictiv şi vor întra în masă, chiar atunci când donatarii

pedică rapor- ar. fi devenit

insolvabili, după

cum prevede

formal Art. 970 $ 2

tul fictiv al din codul Neerlandez, pentru că sumele dăruite eşind
ruiţi. Contro-moniul defunctului prin donaţiune,
versă. Art. 849, să fie cuprinsă în masă

nibile și a reservei.
Numai fruc-

Ultima

din patri-

ori ce donaţiune trebue, după
pentru socotirea părței dispo-

*)

consecinţă

a principiului după

care bunurile

dăruite

teloprinse de trebuesc adăogite în mod fictiv la, cele esistente în moștenire este
momentul

Că,

pentru

a

se

socoti

partea

disponibilă

morțeidăruisă se facă raportul fictiv al fructelor
torului întră
în masă,

şi reserva,

produse

de

nu trebue

lucrul

dăruit

pănă în diua morţei dăruitorului sau testatorului, pentru că aceste
fructe fiind destinate a fi consumate, ear nu capitalisate, n'ar fi
fost representate prin nici o valoare în moștenirea defunctului,
chiar dacă el n'ar fi dispus de bunurile care le ar fi produs. In
ceea ce priveşte insă fructele prinse de rădăcini în diua deschi') Laurent. XII. 70 şi Ante-proiect de revisuire. III. p. 487. Demuol.
XIX. 338, 377. Aubry et Rau. V. $ 684, p.565. Thiry.11 343. Pand.
Fr. |. 2838.— In cât priveşte raportul, legiuitorul face deosebire

între imobile şi mobile : imobilele care s'au perdut din caz fortuit
și fără greșala donatarului nu sunt supuse raportului. (Art. 760.)
In cât privește însă mobilele dăruite descendentului, ele sunt și
remân din contra în risco și pericolul seu, şi perderea lor fortuită
nu! scutește de raport, pentru că el nu datorește însuși mobilele
dăruite, precum datorește imobilul (Art. 760), ci suma care represintă valoarea lor. (Art. 772.) Vedi “om. III, p. 527 și 538. Acea-

stă distincțiune de la raport între mobile şi imobile nu este apli-

cabilă la reducțiune, pentru că posiţiunea. donatarului supus reducţiunei este cu totul alta de cât acea a moștenitorolui donatar
supus raportului. Vedi Aubry et Rau, loco cit. nota 11. Mourlon. IL. 633.

2) Laurent. XII. 71. Demol. XIX. 339. Duranton. VII. 392. Pand.Fr.
„1. 2840, — Contră. S. Lescot. II. 486. Vazeille. Art. 922, No. 17
şi 855,

No.

5. B. Mouillard

asupra

lui Grenier. IV.

5) Laurent. XII. 71. Pand. Fr. 1. 2842 urm.
Aubry et Rau. V. $ 684, p. 566, tecst
Lescot. II 517. Marcad6. III. 602, 603.

636,

nota a.

Troplong. II. 996

urm.

şi nota 12.— Contră. 8.
Mass6-Verg6. III $ 457,

în fine, p. 151. Vedi asupra acestei controverse : Repert. Iui Dalloz,
Dispositions entre vifs. No. 1095și 1222,
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derei moștenirei, ele vor întra, de sigur în masă, pentru că măresc
valoarea, bunurilor dăruite din care ele fac încă parte, şi această
valoare mai mare sar fi găsit de sigur în moştenire, dacă de-

functul n'ar fi făcut donațiunea.

:)

Cât pentru fructele percepute în urma morţei
ele aparțin în princip reservatarilor. (Art. 854.)
Am

vEdut

pănă

acuma

că masa

dăruitorului,

se compune,

după

regulele

mai sus espuse, din bunurile esistente în moştenire la moartea dăruitorului sau testatorului și din bunurile dăruite de dânsul prin
acte între vii care şe întrunesc la un loc prin un calcul fictiv.
Remâne de a se şti numai, în ceea, ce priveşte determinarea acestei mase, dacă aceleași bunuri pot fi considerate în același
timp ca bunuri esistente şi ca bunuri dăruite, aşa în cât ele să
numere de mai multe ori în folosul aceluiași moştenitor reservatar, fie în aceeaşi moştenire, fie în două moșteniri deosebite?
Nu vom întra în dificultăţile serioase la care a dat loc această,

cestiune,

ci ne

vom

mărgini

numai

la autorii care o tratează. (Vegdi Pand.
urm. și Demolombe. XIX. 342 urm.)
Preţeluirea bunurilor

a trimete

pe

cetitor

Fr. Donations.

LI. 2850

dăruite prin acle între vi.

După ce s'au determinat bunurile de care defunctul a dispus prin donaţiuni între vii, trebue să se proceadă la preţeluirea
a se cunoaşte

lor, pentru

valoarea

totală a masei din care partea

disponibilă şi reserva nu sunt de cât o fracțiune.
Această preţeluire se va face, ca şi pentru bunurile lăsate
de dăruitor sau testator în moştenire, după valoarea ce bunurile
dăruite de defunct aveau în momentul morfei sale, pentru că atunci numai se datorește reserva moștenitorilor. Prin urmare, amomentul care

cesta, este

vorba

de

trebue

Pentru

urm.)

bază starea
donaţiunei,

a se fixa însă

valoarea acestor bunuri,

se va

(Pâtat) în care ele
ceea

ce însămnează,

se

găseau

după

părerea,

tuturora,

lua de

facerei

momentul

în

este

când

să se aibă în vedere,

(Vedi supra, p. 321

a se socoti reserva.

că

nu

se

va ţinea, nici o socoteală de îmbunătățirile sau deteriorările aduse
lucrului dăruit prin faptul donatarului, 2) ci se va ţinea în samă
1) Pand. Fr. |. Donations. 2845. Comp. Demolombe. XIX. 376. Laurent..
XII. 92. Vedi şi supră, p. 321.
2) Alta este însă cestiunea de a se ști dacă donatarul are drept la
vre o despăgubire pentru cheltuelele făcute de dânsul fie înainte

fie în urma deschiderei

moștenirei, în caz când

donaţiunea

ar fi

redusă, sau dacă el ar trebui să plătească reservatarilor vre o
indemnitate pentru deteriorările aduse lucrului dăruit. Cestiunea

acestor

indemnități

reciproce

va fi studiată

când

ne

vom

ocupa

despre efectele acţiunei în reducțiune. Vegi înfră, esplic. Art. 854..
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şi degradaţiunile

care

ar

resulta

tura, lucrurilor sau din caz fortuit. Legiuitorul,
a voit,

ca

şi la raport

(Art.

760,

766

să fie prețeluite după valoarea ce ele
în patrimoniul

defunctului,

fără a se

aduse prin faptul donatarului.
prin

calculul fictiv prevădut

cu

din

alte

urm.), ca bunurile

na-

cuvinte,
dăruite

ar fi avut dacă remâneau
ţinea

în

samă

prefacerile

- Ar fi fost nedrept în adevăr
de Art.

849,

să se

pue

în

ca,

activul

moștenirei un imobil care, din causa îmbunătăţirilor aduse de donatar ar valora astădi 100,000 lei, pe când în momentul facerei
darului, acest imobil nu valora de căt 50,000 lei, pentru ca, prin
facerea darului, dăruitorul a micşorat patrimoniul seu cu 50,000
lei, ear nu cu 100,000 lei, cât valorează imobilul dăruit, când se
face preţeluirea. Este însă just de a se ţine în samă schimbările de valoare aduse bunurilor dăruite prin natura lucrurilor sau
prin caz fortuit, pentru că aceste schimbări sar fi întâmplat, chiar
dacă imobilul n'ar fi eşit din patrimoniul defunctului.
Așa, dar, de câte ori lucrul dăruit s'a prefăcut, în urma, facerei
donaţiunei, dobândind o valoare mai mare sau mai mică, pentru
a se ști dacă această prefacere va avea sau nu vre o înriurire
asupra, preţeluirei acelui lucru, trebueşte a se cerceta causa acelei prefaceri. Dacă ea se datoreşte faptului donatarului, ea nu
se va ținea în samă; dacă ea, din contra, se datorește întâmplări,
această prefacere se va ţinea în samă. !) Astfel, dacă presupunem
că imobilul dăruit valora în momentul donaţiunei 50,000 lei și
că, mai târgiu, prin deschiderea unei ulițe în apropierea acelui
imobil, valoarea lui s'a râdicat cu 25,000 lei, imobilul se va
preţelui drept 75,000 lei, pentru că acest spor remânea în patrimoniul defunctului, dacă imobilul nu se dăruea.
Dacă presupunem,

din

contra,

ca imobilul

care,

în momentul

donațiunei, va-

lora 50,000 lei, astăgi face 100,000 lei, din causa prefacerilor
aduse prin faplul donatarului, acest imobil se va, preţelui tot
50,000 lei, asemene îmbunătăţiri neţinânduse în samă.
Perirea, luDacă imobilul dăruit ar fi perit prin caz fortuit, raportul fic-

crolui dăruit. țiv prevădut de Art. 849

nu va. avea loc, şi prin urmare,

nu se

va procede la nici o preţeluire. (Vegi supră, p. 331.) Instrăinarea bunului dăruit de cătră donatar nu aduce nică o schimbare
Espropriarea,

modului prețeluirei sale. ?) (Comp. Art. 855.)
In caz însă când

imobilul

dăruit ar fi fost espropriat pentru

imob. dăruit. causă, de utilitate publică (Art. 19. Constit. 481 C. C. şi L. p. espr.
:) Laurent. XII. 89. Demolombe. XIX. 368 urm. S$. Lescot. IL. 490.
Pand. Fr. 1. 2800 urm. Arntz. II. 1807. Mourlon. IL. 632. Thiry.
II. 343. Mareade. III. 594. Toullier. D. III (partea 1.) 138. Demante. IV. 60 bis 1. E. Accolas. II. p. 438. Aubry et Rau. V.$ 684
bis, ab înitio, p. 567.

Duranton.

VIIL.

335. Bonachi.

*) Laurent, XIL. 91. Demolombe. XIX. 374. Pand.

IV. p. 194 urm,

Fr, | 2812,
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1864), se va pune în socoteală despăgubirea primită.!)
Mobilele se vor preţelui în acelaşi mod ca şi imobilele. 2) Preţeluirea

Această soluţiune este singură conformă
tenţiunea

legiuitorului

astfel

cum

cu textul legi,

ea resultă

din

cu

lucrările

in- obor

prepa-

ratorii, 3) și în fine, cu principiile asupra cărora se întemeiează
Art. 849, de unde resultă că moștenitorul supus reducțiunei, cu
deosebire

de

ceea

ce se întâmplă

pentru

moștenitorul

supus

ra-

portului, se va folosi de îmbunătățirile sau va suferi deteriorările care vor mări ori vor micşora valoarea mobilelor în intervalul de la facerea donaţiunei și pănă la moartea dăruitorului.
Această

soluțiune

se aplică

nu

numai

la mobilele

corporale, Mobile incor-

dar şi la cele incorporale, precum creanţe, rente, acţiuni comerciale sau industriale etc. 4) (Vedi supră, p. 322,
Din

lucrurile

mobilele

se

esceptă

însă

PO2le-

323.)

lucrurile

fungibile

şi Lucruri con-

acele consumtibile, adecă care se consumă prin întrebuințare, pre- SunPtibile:
cum
vor
cerei
le ar
1)

grâne, băuturi, lemne de foc ete. (Art. 526.) Aceste lucruri,
fi preţeluite după valoarea ce ele aveau în momentul fadarului, pentru că dacă ele mar fi fost dăruite, dăruitorul
fi întrebuințat sau vendut, astfel în cât valoarea care sar
Laurent.

XII.

91. Demante.

2813 urm. Demolombe.

IV.

XIX.

60

bis

1,

în fine.

Pand.

Fr.

LI.

340.— n caz insă când imobilul s'ar

fi espropriat de cătră ereditorii personali ai donatarului, ceea ce
se va adăogi la bunurile esistente nu va fi preţul adjudecărei, ci

valoarea imobilului espropriat în diua deschiderei moştenirei
molombe,

2)

loco cif. Pand. Fr.

Donations.

De-

L. 2815.

Marcade, III. 595. Aubry et Rau. V. $ 684 bis, p. 568, tecst și
nota 5. Demante. IV. 60 bis II. Thiry. Il. 343. Mourlon. II. 633,
Toullier D. III. (partea I) 139. Pand. Fr. 1. 2818 urm. $. Lescot,
II. 492. Laurent. XII.
93. Demolombe. XIX. 378. Troplong. II.
974. B. Lacantinerie. Il. 436. E. Accolas. Il. p. 439.— Contra. Duran-

ton. VIII. 342. Grenier. IV. 637. Levasseur. Portion disponible,
79, după care mobilele vor întra în tot-deauna în masă după valoarea ce ele aveau în momentul facere darului. (Argument din
3

dreptul vechii francez, care este inaplicabil la noi.)
'Tronchet propusese, în adevăr, ca regula pentru prețeluirea imobilelor să nu fie aplicată la mobile, analog ca la raport (Art. 772),
însă această propunere a fost respinsă în urma observaţiilor lui
Bigot-Preameneu, pentru cuvânt că esistă o mare deosebire între

reducţiune și raport. Vedi Pand. Fr. Donations. IL. 2825.

*)

Printre lucrurile dăruite sau legate de defunct poate să se gă- Casul când
sească un drept de usufruct sau de rentă viageră. (Art. 844.) Pre-printre luoruţeluirea unor asemene drepturi având în tot-deauna un caracter necert „zile dăruite
din causă că valoarea lor atârnă de esistența mai lungă sau mai găseste un
scurtă a persoanelor în folosul cărora ele au fost constituite (Art. usufruct sau
557 şi 1651),

Art.

844

are

de

scop

de a pune

capăt

acestor

difi- o rentă via-

cultăți, conferind moștenitorului reservatar dreptul sau de a esecuta disposiţiunea, fără nici o reducere, astfel cum ea a fost constituită, sau de a lăsa donatarului ori legatarului proprietatea deplină a părţei disponibile. (Vegi în/ră, esplie, Art. 8442

si nt
”
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fi găsit în moştenire este acea pe care aceste lucruri ar fi avut-o
întrun

timp apropiet
Despre

scăderea

de donaţiune.
sau

deducerea

*)
datoriilor

defunctului.

Pentru a se socoti partea disponibilă şi reserva este, după
cât am vădut, neapărat de a se compune şi reconstitui intregul

patrimoniu al defunctului astfel cum el ar fi fost în diua morței
sale, dacă el n'ar fi făcut nică o liberalitate. In acest scop, la
bunurile ce dăruitorul sau testatorul a lăsat în moştenire în mo-

mentul morţei sale se vor adăogi prin

calcul fictiv

bunurile

de

care el a dispus prin daruri între vii; apoi, preţeluinduse ambele
aceste categorii de bunuri, se vor deduce datoriile defunctului
din bunurile esistente în momentul morței, şi câtimea porţiunei
disponibile se găseşte prin această operaţie determinată, după,
numerul moştenitorilor reservatari,

în casul

Art.

841,

ear

după

calitatea lor, în casul Art. 843.
Am dis că datoriile defunctului se scad din bunurile ce el
a lăsat în moştenire în momentul morfei sale, după cum se esprimă Art. 822 din codul Italian şi Art. 818 din codul Spaniol
de la 1889, cu toate că din Art. 849, cum se află el redactat,
ar părea să resulte că datoriile trebue să se scadă nu numai din
averea sa reală care la moartea lui se găseşte în moştenire,

dar şi din

acea pe care

el

a înstrăinal-o prin

acle între vii

întrunită prin calcul fictiv la acea esistentă.
Această soluțiune poate, ce e dreptul, să fie aplicată, fără
nică un inconvenient, atunci când activul ereditar este mai mare
sau cel puţin egal cu pasivul; ?) ea ar fi însă nedreaptă şi chiar
')

Laurent. XII. 93. Pand. Fr. 1. 2829. Demolombe,
Lescot. IL. 492. Mareade. III. 595. Aubry et Rau.
p. 568, nota 5, en fine. Thiry. IL. 343. Levasseur,
Vedi însă Cas. Fr. Repert. Dalloz. Disp. entre vifs.

— Lucrurile fungibile și consumptibile

XIX. 381.8.
V. $ 684 bis,
op cif. 82.—
1129, nota 1.

numai atunci

vor întra în

masă, după valoarea ce ele aveau în momentul morței, când dăruitorul care lear fi dăruit cu reserva usufructului nar fi dispus de ele înaintea morței sale, fie întrebuințându-le, fie vândându-le, după cum el era în drept de a o face în calitatea sa

de usufiuctuar
dăruite,

(Art.

526),

se găsesc identice

pentru

că, în

asemene

aceleaşi în succesiune,

caz,

mobilele

în momentul mor-

ţei dărnitorului. Demolombe. XIX. 382. Pand. Fr. 1. 2831. B Mouillard asupra lui Grenier. IV. 967, nota 2.
2) In adevăr, dacă presupunem că defunctul a dispus prin daruri între vii de 60,000 lei, lăsând în moștenire o avere reală de 60,000

lei și datorii pentru 40,000 lei, este indiferent ca deducţiunea da-

toriilor să se facă după sau înaintea adăogirei bunurilor dăruite
la cele esistente, căci, în ambele ceasuri, resultatul va fi același, a-

decă, în specie, va da un activ ereditar de 80,000 lei asupra

că-
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RESERVEI ȘI A PĂRȚEI

DISPONIBILE. — ART. 849.

397

inadmisibilă de câte ori datoriile defunctului ar fi mai mari de
cât activul seu real. De aceea, atât doctrina cât şi jurisprudenţa
sunt de astă dată unanime pentru a recunoaşte că, de câte ori
pasivul întrece activul, datoriile trebue să se deducă prin calcul fictiv din bunurile esistente în moștenire, înainte de adăogirea
fictivă, a, bunurilor dăruite prin acte între vii, și că, de câte ori
sunt mai mari

datoriile

lăsate

bunurile

cât

de

dafunct

de

în

moştenire, partea, disponibilă şi reşerva trebue să se socotească
esclusiv asupra masei bunurilor dăruite prin acte între vii.:)
presupunem că depasiv de 180,000

Un esemplu ne va lămuri mai bine: Să
functul a lăsat un activ de 100,000 lei, un

lei și o donaţiune
ad

849

litteram,

dăruită (50,000

suma

de lei. Dacă

de 50,000

se

întâi

mai

ar trebui

am

textul

urma

lei) la activul ereditar,

Art.
calcul

prin

adăogim

(100,000 lei), ceea

ce ne ar da o masă de 150,000 lei, din care scădânduse datoriile (180,000 lei) ar remânea un deficit de 30,000 lei, ear re-

serva ar fi redusă la nimic. Cu chipul acesta, creditorii defuneîmlui s'ar folosi de reducțiune în contra Art. 848, ceea ce vom
vedea, că este inadmisibil. Dacă, din contra, urmăm după modul
arătat

mai

sus,

avem

un resultat

mai

mult

practice

mai

şi

just.

Astfel, în esemplul ce am luat, vom deduce mai întăi datoriile
(180,000 lei) din ăctivul ereditar care este de 100,000 lei, ceea
ce ne va da un deficit de 80,000 lei, care va remânea în sarcina

creditorilor.

Creditorii

nu

se vor

putea

plânge,

pentru că ei

sunt de vină că au contractat cu un debitor insolvabil. Cât pentru suma de 50,000 lei dăruită de defunct, ci nu pot să aibă
nică

o pretenţie

asupra

ei, de

vreme

ce

presupunem

că

această,

sumă eșise din patrimoniul defunctului înainte de a deveni ei
creditorii lui. O dată datoriile scădute din averea remasă in moştenire, vom procede la adăogirea fictivă prevădută de 849 pentru
a se forma masa supra căreia trebue să se calculeze partea disruia. se va socoti reserva și partea disponibilă. In adevăr, întrunind la un loc bunurile lăsate de defunct în moștenire (60,000 lei),
cu acele de care el a dispus prin daruri între vii (60,000 lei),
avem o masă de 120,000 lei, din care scădenduse datoriile (40,00
lei), va remânea un activ de 80,000 lei. Tot astfel, dacă începem

prin a deduce datoriile (40,000 lei) din bunurile esistente (60,000
lei), avem un activ de 20,000 lei care adăogânduse la suma de
60,000 lei dăruită prin acte între vii, va forma tot acelaşi patrimoniu de 80,000 lei. In ambele casui, prin urmare, resultatul

1)

este acelaşi. Vedi Laurent. XII. 102. Pand. Fr. |. 2572.
Laurent. XII. 102. Demolombe. XIX. 397. Thiry. II 338.

II, 630. Demante. IV. 60 și 60

Mourlon.

bis IV. Berriat St. Prix. IL. 3327.

Aubry et Rau. V. $ 684, nota 2, p. 561. Boileux. III. p. 523.
Marcade. IL. 590. Arntz. IL. 1808. S. Lescot. II. 469. Duranton.
VIII. 343. Troplong. II. 946. Pand. Fr. Donations. 1. 2572 urm. Bo-

nachi. IV. p. 197. Petrescu.

p. 198 urm. Cas. Fr. D. P. 56, 1.67.

CODUL

338

CIVIL, — CARTEA

II. — TIT. 11. — CAP.

IV. —S-a l1.— ART. 849.

ponibilă şi reserva. Adăogânduse deci suma dăruită, adecă 50,000
lei la, ceeea ce a remas din avere, după scăderea, datoriilor, adecă la 0, avem tot 50,000 lei, din care se va determina reserva
și partea, disponibilă. Deci, dacă presupunem că defunctul a lăsat
un singur copil, reserva acestui copil fiind de jumătate (Art. 841),

donaţiunea care era de 50,000 lei va fi redusă
ear

averea

Codul

Cali-

mach.

la 25,000

lei,

25,000 lei se vor lua de copil.
Deci, de câte ori pasivul defunctului va întrece activul seu,
reală

ce se va

găsi

în moștenire

se

va

abandona

credi-

torilor, ea fiind gajul lor (Art. 1718), ear reserva și partea disponibilă se vor calcula numai asupra bunurilor dăruite prin acte
între vii. Dacă Art. 849 nu prevede anume acest mod de deducţiune a datoriilor, causa este că legiuitorul s'a ocupat numai
de co quod plerumque fit, prevădând numai casul când defunctul .
a lăsat un activ mai mare de cât pasivul.
Legiuitorul voeşte ca, înainte de a se calcula partea disponibilă şi reserva, să se scadă datoriile, pentru că nu se socoteşte
ca avere de cât ceea ce remâne în urma plăţei datoriilor. Non
suni bona, nisi deducto cere alieno. (L. 39 $ 1. Dig. Lib. 50. Tit. 16.)
Legitima se socoteşte din curata avere a fiilor sau a părinților, dice Art. 968 şi urm. din codul Calimach, şi Art. 970
din acelaşi codice adaogă că curată avere se numeşte acea care

remâne după scăderea datoriilor și a cheltuelilor de îngropare.
(Vedi şi Art. 959 şi 999 lit. v din codul Calimach, precum și
Art.
Ce se înțălege
prin datorii.

785 din codul Austriac.)
Prin datorii trebue să înțălegem toate obligaţiunile 1) născute
în contra defunctului, ori care ar fi natura lor, la esecutarea
cărora moştenirea este supusă și cu care, prin urmare, averea

de succesiune se micşorează.

?)

Astfel ar fi toate datoriile civile

care aveau ființă în momentul deschiderei moştenirei, precum
contribuţiunile datorite fiscului, *) salarile servitorilor, ori câre ar
')

Nu se va ţine însă nici o socoteală de datoriile care nu erau obligatorii pentru defunct, precum ar fi, de es., datoriile prescrise
(Art. 1842), sau acele care resultă din obligaţiuni naturale (Art.
1092), pentru că defunctul nu putea să fie urmărit în baza lor.

Pand. Fr. L. 2580. Demol. XIX. 399.
— Datoria civilă va fi însă
dedusă, chiar dacă creditorul n'ar avea nici un titlu pentru dovedirea ei, dacă moștenitorul ar recunoaşte-o. Demolombe. XIX. 400.
>)

Laurent.

XII.

96. Demolombe.

XIX.

398.

Mareade.

III. 593. Pand.

Fr. Donahons. 1. 2579. Boileux. III. p. 522.

2) Laurent. XII. 96. Pand. Fr. ]. 2597.—Majoritatea autorilor distinge
însă, fără nici

un cuvânt,

între

contribuțiunea,

fonciară şi acea per-

sonală. Vedi Demolombe. XIX. 411. B. Mouillard asupra lui Gienier. IV. p' 236, nota a, No. 612. Proudhon. Usufruit. IV. 1804.
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fi natura serviciilor lor, ') plata slugilor și a argaţilor, după cum
se esprimă glava 282 din pravila lui Matei Basarab etc.
Dacă, o datorie necunoscută în momentul deschiderei moştenirei sar descoperi mai în urmă, se va, face o rectificare din care
va putea să reșulte reducerea unor liberalități ce fusese mai
întâi respectate. 2)
Din cele mai sus espuse ar părea să resulte că sareinele
moştenirei (Art. 774, 777), adecă obligaţiunile care nau luat
naştere

de

cât în urma

morţei

lui de cujus, que

ab herede cepe-

Sarcinele
moștenirei.
Controversă,.

runt (|. 40. Dig. Lib. 44. Tit. 7) (vedi Tom. IIL. p. 547), precum sunt cheltuelele de înmormântare, cheltuelele făcute cu ocasiunea,

punerei

peceţilor,

facerei

inventarului,

espertisărei

sau

preţeluirei averei (Art. 708, 723, 849, 919) ete., n'ar mai trebui
să fie puse în pasivul moștenirei, pentru că omul nu mai poate
contracta datorii în urma morței sale, şi, în adevăr, această părere se susține de unii. (Laurent. XII. 101.)
Cu toate aceste, părerea generală este că asemene sarcini
trebuesc asimilate datoriilor defunctului.
Cheltuelile de înmormântare mai cu samă, funeris împensa, Cheltueli de
fiind făcute în interesul memoriei defunctului au fost în toate înmormân-

timpurile considerate

')

ca o datorie a moștenirei.

Laurent. loco cit. Pand. Fr. 1. 2599.—Majoritatea autorilor distinge
şi de astă dată între servitorii atașați la serviciul persoanei defunctului, și acei atașați la imobil, precum grădinarii, ficiorii boerești etc., a cărora servicii considerânduse ca o sarcină a folosinţei
Sar socoti în contul moștenirei numai pănă în diua morţei lui de

wW

cujus. Vedi Demolombe.

—

tare. Art,
1729 $ 2.

*)

Demolombe,

XIX.

409.

XIX. 411.

Pand.

Fr. 1. 2593.

Demante.

IV. 60 bis V.

Vedi L. 8 $ 9. Dig. Lib.5. lit. 2 şi L. 18 19. Dig. Lib.35. Tit.
2; Pauli Sent. Lib. IV, Tit. 5 $ 6, precum şi Art. 970 şi 999 din
codul Calimach. Comp. și Art. 298 din cutuma Parisului.—In cheltuelele de înmormântare întră pomenirile trebuincioase care trebue
să se facă după starea mortului (Art. 970 Cod. Calimach) şi cele
ce se vor da pentru sufletul lui (prav. lui M. Basarab, glava 282).
Aceste cheltueli mai pot încă să cuprindă doliul văduvei (Art.
1279), suma

necesară

pentru

cumpărarea

terenului

pentru

râdica-

rea unui monument, împensa monumenti. (L. 1 $ 19. Dig. Lib. 35.
Tit. 2.) Toate aceste cheltueli vor fi în raport cu starea şi posiția socială
a defunctului, pro facultatibus, vel dignitate defuncti. (L. 12 $ 5.
Dig. Lib. 11. Tit. 7.) (Comp. Art. 1729 $ 2. C.C) Tribunalele vor
aprecia în mod suveran cheltuelele făcute, referinduse la usuri, la
averea și posițiunea socială a defunctului. Comp. Demolombe. XIX.
415 urm. Pand. Fr.1. 2601 urm. Mareade. III. 593. Aubiy et Rau.
V. $ 684, nota 1. Duranton. VIII. 344. Cu această ocasiune, este
bine să menţionăm o disposiţie înţăleaptă a noului cod Spaniol din
1889. (Art. 1894 $ 2) care prevede că cheltuelele de înmormân-

tare potrivite cu starea defunctului și usurile locului

fi plătite, chiar dacă defunctul n'a lăsat avere, de
timpul vieţei lui, îi datoreau alimente. .

urmează

acei

care,

a

în
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CODUL

CIVIL.— CARTEA Îll.—TIT, IL—CAP.

Cât pentru

Cheltueli fă.

cheltuelele

ÎV.—S-a IL—ART.

făcute cu punerea

849.

peceţilor, catagrafia

cute cu ocasiuneaîmpăr
-âVerei şi celelalte operaţiuni ale împărţelei, este just ca ele

să

fie deduse din masă, pentru că ele sunt făcute în interesul comun
troversă.
al tuturora, atât al donatarilor şi al moștenitorilor cât și al legatarilor. !).
Griji sufleTot astfel, sar putea considera ca datorii ale succesiunei, şi
tești, pome- ca atare,
sar putea deduce din masă sumele de mică însemnătate
niri ete,
care, după dorinţa defunctului, trebue să fie întrebuințate pentru
griji sufletești, pomeniri, pomeni și altele, căci asemene disposițiuni sunt mai mult niște sarcini impuse de defunct moștenirei
în interesul păstrărei memoriei sale, ad auctoritatem defuneti conservandam. (L. 7. Dig. Lib. 33. Tit. 1.) Dacă ar fi vorba însă
de o sumă însămnată, atunci asemene disposiţiuni ar constitui un
adevărat legat care, ca atare, ar fi imputabil asupra părţei disponibile. Tribunalele vor aprecia deci după împrejurări. 2)
După cum creanţele ce defunctul avea, în contra unui mMOşțelei.

Con-

tenitor

se pun

in socoteala

activului

moștenirei

(vedi: supră,

p.

319), tot astfel, și pentru aceleași motive, se vor deduce din masă
datoriile ce defunctul ar fi avut cătră moştenitorii sei, fără a se
ţine nică o socoteală de confusiunea care resultă din acceptarea
pură și simplă a moștenitorului (Art. 1154 urm.), căci această

confusiune

nu

stânge

datoria,

ci

oprește

numai

urmărirea

In privința datoriilor -condiţionale şi litigioase,
urma după unul din modurile arătate sapră, p. 318, nota
Datorii soli- privește creanţele condiţionale sau litigioase,
4) ear
dare sau indivisibile, datoriilor solidare sau indivişibile, este generalminte
Datorii condiționale.

nu

trebuesc

deduse

din

masă

de

cât

pentru

partea

ej. 3)

se va putea
1, în ceea ce
în privinţa
admis că ele
ce

defunctul

trebuea, să plătească. ?) -Remâne însă bine înțăles că dacă în momentul deschiderei moştenirei, unul din codebitori era recunoscut

') Pand. Fr. [. 2604. Marcad6. III. 593. Duranton. VIII. 344. Demo2
Iv)

za

——

9)

lombe. XIX. 418. S. Lescot. II. 471. C. Grenoble. D. P. 71.2. 115.
Vedi și Tom. III a lucrărei noastre, p. 547.— Contră. Lamrent, XII.
101. Aubry et Rau. V $ 684, nota 1, în fine.
Demolombe. XIX. 417. Pand. Fr. 1. 2603. Curtea Lyon la 2 august
1888. Vedi şi supră, p. 325, în notă..— Contră. Laurent. XIL 101.
Laurent. XIL. 100. Mareade. III. 593. Demolombe. XIX. 401. 8.
Lescot. Il. 475. Pand. Fr. 1. 2581. Duranton. VIII. 333. Comp. L.
12 şi 54; L. 87 $ 2 Dig. Lib. 35. Tit. 2, precum şi L. 6. Pr. şi
L. 8. Cod. Lib. VI. Tit. 50, ad legem Falcidiam.
Laurent. XII. 99. Demolombe. XIX. 402, 404. Troplong. Il. 843.
Vazeille. Art. 922, No. 25. Pand. Fr. [. 2582 urm.— Vedi însă $.
Lescot. IL. 474 și B. Mouillard asupra lui Grenier, IV. 612, nota a.
Laurent. XII. 97. Pand. Fr. 1. 2585 urm. Demolombe, XIX. 405.--

Soluţia admisă mai sus pentru casul de solidaritate ar fi aplicabilă

Și în casul când defunctul s'ar fi obligat ca cauţiune. (Art. 1662
şi 1669.) Demolombe. XIX. 406. Pand. Fr. Donations. 1.2588. Comp.
L.95$ 1. Dig. Lib. 35. Tit. 2,
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insolvabil, se va deduce din masă nu numai partea personal datorită de defunct, ci și contribuţia suplementară. ce el trebue să
plătească pentru a acoperi această insolvabilitate. (Demol. XIX. 405.)

Cât despre datoriile

contractate de

suspensivă, ele neavând
(Art.

1017),

ființă

n'ar trebui puse

nireă, remănend
poate

defunct

la

întâmpla

nau
ca

de o cam

dată

o condiţie Datorii con-

condiţiunei “actate, su

în pasivul

în urma

moște- suspensivă.

îndepli- Art: 1017

de cât să curme asemene dificultăți

defunctul

să datorească

geră, şi în asemere cuz, este greu de a se
cestei datorii, pentru

sub

îndeplinirea

de a se face o nouă răfueală

nirei condițiunei. Părţile
prin bună înţelegere. !)
Se

pănă

o

rentă

”

via- Casul când

face deducţiunea a-definetul este

că, ea consistând în plata unor anuități pănă, nei rente.

la stângerea, rentei, este necertă şi nu se ştie la ce sumă ea se COnOversă.
va sui, fiind că tot necert este și momentul când renta se va
stânge, adecă când va muri rentierul. (Art. 1651.) Cel mai bun
mijloc ar fi ca părţile să se înţăleagă de bună voe. In lipsa u„nei asemene înțălegeri, s'au propus mai multe moduri de procedare, din care însă nică unul nu este lipsit de inconveniente. 2)

Cel mai bun încă ar fi acela care ar consista în fixarea de cătră.
justiţie a unui capital al căruia dobândi să servească la plata
anuităților

rentei

şi să reîntre

mai

târdiu în masă,

la stângerea

rentei, spre a se repartisa între reservatari şi beneficiarii părţei
disponibile. Tribunalele, în ori ce caz, sunt libere de a lua toate
măsurile

necesare

spre

a ocroti

drepturile

opuse

care

se

găsesc

faţă în faţă. (Pand. Fr. Donations. 1. 2591.)
Despre

O dată masa
uşor

de

imputaţiunea

formată

a se determina

liberalităţilor.

şi

prețeluirea

câtimea,

părței

bunurilor

disponibile

făcută,
și

este

a reservei.

Pentru a se şti însă dacă liberalitatea a trecut peste partea disponibilă și dacă reducţiunea are loc, trebue să știm care
ralități sunt imputabile asupra părței disponibile și care
imputabile asupra reservei. *)

libesunt

)

Laurent. XII. 99. Mareade. III. 593. Bonachi. 1V. p. 199. Comp. L.
73 $ 1. Dig. Lib. 35. Tit. 2.
2 Vedi asupra modurilor propuse: Laurent. XII. 98. Demolombe. XIX.
407. Pand. Fr. |. 2589 urm. S. Lescot. II. 475.
3) Atât codul Austriac (Art. 787 urm.) cât și codul Calimaeh (Art.
1002 urm.) cuprind oare care disposiţiuni asupra imputărei libe-

ralităţilor, însă aceste texte sunt departe de a fi clare și lămurite.
— Codul actual nu vorbește
în

Art.

845,

de imputaţiunea

liberalitățitor de cât
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

III. — TIP. Il. — CAP. 1V.— S-a II— ARI. 848.

Liberalităţile imputabile

asupra părţei disponibile.

Sunt imputabile asupra părței disponibile.
10 "Poate legatele şi donaţiunile directe sau indirecte, precum donaţiunile manuale, donaţiunile deghisate, remiterea, voluntară a, titlului original care constată obligațiunea (Art. 1138 urm.)
făcute unor persoane străine sau chiar unor moștenitori, însă nereservatari,

căci

donatarii

sau

legatarii

neavând,

în asemene

caz,

dreptul la reservă, nu poate să fie vorba de a se imputa asemene,
liberalităţi asupra reservei. 1)
|
2” “Toate liberalităţile făcute prin donaţiuni sau testamente
unor moștenitori reservatari care au renunțat la moștenire, fără
a se distinge dacă liberalitatea a fost făcută cu sau fără dispensă de raport, pentru că moștenitorul care renunță e presupus
că n'a fost nică o dată moștenitor (Art. 696), şi prin urmare, neavând drept la reservă, liberalitatea, nu poate fi imputată asupra reservei. ?)
3% 'Toate liberalităţile făcute unui moștenitor presumtiv în
momentul facerei darului care a murit înaintea deschiderei moș-

tenirei, fără a, lăsa, nică un representant. 5)
4* Toate
tarilor

care

liberalităţile făcute cu dispensă
au

primit

moștenirea,

căci,

prin

de raport reservaasemene

dispensă,

defunctul a arătat voinţa sa ca ele să nu fie imputate asupra,
părței sale ereditare. :) Se poate deci cumula calitatea de moșştenitor reservatar cu acea de legatar, dacă aceasta a fost intenţia defunctului. (Comp. Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1883, No. 86.)
5* In fine, legiuitorul mai declară imputabile asupra părței
disponibile liberalităţile prevădute de Art. 845.
Despre

casul prevedut

de

Ari. 845.

_ Art. 845.
— Valoarea 5) bunurilor înstrăinate $) unui succesibil ?)
în linie dreaptă, cu sarcina unei rente viagere sau cu reservă de usufruct, va, fi socotită (imputată) în porţiunea disponibilă, și escedentele, 8)
')

Laurent, XII. 104. Arntz.
Demolombe. XIX. 478 urm.
2) Pand. Fr. L. 2894. Thiry.
Arntz. Il. 1810. Cas. Fr.
5) Thivy. II. 345. Arntz. IL.

II. 1810. Pana. Fr. Donations. L. 2882.
Aubry et Rau. VII (ediţia a 4-a) $ 684 fer.
Il. 315, în fine. E. Accolas. IL. p. 440.
D. P. 81. 1.81. Vedi şi supră p. 29%.
1810. Demol. XIX. 479. Laurent. XIL 111.

Pand. Fr. [. 2886. Comp. D. P. 60. 2. 14. D. P. 57. 1. 363.

*) 'Thiry. IL. 345. Accolas. loco cit. Arntz. IL. 1810. D. P. 67.2. 228.
2) Valoarea, se înțelege a deplinei proprietăţei, după cum se esprimă
şi textul corespundător francez. (Art. 918.)
5) lie mobile sau imobile, lex non distinguit.
î) Prin succesibul 'se înțălege aci moștenitorul presumtiv în momentul
înstrăinărei

al proprietarului care

3) scedentele este 'prisosul
Art,

399,

770,

885, 1333

înstrăinează.

care trece peste partea disponibilă. (Comp.
care mai întrebuințează cuvântul

escedent.

IMPUTAȚIUNEA

„de

este,

LIBERALITĂȚILOR. — ART. 845,

se va trece în masa

succesiunei..
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Imputațiunea .și

raportul

1)

nu pot fi cerute de succesibilul în linie dreaptă care a consimţit la aceste

înstrăinări.

2) (Art.

517

urm.

661,

1639 urm. Ant. 918 C. Fr.)
Presumţiunile

Art. 845

de

751

liberalitate

prevede

dou

urm.

841,

843,

statornicite

844,

de

1200

Art,

urm.

8485.

specii de înstrăinări şi anume:

Instrăinare

1* Instrăinarea unor bunuri mobile sau imobile făcută de un făcută unui
ascendent unui descendent sau de un descendent unui ascendent cu linie dreaptă

sarcina unei rente viagere. Instrăinarea cu sarcina, unei rentege sau
viagere este aceea prin care dobenditorul bunului înstrăinat se
gere.
obligă

a plăti

drept

preţ

vendătorului

o sumă

oare

care

la tim-

puri anume determinate, cât timp va trăi acest vendetor. Eremplu :
vând copilului meu cutare moșie sau cutare casă, stipulând ca
el să'mi servească drept preţ o rentă viageră de 10,000 lei pe
fie care an, în tot timpul vieţei mele.

Textul

perdus,

francez mai vorbeşte încă de

adecă

cu

capital

se esprimă Art. 811
ral nostru cu drept

perdut,

înstrăinarea

« capitale

ă fonds Deosebire de

perduto,

din codul Italian, cuvinte pe care
cuvânt

le a eliminat,

pentru

că

după

cum 1 acţie fe

legiuito-

înstrăinarea

cu sarcina unei rente viagere nu este de cât o specie sau o
formă particulară a înstrăinărei cu capital perdut. In adevăr, de
câte ori cineva se obligă a plăti altuia o rentă viageră în schimbul
unui lucru pe care! primeşte în deplină proprietate, capitalul ce

cumpărătorul

serveşte vendătorului fiind destinat a fi cheltuit di

cu di, este perdut

și moștenitorii acestuia nu'l mai găsesc în ființă

') Toţi autorii observă că cuvântul raport este impropriu întrebuințat rnesactitate

aci, ca și în Art. 770, pentru că ceea

ce legiuitorul

specie raport nu este în realitate de cât o reducţiune.

numeşte

Legea,

în

de tecst.

în

casul de faţă, califică reducțiunea de raport, pentru că este vorba,

de un moștenitor care aduce la masă valoarea, ce întrece peste
partea disponibilă. Vedi Laurent. XII. 127 şi Ante-proiect de revisuire. III. p. 491. Mourlon. II 616 bis, în fine. Marcaae. III. 562,
574. Demante. IV. 56 bis VI.—Vedi însă Arntz (IL. 1792) care găsește cuvântul raport la locul lui.
2) Textul fr. mai adaogă că reducerea și imputarea nu pot, nici în- Deosebire de
tr'un caz, fi cerute de moștenitorii colaterali, ceea ce se înțălege de redacţie de

la, sine, pentru că colateralii neavând drept la nici o reservă, n'au 14 codul frannici o calitate spre a reduce liberalitățile directe sau indirecte
42
ce defunctul a făcut în dauna lor. Ultimele cuvinte relative la co-

laterali,

care se văd

în textul

textul nostru, pentru că
autorii. Comp. Mourlon.
XII. 136 şi Avant-projet
Maread6. III. 574. Aubry

ele
Il.
de
et

francez,

nu

s'au

sunt inutile, după
619. E. Accolas. II.
revision. Ul. p. 491.
Rau. V. $ 684 ter,

mai

reprodus

în

cum observă toţi
p. 432. Laurent.
Demol. XIX. 537.
p. 571, nota 9.
23

“94 4

CODUL

CIVIL.— CARTEA III.—TIT. II.—CAP.

IV.—S-a IL—ART. 845,

la. moartea, lui, fiind că el se stânge prin această moarte. !) Nu
este deci esact, de a se dice, precum susține Dl. Petrescu (esf.
p. 230) că înstrăinarea cu capital perdut este a tresa specie de
înstrăinare pe care o prevede codul fr., căcă, înstrăinarea cu sarcina

unei

rente

viagere

şi acea

cu capital

perdut

este

tot una.

2 A doua specie de înstrăinare prevădută de Art. 845 este
înstrăinarea cu reservă de usufruct din partea vândătorului, adecă vângarea nude proprietăţă numai, fie pentru un preţ, fix,
care atunci nu eşte un capital perdut, fie cu un capital perdut,
adecă cu sarcina, din partea cumpărătorului de a. servi o rentă
viageră vândătorului.
apstrăinără
Precum vedem, legiuitorul vorbeşte în acest articol de niște
neros.

înstrăinări cu titlul oneros, şi în adevăr, ele îşi păstrează acest
caracter de câte ori au fost făcute între persoane străine sau
între rude colaterale, şi în dreptul nostru, chiar de câte ori ele

au fost făcute de un nepot sau strănepot bunului ori străbunului seu, pentru că, în dreptul nostru, numai ascendenţii de gradul
întâi au dreptul la o reservă. (Art. 843.)
Asemene înstrăinări, făcute chiar între străini pot, ce e dreptul,
să ascundă o liberalitate, însă legea le consideră ca serioase cât
timp partea în drept n'a dovedit simulațiunea. 2)
Când însă asemene înstrăinări au fost făcute de un părinte
copilului seu sau de cătră un copil părintelui seu, legiuitorul, cu
„toată denominaţiunea şi aparenţa lor de seriositate, le loveşte de
o presumţiune de gratuitate şi le consideră ca niște adevărate
1)

Mourlon. II. 616. Demolombe. XIX. 498. Laurent. XII. 116. Pand.
Fr. |. 2963. Bonachi. IV. p. 175 urm. Mareadâ. II. 566. Textul
nostru

este deci, în această privinţă, mai

bine redactat,

de cât acel

fr. probabil din causă că redactorul acestui text n'a știut cum să
traducă cuvintele & fonds perdus.— Codul Italian (Art. 811) vorbeşte numai de înstrăinarea cu capital perdut sau cu reservă de
usufruci, tără a mai vorbi de înstrăinarea cu sarcina unei rente
viagere. Tot în acest sens se vede redactat și Art. 885 din Anteproiectul de revisuire a lui Laurent. Art. 969 din codul Olandez
se esprimă din contra, ca și textul nostru, dicând că se consideră
ca donațiuni toate înstrăinările de bunuri, fie cu sarcina unei rente

Instrăinări
dintre străini

sau co atera i.

*)

viagere, fie cu reserva
în linie dreaptă.

de

usufruct,

făcute

unui

din moștenitori

Art. 845 fiind o disposiţie cu totul escepţională este deci

cabil la înstrăinările dintre străini sau colaterali

inapli-

care remân ceea

ce sunt, adecă niște convenţiuni aleatorii cu titlul oneros. Demol.
XIX. 496, 497,

513.

Laurent.

XII.

118,

126.

Mourlon.

II. 616

bis.

Mareade. III. 564. Pand. Fr. [. 2954 urm. și 3002 urm. Arntz. II.
1790. Demante. IV. 56 bis II. Cas. Fr. D. P. 70.1. 113. —Contră.

Duranton. VII, 331 și Cas. Belg. care aplică

Art. 845

și la cola-

terali. Cine nu vede însă că Art. 845 este o escepţiune, și ca atare, nu poate fi întins prin interpretare la casuri neprevădute.
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liberalităţi, scutindule ca, atare, de raport :) şi declărândule imputabile asupra părței disponibile pentru valoarea totală a obiectului înstrăinat, fără ca pretinsul
sideră ca donatar, să poată deduce

cumpărător, care aici se conanuităţile ce el ar pretinde

a fi plătit. ?) Astfel, dacă presupunem că eu am vândut unui
copil al meu un imobil de 25,000 lei pentru o rentă viageră
anuală de 1000 lei, acest act se consideră ca o donaţiune, şi la
moartea mea, copilul meu, considerat de lege ca donatar, ear nu
ca cumpărător, nu va putea să, reclame anuitățile ce el ar pre-

tinde că ar fi plătit în tot timpul vieţei
845

făcând aplicaţiunea maximei:

presumitur, presupune

tocmai

(Vedi înfră, p. 349.)
Pentru ca asemene

ca înstrăinarea
prin

persoane

că ele n'au

din

mele,

pentru

prozimos
fost

presumţiuni să fie însă

interpuse,

pentru

că, presumţiunea

17

nivâse

că

fraus

plătite

Art.
facile

nici odată.

aplicabile, se cere

să fi fost făcută, direct între tată și

aplicabilă în specie. *)
Legea

inter

fiu, nu însă

Art. 812 nu este

anul II considerând înstrăinările de care Motivele a-

„vorbeşte Art. 845 ca cuprindătoare de liberalități deghisate le
interdicea, formal prin Art. 26 $ 1, ceea ce era, logic în spiritul
legiuitorului revoluţionar, pentru că aceeaşi lege, dominată de
principiul egalităţei care trebue să esiste între membri! aceliaşi
familii, oprea pe de cujus de a dispune de partea sa disponibilă

în favoarea moștenitorilor
Redactorii

codului

sei. (Art.

actual

16.)

permițând

|
din contra prin

Art. 846

de a da totul sau parte din cantitatea disponibilă unuia, din MOştenitoră, nu aveau nică o rațiune de a păstra proibițiunea legei revoluţionare din 17 nivose, anul II. Fiind însă constant că înstrăinările

cu

sarcina

unei

rente

viagere

sau

a unui usnfruct sunt

a rare oră serioase, când cumpărătorul este moștenitor în linie
dreaptă (ascendentă sau descendentă) a vânătorului, de vreme
„ce, mai în fot-deauna, anuităţile rentei viagere sau preţul nudei
proprietăţi, în caz când înstrăinarea e făcută cu reservă de usufruct, nu se plătesc vândătorului, de și el în realitate dă chitanțe
)

Arntz. Il. 1792. Mouslon. II. 616 bis. Laurent. XII. 118. Duranton.
VII. 331. Pand. Fr. 1. 3028. Demol. XIX. 515. Marcade. III. 562.
Fată, deci un caz în care scutirea de raport mare nevoe de a fi
espresă. Comp. Tom. III. p. 488, nota 1 şi p. 523, unde am vădut,
că scutirea de raport trebue în regulă generală să fie espresă,
2). Această soluţie era admisă și la Romani, de câte ori înstrăinarea,
cu titlul oneros avea de scop facerea unei liberalități cătră un
moștenitor. (L. 7 $ 6. Dig. Lib. 24. Tit. 1.)

3) Demolombe. XIX. 514.

Troplong. II. 874, 875. Laurent. XII. 126.

Pand. Fr. 1. 3005. Mareade. III. 565. $. Lescot, IL. 395 urm. Demante. 1V. 56 bis V. Mass6-Verge. IUL. p. 142, nota 12, în fine.

Comp. Cas. Fr. D. P. 58. 1. 108.

cestei presumțiuni și
origina ei.
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pentru primirea lor, legiuitorul actual, ţinend samă de această,
împrejurare, şi părăsind de astă dată pe legiuitorul revoluţionar,
nu le anulează, ci le imprimă cu totul un alt caracter, considerându-le ca niște adeverate liberalităţi. Scopul acestei disposiţiuni
este de a împedica pe de cujus de a âvantaja pe unii din moşte-

nitorii sei reservatari în dauna celorlalți, făcând liberalităţi simulate prin care sar atinge reserva. (Laur. XII. 116 urm. Pand. Fr. 1.
2949 urm.) Apoi, o altă causă care, fără nică o îndoeală, a trebuit încă să mai contribue la edictarea Art. 845 este dificultatea,
de a se socoti valoarea rentei pe viaţă sau a usufructului, din
„causă că aceste drepturi stângânduse cu moartea usufructuarului
sau

a rentierului,

prețeluirea

lor

are în

tot-deauna

un

caracter

necert, şi aleatoriii, fiind că valoarea, lor atârnă de esistența mai
lungă sau mai scurtă a persoanei în folosul căreia ele au fost
constituite. Intâlnim deci şi de astă dată aceleași motive care au
determinat și disposiţia Art. 844. 1) (Vedi înfră, esplic. acestui text.)
Elementele
Din cele mai sus espuse resultă că presumţia de gratuitate
pe
care
se
stabilită
de Art. 845 se întemeiează pe două elemente: 1* pe
întemeiează,
disposiția natura convențiunei şi 2" pe calitatea persoanelor între care u-

Art. 845.

ceastă convențiune a intervenit. In adevăr, pentru ca această pre-sumțiune escepțională și esorbitantă să'şi primească aplicaţiune,
se cer două condițiuni: 1* trebue să fie vorba de o înstrăinare
cu titlul oneros sau cu titlul gratuit ?) care să impue cumpără1)

Aplicarea
Art. 845 la
donaţiunile
făcute cu sarcina unei
rente viagere.
Controversă.

Arntz. IL. 1789. Demul. XIX. 495 şi 506, p. 522. Demante. IV. 56
bis L. Laurent. XII. 116. Troplong. II. 846. Pană. Fr. |. 2951.
2) Cuvântul înstrăinare (sau alienare, după cum se esprimă Art. 855)
întrebuințat de Art. 845 cuprindând atât înstrăinăzile cu titlul oneros cât și acele cu titlul gratuit, este generalminte admis că
presumțiunea Art. 845 se aplică nu numai convențiunilor făcute
.
.
.
.
sub aparența unui y contract cu titlul
oneros, dar şi donațiunilor cu
sarcina unei rente viagere. Laurent. XII. 122, 132. Pand. Fr. |.
2971. Demol. XIX. 506. Demante. IV. 56 bis III. Mass6-Verge,
III. p. 141, nota 10. Aubry et Rau. V. $ 684 ter, p. 570, nota 4.

Cas. Fr. și C. Douai. D. P. 48. 1. 203. D. P.48.

xelles.

Pasicrisie

Toullier

Art. 845 nu
se aplică donaţiunilor eare nu impun

nică o sarcină

donatarului,
Aplicarea

Art. 845 la
nstrăinarile

care cuprind
o împărțeală.
Controversă,

belge

1877.

2. 143.—

D. III (partea 1) 132, nota

Dar, dacă Art.

Contrâ.

a. Berriat

2. 190. C. Bru-

Marcad6.

III. 562.

St. Prix. IL. 3306.

845 este aplicabil donaţiunilor

care

impun o.

sarcină viageră donatarului, el nu este din contra aplicapil donațiunilor pure și simple mărginite Ja nuda proprietate sau făcute
cu reserva usufructului, fără a impune nici o sarcină donatarului.
Obligaţia donatarului în acest caz se mărginește pur şi simplu la
raport, fără nici o imputare. Cas. Fr. D.P. 75. 1. 129. Idem. Pand.
Fr. |. 2978. Curtea din Toulouse (24 Ianuar 1888.)
Cestiunea însă de a se ști dacă Art. 845 este aplicabil la înstrăinările

care

cuprind

o împărţeală

(Axt. 791) este controversată.

Unii, în adevăr, aplică acest tecst și la asemene înstrăinări (Demol.

XIX. 505 şi Cas. Fr. Repert. Dalloz. Disp. entre vifs. 1007,

nota

1, p. 344), ear alții cu drept cuvânt nu'l aplică, pentru că împăr-
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torului sau donatarului sarcina unei rente viagere 1) ce urmează
a fi plătită fie însuși autorului înstrăinărei, fie unui de al treile
ales de părţi, 2) căcă legea nu distinge, și frauda pe care lețeala nefiind translativă de proprietate (Art. 786), ea nu constitue
o înstrăinare. Laurent. XII. 121 și Curtea din Amiens. Râpert.
Dalloz. loco cit. Pand. Fr. Donations. |. 2981.
Art. 845 nu este aplicabil la înstrăinarea făcută cu sarcina unei Art. 845 nu

rente perpetue sau vecinică (Art. 474), pentru că, în asemene caz, se aplicăla

bunul înstrăinat se găseşte înlocuit în patrimoniul vândătorului prin înstrăinările
un drept care, departe de a se stânge o dată cu viaţa lui, este, sarcina otel
din contra, peribanent şi vecinic. Laurent. XII. 116. Pand. Fr. L.rente perpe2965 urm. Arntz. 1]. 1791. Demol. XIX. 500. Mass6-Verge. III. p.tue. Contro141, nota 6. Aubry et Rau. V. $ 684 ter, p.570, nota 3. Mareade.
versă.

III.

566. Troplong. Il. 858.
— Contră. Duranton. VII. 334.
Legiuitorul neprevădend de cât înstrăinările cu sarcina unei Art. 845 este
rente viagere, și Art. 845 fiind de strictă interpretare, el nu este inaplicabil la

aplicabil la vândarea făcută cu reserva unui drept de uz sau

de vongarea fă

abitațiune. (Art. 565 urm.) Pand. Fr. 1. 2968. Cas. Fr. D. P. 84, Aă CU 1€-

1. 253. Asemene înstrăinări nu vor fi deci considerate ca libera- drept de uz
lități, ci vor fi supuse dreptului comun, partea interesată fiind o- sau de abi-

bligată a, face direct proba simulaţiunei.

tațiune.

Cestiunea, este însă controversată în caz când înstrăinaarea
fost Instrăinarea

făcută îu același timp cu sarcina, unei rente viagere şi stipularea Cu e
uplăței unui capital fix, însă părerea cea mai juridică este acea "Stipularez.
după

care

Art. 845

va fi aplicabil numai

pentru

partea

de bunuri plăţei unui

a căror valoare este representată prin renta, viageră, ear nu şi la capital. Conacea parte de bunuri care se găseşte representată prin capitalul troversă.
stipulat, In această părere, generalmente admisă astădi, înstrăinarea făcută cu sarcina unei rente viagere va fi considerată ca o
înstrăinare

cu titlui gratuit,

de bunuri înstrăinată cu

conform

sarcina

Art.

plăței

845,

ear

capitalului,

pentru

partea

convenţiunea

va fi o înstrăinare cu titlul oneros. Deci, dacă presupunem că un
imobil de o valoare de 100,000 lei a fost vândut pentru suma de

40,000 lei şi o rentă viageră de 5,000 lei, capitalul de 40,000 lei
se va plăti moșştenirei,

ear

60,000

lei, suplementul

care

complec-

tează valoarea totală a imobilului se va imputa asupra părței
disponibile. Arntz. Il. 1791. Pand, Fr. 1. 2989 urm. Laurent. XII.
123. Demolombe. XIX. 502. E. Accolas. II. p. 430. Comp.D. P.61.
1. 369.

D. P.

64.

2. 173.

D. P. 66.

1. 445.

Comp.

și D. P. 80.2.

187. Vedi asupra acestei controverse, diversele sisteme (4 la număr)
espuse pe larg în Demolombe (XIX. 502) și în Pand. Fr. 2989 urm.
Soluţia de mai sus admisă pentru casul în care o înstrăinare a
fost, făcută cu sarcina unei rente viagere și stipularea plăței unui
capital fix este, pentru aceleaşi motive, aplicabilă la înstrăinarea
cu reserva usufructului numai a unei părți din bunurile înstrăinate.

Ip)

În asemene

caz, înstrăinarea

nu va fi considerată

ca

o

li-

beralitate de cât pentru partea grevată de usufruct, celaltă parte
remănând în afară de presumțiunea statornicită de Art. 845. Laurent. XII. 124. Demol. XIX. 503. Pand. Fr. 1. 2997 urm. Comp.
Curtea din Orlâans şi Cas. Fr. D. P. 64. 2. 173 şi D. P. 66.1.445.
Laurent. XII. 125. Demolombe. XIX. 501. Troplong. IL. 860. Demante. IV. 56 bis IV. Mass6-Verge. III. p. 141, nota 9. Pand. Fr.
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giuitorul voeşte so evite
prin faptul că sar alege

ar fi tocmai, în asemene caz, cu putință,
anume ca rentier o persoană bătrână

sau bolnăvicioasă. Dacă nu sa făcut o înstrăinare cu sarcina
unei rente viagere, trebue, pentru ca Art. 845 să fie aplicabil,

ca cel puţin să se fi făcut o înstrăinare cu reservă

de

usufruct,

fie în folosul autorului înstrăinărei, fie a unui de al treile, adecă
ca defunctul să fi înstrăinat moștenitorului numai nuda proprietate (Art. 517), reservânduși pentru sine usufructul sau vânqândul altuia, căci şi de astă dată frauda ar fi cu putință, prin faptul
că sar alege un usufructuar bătrân sau bolnăvicios. !)

Presumțiunea

de gratuitate își are loc

şi în casul de faţă,

întocmai ca, la, înstrăinarea făcută cu sarcina unei rente viagere,
căci înstrăinarea cu reserva usufructului va ascunde mai în totdeauna o donaţiune deghisată, pentru că, de şi vândătorul păstrează folosința lucrului înstrainat, totuşi fondul remâne perdut
din causă că preţul ce el stipulează pentru nuda proprietate este
un preţ fictiv pe care el n'are nici o dată intenţiunea de a-l cere. 2
2” Pentru ca presumţiunea, de gratuitate statornicită de Art.
845 să'și aibă loc se mai cere încă ca cumpărătorul lucrului mobil sau imobil 3) înstrăinat să fie, în momentul înstrăinărei, succesibil, adecă moștenitor presumtiv *) în linie dreaptă ascenI. 2986 urm. — Contra. Marcad6. III. 568. Coin-Delisle. Art, 918,
No. 5. $. Lescot,. II. 392. B. Mouillard asupra lui Grenier. IV. 539,
nota a. E Accolas, Il. p. 430. Vedi și D. P. 1863. 2. 192, notal.
1) Demolombe. XIX. 501. Pand. Fr. |. 2986 urm.— Contră. Mareade.
HI. 568. Demante. IV. 56 bis 1V. Curtea din Paris. D. P. 186.
2. 192, după care presumţianea de gratuitate stabilită de Art. 845
ar avea loc atunci numai când usufructul ar fi fost reservat însuși
dăruitorului, ear nu unui de al treile.
Cu alte cuvinte, întălnim

Şi aci controversa care esistă în
unei rente

viagere.

2) Laurent. XII.
5)

Generalitatea

Vedi

nota

116. Demolombe.
cuvintelor

privinţa instrăinărei

cu

precedentă.

XIX.

Bunuri

499.

Marcade.

înstrăinate

sarcina

III. 567.

cuprinde,

în

adevăr,

fără, nici o deosebire atât mobilele cât şi imobilele. Valorele mobiliare dobândind din ce în ce o îns&mnătate mai mare, este
just

de a le pune,

Ce se înțălege prin succesibil? Con-

ca

și imobilele,

la adăpostul

unor

înstrăinări

frau-

duloase. Pand. Fr. 1. 2970. Duranton. VIII, 332, Laurent. XII. 120.
Demolombe. XIX. 508. Troplong. II. 859. Demante. IV. 56 bis
III. Comp. Cas. Fr. Repert. Dalloz. Disp. entre vifs. 988, nota
1.
î) Cuvântul succesibil are mai multe sensuri, In adevăr, în unele casuri (Art. 756, 770, 773), el însămnează moștenitorul efectiv,
sau
real, adecă acel care are calitatea de a primi o moștenire deschisă,
după cum se esprimă Art. 753, 754 (vedi și Art.
851, unde moș-

tenitorul real sau efectiv este numit up dim cei cu drept
de moștenire), ear în alte casuri, el însămnează, moșten
itor presumtiv
proesumere) (Axt. 846), adecă care ar moşteni ab
intestat pe o persoană, dacă ea ar muri la cutare epocă. (Comp. Art.
106, 107, 109,
112 $ 2.) In casul de față, fiind vorba de închierea
unui contract,
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sau descendentă !) a proprietarului care înstrăinează.
In lipsa ambelor acestor condițiuni, sau a uneia macar din Presumpţiu-

ele, înstrăinarea se consideră, pănă la dovada contrarie, ca făcută
2%2 de ra-

cu titlul
două

»

oneros,
i

condițiuni

așa precum

sunt

a

-

ea se arată. Dacă, din contra, aceste resultă din
4

îndeplinite,

pa

înstrăinarea

e

Și

presupusă

a

Art. 845

nu
fi poate fi COmm-

făcută, cu titlul gratuit, şi această presumţiune fiind juris ef de jure bătută prin

nu poate fi combătută prin dovada contrarie (Art. 1202), de unde U0v2da Con-

resultă că, moștenitorul care ar fi în stare să dovedească plata
anuităţilor rentei sau a preţului nudei proprietăţei (în caz când
înstrăinarea ar fi tost făcută cu reserva usufructului), nu poate

să ceară înapoi sumele plătite de dânsul, chiar dacă plata lor ar
fi constatată prin chitanțe emanate de la autorul înstrăinărei, pentru că, legiuitorul presupune că aceste chitanțe au fost date de

complesență,

și că pretinsa înstrăinare cu titlu

oneros

este o li-

beralitate deghisată. ?) (Vedi supră, p. 345.)
nu poate să fie vorba de moştenire între părţile contractante,
pen-

tru că ele sunt încă în viață, şi știut

este că: nulla

est viventis

hereditas. Prin urmare, cuvântul succesibil nu poate să însămneze
aici moştenitorul real sau efectiv, ci numai moştenitorul presumtiv, după cum se esprimă şi Art. 26 din legea de la 17 niv6se,
anul Il, de unde Art. 845 este luat, și precum prevede și astădi
Art. 855 din Ante-proiectul de revisuire a lui Laurent. — ln cât
priveşte înţelesul cuvântului succesibil în partea, a doua a Art. 845,
vedi nfră,

p. 352, nota

1, unde

se arată controversa.

Deci, dacă

contractul ar fi închiet cu o rudă care n'arfi moştenitor presumtiv
în momentul înstrăinărei, Art. 845 p'ar fi aplicabil, cu toate că
în urmă, această rudă ar veni la moştenirea autorului înstrăinărei,
și reciproc, Art. 845 ar fi aplicabil, în privința actului suspect închiet între defunct și unul din moștenitorii sei, chiar dacă acest
din urmă n'ar veni la moștenirea lui, fie din causă că ar îi renunţat la această moștenire, fie din causă că ar fi murit înainte,
dacă, în momentul înstrăinărei, el era moştenitorul presumtiv al
autorului înstrăinărei, Laurent. XII. 127. Arntz. II. 1790. Marcade.
III. 564. Aubry et Rau (ediţia a IV-a) VII Ş 684 ter,p. 206, nota
16. C. Angers. D. P. 80. 2. 137.— Coniră. Demolombe. XIX. 510
urm. Mass6-Vergă. III. p. 142, nota 15. Demante. IV. 56 bis VI.
Pand. Fr. Donations. I. 3011 urm. 3017.
') Instrăinarea făcută de un nepot bunului sau străbunului seu n'ar
fi cârmuită

de Art.

845,

ci de dreptul comun, pentru că legiuitorul

nostru, cu deosebire de la acel francez, nu conferă nici 0 reservă
bunilor și străbunilor, ci numai tatălui și mamei.
(Art. 843.) Înstrăinarea cu sarcina unei rente viagere sau cu reservă de usufruct, făcută însă de un bun sau străbun nepotului sau strănepotului seu va cădea, din contra, sub aplicarea Art. 845, fiind că ne-

poţii și strănepoţii au o reservă în averea bunilor şi străbunilor
ior, (Art. 841, 842.) Tot de asemene, va cădea. sub aplicarea acestui text înstrăinarea, făcută de un copil tatălui seu legitim și

mamei sale, fie chiar și naturală. (Art. 843.)

2)

Mourlon. IL. 617. E. Accolas. IL. p. 431. Demante.]V.56 bis VIII.
Demolombe. XIX. 517. S. Lescot. Il. 388 şi 409. Arntz. Il. 1792.

troversă.
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Moştenitorul cumpărător n'ar putea să esercite vre o acţiune
în repetițiune, nici chiar în casul în care el ar pretinde că a plătit
vîndătorului o sumă, fie în capital fie în anuități, mai mare de
cât venitul bunurilor înstrăinate, pentru că convenţia fiind, în
ochii legei, o liberalitate, nică o acţiune în repetiţiune nu este
admisibilă din partea moștenitorului donatar. !)
El nu va avea drept de cât la cheltuelele făcute pentru îm-

bunătăţirea

şi conservarea lucrului vândut. (Pand. Fr. |. 3036.)
Efectele

presumţiunei

stabilită

de

Art.

84B.

De câte ori este loc la aplicarea Art. 845, înstrăinarea, oneroasă în aparență, se consideră, după cât am vădut, ca o donațiune,

însă

ca

o donaţiune

scutită

de

raport

(comp.

Art.

751

şi 846), pentru că legea, o declară imputabilă asupra părței disponibile. (Vedi supră, p. 344.) Ca atare deci, numai escedentul
(prisosul), adecă ceea ce ar întrece peste partea disponibilă, se
va reduce şi se va da înapoi la masa succesiunei, dacă moştenitorii reservatari sau representanții lor o vor cere. (Art. 848.)
De câte ori esistă un escedent, el este deci reductibil și valoarea

lui se va aduce înapoi la. masă. ?)
Mareade. Il. 562. Aubry

et Rau. V. $ 684

Masse-Verg€.

nota

III.

p. 142,

13. Duranton.

ter, p.
VII.

571,
331.

nota
Pand.

5.
Fr.

1. 2957 urm. 3030. Cas Fr. D. P. 75.1. 129. C. Bruxelles. Pasicrasie belge. 1817. 2. 143.
— Contră. Laurent. (XII. 130) urmat
de Bonachi, IV. p. 179. Comp. Curtea din Amiens (D. P. 48.1. p.

203) şi C. Gand. Pasicrisie belge. 1874. 2. 411.

1)
Bscedentul
trebue el să
se întoarcă
la masă în
natură sau
numai

în va-

loare? Controversă,

?)

Demolombe. XIX. 518. Pand. Fr. 1. 3032 urm. S. Lescot. IL. 408.
Demante IV. 56 bis VIII. B. Lacantinerie. II. 425.—
Vegi însă
Duranton. VII. 337 şi Maleville, asupra Art. 918.
Naşte însă, în asemene caz, cestiunea de a se şti dacă, atunci
când valoarea, bunului înstrăinat întrece partea disponibilă, esce-

dentul sau prisosul trebue să se dee înapoi în natură, sau dacă
reducțiunea are loc numai prin înapoirea valorei escedentului lucrului înstrăinat,

chiar

atunci

când este vorba de un imobil?

Cesti-

unea este controversată. Unii cred că această înapoire se face după
regula generală în natură (Art. 765, 770) (Pand. Fr. [. 3047. Aubry
et Rau, ediția a IV-a, VII. $ 684 ter, p. 210, text şi nota 24. C.
Paris. Repert. Dalloz. Disp. entre vifs, 1022, nota 1), ear alții,

bazându-se

pe

cuvântul

valoare

care

se vede

în

Art.

845

și pe

discursul rostit de Jaubert înaintea tribunatului (Locr6. Tom. XI,
p. 454, No. 37 și Pand. Fr. 1. 3046), cred că legiuitorul a derogat

de la regula după care reducţiunea, se face în natură, și că, prin

urmare, reducțiunea, trebue să se facă numai prin înapoirea valoreă lucrului înstrăinat. Vedi în acest din urmă sens: Demolombe.
XIX. 523 urm. Laurent. XII. 129. Troplong. II. 871 urm. Demante.
IV. 56 bis VII. $. Lescot. II. 499. Mass6-Verge. III. p. 142, nota
14. Acest din urmă sistem este singur admisibil în legislaţia noa-

stră, față cu disposiția Ant. 855 care pune la adăpost

de ori ce

revendicare pe cei de al treile detentori ai imobilului dăruit.

IMPUTAȚIUNEA

Pentru

LIBERALITĂȚILOR, — ARI.

ca donaţiunea,

845.

să poată însă fi imputată asupra păr-

ței disponibile, trebue neapărat ca defunctul să nu
disponibilul

351

fi dispus

Epuisarea

debăi depo-

seu prin liberalităţă anterioare înstrăinărei, căcă, dacă liberalităţi

toată partea disponibilă a fost epuisată prin alte liberalităţi an- anterioare.

terioare,

scutirea de raport care resultă din

Art.

845

n'ar mai

produce nici un efect, şi înstrăinarea sar considera ca o donațiune supusă în întregul ei la, reducțiune pentru a se complecta

reserva, atinsă a celorlalți moștenitori. Când deci Art. 845 declară asemene înstrăinări imputabile asupra părţei disponibile, el

presupune

neapărat

alte liberalități.
Art.

845

că partea

1)
prevede

disponibilă

n'a

că ceea ce se impută

fost
asupra

epuisată
părţei

prin
dis- Ceea ce se

ponibile este valoarea bunurilor înstrăinate, fără a dice, ca textul impută, au
francez, valoarea în deplină proprietute, însă, cu toate aceste, nu disponibile
mai remâne îudoeală, că nu valoarea nudei proprietăţi, ci a de- şei paloarea
plinei proprietăţi a bunurilor înstrăinate va fi imputabilă asupraprietăţi a bu-

părței disponibile, pentru că presumţiunea

de

liberalitate

esistă urilor în

în privința, întregei valori a bunurilor înstrăinate. (Vedi supră,
p. 342, nota 5.)
Această valoare se va determina prin o espertisă, avenduse
în vedere momentul morţei autorului înstrăinărei, ear nu momentul
când înstrăinarea a fost făcută. Art. 849 este deci cu totul aplicabil şi în specie. *) Deci, dacă bunurile instrăinate au perit
prin caz fortuit, nici raportul, nici imputaţiunea nu va putea să
aibă loc. 3) (Art. 760.)
Despre mijloacels ce părţile pot să întrebuinţeze pentru
sustrage de la presumţiunea de liberalitate statornicită
Art. 845.

Legiuitorul

lită de Art.
când

845

înstrăinarea

înțălegând că presumţiunea,

ar putea
cu

de

liberalitate

să aibă inconveniente

sarcina

usufructului făcută cătră un
sau descendentă, ar fi lipsită,
ților de bună credință de a
țiune cu totul escepțională

unei

rente

viagere

a se
de

stabi-

serioase, atunci
sau

cu

reserva

succesibil în linie directă ascendentă
de fraudă, a trebuit să permită părse sustrage de la această presumși esorbitantă.

1)
>

Demolombe. XIX. 516. Pand. Fr. 1. 3029. Grenier. 1V. 643, nota a.
Pand.Fr. I. 3040. Demolombe. XIX. 521. Laurent. XII. 129. Arntz.

3)

Demolombe. XIX. 522. Pană. Fr. L. 3041, Toullier. D. III „(partea
I) 136. Masse-Verge. III. p. 142, nota 14, în fine. Comp. și supră,
p. 331.—Vedi însă S. Lescot (IL. 398) care nu admite această so-

II.

1792.

C. Bordeaux.

Râpert.

Dalloz.

Disp.

1128, nota 1, p. 381.

luţiune de cât în privința imobilelor (Art. 760), perirea mobilelor
privind numai pe dobânditorul lor,

”
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De aceea, partea finală a Art. 845, reproducend, în această,
privinţă, Art. 25 din legea de la 17 nivâse, anul II, declară că
imputaţiunea şi reducțiunea, cuvântul raport fiind aică impropriu
întrebuințat, ca şi în Art. 770 (vedi supră, p. 343, nota 1), nu
pot fi cerute de succesibilul !) în linie dreaptă care a consimțit
la aceste înstrăinări. *)
Derogare la
Legiuitorul deroagă deci, în casul de faţă, la una din reguArt,
965 lele
și 1296702, care

sale

cele

opresc pac- succesorale

:
mai Y esenţiale,

adecă> la acea

(Art. 702, 965 $ 2, 1226)

care

.
opreşte

pactele

(vedi Tom. III. p. 362 urm.),

tele succesc- pentru că consimțământul moștenitorilor constitue neapărat o sti"
pulaţiune asupra unei moșteniră nedeschisă încă. *)
RecunoaşteMoştenitorul care a recunoscut caracterul oneros al instrăi:
,
ani
4
:
4
„a
rea caracterului onerog Dărei, fie în mod espres, fie tacitamente, *) iscălind în convenţiune
al înstrăi- alăturea cu părțile contractante, sau dând aprobaţiunea sa chiar

"ei.

prin un act posterior, 5) nu

va mai putea deci

să invoace pre-

sumțiunea de fraudă stabilită de Art 845, căci cererea sa ar
putea, fi respinsă, în această privință, prin o fine de neprimire
trasă din consimțământul seu expres sau tacit. $)
Imţălesul cu- 1) Care este înțălesul cuvântului succesibi? în partea a doua a Art,
ventului suc845? Cestiunea este şi de astă dată controversată, ca și în pritroversă,

vinţa înţălesului ce acest cuvânt trebue să aibă
textului.

(Vedi

supră,

p. 348,

nota

4.) Unii

în partea întâi a

ar voi ca, și de

astă

dată, prin succesibil să se înțăleagă moștenitorul presumtiv, ca şi
în partea întâi a textului (Marcade. III. 572. Demante. IV.56 bis X),
ear alţii susţin că, în partea a doua a textului, cuvântul succesibil
îns&mnează moștenitorul real sau efectiv, adecă care vine la o

moștenire deschisă

(Mourion. II. 618. Laurent. XII. 127. Demante.

IV. 56 bis. A. Pand. Er. 1. 3013), soluţiune care mi se pare singură juridică, căci partea finală a Art. 845 oprind pe sucecesibilul
în linie dreaptă de a cere imputaţiunea și reducțiunea, aceste drep-

turi nu pot fi esercitate de cât atunci

când

moştenirea este des-

chisă. Remâne însă bine înţăles că persoanele care au consimțit,
la, înstrăinare trebueau să fie moştenitori presumtivi în momentul
când au consimţit. Laurent. XII. 127. Fată deci că am ajuns la
conciusiunea care, la prima vedere, s'ar părea stranie, ca, în partea

întâi a textului, cuvântul

succesibil

însămnează

moștenitor pre-

sumliv, ear în partea a doua, moștenitor real sau efectiv şi moşitnitor presumtiv în același timp.
2) Moștenitorii care au consimţit nu pot reveni asupra consimțământului lor, însă această renunțare va putea fi anulată, conform
dreptului

5)
)
5)

a fost

dat prin eroare, smuls

ÎI. 401. Mass6-Verge. III. p. 143. Aubry et Rau. V. $ 684 ter, p.572.
Pand. Fr. |. 3071. Maread6.

Demol.

6

comun, dacă consimțământul

prin violenţă sau surprins prin dol. (A. 953 urm.) (Laur. XIL. 134.)
Mourlon. Il. 617, nota 1. Arntz. II. 1793. Pand. Fr. 1.3051. Maycad6. II. 573. Demolombe. XIX. 525, 534. Demante. IV. 56 bis IX.
jaurent. XII. 131.
Laurent. XII. 133. Pand. Fr. 1. 3065. Demol. XIX. 532. S. Lescot.
XIX. 531.

Aubry

III. 572, n fine, Laurent.

et Rau.

loco

cit.

XII.

133.

Cas. Fr. D. P.48. 1.203.

Fiind că, după cât am vădut (p. 346, nota 2), Art.

845 se aplică

IMPUTAȚIUNEA LIBERALITĂȚILOR.
— ART. 845, .

353.

„Dacă numai o parte din moştenitori au dat consimțămentul
lor, numai faţă cu aceștia convenţia va avea un caracter oneros,
cei care nau consimțit putând să invoace presumţiunea, de fraudă
prevădută de Art. 845, pentru că este de princip că convențiunile
nu pot să'şi producă efectele lor de cât între părțile contractante. 1) (Art. 969.)
Ce

se va

întâmpla

tenitorii presumtivi

care

consimțit, totuși, la moartea

însă

în

esistau

caz

în

când,

de

momentul

autorului înstrăinărei,

şi

toți

înstrăinărei

moş-

Consimţt-

au montul dat

se găsesc prin- torii esistenți

tre moştenitorii sei rude care, în momentul înstrăinărei, nu aveau în momentul
calitatea de moştenitori presumtivi, fie că

unu

erau

chiemaţi

la nu împedică

moştenire, fie că nu erau încă născuţi? De esemplu, în urma În- Da pastei
străinărei, defunctul

a dobândit un copil legitim sau a recunoscut pe urmă de a

un copil natural, ?) sau, în fine, o rudă care nu era chiemată la că

moștenire în momentul înstrăinărei, este chiemată în momentul
morței. Aceste persoane, care nau dat consimțământul lor, pot
ele să invoace Art. 845, sau acţiunea lor fi-va ea respinsă prin
consimţământul celorlalți moştenitori ? Cestiunea este controversată. O parte din doctrină susține că toți aceşti moștenitori sunt
legaţi prin consimțământul dat de cătră acei care aveau calitatea
de moștenitori în momentul înstrăinărei şi că, prin urmare, ni-

mine nu va putea să invoace Art. 845 contra, succesibilului cumpărător. 5) Părerea, cea mai juridică este însă necontestat acea
care pune în princip că finea de neprimire stabilită de partea:

finală a Art. 845

nu este

oposabilă de cât moștenitorului care a,

consimţit însuși la înstrăinare şi representanților sei, pentru că regula.

generală fiind că imputaţiunea şi reducţiunea pot fi cerute de
ori ce reservatar (Art. 848), legiuitorul exceptează pe acei care
au consimţit la înstrăinare, “şi știut este că excepţiunile sunt de
cea mai strictă interpretare, mai ales în casul de faţă, unde este
nu

numai

înstrăinărilor

cu

titlul

oneros,

dar

și

donațiunilor

cu

sarcina unei rente viagere, apoi nu mai remâne îndoeală că consimțământul dat de moștenitori la o asemene donaţiune validează

înstrăinarea

făcută prin donaţiune, şi că moştenitorii

care

au

con-

simțit la facerea darului nu vor mai putea să invoace presumţia,
de fraudă stabilită de Art. 845, căci, dacă acest text este aplicabil la donaţiuni, nu văd pentru ce escepţiunea prevădută de dânsul
n'ar fi și ea aplicabilă la donaţiuni. Laurent. XII. 132. Comp. și
Cas. Fr. D. P. 48. 1.202.
') Laurent. XII. 131. Mourlon. II. 617. Demolombe. XIX. 529. Troplong.

UL.

2)
5)

852. Mareade.

III. 572. Demante. IV. 56 bis

IX.

Armntz.

II.

1793. Pand. Fr. Donations. |. 3052,
Vorbim bine înțăles în ipoteza în care recunoaşterea a fost făcută
de mama, ear nu de tatăl copilului. Comp. D. P. 48.2. 39.
Demante. 1V. 56 bis X. S. Lescot. II. 407. Mareade. III. 572. CoinDelisle. Art.

918,

No.

20. Toullier.

D. III (partea

1) 132,

nota

1.

at

versă.

CODUL

CIVIL. — CARTEA

II. — TIT. 11. — CAP. LV. — S-a Il. — ART. 845,

vorba de un pact succesoral care, cu bună samă, nu poatefi opus
de cât acelor ce au luat parte la formarea lui.)
Liberalităţile imputabile

asupra

reservei.

Sunt din contra imputabile asupra reservei: toate disposiţiunile făcute prin donaţiuni între vii sau testament unui moștenitor

reservatar, fără

dispensă

de

rupori,

atunci

când el primeşte

moştenirea, pentru că asemene liberalități se consideră ca un
avans (avancement dhoirie) făcut moștenitorului asupra părței
cuvenită din moştenirea ab intestat a, defunctului. *) De câte ori
deci, defunctul a făcut o liberalitate unui moştenitor reservatar, fără
a'l dispensa de raport, sau fără a dice că ceea cei sa dat este peste
partea sa de moştenire (Art. 846), această liberalitate se impută
asupra reservei acelui moştenitor, dacă el va veni la moștenire,
ear nu asupra părţei disponibile, de care defunctul este liber de
a dispune după bunul seu plac, căci, dacă defunctul ar fi înţăles,
în adevăr, a nu da de pe acum moştenitorului seu un avans asupra părţei sale de moștenire, ci al lăsa să cumuleze partea
disponbilă cu reserva, cu bună samă el Par fi scutit de raport.?)
Asupra acestui punct nu mai încape nici o îndoeală.
Unde insă cestiunea, devine controversată este asupra punctului de a se şti cum trebue să se facă imputaţiunea liberalităţei,
atunci când fiind mai mulți moștenitori reservatari, unul singur
5) Laurent, XII. 131. Demol. XIX. 527. B. Lacantinerie. II. 426. Pand.
Fr. ]. 3055 urm. Troplong. II. 853. Mass6-Verg€. III. p. 143. Aubry
et Rau.
3
—
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V.

Ş 684

ter,

p.

572. Curtea din

Agen.

D.P.

48. 2. 39.

Pand. Fr. 1. 2897. Aubry et Rau. V. $ 684 ter, p. 572, nota 14.
Thiry. IL. 345. Accolas. II. p. 440. Armntz. IL. 1811. Laurent. XII.
108. Demolombe. XIX. 483 urm. Comp. D. P. 88.5. 372.D.P. 80.
2. 217. D. P. 86. 2. 252.
— Donatarii și legatarii străini sunt deci
în drept a cere ca reservatarii donatari sau legatari care au primit moștenirea să impute asupra reservei lor toate avansurile ce
ei au primit de la defunct asupra părţei de moştenire cuvenită
lor. Moștenitorul donatar sau legatar n'ar putea să opue acestei
pretenţiuni Art. 763, pentru că donatarul sau legatarul care cere
imputațiunea nu cere raportul real al lucrurilor dăruite sau legate,
adecă nu cere o parte în nâtură sau în valoare din obiectele date

sau legate moștenitorului, ci se apără numai,
rului,

care

cere

reducţiunea,

o fine

opunând

de neprimire

reservata-

trasă din împre-

jurarea că el şi-a primit reserva sa, și că, prin urmare, nu maj
are nici o reclamaţiune de făcut. Cu alte cuvinte, donatarul sau
legatarul străin nu opune în specie Art. 763, ci Art. 849. Comp.
Pand. Fr. |. 2898. Thiry. II. 345. Laurent. XII. 108. Vedi şi supră,

p. 325 urm.— Contră.
vifs.

5)

1033.

nota

Curtea din Agen. Râpert. Dalloz. Disp. entre

2.

Vegi supră, p. 342 şi în 'Tom. III,

p. 522 urm. esplic. Art.

846.

ACȚIUNEA ÎN REDUCȚIUNE. — 847, 1641.

|

355

din ei a primit de la defunct un dar ca avans asupra părței sale
viitoare de moștenire.
Unii ar voi ca imputaţiunea să se facă asupra reservei tu-

turor moștenitorilor în. masă

'). (în globo), ear alţii numai asupra,

părței de reservă a moștenitorului
părere mi se pare preferabilă.
Despre
ment,
parte.

donatar.

2) Această

din urmă

acţiunea în redueţiune.

Art. 841. — Liberalităţile (făcute) prin act între vii sau pria testacând vor trece peste partea disponibilă, vor fi reduse la această
(Art. 651

urm.

841

urm.

848

urm.

1641

C. C, At.

90.

Fr.)

C. C. Art.

1970.

Fr.)

Art. 1641. — Rendita pe viaţă înființată prin donaţiune sau
testament este supusă la reducţiune, dacă întrece porţiunea disponibilă. 3)

(Art.

841

urm. 844,

847

urm.

Natura

1640,

In adevăr,

urm.

acțiunei în reducțiune.

Acţiunea în reducţiune
de reservă.

1642

este sancţiunea

la ce ar mai

servi

neapărată a dreptului
margina

pe

care

le-

giuitorul a pus-o dreptului de a dispune prin donaţiune sau testament, dacă acest drept n'ar fi garantat prin o sancțiune.
De câte ori deci, liberalităţile făcute prin donaţiune sau
testament, fie chiar o rentă viageră (Art. 1640, 1641), vor trece
peste partea disponibilă, de atâte ori moştenitorii reservatari vor
fi în drept a cere de la justiţie reducerea lor, fiind liberi de a
') Pand. Fr. 1. 2899 urm. Demolombe. XIX. 488, 489. Mourlon. II.
632, nota 1. Vedi și autorităţile citate în Pand. Fr. [. 2904.
2) Arntz. ÎL. 1812. Labb6. Revue pratique. Tom. 11 (anul 1861) p.
277, No. 68 urm. Comp. D. P. 80. 2. 217. Cas.Fr. (31 martie 1885)
a cărei considerente se găsesc citate în Pand. Fr. L. 2905. Vei
*)

şi D. P. 88.

5. 372,

No.

1. D. P.

86.2.

252.

La prima, vedere

s'ar părea că esistă o anţinomie

întrece

disponibilă

între Art. 1641 Conciliarea

și Art. 844, căci, pe de o parte, Art. 1641 prevede că renta care Amt IG cu
porțiunea

este supusă

reducţiunei, pe când Art.

844 conferă moștenitorului a cărui reservă

sau

de a esecuta

renta

excesivă,

fără

este atinsă, facultatea

nici

o reducere,

sau

de

a

lăsa, donatarului ori legatarului rentei proprietatea deplină a părței disponibile. Aceste texte se pot însă uşor împacă, Art. 844, care
constitue o escepțiune la principiul reducţiunei, se referă la raporturile dintre moștenitorii reservatari cu donatarii sau legatarii
rentei, ear Art. 1641, care cuprinde aplicaţiunea principiului reducțiunei,

se referă

numai

la raporturile

ce donatarii

şi

legatarii

rentei ar putea să aibă între ei. Vegi Mourlon. II. 614 bis. Demolombe. XIX. 443 urm. 451. Maread6. III. 561. Laurent. XII. 153.
Pand. Fr. Donations. L. 3143, Vedi și înfră, esplic. Art. 844.

î1t

*
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1641.

renunţa la această acțiune, bine înțăles în urma deschiderei moștenirei, căcă altfel renunțarea ar fi contrarie Art. 702, 966 şi 1226.1)
Acţiunea

Natura acţiunci în reducțiune. Acţi-

în reducţiune

este, în legislaţia

noastră,

o

acţiune

eminamente personală, şi ca atare, se va întroduce la domiciliul
une perso- sau reşedinţa piritului. (Art. 58 Pr. Civ.) Aceasta resultă din 855
nală,.
modificat de la codul francez, după care reservatarii nu sunt în
drept a urmări bunurile dăruite în mâna celor de al treile detentori. Nu este însă esact de a se dice, precum susțin mai toți
autorii, 2) că donatarul este eventual obligat a restitui moștenitorilor dăruitorului totul sau parte din bunurile dăruite, în baza,
unei condițiuni resolutorii tacite, care ar fi subințăleasă in do-

națiune, căci, dacă acţiunea, în reducţiune ar isvori din convenția
părților, ea ar trebui să aparție atât dăruitorului, cât și moștenitorilor sei, ceea ce legiuitorul n'a admis. (Art. 848.) (Comp.
Laurent. XII. 167.) Dreptul la reducţiune nu naște din contract,
ci din lege, și reservatarii îl esercită în contra voinței dăruitorului,
care n'a putut să transmită un drept irevocabil donatarului, pentru
că a, dispus de ceea ce legea nu'i permitea. Acţiunea reservatarilor, deși relativă la un lucru, şi une ori chiar la un imobil, este
însă

personală,

pentru

că

ei

nu

pot

revendica

acest

lucru

de

la cei de al treile detentori. (Art. 855.)
Sar putea dice şi s'a gis chiar de Troplong (II. 941) că
acțiunea în reducţiune este mită, însă şi această soluţiune este
inadmisibilă, după noi, care n'am admis esistența acțiunelor mixte,
pentru că acțiunea nefiind de cât eserciţiul dreptului în justiţie,

Doosebire de
la codul francez.

1)

Demol. XIX. 190, 204, 225. Laurent. XII. 162. Arntz. Il. 1797, în fine.

2)

Comp.

Demolombe.

XIX.

191. Pand.

bis VII. Mourlon. IL. 646.—

Fr. |. 3200.

Troplong

(II.

Demante.

941)

dice

IV.

67

că această

acţiune este 0 acțiune personală în rem seripta, adecă, pe de o
parte, personală, ear pe de alta, reală, terminologie împrumutată

de la sistemul formular al

Romanilor,

care

nu

mai

are nici un

sens în dreptul modern, ear Laurent (XII. 167) susţine că acțiunea
în reducţiune

este

o adevărată

revendicare, adecă

o acţiune reală,

de oare ce moștenitorul poate să ceară lucrul dăruit de la ori ce
detentor (Art. 930 fr), soluţiune care este inadmisibilă, mai cu
samă

la noi, pentru

că, pe

de

o

parte,

textul

nostru

nu

califică

acțiunea în reducțiune de acţiune în revendicare, după cum o califică Art, 930 din codul francez, ear pe de altă parte, pentru că textul
nostru (Art. 855) permite, la caz de înstrăinare a imobilului dăruit
sau

legat, acelora

care

esercită

acțiunea

în

reducţiune

să

ceară

de la comoștenitorul lor plată excedentului peste partea disponibilă, fără a permite însă revendicarea imobilului de la cei de
al treile

achisitori,

de

unde

resultă că, la noi,

acțiunea, în reduc-

ţiune nu poate fi, precum am spus, de cât personală. Comp. Curtea
din Bucureşti. Dreptul pe 1884, No. 35.
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dreptul nu poate fi în același timp şi personal şi real. Neesistând
decă drepturi mixte, nu poate să esiste nici acțiuni mixte. 1)
N'ar trebui să credem, după cum pe nedrept susțin unii Acţiunea în

autori, de es., Marcad€
0 acţiune

în

anulare

(III. 581), că acţiunea în reducţiune este reseta

a donaţiunei,

căcă defunctul

fiind proprietar

în anulare.

și capabil avea dreptul de a dispune de bunurile sale, aşa în cât
nu esistă nică o causă de nulitate. Moștenitorii a căror reservă
Sa atins nu vor cere anularea disposiţiunei, ci numai reducerea
sau micşorarea €i în limitele părţei disponibile. Reducerea poate
une ori să meargă pănă la desfiinţarea întregei liberalităţi, în care
caz reducerea se aseamănă în privința efectelor ei cu anularea,
însă nu esto o anulare propriu disă. ?)
Care este momentul când acţiunea în reducţiune poate fi Momentul

esercitată?

Textul

corespungător francez prevede că ea nu poa
“Andte
se poate

fi esercitată de cât în urma, deschiderei moștenirei, /ors de Pouver- ţiunea în re-

ture de la succession. De şi aceste cuvinte nu se văd reproduse

în textul nostru, totuşi nu mai încape îndoeală că soluțiunea este
aceeași și la noi, căci reserva nefiind de cât moștenirea ab intestat micşorată cu partea, disponibilă (vedi supră, p. 312, teest.
și nota

2), moștenitorul

reservatar

nu

poate

să ceară

cale de acţiune în reducţiune, cât timp moștenirea
deschisă. Wulla est. viventis heredilas.
Din

cele mai

sus

espuse

resultă:

cula nu după calitatea şi numărul
sau

testatorul

numcrul

ar avea

în momentul

şi calitatea moștenitorilor

1* că

reserva pe

nu

reserva

de moştenitori

ducțiune.

este

încă

se va

cal-

ce

dărnitorul

confecţionărei actului, ci după

ce el a lăsat în timpul morfei

sale. 2* Reserva şi porţiunea disponibilă se vor calcula

după a-

verea ce dispunătorul va lăsa în momentul morței sale, ear nu
după aceea ce el poseda în momentul facerei darului sau a

testamentului. 3)
1)

Vegi Tom. II al lucrărei noastre, p. 405, 406 şi Tom

1, precum

și p. 450,

nota

2. Comp.

în Dreptul

pe

III. p. 43, nota
1888,

No.

42,

un articol a D-lui Degr6 care combate de asemene teoria acţiunelor mixte (Art. 54 Pr. Civ.) susţinute de D-nii G. Tocilescu (Pr.
Civ. p. 40 urm.) şi Al. C. Şendre.
:) Laurent. XII. 54. Demolombe. XIX. 189 și 218. Arntz. II. 1796. Aubry
et Rau. V. $ 685, în fine, p. 578.
2) Mourlon. IL. 621. Arntz. ÎL. 1797.— In această privință, codul Ca- peosebire înlimach se deosebește de acel actual, căci, deși în privinţa testa- tre codul Camentului,

averea

nu

se cercetează

câtă

era la

facerea

tului, ci câtă se afla la moartea testatorului (Axt.
1283 din codul Calimach (951 Austriac) stabileşte
mentul morţei dăruitorului are să se esamineze
fost atinsă prin donaţiune, ci în momentul facerei
supră, p. 321, nota 2, în fine şi p. 311, nota 1.
Missir. Dreptul pe 1876, p. 22.

testamen- limach și co-

970), totuşi Art, dul actual.
că, nu în modacă reserva a
darului. Vedi
Comp. și B.M.
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Acte

Pentru aceleași motive, copiii n'ar putea să oblige pe părinții
lor care ar fi r&i administratori şi râsipitori să le asigure în
timpul vieţei reserva lor, chiar dacă ar esista fraudă din partea,
acestor părinți, căci nu poate fi vorba de reservă cât timp nu
esistă o moștenire, şi prin urmare, cât timp dreptul copiilor nu
este încă deschis. 1)
Copiii sunt, în asemene caz, în imposibilitate chiar de a lua

conser-

vatori, Co "" măsură
pentru

conservatorii, pentru că nu se poate lua nici
conservarea unui drept care nu esistă încă. 2)

Persoanele

care pot esercita acţiunea

o

măsură

în reducțiune.

Art. 848. — Reducţiunea liberalităţilor între vii nu va, putea
fi cerută de cât numai

care

acei

Art. 921

de

înfățoșează

C. Fr.)

eredii

reservatari,

de

eredii

drepturile lor. (Art. 781, 841

acestora,

urm.

974

sau

de

C. C.

Persoanele prevădute de Art. 848 sunt singurile care pot
esercita acțiunea, în reducţiune. Aceste persoane sunt: moştenitorii reservatari, adecă descendenții (Art. 842) şi din ascendenți
numai tatăl și mama dăruitorului sau testatorului. (Art. 843.)
Remâne însă bine înțăles că aceste persoane nu pot cere reducerea liberalităţilor excesive de căt sub condiţia de a primi moştenirea

defunctului,

neapărat

căci

a fi moștenitor.

pentru

a

5) Tecstul

avea

drept

nostru

la

este

reservă

trebue

chiar formal în

această privință, de oare ce el conferă acţiunea, eredilor reservatari.
Revenire din
partea, moște-

nitorilor re-

Moștenitorii care au renunțat la moștenire vor putea însă
să revie asupra renunţărei lor, dacă a esistat din partea lor o

nunțători a- eroare

supra renunțărei

lor.

de

drept,

adecă

tea să reție darul pănă

dacă

ei au

renunțat

la concurenţa

credând

reservei,

că

vor pu-

pentru că eroarea

Controversă de drept viciează consimțământul, ca şi eroarea de fapt. +)

Acţiunea în reducţiune fiind divisibilă, ca ori şi care acţiune
ereditară, fie care moştenitor o poate esercita pentru partea lui,

independent unul de altul. $)

—

5

')

3

.

Laurent. XII. 143. Demolombe. XIX. 195—199. Aubry et Rau. V.
$ 690, p. 629. Troplong. Contrat de mariage. IL. 134. Curtea din
Riom. Râpert. Dalloz. Dssp. entre vifs. Tom. XVI, partea II, 2434.

Laurent. XII. 143. Vazeille. III. Ar, 1099, No. 13, 14. Aubry et
Rau. V. $ 690, p. 629. — Contrâ. Demolombe. XIX. 200 urm. Tro-

plong. Donations. II. 935 şi IV. 2748. Idem. Contrat de mariage. Il. 34.
Vedi supră, p. 296 şi autoritățile citate p. 312, nota 2.
Laurent. XII. 161 și XV. 505 urm. Toullier D. III (partea Il) 58
urm. Vedi și supră, p. 313, teest și nota 2.— Contră. Curtea din
Riom (D. P. 55. 2. 61), după care eroarea de drept n'ar vicia
consimțământul, ci numai eroarea de fapt.

Laurent. XII. 150. Demolombe.
XIX. 243.
— Numai moștenitorii
care ar fi renunțat la dreptul lor n'ar putea se esercite acţiunea

în reducţiune.

ACȚIUNEA

curtea

IN REDUCȚIUNE. — ART. 848.

N'ar trebui însă să credem,
din

Bordeaux

(Repert.

după

cum

Dalloz.

Disp.

născut

în

359

pe ne

drept a decis

909, nota

1), că MOŞ-

tenitorii reservatari au această acțiune în calitate de
representanți ai defunctului, pentru că dăruitorul n'a avut-o. nică
într'un
caz. (Vedi înfră, p. 361.) Ei esercită deci acţiunea, în
reducţiune

în puterea

legei,

ca

un

drept

chiderea moştenirei. +)
Acţiunea în reducţiune

persoana,

prin

des-

nu este însă personală moștenitorului Moștenitorii

reservatar (persone înhrens), căci ea fiind un
pai
>
u
u

trece la moştenitorii
848 conferă această
dar și moștenitorilor
dacă legea n'ar fi fost
In fine, acţiunea

lor

drept

ereditar, MOstenitori-

reservasei, ca ori ce drept bănesc. De aceea, Art. > lor tari.
acţiune nu numai moștenitorului reservatar,
sei, soluțiune care ar fi fost adevărată chiar
formală în această, privinţă. (Marcade. III. 583.)
în reducţiune mai poate încă fi esercitată Representan-

de acei care infățoșează sau represintă

drepturile

moștenitorului ţii moştenito-

reservatar, după cum se esprimă Art. 1176, sau de representanții
sai
sei (ayants-cause), după cum se esprimă Art. 819 şi 899. Aceştia,
sunt, cesionarii, donatarii, legatarii și creditorii moștenitorului. 2)
Creditorii moștenitorului au, fără nici o îndoeală, acţiunea
Creditorii

în reducțiune,

turile
(Art.
rentă
tarul
')

pentru

că

ei pot

în tot-deauna

să

esercite

şi acţiunile debitorului lor care nui sunt esclusiv
974), şi am vădut că acţiunea în reducțiune nu
persoanei moștenitorului reservatar.
In caz când
ar fi renunţat la acţiunea în reducţiune, ei ar

drep- mostenitoru-

personale
este inereservaputea să,

Demolombe. XIX. 208. Pand. Fr. |. 3211. Laurent. XII 137, 138.
Mourlon. II. 622. Arntz. II 1799. Comp. Cas. Fr. D. P. 68. 1.70.
Moștenitorii reservatari care n'au renunţat la moștenire au ac- Eserciţiul
acțiunea în reducțiune, chiar dacă ei au primit moștenirea pur şi ținnei în resimplu, fără beneficii de inventar, căci legea n'a supus eserciţiul ducţie nu este

acestei acțiuni condițiunei

acceptațiunei

beneficiare.

Demolombe. tăi Dece

XIX. 232 şi XIV. 523. Laurent. XII. 138. Aubry et Rau. V. $ 682, “
p. 559, tecst și nota 6. Arntz. IL. 1800. Mourlon. II. 622. Marcade.
III. 586. S. Lescot. II. 445. Demante. IV. 59 bis III. Pand. Fr.
Donations. |. 3212 urm,— Contră. Maleville asupra. Art. 809.
Naște

însă, în asemene

caz, întrebarea:

cum

se

va

cătră moștenitorul reservatar că bunurile aftătoare în

nu ajung

pentru

a se forma, reservâ

lui? Unii, precum

stabili

ciare.

de Necesitatea

Succesiuneunui inventar.
Delvineourt, Controversă.

ar voi ca această dovadă să nu se poată face de cât piin un anume inventar. Legiuitorul ne impunând insă această condiţiune,
câtimea averei găsită in moștenire se va stabili prin ori ce mijloace, după dreptul comun, remănând ca judecătorul să aprecieze

şi piritul să facă dovada contrarie, Demolombe. XIX. 233. Laurent.
XII. 138. Pand. Fr. Donations. L. 3215 urm. Cas. Fr. D. P. 78.1],

“218. Comp. D. P. 76. 2. 935.

2)

tar.
-

j

Laurent. XII. 139. Demolombe. XIX. 209. Thiry. II. 346. Mareade.
„1IL.583. Pand. Fr. Donations, 1. 3223. Tribun. Avesnes. Gaz. Tribun.
dlin 20. August 1882.
i
24
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în dauna drepturilor

ca făcută

ceară revocarea acestei renunțări
lor. !) (Art. 699, 975.)

Donatarii şi
Aceste sunt persoanele care pot cere reducerea liberalitălegatarii de- ţilor excesive. Prin urmare, acţiunea în reducțiune nu va putea
pot cere re-fi esercitată de donatarii și

acţiune.

această

avea

nu

duoțiunea. fiind representanții lui, nică defunctul

că ei

pentru

defunctului,

legatarii

Apoi, donatarii şi legatarii defunctului ne având dreptul la reservă, nu se poate pricepe cum ei ar putea să esercite o acţiune
care este înfiinţată tocmai în contra lor. (Demolombe. XIX. 212.
!
Laurent. XII. 141.)
aparţie
să
asemenea
de
poate
nu
Acţiunea în reducţiune
Creditorii

defunctului. creditorilor defunctului, cel puţin în privinţa donaţiunilor : 1 pencă ei sunt representanții lui;

tru
de

debitorul

lor nu

mai

sunt

în patrimoniul

dăruite

bunurile

că

fiind

20

lui pentru

ca

ei să

aibă vre un drept asupra lor. ?) (Comp. Art. 763, după care
creditorii defunctului nu pot cere nici raportul.)
Aceste principii nu sunt însă aplicabile de cât la donaţiuni,
Creditorii de-

pot căci creditorii defunctului pot în tot-deauna să ceară reducțiunea
functului
rea legatelor. legatelor,

riilor. Bona

nu se

că legatele

pentru

plătesc

non întelliguntur nisi deducto

cât în urma

de

dato-

cere alieno. (L. 39 Ş 1.

Dig. Lib. 50; Tit. 16.) Nemo hberalis, nisi liberatus. (Arntz; II. 1803.)
reservatar a primit

Mai mult încă, de câte ori moștenitorul

Primirea
panoitenirel

moștenirea

beneficiă

fără

creditorii

inventar,

de

defunctului - vor

de inventar. putea esercita acţiunea, în reducțiune, chiar în privința donaţiunilor, pentru că, în asemene caz, patrimoniul defunctului fiind una
cu acel al: moștenitorului, creditorii defunctului au devenit și
creditorii: moștenitorului reservatar, și am -vădut (p. 359) că cre- ditorii moștenitorului au acţiunea în reducțiune.
Casurile în
Pentru ca creditorii defunctului să nu poată deci reduce

care credito-

îs

zii defunctu- donaţiunile

sale,

trebue

Lui nu pot re- rea, sub beneficii
unile sale.fi fost

separat

de

sau

de inventar,
acel

,

a.

să fi primit

sau ca patrimoniul

al moștenitorului.

lucrărei noastre, p.. 570

Yi

ca moștenitorul
5)

defunctului să

(Vedi

urm.)

,

moșşteni-

Tom.

III al

Di

1) Demolombe. XIX. 210. Laurent. XII. 139. Troplong. II: 930. $.
Lescot. Il. 447. Pand. Fr. Donations. 1. 3224. Comp. Art. 1286 din
codul Calimacki (953 Austriac).

Dcosebire de
redacţie dela
codul fr.

“2%

Comp. Laurent. XII. 140. Demol. XIX. 219. Pand. Fr. L. 3245 urm.
Textul francez prevede anume că donatariă, legatarii și credi-

.

forăă defunctului nu vor pulea nici să ceară reducțiunea, mici să
se folosească de ea, disposiţie care a fost eliminată de. legiuitorul
“nostru: 10 pentru că ea este inutilă; 20 pentru că, în dreptul fran-

cez, ea a dat loc la mai multe dificultăți. Comp. Laurent. XII.
140, 141. Demol. XIX. 212 urm. Mourlon. II. 624 urm. Mareade.

„10.584
3)

Demol.

urm;

Demante. IV. 59 bis V. Pand. Fr. |. 3226 urm.

XIX.:220.

Laurent.

XII.

140.

Mourlon.

II. 625 urm. Arntz.

„Il. 1802. Maread6. III. 585. Demante. 1V. 59 bis II. Duranton. VIII.
394, 325. Troplong.

II. 913. Thiry. Il. 346. Pand. li. 1. 3246.

LIBERALITĂȚILE SUPUSE REDUCȚIUNEI. — ART. 847... :
“Cât

acțiunea,

pentru 'dăruitor;

în

vocabil (Art.

801), nu

tenir ne vaul. !)
In fine, acţiunea
ating
ating

nu

mai

reducţiune, pentru că

reserva

fiind
ind

poate

încape

el

îndoeală

că

el

nu

despoinduse în mod

să'şi întoarcă

darul.

Donner

361

are

Dăruitorul

ire- pare acu

-et

ve-

“ţiune,

|

A
în reducţiune a donaţiunilor între vii care Trimeşii în

s subordonată
e
ă, morţei
ei

dărui
Y
dăruitorului,

> posesiune a
Săprovisorie

nu poate

aparţie moștenitorilor reservatari care au fost puşi în posesiunea, averei unui
provisorie
p
a averei unui absent (Art..t.. 106 urm.),
;
timp
câtât timp
aPsent nauîn
eiei mu
nu acțiunea,
vor aduce dovada morței autorului lor absent. 2)
|
„ xeducţiune,
.

Despre

Controversă.

liberalităţile supuse

reducțiunei.

(Art. 847.)

Art. 847 prevede că acţiunea în reducţiune se esercită în
contra, liberalităţilor excesive, fie că aceste liberalităţi au fost
făcute prin acte între vii, fie prin testament..
Prin urmare, aţât donaţiunile cât şi legatele 3) care trec Reducerea

peste partea disponibilă sunt supuse reducţiunei, și dacă Art. 848

ICeatelor.

vorbeşte numai de liberalităţile făcute prin acte între vii, fără a
dice nimic despre testamente, aceasta nu poate fi de cât o sca.pare din vedere. (Laurent. XII. 170. Pand. Fr. 1. 3263 urm.)
|
In privința

donaţiunilor,

textul

Art.

847

este

de ge-

atât.

Reducerea

neral în cât ele sunt toate supuse reducţiunci, chiar și acele scu- donaţiunilor
Ta»
1

tite de raport (Art. 759), dacă bine înţăles ar fi excesive
întrece partea disponibilă. *)

şi: aport. Controversă. Art.
19

1) Laurent, XII. 137. Demolombe. XIX. 208. Comp. D.P. 46. 2 197.
) Pand. Pr. IL. 3250. Demolombe. II. 140. Aubry et Rau. I. $ 153,

p. 547.— Contră. Demante. |. 152 bis IV: urm. Vedi și Tom. III.

al lucrărei noastre, p. 225, nota 2, unde am vădut că absenţa u- ..
nei persoane, ori cât ar fi de prelungită, nu aduce deschiderea - ...
moştenire, cât timp nu se dovedește moartea absentului. — Numai
în caz când

moartea

absentului

nu

este

nici odată

constatată,

îi

ab-

senţă declarată este de fapt o causă a deschiderei moștenirei, legea
presupunând, în asemene caz, moartea absentului din diaa disparițiunei sale sau din diua de când s'au primit ultimele ştiri de la
dânsul. Mourlon. IL. 20.
3) Şi legatele unui corp cert și determinat sunt supuse reducţiuncei. Legatele unui
-.

">
_%)

Laurent,

XII.

170.

Demante.

IV. 64 bis Il. Pand. Fr. 1. 3268. Comp.

corp cert şi

determinat.
D. P. 51. 2. 100.
— Vedi însă Toullier. D. III (partea 1) 558 şi Controversă.
Merlin. Repert. Legitime, Sa VIII, $ 22, art. 1.
Laurent. XII. 171. Pand. Fr. |. 3273. Demol. XVI. 429. Demante.
III. 188 bis [, în fine. Comp. şi Demante. IV. 58 bis. Vedi supră,
p. 324, nota 2 şi Tom. UI al lucrărei noastre, p. 510, nota 1, în fine.—
Contrâ. Toullier. D. III (partea 1.) 135. (Argument din Art. 759.)
- Prin, aplicaţiunea acestui princip, Cas. fr. cu drept cuvânt a peducerea
decis că fidejusiunea (Art. 1652 urm.) este și ea reductibilă, de câte cauţiunei.

ori

constitue:o liberalitate,

adecă

de

câte

ori

ea va fi

subserisă

pentru garantarea unei donaţiuni. Cas. Fr. D. P. 73. 1. 15. Comp.
Laurent, XII. 172. Pand, Fr. Donations. |. 3275.-

Art. 1652.
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Toate liberalitățile defunctului sunt deci supuse reducţiunei,
Reducerea
donaţie o chiar și donaţiunile de bunuri viitoare și acele dintre soți. (Art.

Art. 936 urm. 936 urm.) (Laurent. XII. 173.)
Acţiunea, în reducţiune se aplică
Donaţiuni de-

ehisate.

donaţiunilor

și

deghisate,

pentru că este aplicabilă tuturor bunurilor care au eșit cu titlul

gratuit din patrimoniul defunctului, fără a se ţinea samă de forma
actului. :) (Vedi supră, p. 168 și 324.)
Moştenitorul reservatar care atacă liberalitatea defunctului
Probele ce
poate învocaca, excesivă sau care invoacă numai Art. 849 pentru a determina,
moștenitorul
reservatar partea disponibilă şi reserva, esercitând un drept pe care legea
pentru a Star îi conferă direct, nu este representantul defunctului, şi prin uri sima'aji mare, nu poate fi legat de mărturisirile şi declaraţiunile lui care
aveau tocmai de scop fraudarea dreptului seu, de unde resultă
că moștenitorul a cărui reservă este atinsă poate să stabilească
prin ori ce mijloace, de es., prin presumţiuni grave, sau marturi,
prin interogator, prin menţiunile cuprinse în hârtiile casnice ale
defunctului etc. esistența unei donaţiuni indirecte, oculte sau simulate,

făcută unui

străin

sau

chiar

unui

alt moștenitor

cu

scop

de a i se atinge reserva. %)
Atât acţiunea în reducțiune cât şi raportul fictiv prevădut de
Daruri manuale. Art. 849 (veţi supră, p. 324, nota 2) sunt de asemene aplicabile la
" donaţiunile manuale, căcă, precum sa dis de raportorul „Jaubert.
înaintea Tribunatului, darul manual nu deroagă la regulele de fond
ale donaţiunilor, ci numai la regulele de formă. (Vedi supră, p.
138 şi 150.)
Reducerea,
Naşte însă întrebarea dacă înzăstrările, pe care legiuitorul

paenatiunilor nostru le supune anume raportului (Art. 758,

761, 1282, 1914),

Jul de dotă, sunt sau nu supuse acţiunei în reducțiune? In codul fr., cestiunea,
Controversăpu poate fi îndoelnică, pentru că, > pe de o parte, , Art. 1090 le
în legislaţia,
noastră,

Validitatea
donațiunilor
cdeghisate,

1)

Validitatea donațiunilor deghisate făcută între persoane capabile
de a primi și de a dispune fiind astădi admisă de întreaga jurisprudenţă îi. și română (vedi autoritățile citate supră,
p. 162, nota
4
2, și la autorităţile

15
=

ontroversaă.

acolo

citate,

adde

o

decisie

recentă a

curței

noastre supreme, publicată în Dreptul pe 1892, No. 79), cu toată
teoria contrarie pe care noi am admis-o supră, p. 163, nu mai
remâne îndoeală că donaţiunile deghisate sunt supuse reducțiunei
şi raportului fictiv prevădut de Art. 849, căci altfel s'ar putea
ușor eluda toate precauţiunile luate de legiuitor pentru apărarea
drepturilor moștenitorilor reservatari. Vegi Demolombe. XIX. 336.
Repert. Dalloz. Suplem. Disp. entre vifs. 307. Pand. Fr. |. 2777.
Troplong. Il. 895. S. Lescot. IL. 479. Vedi și supră, p.324, nota 2.
Cuvtea, din Galaţi. Dreptul pe 1892. No. 83. Comp. D. P. 63. 1.
144. D. P. 66. 1. 465. D. P. 65. 1. 285. D. P. 56. 2. 259 D.P.
80. 2. 49, text și nota a. Pand. Fr. 1. 2793 urm. 3360 urm. Demolombe. XIX. 336. Laurent. XII. 145. Vedi și supră, p. 169 urm.

și înfră, p. 365, nota 2.

LIBERALITĂȚILE

SUPUSE

REDUCȚIUNEI.
— ART. 847.

declară reductibile, ear pe de alta, Art. 930

declară acţiunea în reducţiune oposabilă

oneros

sau

soluţiune

se vede

formal

cod. rom. modif.)

subachisitorilor cu titlul

cu titlul gratuit.

Această

(855
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admisă

și

în

codul

lui Codul Andr.

Andr. Donici. Eată, în adevăr, cum se esprimă $ 14, cap. 35 din
acest

cod.

„Dacă

zestrea

ce

va rândui

tatăl prin

Donici.

diată fiicei sale,

cum și daniile lăsate prin diată nu sunt analogisite ca să remâe
legiuita parte moștenitorilor celor după lege chiemaţi, se pornește
jalobă şi se strică diata.«
In codul

actual

însă,

cestiunea

cu

drept

cuvânt

ca în codul

francez

de donatar,

(Art.

ci numai

poate

fi în- Codul actual.

doelnică, nu atât din causa eliminărei Art. 1090 din codul francez,
dar mai cu samă din causa Art. 855, după care acţiunea în re-

ducţiune

nu

are

de

efect,

cerea înstrăinărilor făcute

930),

întoar-

obligațiunea

a-

cestuia de a reștitui plata excedentului peste partea disponibilă,
fără a se atinge întru nimic dreptul terţiilor achisitori.

Curtea din București a decis că înzestrările sunt, ca ori ce

donaţiuni,

supuse

acţiunei

în reducțiune

din

partea, moștenitorilor

a căror reservă, este atinsă, pentru că Art. 1090 din codul francez (eliminat la noi), care supune zestrea, acțiunei în reducțiune,
nu este de cât aplicarea principiilor dreptului comun, în cât eli-

minarea.

acestui

text

nu

ce autorii mărturisesc

ne

conduce

la nici

un

resultat,

că soluțiunea codului francez

chiar dacă asemene text n'ar avea ființă.

de

oare

ar fi aceeaşi,

!)

1) Vedi Dreptul pe 1885, No. 42, p. 335. Această soluțiune, la prima
vedere,

pare

foarte

logică,

pentru

că părinţii

ne

mai

fiind

astădi

obligați a înzăstra pe copiii lor (Art. 186), precum erau altă dată
(Art. 1623 cod. Calimach, 1220 Austriac), (vedi 'Tom. III al lucrărei

noastre,

p. 504,

nota

6, in fine), zestrea

constituită

de dânşii

este

0 liberalitate, și ca, atare, trebue să fie supusă raportului şi reducțiunei, pentru a păstra egalitatea între copii. Comp. Laurent. XII.

355, XV. 295, XVI. 452 și XXI. 159. Demolombe.

XXV.

212

urm.—

Dar,

dacă,

în

unele

privințe,

înzăstrările pe aceeași linie cu donaţiunile

XXIII. 257

legiuitorul

(Art.

758,

761,

şi

pune

836,

1282, 1914), înalte privințe, el le consideră din contra ca contracte
cu titlul oneros (vedi mai cu samă Art. 1240 care supune pe a-

cela ce constitue o zestre respunderei pentru evicţiune, întocmai
ca și un vândător), în cât contractul de căsătorie pare a avea un
caracter mizi, ținând mijlocul între titlul oneros și titlul gratuit.

Comp. Gr. P&ucescu. Oblig. 1. p. 439, 433. — In privinţa barbatului,
nu mai încape îndoeală că constituirea zestrei este un contract

oneros, pentru că constituitorul ei nu se obligă cătră dânsul de
cât sub condiţiunea ca el să contribuească la sarcinile căsătoriei
(Art. 1233), adonera matrimonii sustinenda. (Comp. L. 25 $ 1. Dig.

Lib.

42. Tit. 9.) Constituirea

zestrei nu

este o

liberalitate

de cât

în privința femeei. Cel puţin în acest sens se pronunţă doctrina.
Demol. XIX. 318 şi XXV. 211 urm. Laurent. XVI. 452, 455. Larombiere.

Oblig.

IL. Art.

1167, No. 34. Aubry et Rau. II. $ 313, p. 92

urm. Jurisprudența continuă însă a considera și astădi înzăstrarea
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CIVIL. — CARTEA

JUL. — TIT, 11.— CAP. IV. — S-a 1]. ART.

847.

Dacă legiuitorul nostru sar fi mulţumit a elimina, Art. 1090
din codul fr., soluțiunea dată de curtea din București ar fi poate:
la adăpost de ori ce critică. Legiuitorul Român a făcut însă ceva;
inaă mult. Modificând cu desevârșire Art. 930 din codul francez,

el a voit ca instrăinarea bunurilor dăruite

să

remâe

validă

şi

moştenitorii reservatari să nu poată ataca acea înstrăinare, chiar
când donatarul ar fi insolvabil, remănând ca el să poată face, dacă
are cu ce, reducerea în bani, întocmai ca la raport. (Art. 765.)
Această modificare însămnată a legiuitorului Român fâcută
prin Art. 855 fiind necontestată de însuşi curtea din Bucureşti
prin decisia anterioară (Dreptul pe 1884, No. 35), naşte întrebarea: cum s'ar putea oare esertcita, acţiunea în reducţiune în contra barbatului care a primit zestrea, atunci când, în contractul
matrimonial, el joacă rolul unui achisitor cu titlul oneros al femeei,
a unui cumpărător sau a unui creditor, după espresiunea - Jurisconsultului Julian ? ') Cu alte cuvinte, barbatul fiind considerat

ca un sub achisitor al femeei (Demol. XIX. 318. XXIII. 257

şi

XXV. 211), ce facem cu Art. 855 după care, în dreptul nostru,
acțiunea în reducţiune nu este dată în contra terţiilor achisitori,

ci numai

în

contra

donatarilor

sau

a

legatarilor ?

Curtea

din

„Bucureşti a scapat decă din vedere Art. 855, când a dat soluţia,
de mai sus, şi față cu această schimbare radicală a textului francez, mai că am fi dispuşi a, crede că înzăstrarea nu este supusă
acțiunei în reducţiune, cel puţin în timpul căsătoriei, de şi ea este

supusă raportului şi de și această soluţiune distruge egalitatea care
trebue să domnească între membrii aceleași familii și care este

baza

dreptului

succesoral.

Poate

că legiuitorul

a voit

să

favori-

zeze liberalităţile care au de scop înlesnirea căsătoriilor, însă
această favoare nu poate să meargă pănă a despoe pe familia
dăruitorului în folosul familiei donatarului. Cu toate aceste, soluţiunea de mai sus pare a fi singură juridică, faţă cu schimbările
de text ce sau adus legislaţiunei noastre, *) afară numai
dacă
ca un contract cu titlul oneros, chiar în privinţa femeei.
(Vedi D.
P. 48. 1. 66 şi 2. 153. D. P. 62. 1. 298. D.P. 79. 1. 416.)
Veţi
esplic. Art. 975, unde se arată mai pe larg controversa.
Comp. de
pe acum asupra acestei cestiuni foarte controversată. Pand. Fr.

- Râpert. Tom. IN. Action paulienne. No. 132 urm.
*) „E promissione dotis non videtur lucrativa causa esse;
sed quo-

dammodo creditor aut emptor întelligitur, qui dotam petit.“
19. Dig. Lib. 44. Tit. 7.) Vedi şi L. 25 $ 1. Dig. Lib. 42. Tit. (L.9,
“care consideră pe barbat tot ca un creditor. Comp.
1245,
„1246, 1272 urm. cod. civ. actual și Art. 1634, 1636 cod. Art.
Calimach.
?) Vegi în acest sens: Dim. C. Popescu, Dreptul pe 1884, No.
35 şi
Gr, G. Păucesc
u. Oblig. 1. p. 432, No. 415.— Dl. Bonachi nu discută cestiunea, ear Dl. Petrescu (Zestamente, p. 203), admite reducţiunea, luânduse, ca, de obiceiii, după autorii franceji
.
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sar dice, după cum se esprimă Pothier (Donations, No. 220) că,
de şi barbatul este necontestat un achisitor cu titlul oneros, totuși
el trebue să sufere reducţiunea, ca unul ce a primit zestrea sub

această

sarcină,

știind

prea

bine că

ea putea

să

fie

reductibilă

în folosul celorlalţi copii ai înzăstrătorului. (Comp. Demol. XIX. 318.)
Cât pentru cestiunea de a se şti dacă bunurile dăruite cu
titlul de zestre sunt sau nu supuse raportului fictiv. prevădut de
Art. 849, vegi supră, p. 330.
“Condiţiunile cerute pentru

ca reducțiunea
(Art. 847.)

Art. 84.

să poată avea loc.

Art. 847: determină condiţiunile esenţiale pentru ca reducțiunea, să poată fi esercitată. Pentru aceasta trebue ca atât donațiunile cât şi legatele să fie excesive, adecă să treacă peste partea disponibilă.
Moştenitorul care cere reducţiunea trebue să dovedească că Reservatarul
liberalitatea întrece partea disponibilă, conform principiului în- Spamant
scris în Art. 1169: 1) onus probandi încumbit ei qui dicit, non vedeasci, că

qui negat. (L. 2. Dig. Lib. 22. Tit. 3.)

liberalitatea.

Prin urmare, reclamantul în reducțiune va avea două lu- Art. 1169.
cruri de dovedit: 1* el va trebui să stabilească porțiunea bunurilor de care defunctul putea să dispue, care variază după Art.
841, 843; şi 2* că liberalităţile sale întrec această porţiune, ?)
pâritul putând și el, la rândul seu, să combată
această îndoită
dovadă, stabilind, între altele, că reclamantul a primit de la de-

funct mai multe sumi care trebhuesc a fi imputate asupra reservei
sale. (Demolombe. XIX. 246.)
Pentru ca moștenitorul reservatar să fie însă în drept a e- Reserva nu

sercita acţiunea în reducţiune, trebue ca liberalităţile defunctului Ste atinsă
să întreacă partea disponibilă

și să atingă reserva

war fi atinsă dacă el a dispus de
moştenire

bunuri mobiliare

averea sa

suficiente pentru

sa, şi reserva tula dispus

imobilă, lăsând
a complecta

în de imobilele

aceastăiîn moştenire
.

“

-

mobile

suu-

ciente p. com-

:) Laurent. XII. 144. S. Lescot. II. 435, Pand, Fr. L. 3358. Denol. plectarea ei.
XIX. 244. Troplong. IL. 907. Repert. Dalloz. Disp. entre vifs. 1177.
— In caz când defunctul a dăruit toată averea sa, reclamantul nu
va; avea nimic de probat. In acest caz, el va reduce deci liberalităţile, după ce se va fixa mai întăi valoarea bunurilor dăruite.
- “Laurent, XII. 144. Pand. Fr. Donations. |. 3364.
2) Această îndoită dovadă se va face conform dreptului comun. Dovada testimonială şi presumțiunile vor fi deci admisibile de câte
ori moștenitorul reservatar a fost în imposibilitate de ași procura
o dovadă serisă, când, de es., defunctul a făcut o donaţiune deghisată sub aparenţa unui contract cu titlul oneros sau prin persoane
interpuse, sau a făcut un dar manual ocult. Vegi supra, p. 362,

text şi nota 2.
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CODUL

veservă,

CIVIL. — CARTEA

Il. — TIT.

!) de. unde resultă

11.— CAP.

că teștatorul

imobilele sale, lăsând reservatarilor

1V.— S-a

I.— ART, 847.

poate să dispue de toate

numai valori mobiliare, după

cum el poate să autorizeze pe legatar a alege bunurile carei ar
conveni. In toate aceste casuri, moștenitorul nu va avea acţiunea
în reducțiune, dacă reserva sa a remas neatinsă. ?)
Reserva tre-

Tatăl

buc
săficlă- reservă.
sată moștej
uitorilor în- Supusă

tactă.

însă

vre

unei

a,

Art 741,

1) Să

nică

condițiuni,

care... *) utpura moz
(L. 36 $ 1. Cod. Lib.

Inaplicare în
specie

nu poate

direct

nici

indirect

să se atingă, de

î) EL utrebue a.
so lese moștenitorilor
intactă şi liberă,
ne,
x
.

presupunem,

o avere

termen,

sarcină

sau

modalitate

oare

restituatur, după cum se esprimă Justinian.
3. Tit. 28.) „Legitima, dice Art. 972 din

de

es., că

defunctul a lăsat

de 200,000

lei, din

care

100,000

un

singur copil şi

lei în bani şi un imobil

valorând 100,000 lei. Dacă defunctul a dispus de acest imobil, co-

pilul seu nu va putea să ceară reducerea donaţiunei sau testamentului, pentru că reserva sa (100,000 lei) este neatinsă. Este
adevărat că moștenitorul are drept la reserva sa în natură, în specie,
în acest sens că dispunătorul n'ar putea să institue un legatar
universal la care el ar transmite toate bunurile sale sub sarcina de a plăti reserva cu un capital sau alte valori mobiliare
oră imobiliare din patrimoniul legatarului (Demol. XIX. 426), însă

de aici nu resultă dreptul moștenitorului de a reduce donaţiunile

imobilire, pentru ca, el să'și primească partea sa, din imobile, atuncă când, în succesiune, sar găsi valori mobiliare îndestulătoare

spre

ai complecta

reserva.

Art.

741

care

voește

ca,

la

formarea

şi compunerea părţilor, să se dee în fie care parte, pe cât se poate
aceeași cantitate de mobile, de drepturi sau de creanţe de aceeași

natură și valoare, nu este deci aplicabil de cât

atunci,

când mai

mulți comoștenitori împărțesc moştenirea între dânşii. Laurent.
XII. 146. Demolombe. XIX. 427. Pand. Fr. Donations. L. 3098 urm.
Curtea din Caen. D. P. 58. 2. 126.
*) Laurent. XII. 147. 148. Demolombe. XIX. 427 bis. Pand. Fr. 1.
3101. Tot în acest sens este şi jurisprdenţa. Vedi D. P. 58. 2.
126. D P. 67.5. 317. D.P. 75. 2. 15.— Curtea din Chambsry
(D. P. 65. 2. 217) a anulat, ca atingând reserva, o clausă prin care
legatarul fusese autorisat de testator a alege bunurile carei vor
conveni, însă această soluţie este inadmisibilă, căci, pentru a se
ști dacă

reserva

este atinsă, nu

trebue

să se aibă în vedere natura,

ci valoarea bunurilor lăsate reservatarilor.
3) Laurent. XII. 149. Demol. XIX. 421. Aubry et Rau. V. $ 679,p.
545.— Astfel, tatăl nu poate, nici chiar în interesul copilului, săi
rădice administraţia bunurilor reservate, pentru că copilul fiind
proprietarul

reservei

sale,

numai

legea

poate să mărginească eser-

cițiul dreptului de proprietate. (Art, 480.) Laurent. loco cit. Pand.
Fr. ]. 3090. C. Gand. Pasicrisie belge, anul 1851. 2. 285.
*) Vegi Curtea din Galaţi. Dreptul pe 1890, No. 75, p. 602, colona
2 şi Cas. Rom. Dreptul pe 1887, No. 47, p. 374, Demol. XIX. 421,
429. Arntz. IL. 1783. Pand. Fr. [. 3083 urm.— Art. 774 din codul
Austriac (972 Calimach) şi Art. 813 din codul Spaniol de la 1889

sunt formale în această privință.

Lib.

3. Tit. 28,

de inofțicioso

Comp.

festamento.

LL. 32 şi 36

$ 1. Cod

|

CASUL PREVEDUT DE ART. 844.

3697

codul Calimach (774 Austriac), trebue a se da
fără
curată şi slobodă de condiţie şi de alle însăr
cinări,
condiţiile şi celelalte însărcinări se pun numai
la acea
moștenire ce trece peste legitimă. «
Toţi autorii admit însă că tatăl, care ar lăsa, totul
din cantitatea, disponibilă, moștenitorilor reservatari
ar
Sreveze reserva de sarcini posibile și licite, 1) sarcin
i

legatarii

sunt. liberi a nu

ponibilă
trebui

legată lor. Dacă
să

fie esecutate,

veservei. Nimic
să poată
o voeşte

esecuta,

renunțând

ei însă ar primi
opțiunea

nu se opune,

lor

însă

la

legatul,

ne aducând

întârţliere,
pentru că,
parte de
sau parte Grevarea reputea să ne dea
pe care şi licite.

partea

dis-

sarcinele vor

nici

o

atingere

în adevăr, ca moștenitorul reservatar

opta între reserva sa liberă și întreagă, astfel
precum
legea, și reserva grevată de o sarcină, însă compe
nsată

prin un folos din partea disponibilă. 2)
Acest drept de opţiune al moștenitorului reservatar ne
aduce

a vorbi

despre

o aplicaţiune

casul

prevădut

de Art.

a principiilor de mai sus.
Despre

casul prevedut

844,

de Art.

care

nu

este

de cât

844.

Art. 844.— Dacă disposiţiunea prin acte între vii

sau

prin

tespeste cantitatea disponibilă, eredii reservatari au faculta
tea de a esecuta aceste disposițiuni, sau de a abandona proprietatea
cantităţei disponibile. (Art. 517 urm. 550 urm. 841 urm. 845,
1639, 1641 C. C.
Art. 917 C. Fr.)
tament constitue

un

usufruct

sau

o rendită viageră, a cărei valoare trece

Acest text regulează o parte numai din o ipoteză
celebră
și controversată în vechia doctrină franceză, 3) In
adevăr, dacă
presupunem. că, disposițiunea cu titlul gratuit a defunc
tului (donaţiune sau testament) are de obiect un usufruct, un
drept de uz
sau de abitaţiune, +) ori o rentă viageră sau pe viaţă,
după cum
o numește Art. 1639, naşte întrebarea: cum sar putea,
oare sta')

Astfel,

reserva n'ar putea, fi grevată de o substituție

molombe.

XIX.

425,

*) Laurent. XII. 149

2)
*)

431.

și XI. 486. Demolombe. XIX. 430,

oprită.

De-

437. Pand,

Fr. IL. 3109. Aubry et Rau. V. $ 679, p. 545, nota 4. Toullier
. D.
III (partea 1) 734. Comp. D. P. 55. 2. 40.D. P. 70.1, 182. Cas.
Rom. Dreptul pe 1887, No. 47, in considerentele sale, p. 374.

In cât privește partea a doua a acestei ipoteze, veci în/ră,
p. 373.
De și Art. 844 nu vorbește de cât de usufruet, totuşi este
gene- Drept de uz

ralminte admis că și disposiţiunea unui drept de us sau de
tațiune (Art. 565-575) sunt cuprinse în acest text, pentru
asemene drepturi nu sunt, după espresia lui Demolombe, de
niște diminutive ale usufructului. Vedi Demolombe. XIX. 459.
mante. IV. 55 bis VII. S. Lescot. II. 376. Aubry et Mau. V. $
bis, p. 568. Troplong. II. 841. Pand. Fr. Donations. L. 3158.

abisau de abitacă [iune Art.
cât 565—575.
De.684

CODUL
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CIVIL.

— CARTEA

III. — PIT. 1l.— CAP,

sau

este

pili

că reserva

are

în tot-deauna un

nu

IV. — S-a Il. —- ART. 844,

că atât usutructul

este atinsă, pentru

cât şi renta viageră stângenduse cu moartea, usufructuarului (Art.
557) şi a rentierului (Art. 1651), preţeluirea acestor drepturi
din

necert,

caracter

lor

că valoarea

causă

atârnă de esistenţa mai lungă sau mai scurtă a persoanei în folosul cărora ele au fost constituite. :)
Scopul şi
motivele
Art.

844.

Dreptul de
opţiune al
veservatarilor.

Art. 844 are tocmai de scop de a pune capăt acestor diticultăţi, adoptând o măsură propusă de Lebrun în vechia juris-

prudenţă franceză.

Acest text conferă, în adevăr, în asemene ipo-

teză,. moştenitorilor

reservatari

Aceşti din urmă

2 dreptul

de

opţiune.

au alegerea sau de a esecuta disposiţiunea,

fără nici o reducere, astfel cum ea se găseşte constituită, sau de
a. lăsa -donatarului ori legatarului proprietatea deplină a cantităţei
disponibile, ori a remășiței din această cotitate, dacă o parte din
ea să găseşte atinsă prin liberalităţi anterioare. *) Cu chipul a-

')

Un: exemplu ne va lămuri mai bine.
Dacă presupunem o rentă
viageră de 10,000 lei legată unei persoane anume determinată, nu
se ştie positiv la ce sumă se va sui această rentă și, prin urmare,
dacă ea va întrece sau nu partea disponibilă.
In adevăr, dacă această rentă se vă preţelui drept 10,000 lei, presupunându- se că
rentierul va trăi 10 ani, această pr eţeluire va fi cu 90,000 lei prea

mare, dacă el moare după un an de la, constituirea ei, şi în asemene caz, renta va fi pe nedrept redusă. Tot astfel, dacă rentierul
trăeşte 20 de ani de la constituirea rentei, ea nu va fi destul de
redusă, fiind că, în asemene caz,ea va valora în realitate 200.000

lei. Pentru a evita toate dificultățile de calcul la care dă naștere
această ipoteză, legiuitorul a înființat Art. 844, acordând moștenitorului

reservatar

dreptul

de a

cum se găsește constituită, fără nici o

esecuta

disposiţiunea

reducere,

sau

astfel

de a

lăsa

donatarului ori legatarului proprietatea deplină a porţiunei disponibile.— Aceleași motive au servit în parte spre a determina pe
legiuitor a edicta Art. 845. (Vedi supră, p. 346.)

Inaplicarea
în specie a
Art, 1385
Controversă.

”) Când esistă mai mulţi moştenitori reservatari, fie care din ei poate

să esereite dreptul seu de opțiune pentru partea sa. (Art. 1060.)
Art. 1385 nu este deci aplicabil în specie, pentru că beneficiarul
rentei sau usufructului este un achisitor cu titlul gratuit ear nu

cu titlul oneros. Arntz. IL. 1787. Aubry et Rau. V.
569,

nota 6. în fine. Marcade.

II 840. S. Lescot. II 375.
IV. 55 bis VI.— Contră.
analogie Art. 1385 de la
:) Demante. IV. 55 bis IV.—
între aceste două mijloace.
rului sau a legatarului să
ar fi pentru
Eserciţiul

dreptului de
opţiune

are

efect retro-

activ în diua
deschiderei
moşteniret.

el. Bonachi.

Dacă moștevitorul

posiţiuni

de rentă

sau

III.

$ 684

bis,

p.

559. Demol. XIX. 454. Troplong.

Pand. Fr. Donntions. 1. 3149. Demante.
Duranton (VIII. 346) care aplică prin
vândare.
Moştenitorul nu are de cât alegerea
EI n'ar putea deci, fără voea donataalerge la alt mijloc, ori cât de favorabil
1V. p. 17].

reservatar, care se găsește în faţa unei disusufruet

ce'i atinge

reserva,a

optat pentru

abandonarea părţei disponibile. în plină proprietate, precum îi permite Art. 844, esercițiul acestei opţiuni are efect retroactiv, chiar
atunci când

opțiunea

a fost esercitată

după mai mulţi ani, și prin

CASUL PREVEDUT DE ART. 844,

369.

cesta, moștenitorul reservatar este lăsat el însuşi judecătorul intereselor sale. Dacă el crede că liberalitatea defunctului, care
consistă,

întrun

usufruct

sau

m'are'de cât să'și oprească

o rentă

viageră, îi atinge reserva, el

acea reservă,

car restul

să

deplină proprietate donatarului sau legatarului, care nu
plâuge, “fiind că, în acest caz, i s'a lăsat toată averea

putea să dispue defunctul. Această facultate sau
o are moștenitorul reservatar face ca usufructul
maj fie supuse reducţiunei, din causa socotelelor
blematice la care reducțiunea dreptului viager ar
să fie esecutate în

fie înlocuite
O

întregimea

prin

dată

lor, fără

porțiunea

alegerea

făcută

asupra, ei, pentru

că

natar sau legatar un drept

opţiune pe care
sau renta să nu
nesigure şi proda loc, și ca ele

o reducere,

disponibilă

în

deplină

şi acceptată

de

donatar sau

se înțălege de la sine că moştenitorul
reveni

nici

această

reservatar

alegere

câştigat

la

lese în
se poate
de care

sau

să

proprietate.

nu

constitue

legatar, Nu se mai.

mai poate bea

pentru

esecutarea

oi

do- unei accep-

disposițiunei (tă d€ 49

sau ]a. stăpânirea, în deplină proprietate a părţei disponibile. 1)
gatar.
Mai mult încă, Art. 844 nu cuprinde o disposiţie de ordine Disposiţia

publică, de

unde resultă că el ar înceta de a

dispunătorul

ar. fi prevădut, pentru

fi aplicabil

dacă A Etna

casul când renta sau usufructul ordinea pu-

constituite de dânsul ar fi excesive, ca disposiţia să fie redusă în
limitele

părţei

prietate. 2)
„Dreptul

disponibile,

de opţiune

este însă supus unei
Art. 844

fără

nică

pe care

o compensare

il are

în plină

“moștenitorul

*"“%

pro-

reservatar Condiţiunea

condițiuni. Pentru ca el să poată avea loc, ea apei,

cere ca valoarea

disposițiunei

să

treacă

peste

parteade opţiuneal

disponibilă. Aceste cuvinte cuprind, fără nică o îndoeală, o inad- psp
vertenţă din partea legiuitorului, căci, dacă ele sar
litteram, ar trebui să se facă socoteala aleatorie pe
nostru

a voit ţocmai

mai juridică,
dreptul

s'o

evite.

condițiunea

de opțiune

este

După interpretarea generală

neapărată
ca

observa adversă.
care textul

pentru

disposițiunea

şi cea

ca moştenitorii să aibă

care

are

de

obiect

un

urmare, moștenitorul, în asemene caz, va avea drept la fructele
reservei întregi, din diua deschiderei moştenirei. ear nu din diua,

opțiunei sale. Curtea din Riom.

Pand.

Period.

1888. 2. p.

48

și

Pand. Fr. Repert. Donafions. |. 3183.
1) Demol. XIX. 464. Troplone. II. 845. Pand. Fr. |. 3177. „Considerând că opţiunea acordată reservatarului prin Art. 844, dice minoritatea curtei din Galaţi (Dreptul pe 1890, No. 75, p. 604), este
o cestiune

de fapt,

căci

legea

vre o formă particulară ; că
___drevocabilă.

2)

ete.“

Comp.

D.

oferta

P.

52.

și

opțiunea

Și

acceptarea

făcută,

en

la

devine

|

Pand. Fr. IL. 3161. Aubry

"900.

n'a supus

o dată

et Rau (ediţia

2.277.

D.

P.

74.

a 1V)
1.

26.

VIL. $ 684 bis, p.
D.

P.

82.

2,

49.
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usufruci
Indreptarea

III.— TIT.

1. — CAP.

sau 0 rentă viageră, să

nu

treucă peste

fi esact, ar

844,

capitalul,

|

!)

numai peste venitul părței disponibile.
Textul Art. 844, pentru a

1V.— S-a II—ART,

trebui

să

fie

textulu
Art. redactat:
i dacă disposițiunea prin acte înţre vă stu prin
"ment

are

de

venituri
veservalari

Art.
Casurile în

obiect un

usufruct

trec peste acel
au facultatea

sau

o

rentă

al părţei
etc.

In

viageră

acest

sens

810 din codul Italian.
Naşte însă întrebarea dacă dreptul

se

pe care

astfel

testa-

a

disponibile,

ci

căror

moștenitori

vede

redactat

îl are moşteni-

care dreptul torul reservatar de a lăsa donatarului sau legatarului partea dispoate avea ponibilă în deplină proprietate

este aplicabil numai

atunci

când

00, onto” esistă o singură disposițiune de usufruct sau rentă sau mai multe

disposițiuni de asemene natură, ori şi în casul când defunctul a
făcut în folosul unor persoane deosebite, fie denaţiuni succesive
în usufruct sau rentă viageră, fie disposițiuni de asemene natură,
însă în acelaşi timp și disposiţiuni în plină proprietate? Cestiunea,
este controversată: Unii considerând Art. 844 ca escepţional şi
derogatar la principiul general, după care donatarul sau legatarul
are dreptul de a cere însuși obiectul cuprins în disposiția
defunctului, îl aplică numai la casul întăi, 2) ear alții îl aplică şi
la ipoteza,

de

al doile,

pentru

că

scopul

acestui

text

este,

după

cum am vădut, de a face ca moștenitorul reservatar să nu aibă
a suferi șansele necerte şi problematice ale preţeluirei unui drept
Viager, şanse la care moștenitorul ar fi espus nu numai în casul
întâi, dar şi în acel de al doile. In acest sistem Art. 844 este
aplicabil în toate casurile în care esistă o disposiţie de usufruct
sau de rentă viageră, puţin importă, dacă, pe lângă acestea, mai
esistă şi disposiţiuni de nudă proprietate sau de plină proprietate. 3)
1)

E.

Accolas.

IL. p. 428.

Mourlon.

IL. 615.

Pand.

Fr.

844

de cât

L.

3132.

De-

mante. IV. 55 bis II. Marcadâ. II. 557 urm. Demolombe. XIX.
442, Arntz. IL. 1786. Thiry. II. 344. Mass6-Verge. IŢI. p. 146, nota
5. $. Lescot,. III. 370. Cu toate aceste, cestiunea este controversată. Vedi diversele opiniuni arătate în Demolombe, XIX. 440 urm.
și în Pand. Fr. I. 3126 urm. Unii ar voi ca moștenitorul să nn

aibă

dreptul

de opţiune

prevădut

de

Art.

atunci

când

valoarea venală a usufructului sau a rentei ar întrece partea disponibilă (Laurent. XII. 152), ear alţii ca acest drept să poată fi
esercitat în toate casurile, adecă chiar atunci când venitul usufructului au a rentei viagere n'ar trece peste venitul părței disponibile, ceea ce șterge cu desevârşire condiţiunea impusă de text.
Vedi în acest din urmă sens, inadmisibil după noi. Duranton. VIII.
347.

Troplong.

II. 633,

838. Vazeille.

Art.

917,

No.

2.

Aubry

et

Rau (ediţia IV) VII. $ 684 bis, p. 200 teest şi nota 14.
2) Pand. Fr. I. 3139. Proudhon. Usufruct. 1. 344. Duranton.

VIII.

P.82.

2. 49.

2)

347.

Aubry

et Rau.

V. $. 684

bis, p. 569, nota

7.

D.

Demolombe, XIX. 452. Marcade. III. 560. Grenier. LV. 638, nota
a a lui B. Mouillard. Comp. Cas. Fr. D. P. 74. 1. 26.— Vedi și

CASUL PREVEDUT DE ART. 844,
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Ori care ar fi părerea ce sar adopta asupra acestei
cesti- Legatarii sau
y
A
uni, este necontestat că Art., 844 având
N
ii nu
de scop, pe de o parte,
de donatar
pot invoca
a păstra moștenitorilor reserva întreagă, ear
pe de alta, de a da între ei Art.
dreptului de disposiţiune a proprietarului toată
întinderea, posi8iibilă, nu este aplicabil de cât la raporturile dintre
reservatari cu
donatarii și legatarii, nu Însă și la raporturil
e ce donatarii şi

legatarii ar putea să aibă între ei. 1)
Deci, dacă esistă mai mulţi donatari sau
legatari cărora
moștenitorul reservatar le a lăsat deplina
proprietate a „părţei

disponibile,
geră

sau

conform

un

Art. 844,

usufruct

are

acela căruia

drept

la

acea

s'a dat

rentă

o rentă via-

sau

usufruct,

re-

mănend ca aceste disposiţiuni să fie reduse, 2) ceea
ce și presupune Art. 1641. Prin urmare, când Art. 1641 preve
de că renta
pe viață înființată prin donaţiune sau testament este
supusă la
reducțiune,

dacă

întrece Borțiunca

disponibilă, această

reducțiune

nu se referă de cât la raporturile dintre donatarii
sau legatarii
rentei între ei. (Vedi supra, p. 355, nota 3.) Deci, în
cât priveşte raporturile dintre donatari sau legatari între denşii
, ei nu pot
sistemul lui Demante (V. 55 bis V) care restrâ
nge facultatea,
moștenitorului de a lăsa donatarului sau legatarului
deplina pro-

prietate a părței disponibile numai la casul când moșten
irea a, fost
primită sub" beneficii de inventar.
') Demolombe. XIX. 443 urm. 451. Laurent. XII. 153. Demant
e. IV.
55 bis V. Mareade. III. 561. Pand. Fr. 1. 3143. Arntz.
IL 1785.
Mourlon. II. 614 bis. Petrescu (Zest.) p. 245. Accolas. II.
p. 428.
2) Cu toată disposiţia Art. 844 care conferă moștenitorului
reservatar
dreptul de opțiune între

sau a usufructului

esecutarea

constituite

de

fără

defunct

nici

o

și

reducere

abandonarea

disponibile în deplină proprietate cătră donatarul sau
celei rente sau usufruct, legiuitorul n'a făcut în toate

neputinţă preţeluirea dreptului viager.

cepțiunea

admisă

de

Art.

844,

esistă

Prin

urmare,

oare

care

a rentei

părței

legatarul acasurile cu

cu toată es-

casuri

în

care

prevădută

de

Art,

dreptul viager trebue să fie prețeluit, și redus conform principiului
general, dacă el atinge reserva. Preţeluirea, şi reducerea va avea
loc de câte ori va fi vorba de a se stabili raporturile ce donatar
ii
şi

852

legatarii ar putea

și 1641. Vedi
In toate

aceste

să aibă între

și Art. 850.
casuri,

precum

ei, ipoteză

și în celelalte

în care reducerea, Cum

se

va
ar putea să aibă loc, după cum ar fi casul invers prevădut de Art.fac
e preţelui844, adecă când, de es., defunctul ar fi dispus cutitlul gratuit de pă E
piei
nuda proprietate a unei părți mai mare de cât partea disponibilă, „aqucor
ea
în
despăgubind pe moștenitorul reservatar prin aceia căi ar fi lăsatput
ea, să aibă

o

mai

mare

parte

în

usufruct

(vedi

înfră,

p.

3173),

reducerea

se va efectua prețeluinduse dreptul viager după vârsta, și starea,
sănătăţei usufructuarului sau rentierului. (L. 68. Pr. Dig. Lib. 35.
Tit. 2, ad legem Falcidiam.) Awntz. IL. 1785. Aubry et Rau. V. $
684 bis, în fine. Laurent. XIL. 154. Troplong. Il. 975. Duranton.
IV. 632, nota 1. Petrescu. Zestamente. p. 246. Accolas. II. p. 428,

Comp. D. P. 53. 2. 89. D. P. 52.2. 43.

|

loc.

CODUL CIVIL.— GARTEA Ii.—TIT. IL.—CAP. 1V.—$-a IL—ART. 84.

372

nică să ceară, nici să fie siliți a primi partea lor
prietate

din

cantitatea

disponibilă,

pentru

tarii nu pot invoca între ei Art. 844,
ţiune aplicabilă numai reservatarilor.
Formele a-

Legea

bandonărei

nearătând

formele

în care

în plină

pro-

că legatarii

sau. dona-

care stabilește

0 „escep-

moștenitorul

trebue săă lese

părței dis- donatarului sau legatarului proprietatea deplină a părţei dispopohibile. pibile, ea se va putea face prin unact estrajudeciar, remănând a
se recurge la calea judeciară în casurile în care sar ivi oare care
contestaţiuni. !)
Cantitatea

Autorii

se întreabă

disponibilă ese în matură donatarilor
lăsată dona- bunurile

remase

dacă,

sau

în moștenire,

moştenitorii

reservatari

legataritor

de

după ce mai

trebue

să

drepturi viagere

întăi.

și

au

primit

nor au ler reserva lor, sau dacă ei pot să le dee o sumă de bani care sărenatură, ear presinte valoarea

acestor bunuri,

şi deşi

cestiunea

este -contro-

au tn bani. versată, totuși este greu de admis că moştenitorii reservatari ar
putea
bani
după
plină
Caracterul şi

să se achite dând legatarilor sau donatarilor o sumă :de
care ar represinta valoarea cotităţei disponibile;atunci când
însuși termenii Art. 844, ei trebue să lese proprietatea dea cantităței disponibile. 2)
Această, cestiune-ne aduce a vorbi despre alta, nu mai puţin

“fectul banc controversată, şi anume, despre acea de a se ști care sunt
prietăţei co- racterul şi efectul

abandonăii

proprietăţei

ca-

cotităţei „disponibile

itățe dispo- din partea moștenitorilor reservatari?
troversă.
După Demolombe. (XIX. 459. urm), eserciţiul din partea MOŞtenitorilor a dreptului de opţiune prevădut de Art. 844 ar atrage 1)
novaţiune a obligaţiuni lor, şi prin urmare, stengerea tuturor
condițiunilor şi sarcinelor impuse legatarului. Această părere este
însă inadmisibilă, pentru că, după Art. 1130, novaţiunea,
nu se
presupune nici. o dată, şi voinţa dea. o opera o novaţiune tre-

bue să fie cu atât mai puţin presupusă în cașul de faţă,cu cât
nu este vorba, în specie, de un act făcut de părţi relativ la o
convenţiune care să atârne numai de consimţământul lor mutual,
ci de o derogare adusă de legiuiţor dreptului comun în violarea
unei disposițiuni esprese a defunctului. Abandonarea părței disponibile la care este obligat moștenitorul reservatar care. nu voeşte să esecute în totul o dispoșiţie viageră nu este deci de cât
un mod particular de reducțiune, afectând numai obiectul acestei
disposițiuni care, pentru rest, va trebui să fie esecutată, conform
voinţei defunctului. Acest mod de esecutare nu aduce nicio schim-

') Demelombe. XIX. 453. $, Lescot. II. 377. Pand, Ft. [. 3180 urm.
Epitropul care n'ar avea o autorisare „specială din partea consiliului de familie, n'ar fi în drept a esercita, în numele minorului,

opţiunea prevădută de Art. 844. Pand. Fr. Donations. 1.3182.
)

Demolombe. XIX. 458. Pand. Fr. 1. 3163. Aubry et Rau (ediţia a
IV-a) $ 684 bis, p. 200.— Veţi însă Demante. W. 55 his, INI şi

distincția făcută i

acest autor.

FINE DE NEPRIMIRE OPOSABILE ACȚIUNEĂ ÎN REDUCPIUNE.
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bare titlului donatarului sau legatarului, care, după espresia lui
Proudhon, remâne același. Prin urmare, ideea. de novaţiune tre-

bueşte depărtată. 1)
Pănă

acum

ne ăm

ocupat numai de ipoteza

N

textual

prevă- Ipoteza în-

dută de Art. 844,adecă despre casul când donaţiunea san testa- vers acele

mentul

defunctului a avut

de obiect

un

usufruct

sau

o

ventă

Art 84.

viageră. Ce trebue să decidem în casul invers, adecă atunci când Contenversă,

defunctul
părţi mai
tenitorul
usufruct?
Curtea

a dispus cu titlul gratuit de nuda proprietate a--unei
mare de cât partea disponibilă, despăgubind pe moşreservatar prin aceea că a lăsat; o mai mare parte în
Cestiunea este viu controversată: Unii, între cerii şi

noastră

supremă

(Dreptul

pe

1857,

No.

47),

bazânduse

pe spiritul legei şi pe scopul ceși a propus legiuitorul,
Art. 844 şi lu această ipoteză, conferind. şi în asemine caz
nitorului reservatar dreptul de opţiune. *)
Alţii, considerând din contra Art. 844 cao disposiţie
țională (C. București. Dreptul pe 1886, No. 29, p. 226),

plica,

cu

drept

cuvânt,

după

noi, numai

la casul

anume
în

.

aplică
moșteexcepîl a-

prevădut

şi refusă de a întinde la disposiţiunea nudei proprietăti

Art. 844 -prevede pentru casul unei disposițiuni
usufruct. 3)
Neaplicarea în specie a Art. 844 nu resolvă

.

ceea ce.
rentă

sau

încă cestiunea,

pentru că este vorba de a determina dreptul moștenitorului re-:
servatar în fața disposiţiunei nudei proprietăţei, ceea ce earăși a

|

dat loc la neînțălegeri. *)

Despre finele de neprimire

Moștenitorul
tea

fi primit

1)

a

Pand. Fr
2)

oposabile

acţiunei în reducțiune.

carele a renunţatla moştenire nu
cere

reducerea

L. 3168. Laurent.

liberalităţilor

va

mai pu- Renuntare la

defunctului,

XII. 155. Proudhon.

căci,

Ueufruit. L 341.

Troplong. II. 842. S. Lescot. Il. 378. Vazeille. Art. 917, No. 8.
Arntz.

II. 1788.

Demolombe.:
XIX.

466—472.

Vedi

şi

consultaţia

"dată de acelaș autor publicată în D. P. 58. 2.97, în nota. Caqueray.
Revue pratique (anul. 1856—57) Tom. Il. p. 329 urm. Petrescu.
Testamente. p. 241. Comp D. P. 67. 2. 32 și Cas. Rom. Dreptul
pe 1887. No. 47, p. 378. Comp. și C. Galaţi, după trimitere. Dreptul
pe 1890, No. 75, p. 603.— Codul Italian (Art. 810 $ 2) admite for"mal acest sistem,
5) Laurent. XII. 157. Pand. Fr. 1. 3194. Aubry et Rau. VII. $ 684
”
bis, p.:198. Fretel. Revue critique: (anul -1862) Tom. 21. p. 169

urm: Vegi și D.P. 57. 1. 348. D.P;

58.

P. 80.

(decisie casată.)

Tom

„-

2.

97 și Pand.

Chron.

III (anii 1845—1860) 2. p. 183. D. P. 74.5. 378 No.8.D.
1.:345.

Curtea din Bucureşti

1886,'N0;:29, p. 226.

„4)--Vegli diversele soluţii
propuse în Laurent
9
” Pand. Fr, Donafions. |. 3195 urm. - -

Dreptul pe

NI

(XII. 158

utin.) şi în

moştenire.

374

COD.
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pentru

Imputarea

a avea,

IIH.—TIT. II.—CAP. 1V.—S-a 11.— FINE

drept la reservă,

reducțiune, trebue neapărat

și prin

urmare,

a fi moştenitor.

DE

la

NEPRIMIRE

acțiunea

în

1)

Moştenitorul reservatar nu va putea de asemene să esercite

nai neă acțiunea în reducţiune contra donatarilor sau legatarilor, dacă ar
tului asuprafi primit de la defunct un dar sau un legat carearurmaa fiim-

"e

Renunţare

ac

putat asupra reserve! sale. (Art. 845.) (Demolombe.
Acţiunea în reducțiune

XIX.

mai este încă inadmisibilă,

lenea, Ori moştenitorul ar fi renunțat la dânsa,

fie în mod

224)
de câte

espres,

fie

tacitamente, ?) cu toate că ar fi primit moştenirea.
Prescripție.
In fine, acţiunea în reducţiune se stânge prin prescripţia, de

Ant. 18%. 30 de ani, ?) ca ori și care acţiune (Art.

Renunţarea
espresă și ta-

cită da acţiu-

pune
1

1) Vedi supră, p. 296,312
plong. II. 914 urm.

1890),și această pres-

text şi nota 2 și p. 358.—Vegi însă Tro-

2) Renunţarea la acţiunea în reducţiune sau la reservă poate deci fi
și tacită, pe când renunţarea la moștenire trebue să fie în totdeauna espresă. (Art. 695.) Nu trebue deci să confundăm ambele
renunțări, pentru că fie care este cârmuită de principii deosebite.

Comp. Laurent. XII. 162, 163. Demol. XIX. 226. Pand. Fr. [. 3316.

.

Renunţare
espresă.
Renunţare
tacită,

Renunțarea
ca să fie nevoe
Cât pentiu
fapte emanate
de a renunța

espresă trebue să fie certă și neechivocă, fără însă
de vre un termen sacramental. Demolombe. XIX. 227,
renunţarea tacită, ea trebue să resulte din acte şi
de la moştenitor care presupun din partea ni voinţa

la reservă,

pentru

că renunţările

nu

se

presupun.

(Comp. Art. 1130.) Comp. Pand. Fr. L. 3319 urm. Demol. XIX. 298.
Esecutarea sau confiimarea legatului care atinge reserva constitue o renunțare tacită și moștenitorul care a, esecutat sau confirmat legatul nu va mai putea să ceară reducerea lui de cât atunci când va stabili că consimțământul seu a, fost; viciat prin e-

Esecutarea,
san confirmarea ee zatului
Teserva.

roare

(Art.

933), adecă

vile esistente erau

că el a esecutat

suficiente

pentru

legatul, credând

a'și

complecta

că bunu-

reserva

sa.

Laurent. XII. 164, 165. Pand. Fr.1. 3325.— Vedi însă Demolombe
(XIX. 230), după care esecutarea legatului n'ar atrage neapărat

renunțarea tacită la acțiunea în reducțiune, pentru că moștenitorul
a putut să ignoreze adevărata câtime a bunurilor defunctului şi
pentru că ori ce renunțare trebue să fie făcută în cunoștință de

causă, soluţiune care este prea absolută. Comp.
Art. 1167, după
care confirmarea, ratificarea sau esecutarea voluntară a unei do-

națiuni iregulare de cătră moștenitorii reservatari ai dăruitorului
ține loc de renunțare atât în. privinţa viciilor de formă cât şi

în prrivinţa ori cărei alte escepțiuni.
In ori ce caz, însă, simpla aprobare

5)

a testamentului

sau

a do-

națiunei făcută de moștenitorul reservatar nu atrage neapărat, ca
consecință, renunţarea la dreptul de a reduce legatul sau donaţiunea cuprinse în aceste acte. Demol. XIX. 231. Pand. Fr. L 3324.

Lamrent,

XII.

167.

Demolombe.

XIX.

235

urm.

Pand.

Fr. 1. 3335

urm. Aubryet Rau. V. $ 685 quater, p. 586. Duranton. VIII.
378. Curtea Bordeaux. D. P. 72. 2. 177. In Francia, se discută
cestiunea de a se ști dacă prescripția de 30 de ani poate fi in-

vocată numai de donatari și legatari, sau şi de cei de

discuțiune care la noi nu are nici un interes,

nostru, moștenitorul

reservatar

nu

poate

al treile,

pentru că în dreptul

revendica

imobilul dăruit

sau legat de la cei de al treile detentori. (Art. 855.)

FINI

cripție
din

diua

DE

va

NEPRIMIRE

OPOSABILE

începe a curge
morței

ACȚIUNE

ÎN “REDUCȚIUNE.

din diua deschidere

dăruitorului,

sau

.-

375

moştenirei, adecă

testatorului, ')

când

acţiunea

a,

luat naştere, după cum se prevede anume în Art. 38 al ordonanţei
de la 1731.
In codul Olandez (Art. 976 $ ultim), acţiunea, în reducţiune Codul Olan-

se prescrie

prin

3

ani

din

diua de

când

reservatarul

a

primit

dez.

moștenirea. 2)
Donatarul sau legatarul nu vor putea să invoace usucapiunea, Prescripţia de
" adecă prescripția de 10 sau 20 de ani (Art. 1895 urm.), pentru 10 sau 20
de
că el nu

are

un titlu just în sensul legal

al cuvântului, de

oare ce ura. Inadmi-

el n'a dobândit lucrul « non domino, după cum presupune uşu-sibilitatea ci.
capiunea, ci de la adevăratul proprietar. (Laurent. XII. 167.)
Se mai poate încă asimila cu o fine de neprimire contra Respingerea

acţiunei în reducțiune respingerea acţiunei moștenitorului
i
naă
RI
vatar pentru lipsă de
Supră, p. 365 urm.

Despre

probe.

Această

,

reser-„ acţiunei
în p.
Teducţie

4

materie -a fost însă

modurile prin care se poate recunoaşte
disponibilă a fost sau nu întrecută.

tratată

lipsă de
„probe,

dacă partea

Am vădut că, după Art. 847, acţiunea în reducţiune nu
poate fi esercitată de cât atunci când disposiţiile cu titlul gratuit
făcute de defunct au trecut peste partea disponibilă, adecă au
înghițit cu totul sau an atins numai reserva.
Naşte însă întrebarea: cum se va putea şti dacă liberalitățile defunctului au întrecut sau nu partea, disponibilă ? Art. 849
ne arată operaţiunile ce moștenitorii trebue să facă pentru aceasta.
Partea disponibilă fiind o fracțiune a patrimoniului, adecă o jumătate, o treime sau un șfert, în casul Art. 841, ear o jumătate
în casul Art. 843, pentru a se cunoaşte această fracțiune trebue
a se cunoaște intreaga avere a defunctului. Prin urmare, operaţiunea ce incumbă moștenitorilor reservatari este formarea întregului patrimoniu al defunctului.
O dată averea întreagă cu-

-%)
Demolombe.

XIX. 240. Laurent. XII. 169. Troplong. IL. 942. Pand.

Fr. Donations. |. 3340. Vedi şi D. P. 72. 2. 177.

Remâne bine înțăles că prescripţia este, în acest caz, supusă,
ca şi în celelalte casuri, causelor de întrerupere şi de suspensie,

2)

conform dreptului comun. (Art. 1863 urm.)
Pand. Fr. Donations. |. 3346.

Vegi și Art. 1951

din codul Calimach, după

Demolombe. XIX.
|
|

238.

care dritul de a res-

turna cu totul arătarea voinței celei mai de pe urmă, de

a

vea

pămân-

moștenirea din testament sau

fără testament,

lipsei legitimei sau legatum,

se întinde,

obiceiul

tului, în termen de 40 de ani, ear tânguirea asupra testamentului
neoficios se prescrie prin 5 ani. Comp. Art, 1487 din codul Austriac
care atât pentru aceste acţiuni, cât și pentru altele, prevede o

prescripţie scurtă numai de trei ană.

25

|

Art. 1951

cere Cod. Cali-

de a ccre îndeplini.

după

Art. 1863
urm.

mach.
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noscută,

partea
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disponibilă

şi prin urmare

reserva

se vor

socoti

după calitatea, şi în casul Art. 841, după numărul moștenitorilor
reservatari. Apoi, se vor esamina liberalitățile defunctului, sprea
se vedea care sunt imputabile asupra reservei, şi care asupra părței
disponibile. O dată această imputațiune făcută, se va vedea dacă
partea disponibilă a fost întrecută, și cu cât anume, în care caz,
moștenitorii vor avea acţiunea în reducţiune, dacă ei mau renunțat la densa sau dacă ea nu sa prescris. (Vedi supră, p. 373 urm.)
Despre

ordinea

în care

trebue să se reducă
defunctului.

liberalităţile

O dată partea disponibilă determinată, toate liberalităţile care
o întrec sunt reductibile. Deci, dacă liberalităţile defunctului nu trec
peste partea disponibilă, așa în cât reserva a remas intactă, moştenitorii

vor

lua reserva

lor

din

averea

remasă

defunctului,

fără

a se reduce vre o liberalitate. Nu se vor reduce, deci, de cât liberalităţile acele care vor atinge partea de moștenire reservată
de lege descendenților și ascendenţilor din gradul întâi și numai
întru atâta întru cât ar trece peste partea disponibilă. (Art. 847.)
Care liberalităţă se vor reduce insă mai întăi ? De sigur cele
din urmă, fiind că ele sunt acele care atacă reserva.
Trei casuri se pot întâmpla în practică: defunctul a putut să facă numai
donaţiuni, sau numai legate, sau,în acelaşi timp,și donaţiuni și legate. -

10

Casul întâă. — Defunctul

Art. 850
națiune ; după
dânsa, și aşa
487 urm. 851
Reducţiune
după ordinea,
daței,

Când
ferite

a făcut

numai

daruri între vii,

$ 2. Reducţiunea se va începe de la cea din urmă dosevârșirea acestia, se va trece îndată la cea a doua după
pe rând pănă la cea mai veche donaţiune. (Art. 801,
urm. Art. 923 C. Fr.)

defunctul

timpuri,

ele nu

a făcut mai multe
sunt

donaţiuni între vii în di-

toate reductibile

după

analogie, ca le-

gatele (Art. 852), ci reducţiunea începe de la cea din urmă donaţiune, trecându-se apoi la a doua, și aşa mai departe, pe rând,
pănă la cea mai veche. Qui prior est tempore, potior est jure.
Reducţiunea se face deci după ordinea datei, soluţiune care
era admisă și la Romani (IL. 7 şi 8. Pr. Cod. Lib.:3. Tit. 29 și
Nov. 92. Cap. [. Pr.), pentru cuvânt că ultimele donaţiuni sunt. acele care trec peste partea disponibilă, de vreme ce donaţiunile
anterioare, făcute în limitele părţei disponibile, au conferit donatarilor. drepturi irevocabile asupra bunurilor dăruite. (Art. 801.)
Acest mod de reducţiune este deci o consecință a irevocabilităței
darului. 1)
') Mourlon.

Il.

1814.—Deci,

635, Demol.
dacă

XIX.

presupunem

572. Laurent. XIL. 183. Arntz. II.
că

defunctul

care a dat 40,000

lei

ORDINEA REDUCEREI LIBERALITĂ'ȚILOR. — ART. 850 $ 2.
Dacă
același

>

mai multe

act sau prin

donaţiuni au fost făcute
acte

37%

în aceeaşi (i prin Inaplicare

.
[oa
deosebite,
toate donaţiunile

vor

|

N
fi reduse

în specie

Art 1379. a

prin analogie (pro ratu), afară de casul în care donaţiunile făControversă.
cute în aceeași di la două persoane deosebite ar arăta oara confecţiunei lor, în care caz se va reduce mai întâi donaţiunea făcută mai tărgiu. Art. 1779, după care ipotecele înscrise în registre în aceeaşi di au acelaşi rang nu este deci aplicahil în specie. 1)
„Deşi este de presupus că legiuitorul prin admiterea, ordinei Reducere
a

în care Ada
donaţiunile trebue
să
,

fie reduse s'a referit mai
cu samă după
ordinea
,
cronol6gic
ă

“
la donaţiunile făcute prin acte autentice
(Art. 800

şi 813), pen- se aplică la

îru că ele au în tot-deauna o dată certă care face dovadă pănă toate donaţige

la înscrierea în falș, totuşi este generalminte
este aplicabil

la ori ce liberalităţi între

vii,

admis

deşi

că Art. 850

ce

ele n'ar fi fost

făcute în formele prescrise de lege, precum sunt donaţiunile deghisate sau ascunse sub forma unui contract cu titlul oneros (vedi
supră, p. 160 urm.), donaţiunile manuale (vedi supră, p. 138
urm.), donaţiunile făcute între soţi în timpul căsătoriei, deși ele sunt
revocabile (Art. 937), donaţiunile de bunuri viitoare (Art. 821,
933) etc. Intr'un cuvânt, Art. 850 se aplică la toate donaţiunile
în genere,

și ele vor

fi reduse

a se distinge între forma
urmate,

persoana

după

ordinea lor cronologică,

fără

și causa, lor, modalităţile de care au fost

dăruitorului

sau

a donatarului

din codul Italian este formal în această privință.

etc. 2) Art.

1091

lui Primus, 30,000 lei lui Secundus şi 30,000 lei lui Zerţius, la,
date diferite, lăsând la moartea luio avere de 20,000 lei şi un singur fiu ca moștenitor, masa compusă conform Art. 849 fiind de
120,000

lei,

reserva

cuvenită

partea disponibilă 60,000
sind

în averea

defunctului

descendentului

lei. (Ast. 841.)
de

cât 20,000

este

60,000

Deci, moștenitorul

lei, ear

negă-

lei, va lua cei 40,000 lei

care îi lipsesc pentru complectarea reservei sale din ultima donațiune care este acea făcută lui Zerfius, 30,000 lei şi 10,000 lei
din donaţiunea făcută lui Secundus. Astfel Terţius nu. va păstra

nimic din
luate din
cundus se
dent, ear

donația lui, pentru că bunurile ce i s'au dăruit au fost
reserva descendentului ; de asemene, donațiunea lui Seva, reduce la 20,000 lei, 10,000 lei luânduse de descen-.
Primus va păstra întreaga donaţiune de 30,000 lei ne-

atinsă, pentru că bunurile ce-i s'au dăruit au fost luate numai din
partea disponibilă şi mau atins reserva.
Art. 1283 şi 1284 din codul Calimach (951 Austriac) declară Dreptul nos-

din

contra

toate donaţiunile

reductibile după analogie, soluţiune tru anterior.

care, înaintea ordonanţei de la 1731 (Axt. 34), era admisă în Fran- 1284 Codul
cia, atât de unii autori cât și: de parlamentul din Paris (decisia
Calimach.
Pawverolles) din 14 Martie 1675. Armtz. II. 1814. Demol. XIX. 572.
1) Armmntz. Il. 1814. Laurent. XII. 185. Demol. XIX. 585, 586. Aubry
et Rau. V. $ 685 bis, în fine. Mass6-Verge. III. p. 149, not. 8.$.
Lescot. 1. 515. Troplong. II. 1002.-Pand. Fr. Donations. Î. 3473
urm.— Contră, Repert Dalloz. Dispositions entre vifs, 1217.
*) Pand. Fr. 1. 3428 urm. Maread, IIL. 600. Demolombe. XIX. 573
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Ordinea, reOrdinea stabilită de art. 850, după care reducţiunea trebue
oorel dani să aibă loc cu începere de la ultima donaţiune, trebue să fie ur"fi moditicată mată nu numai în lipsa ori cărei prescripții speciale din partea

de păruitor, dăruitorului, dar chiar și atunci când el ar fi derogat
disposiție

prin

o

annme

fie în una

sau

mai

clausă

multe

din

la această

înscrisă fie în testamentul

donaţiunile

sale,

pentru

seu,

că princi-

piul irevocabilităței darului este un princip de ordine publică la
care nu se poate deroga prin convenţiuni particulare. *) (Art. 5.)
Paguba care
Reducţiunea
donaţiunilor după ordinea lor cronologică, cu

„esultă
din începere de la cea mai de pe urmă
tea donata- controversă

serioasă

atunci când

ulii Supis gând bunurile care
cade numai presupunem,

*mrului. ţiune

au

în adevăr,

conte
do pusă după Art. 849

$ 2), presintă o

supus reducţiunei, per-

fost dăruite, a devenit insolvabil.

că defunctul

de 10,000 lei, lui

care mare lăsând un descendent

(Art. 850

donatarul

a făcut lui Primus

Secundus o donaţiune

Să

o dona-

de 12,000 lei,

și nici o avere în moștenirea sa. Masa com-

fiind de 22,000 lei, reserva descendentului”

natarilor
an- este de 11,000 lei (Art.

841), pe care,

conform Art. 850 $ 2,

Cobtiarsă. El trebue so ceară de la Secundus, pentru că, după ordinea cronologică,

el este

ultimul

Secundus va fi insolvabil?
întrebuințată

prin

donatar.

Ce

se

va

întâmpla

însă

când

Descendentul a cărui reservă a fost toată

liberalităţi,

pute-va,

el s'o

ceară

de

la Primus,

donatarul anterior ? Cu alte cuvinte, cine va trebui să sufere paguba, care resultă din insolvabilitatea donatarului supus reducţiunei ? Unii ar voi ca toată insolvabilitatea donatarului supus reducțiunei să cadă numai în sărcina donatarului anterior, pentru
că moștenitorul ar avea, după Art. 850 $ 2, dreptul dea reduce donaţiunile pănă la complectarea reservei sale. In această părere, pe care unii o admiteau şi sub ordonanța de la 1731,?)
descendentul

care

ar

fi p pus

în

imposibilitate

de

a'siȘ

lua

reserva

urm. Laurent. XII. 185 urm. Arntz. II 1817. Mourlon. Il. 624 urm.
Casurile în
care dărnitorul la putea

1)

na reducți-

Aubry et
Laurent.
Cas. Fr.
ducţiunei

Rau. V $ 685 bis, p. 579.
XII. 184. Demol. XIX. 582. Pand. Fr. 1. 3422. Vedi însă
D. P. 72. 1. 81.— Dăruitorul ar putea regula ordinea renumai atunci
când mai multe donaţiuni ar fi fost fă-

cute în același

unei.

timp

prin

acelaşi

act,

pentru

că

ele

având

toate

aceeași dată, sunt reductibile prin analogie, şi dăruitorul poate,
în asemene caz, să declare ca unele se fie reduse înaintea, celorlalte, fără a aduce vre o jignire nici ordinei publice, nici dreptu-

9
—

rilor donatarilor.

Laurent.

XII.

184.

Demol.

XIX.

582.

Pand.

Fr.

I. 3423. Voința dăruitorului poate să se manifeste în această privință nu numai în mod espres, ca pentru reducerea legatelor (Art.
_853), ci şi tacitamente. Laurent. XII. 184. Pand. Fr. I. 3425 urm.
Curtea din Agen. D. P. 50. 2. 111.— Contrâ. Demolombe (XIX.
582) care aplică prin analogie Art. 853.
Bourjon. Sicces. II. Cap. X, No. 73, 74. Lebrun. Succes. Lib. II,
Cap. 3, Sa VIII, No. 95,
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850 $ 2.

sa de la Secundus, din causa insolvabilităţei sale, ar putea să reducă donaţiunea anterioară făcută lui Primus. 1)
Intr'un

alt sistem intermediar, se propune de a se repartisa, cu

analogie, adecă într'un mod proporţional (pro rata) paguba, care
resulţă din insolvabilitatea ultimului donatar între moștenitorul re-

servatar şi donatarul anterior. ?)
In fine, în ultima părere, care

necontestat

este

|
mai ju-

cea

ridică, deşi mai puţin respândită, paguba întreagă care resultă,
din insolvabilitatea ultimului donatar va privi numai pe moşteni-

torul reservatar,
de neprimire să

pentru că donatarul anterior poate prin o fine
respingă acţiunea moștenitorului reservatar, de

vreme ce iiberalitatea sa nu poate fi supusă reducţiunei prin efectul

unuj

eveniment posterior,

ca una

ce, din capul locului, a fost făcută

singură

admisibilă

de defunct asupra părței sale disponibile. 2) (Art. 847 şi 850
Din

această

teorie,

în

specie,

$ 2.)

resultă,

că Donatarul e-

nică donatarii care au suferit reducţiunea nu pot să aibă recurs vins n'are recurs în contra
în contra donatarilor anteriori, de vreme ce cele dintăi donaţiunicelorlalți do-

fiind făcute

asupra

părţei

reducțiune. *) (Art. 850
1)

Aubry

et Rau.

V.

disponibile,

sunt

la adăpost

de ori ce Co

$ 2.)

$ 685

fer, p. 583,tecst

996, 997. Toullier D. III. (partea 1)

lin, ete. Cas. Fr. D. P. 82. 1. 313. Acest

şi nota

137. Grenier.

9.

Troplong. II.

II. 632.

Mer-

sistem se vede formal admis

prin Art. 891 $ 2 din Ante-proiectul de revisuire.
„De câte ori
esistă conflict între donatar şi un reservatar, legea trebue să se
pronunţe pentru moștenitorul de sânge, dice Laurent în Ante-proiectul de revisuire (III p. 495), căci nu se poate admite ca dreptul reservatarului să peară cât timp esistă un donatar contra că-

vuia, reducțiunea poate să fie admisă.“

*) Demolombe. XIX. 606. Maread€. III. 602 urm. Duranton. VIII. 339.
B. Mouillard asupra lui Grenier. Il. 632, nota a. Demante. IV.
61 bis Il. S. Lescot. II. 517. Arntz. II. 1815. Mass6-Verge. III. p.
151. Thiry. IL. 350. Petrescu. p. 262. B. Lacantinerie. II, 444. Q.
Lyon. Sirey. 56. 2. 209. Comp. Pothier. Donations entre vifs. Tom.
VIII, 236 şi Introd. la tit. 15 al cutumei din Orlâans, No. 81.

5) Laurent. XII. 191 și 203. Mourlon. IL. 637. Pand. Fr. |. 2481 urm.
Valette,

la curs. E.

Accolas.

II. p. 443.

Curtea

din

Amiens.

D.

asupra

cutu-

P.

53, 2. 127 și D. P. 55. 2. 108. Acest sistem era admis de unii și

sub

regimul

ordonanţei

mei din

Paris, tit. 14,

Coutume

de Paris,

Art.

de la 7731.

partea
298, No.

Vedi

a II-a

Lemaitre,

cap.

I,

p.

450.

11.

Ferritre.

*) Laurent. XII. 203. Pand. fr. L. 3483 urm.— Contră. Mareade. III.
604. S. Lescot. IL. 517. Dalloz. Repert. Disp. entre vifs, 1278,
după care donatarul obligat la plata reservei ar fi subrogat (Art.
1108 $ 3) în drepturile reservatarului în contra donatarului insolvabil, pentru casul când el ar fi redevenit earăşi solvabil mai în
urmă, soluţiune care este inadmisibilă chiar în ipoteza când s'ar
admite că moștenitorul ar avea recurs în contra donatarului anterior, în caz

după

de insolvabilitate a donatarului

posterior,

Art. 1108 $ 3, subrogaţiunea având loc de drept

pentru că,

în folosul

natari.
ntroversă,
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

20

Casul

III. — TIT. I1.— CAP. 1V. — S-a 11.

al doilea.
— Defunctul

a făcut

— ART.

numai

852, 883.

legate.

Art. 852.— Se vor reduce cu analogie atât legatele universale
cât şi cele particulare. (Art. 775, 853 urm. 888 urm. 893, 894 urm.

899

urm.

909

C.

C. Art.

96

C.F.)

i

Art. 853. — Când testatorele va declara ca un legat să fie plătit
preferindu-se cele-lalte, acest legat nu va fi supus la reducţiune, de cât
după ce valoarea celor-lalte legate nu va împlini reserva legală. (Art,

852 C. C. Art. 927 C. Fr.)

Reducerea,
legatelor.

care

925

din

codul fr. ca

deprisos.

în

Art.

de

întreaga parte

Codul
Art.

998.

s'au

eliminat

de

legiuitorul

apucase a dispune

disponibilă, legatele

nostru.

prin

daruri între vii

care ar fi fost lăsate în urmă

nu vor fi reduse, ci vor cădea de la sine, vor remâne caduce,
după cum se esprimă Art. 924 şi urm., adecă nu vor mai produce nici un efect, pentru că toate testamentele având, în privinţa drepturilor ce resultă din ele, data morţei testatorului (Art.
801), chiar când ele ar fi anterioare în data donațiunilor între
vii, testatorul a dispus de o avere care nui mai aparținea și care
era a moștenitorilor reservatori, de oare ce el dispusese mai înainte |
de întreaga sa parte disponibilă prin daruri între vii. Art. 925
din codul fr. prevede anume că, în asemene caz, testamentul este
caduc, text care a fost eliminat de legiuitorul nostru, ca de pri-

sos, pentru

Calimach,

852

Deci, dacă defunctul

Eliminarea,
Art.

|

Inainte de a atinge donaţiunile, reducțiunea lovește mai întâi
legatele (Art. 850 $ 1), pentru că donaţiunea transmițând donatarului proprietatea lucrului dăruit încă din momentul perfecţiunei
contractului (Art. 801), dăruitorul nu poate să atingă drepturile
dobândite de donatar prin niște disposiţiuni testamentare care n'au
să aibă putere de cât la moartea testatorului. (Art. 802.)
Pentru ca legatul să fie supus reducţiunei, trebue ca să esiste încă în averea, testatorului o parte din averea disponibilă
pe care el a întrecut-o. De aceea, art. 926 din codul fr. prevede
că disposiţiile testamentare sunt reductibile când ele vor întrece
fie cotitatea disponibilă, fie porțiunea din această cotitate care ar
remânea în urma deducerei valorei donuţiunilor între vii, cuvinte

că, după cum

observă

Marcadâ

(III. 612),

acest text nu

este de cât consecința principiului înscris în Art. 850. (Vedi și
Laurent. XII. 175.)
Cum se vor reduce însă! legatele în caz când reducțiunea
va putea să aibă loc?
Art. 998 din codul Calimach (783 Austriac) prevede că „când
judecata va da dreptate celui înstrâmbăţit moştenitor neapărat ca
să iee partea moştenire sau legitima, ori lipsa din legitimă, se îndatoresc scrișii în testament moștenitori so îndeplinească după
aceluia care, fiind obligat, cu alții sau pentru alții la plata datoriei, are interes a o achita, nu se poate dice, în specie, că reserva
este o datorie care cade în sarcina tuturor donatarilor. (Art. 850 $ 2.)

Y
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analogie, împreună cu toate rodurile și veniturile ce s'au luat din
vremea întrărei lor în moștenire.“ !)
In

dreptul

vechii

francez,

reducţiunea

era

din contra

pro-

Dreptul

porțională numai atunci când legatele aparţineau la aceeași cate- Vechii frau-

gorie, adecă când erau toate sau universale sau particulare ; în caz
însă când erau și legate universale şi legate particulare, reserva
se lua ma; întâi de la legatarii universali?) care sufereau singuri reducţiunea, fiind obligaţi a plăti legatele particulare, şi numai în
subsidiar de la legatarii “particulari.
Codul actual, pentru a evita ori ce echivocă, s'a depărtat; în Codul actual.
totul de la aceste

regule,

admițând

reducerea

proporţională

sau

cu analogie (pro rata) a, tuturor legatelor în genere, fără a se
distinge dacă toate sunt universale sau particulare ori singulare,
după cum le numeşte Art. 899 urm., sau dacă unele din ele sunt
universale 5) și cele-ialte particulare. Nu se distinge de asemene

dacă legatul are de obiect un lucru mobil sau imobil, un lucru
corporal sau incorporal, un lucru determinat numai în specie, în
cantitate sau şi în individualitatea sa (corp cert) etc.*)
1)

În privința codului

Caragea,

vedi Art. 41

lit. c, partea IV, cap. 3. Codul Cara-

ear în privința dreptului Roman, vedi L. 32. Cod. Lib. 3. Tit. 28,ea şi dreptul
precum și Nov. 115, cap. 5, Pr. cap. 3$ 14 șicap.4$9.
Roman.
2) In ţările de drept scris, unde se aplica dreptul Roman, legatarii
universali aveau însă dreptul de a opri a patra parte din fie care
legat (quarta falcidia), fără a se distinge dacă esistau sau nu reservatari. Demolombe. XIX. 548. Laurent. XII. 176. Pand. Fr.
Donations. 1. 3371. Marcade. III. 616.
2) Art. 852 vorbind de legatele universale (Art. 888 urm.) cuprinde Legate cu

fără nici o îndoeală în această espresiune şi acele cu titlul uni- titlul univer
versal sau a, unei fracțiuni de moştenire (Art. 894 urm) și chiar sal. Art, 888
sub-legatele care ar fi fost puse în sarcina unui alt legatar particular, pentru că regula, reducțiunei este aceeași pentru toate le-

”

gatele. Demolombe. XIX. 556, 557. Pand. Fr. [. 3383 urm. Demante. IV. 64 bis I, nota 1. In cât priveşte sub-legatele puse în

sarcina altui legatar, vedi Laurent.
*)

XII.

177

și Cas.

Fr.

62. 1. 411.
Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1886, No. 47. Demol. XIX. 558
Pand. Fr. 1. 3387 urm. Laurent. XII. 181. Aubry et Rau.

685 his, ab initiv, text şi nota 2. Demante. IV. 64 his
ar voi, ce e dreptul, ca legatele unui corp cert să nu

D.P.

urm. Legatele unui
V. $ corp cert și

II. Unii detertninat,
poată fi COniroversă.

reduse de cât în urma legatelor bănești și a lucrurilor nedeterminate, așa în cât ar urma ca legatele de corpuri certe să fie plătite cu preferență înaintea legatelor de lucruri nedeterminate (CoinDelisle,

Art.

927,

No.

12. B. Monillard

asupra

lui Grenier. Il. nota

d), însă Art. 852 nefăcând în această privinţă vre o distineţiune,
nici o causă legitimă de preferență nu poate să esiste între legatul

unui

corp

cert

și legatul

unei :cantități, dacă

manifestat espres voința sa

conform

Art.

853.

99 și 100. D. P: 61.1.

D.P.62.

1.411.

testatorul

Vedi

Pand.

n'a

Fr.

Donalions. |. 3391 și autorităţile citate acolo. Idem. D. P. 51. 2.
457.

D.P.

63.

2. 152.

CODUL

CIVIL.— CARTEA

Această
data

III.—TIT.

IL—CAP.

1V.—S-a

soluţiune este admisibilă, ori

testamentului,

pentru

că,

precum

IL—ART.

852, 853,

care ar fi forma sau

am

vădut,

toate

testamen-

reserva,

cât şi în

tele au, în privinţa drepturilor ce resultă din ele, ateeaşi dată,
adecă data morţei testatorului. (Art. 802.) (Demolombe. XLĂ. 542,
545. Laurent. XII. 174, 176.)
De asemenea, regula după care reducţiunea, legatelor trebue
să se facă cu analogie, fără nici o deosebire, afară de casul când
testatorul a dispus altfel (Art. 853), este aplicabilă atât în casul

în care

Modul cum
se face reducerea într'un
legat universal şi particular.

ele

întrec

partea

disponibilă

şi ating

casul în care activul succesoral nu este îndestulător spre a putea
achita pe deplin toate legatele. !)
Naşte însă întrebarea : cum se va opera reducțiunea, proporțională întrun legat universal şi un legat particular? Pentru aceasta, trebue să ne închipuim că moștenitorul reservatar nu esistă, determinând, în asemene ipoteză, partea ce sar cuveni fiecărui dintre legatari, şi apoi să imputăm reserva cu analogie asupra fie-cărui legat.
Un

esemplu

ne

va

lămuri

mai

bine:

Să presupunem

că moş-

tenirea, se compune din 80,000 lei şi că defunctul, având un singur
copil, a instituit pe A legatarul seu universal, pe B legatar cu titlul
universal pentru '/,, adecă pentru 20,000 lei, şi pe C legatar cu
titlul particular pentru 40,000. Dacă n'ar fi esistat nici un MOştenitor reservatar, 0 ar fi avut 40,000 lei, B 20,000 lei și A
20,000 lei. Fiind că esistă însă un moștenitor a cărui reservă e
de 40,000 lei (Art. 841), presența acestui moștenitor va face ca,
fie-care legat să fie redus cu analogie pe jumătate. Astfel, C va,
lua 20,000 lei în loc de 40,000; B va lua 10,000 în loc de
20,000 şi A 10,000 în loc de 20,000, ear partea astfel redusă
care e de 40,000 lei va compune reserva moştenitorului. 2)
Legatul unui cop cert find supus reducțiunei în tocmai ca şi
legatul unei cantităţi, de aici resultă că nu trebue să facem nici
o deosebire îutre diferitele legate de corpuri certe, aşa că legatul
unor obiecte divisibile, de es., a unei moșii, a unui imaș, a uneili-

vedi etc. va fi reductibil pro rata întocmai
indivisibil, precum

ar fi acela

al unei fabrici

ca, legatul unui lucru
sau

usini, a unui

cal,

a unei statui ete. Demolombe. XIX. 561. Pand. Fr. Donations.
|.
3399. S. Lescot. IL. 531. Duranton. VIII. 365.
1) „Considerând, dice Tribunalul de Iifov, că principiul pus în
Ast.
852 este general și are aplicațiune în toate casurile de reducţiune,
fie pentru

atingerea,

reservei,

fie pentru

plată

de

datorii,

şi aceea

ce confirmă mai mult aceasta este că nicăiri legiuitorul nu vorbește despre modul reducţiunei în caz de deficit.& Dreptul pe
1886,
No. 47. Idem. Demante. IV. 64 bis II. Demolombe. XIX. 566.
Comp.
2)

D.

P. 63.

Comp.

2.

152.

Arntz. IL. 1816. Thiry. IL. 348.

Accolas, II. p.

cade, MIL. 614. Mourlon. Il. 638. Demolombe,

rent. XII.

177. Duranton,

VIII. 363.

442,

Ma-

XIX. 568 urm. Lau-

ORDINEA

REDUCEREI

Legea, nearătând cum

LIBERALITĂȚILOR.

852, 853.
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se face reducţiunea legatelor, se înţă- Reducţiunea

lege că ea, se va face în natură, de
biecte susceptibile

— ART.

câte ori va fi vorba

de divisiune, precum

de o- legatelor se

ar fi o moşie, o sumă de

tură.

bani etc., pentru că moștenitorii reservatari având sezina bunurilor
din care se compune
moştenirea (Art. 653), legatarii vor cere
legatul lor de la reservatari (Art. 889, 891, 895, 899) şi'l vor
dobândi redus cu analogie, după regula Art. 852.

De câte ori deci, lucrul legat este un lucru cert, şi determinat, el va fi împărţit între legatari şi reservatari. In casul însă
în care împărțeala în natură ar fi cu neputinţă, se va aplica prin
analogie

Art.

1388,

adecă obiectul legat

se va vinde

prin

licitaţie

publică, și preţul eșit din vândare se va împărţi între moştenitori şi legatari. !)
Reducerea proporțională a tuturor legatelor fiind întemeiată
pe voința

presupusă

a defunctului

nu

va

avea

loc de

Aplicarea
1

câte

Ant. 853.

ori el

a arătat o voinţă contrarie, manifestată în. termini espreşi, fără
a se cere însă întrebuințarea vre-unui termen sacramental. ?)
Testatorul ar putea deci să ordoane ca unele legate să nu fie reduse de cât în urma altora, pentru că preferenţa ce el o
manifestă,

pentru

unele

rile reservatarilor.
totul de reducere,
celor-lalte

legate,

din

legate

nu

atinge

întru

nimic

dreptu-

El ar putea chiar să scutească un legat cu
dacă reserva sar putea împlini din reducerea
de

unde

resultă

că

legatul

scutit

de

reducere

va fi cu toate aceste redus pentru ceea ce n'ar ajunge din reducerea, celor-lalte legate, fiind că preferenţa ce testatorul a ară)

Laureut.

XII.

182. Demolombe.

XIX.

569

urm.

Pand.

Fr.

I. 3416

urm.
— Dacă însă licitaţiunea ar fi cu neputinţă, precum ar fi, de
es,, în casul în care defunctul ar fi legat unui proprietar vecin o
servitute

de vedere

sau

de

trecere

asupra

uneia

din

proprietăţile

sale (comp. L. 80 $ 1. Dig. Lib. 35. Tit, 2), legatarii vor păstra
lucrurile indivisibile, fiind datori a plăti moștenitorilor reservatari
suma pănă la concurenţa căreia legatul lor este supus reducţiunei.
Comp. Duranton. VII. 366 şi Pand. Fr. Donarions. IL. 3419.
>)

De şi textul

nostru

nu

prescrie

în

termeni

formali,

după

cun Deosebirede

prescrie textul corespundător francez (927), ea declarațiunea tes- redacţie în
tatorului
să fie espresă,
aceasta
însă se înţălege
de lapasine, peutru
aparență
de
h
.
5
.
> au
la codul fr,

că reducerea

proporţională

a tuturor

legatelor fiind

încă

odată

în

temeiată pe voinţa presupusă a testatorului, nu se poate admite o
altă voinţă din partea lui de cât atunci când ea este manifestată
în termeni espreși. Voința esprimată în mod tacit de testator n'ar
fi deci îndestulătoare pentru a face o derogare la reducerea proporţională prevădută de Art. 852. Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1886,

No. 47, p. 367.—Vedi
care,

cu toate

că textul

insă Toullier

(III. partea

fr. cere anume

o derogare

1)

159,

nota

4

espresă, admite

totuși că preferenţa testatorului poate fi manifestată și tacitamente,
ceea ce, după cum observă
cu însuși texțul legei,

Laurent (XII.

180),

este în contradicere
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

tat pentru

un

legat

II. — TIT. U.—

se

respectă

CAP.

numai

1V. — S-a I1.— ART. 850, 851.

întru

atâta

întru

cât el

lasă intact dreptul moștenitorilor reservatari.
Legatarii pot şi ei de asemene să deroage, prin comuna, lor
înţelegere, la reducerea proporţională alegatelor prevădută de
Art.
852, dacă însă bine înțăles prin această derogare, ei n'ar
aduce
nici 0 jignire reservei moștenitorilor. ')

Casul al treile.

— Defunctul

a făcut în acelaşi timp

și donațiuni și legate.
Art. 850 $ 1. — Intâi se vor reduce

când

bunuri cuprinse

disposiţiunile testamentare;

în aceste disposiţiuni nu vor mai fi, atunci numai

se va face reducțiunea donaţiunilor. (Art. 801, 851 urm, C.
C. Art, 923

ŞIC.Fr.)

In caz când defunctul a făcut, în același timp şi donaţiuni
şi
legate, se vor reduce mai întâi legatele și apoi donaţi
unile, şi aceasta chiar când testamentul ar fi cu mult anterior donaţi
unei, 2)
pentru că testamentul nu are, în privinţa efectelor sale,
de câto
singură dată, acea a morţei testatorului. (Vedi supră, p.
382.)
Reservatarii nu se vor atinge deci de donaţiunile făcute
de
defunct de cât atunci când ei n'au putut să'şi comple
cteze reserva din reducerea legatelor. Această disposițiune se esplică
prin

următoarele

motive :

10

dreptul

legatarilor

este

tot-deauna

pos-

terior acelui al donatarilor ; 2% donaţiunile fiind în princip
irevocabile (Art. 801), donatarul are un drept câștigat la
lucrul dăruit încă din momentul perfecţiunei contractului, pe
care dărui„torul nul poate răpi prin facerea unui testament.
Donaţiuni
Donaţiunile revocabile (Art. 937) și acele de bunuri
viitoare
revocabile şi
(Art.
821, 933), deşi au o mare asemănare cu legatel
de bunuri
e,
totuși
viitoare. vor fi considerate ca donațiuni, ear nu
ca legate, şi deci nu vor
fi reductibile de cât în urma legatelor.3)
Modul

Î.

cum

Acţiune

se operează

reducţiunea.

întentată contra

donatarului.

Art. 851. -— Când donaţiunea între vii, supusă
făcut la unul din cei cu drept de moștenire, *) acesta la veducțiune, s'a
va putea scădea

')
:)

Laurent. XII.
1.

164.

179. Comp.

D. P. 50.2.

411.

Cas. Fr, și Curtea din

Agen.

D. P. 48.

Demolombe. XIX. 542. Troplong. II. 1011. Mourlo
n. IL. G41.
Laurent. XII. 187 urm. Duranton. VIII. 356 urm.
Mourlon. Il. 642,
643. Demolombe. XIX. 574. Arntz. II. 1817, Aubry
et Rau. V. $
685 bis, p. 579. Mareade. III. 600. Petrescu.
Testamente. p. 264.
*) Unul din.cei cu drept de moștenire sau succesibilul, după cum se
esprimă textul corespundător francez, nu poate fi de cât
un descendent, pentru că At. 851 presupunând că
darul este făcut cu
dispensă de raport, în legea noastră, numai descen
denţii sunt supuși
raportului. Vei în/ră, p. 385 nota 1 şi 387 nota
2 de la p. 386, în fine.
2)

„MODUL

CUM

SE OPEREAZĂ

REDUCŢIUNEA.
— ART.

851, 770.

385

partea cu care ar trebui să se reducă donaţiunea, din partea ce i s'ar
cuveni ca erede în bunurile nedisponibile, dacă aceste bunuri sunt de
aceeaşi natură cu cele dăruite. (Art. 736, 752, 164, 765, 770, 846, 850

C. C. Art. 924 C. E.)

Art. '770.— Când un suecesibil 1) primeşte, cu dispensă de raport,
un dar 2) care eccede porţiunea disponibilă, raportul eccedentului 2) (sau
mai bine dis veducțiunea) se face în natură, dacă întoarcerea eccedentului este posibilă.
In caz contrar, dacă eccedentele trece peste jumătatea valorei imobilului, donatarul raportă imobilul în întregimea lui și prelevă asupra
masei “valoarea

porțiunei

disponibile ; dacă

această

porțiune

trece

ju-

mătate valoarea imobilului, donatarul poate ţine imobilul în întregimea
lui, ieă însă mai puţin din celelalte bunuri ale succesiunei și recompensă
pe coeredii sei, său în bani, sau ori cum altfel. (Art. 765, 841 urm.
851

C. C. Art;

866

Art. 892

C. Fr.)

din Ante-proectul

topeşte

într'un

singur

text

cuvânt,

pentru că, de și Art.

770

titlului 'L din cartea III, care
este generalminte
3435 nota

şi 851,

a lui Laurent
şi aceasta

con- Contopirea

ȘI
cu drept
s5aArt în un le.

se vede clasificat. în secţia IL aViciii de cla-

se ocupă

admis, precum

547), că cuvântul raport
priu întrebuințat în Art.

despre

am observat

raporturi, totuşi plicâren

și noi (Tom. III. p.

care se vede în acest text este impro770, ca şi în Art. 845 (vedi sapră, p.

1 şi 352), şi că Art.

cendențul a dat
port, nu are în

de revişuire

Art. 770

770

care prevede

casul când as-

descendentului seu un imobil cu dispensă
vedere
un caz de raport, ci un caz de

de rareduc-

țiune. ) De aceea, locul adevărat al Art. 770 fiind în secţia care
se ocupă despre reducţiune, noi îl vom esplica o dată cu Art.
851,

cu

atât mai

mult

cu cât aceste

texte, departe

de a se con-

tragice, se complectează unul prin altul. 5)

LI

pitoi

') In privinţa diferitelor sensuri ce are cuvântul succesibil, vedi supră,
p. 348 nota 4. Aici, ca şi în Art, 851, suecesibilul nu poate fi de
cât un descendent, pentru că textul presupunând casul unui dar
|
făcut cu dispensă de raport, în legislaţia noastră numai descendenții
1
au obligaţia de a raporta. Vedi înfră, p. 387 în notă şi 384, nota 4.
Textul nostru nu prevede formal, ca acel fr. și, acel "Italian (1022)
că, în specie,- este vorba de donaţiunea unuă imobil, însă din $ 2
al Art. 770 resultă că legiuitorul a înțăles a vorbi de darul unui
imobil. Eliminarea. cuvântului imobil din Ş 1 al textului nostru nu
presintă deci nici o modificare de la textul francez.
.3
Adecă a prisosului care trece peste partea disponibilă (p. 342, nota 8).
% Arntz. ÎL. 1563. Thiry. II. 218. sn fine. Boileux. III. p. 343, nota
1. Marcade. III. 362 şi 605 urm. Mourlon. II. 422. Ducaurroy. II.
739, E. Accolas. II. p. 316.— Vegi însă Demolombe (XVI. 168,
223, 530) care găseste că cuvântul raport este la locul seu.
5) Laurent. XII. 195 şi Ante-proiect. III. p. 496. Arntz. IL. 1819.
Pand.

Fr. |.

3504.

Demolombe.

XIX.

599.— Cu

toate

aceste,

s'a

dat și altă interpretare Art. 770 şi 85]. Vedi diversele sisteme
arătate în Demolombe (XIX. 595 urm.) în Pand. Fr. Î. 3490 urm.
în Dalloz. Râpert.
(Disp. entre zi/fs, 1052) şi în Maread. III.
605 urm,
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Aceste fiind espuse, să vedem acum care este esplicaţia, cea,
naturală care se poate da Art. 770 şi 851.
Sancţiunea

neapărată a dreptului

de reservă este, precum

am

vădut (p. 355), acţiunea în reducțiune. De câte ori deci, liberalităţile defunctului vor întrece partea disponibilă, donatarii sau
legatarii vor fi condamnaţi a restitui acest eccedent moştenito-

rilor

reservatari,

pentru

că

defunctul

a

făcut,

în asemene

caz,

ceea, ce legea nu'i permitea şi a dispus de o avere care trebuea
să remâe neatinsă în patrimoniul lui.
In regulă generală, atât reducţiunea donaţiunilor cât și a lesatelor se face în natură (vedi suprâ, p. 383), în re, ex 1psa
substantia patris, după cum se esprimă L. 36. Cod. Lib. 3. Tit.
28, ca şi raportul (Art. 764, 765). Reservatarul având, în adevăr,
un drept real, un drept de moştenire asupra obiectelor dăruite
sau legate, şi reserva lui fiind o parte din moştepirea ab intestat,
el nu poate
fi silit a primi echivalentul în bani. (Art. 736.) Acest
"princip care resultă atât din Art. 770 cât și implicitamente din
Art. 851 este aplicabil atât mobilelor cât şi imobilelor, de câte
ori ele se găsesc încă în mânele donatarului, pentru că legiuitorul nu face de astă dată deosebirea pe care o face la raport. 1)
(Art. 764, 765, 772.) „Dacă primitorul darului, dice Art. 1285
din codul Calimach (952 Austriac), va avea lucrul dăruit, sau
preţul lui, sau dacă cu vicleșug se va fi lepădat de stăpânirea
lui, se îndatoreşte a, respunde pentru aceasta nu numai el însusi,
ci şi moştenitorii lui ; ear într'alt chip remân nesuparaţi și el, și ei.“
Casurile esPrincipiul reducţiunei în re sufere următoarele escepțiuni:
cepţionale în
1* În casul Art. 851, adecă când donațiunea eccesivă sucare reducțiuneu se face pusă reducţiunei a
fost făcută unui descendent cu scutire de raprin luare
mai puţin. POrț. *) In acest caz, descendentul, în loc de a da înapoi în na')

*)

Demolombe.

XIX.

589,

591.

Mourlon.

Il.

644.

Accolas.

II. p.

444,

Armntz. ÎI. 1818. Laurent. XII. 192. Thiry. Il. 351. Mareade. III.
605 urm. Aubry et Rau. V. $ 685 ter, al înitio. Pand. Fr. 1.3487.
Condiţiunea, scutirei de raport nu se vede prevădută în text, după

cum ea se vede prevădută de Art. 770, însă nu mai

remâne în-

doeală că Art. 851. presupune casul unei
donaţiuni care întrece
partea disponibilă şi care a fost făcută cu scutire de rapori, penîmu că legea prevădând că numai
ceea ce întrece peste partea

disponibilă se dă înapoi, de sigur donaţiunea făcută descendentului
trebue să fie scutită de raport, căci altfel, întreaga donațiune ar
fi supusă raportului, chiar dacă ea n'ar întrece partea disponibilă.
(Art. 751 urm.)

Arntz.

II.

1818.

Iaurent.

644. Marcade. III. 605. Demolombe. XIX.

din Montpellier.

D. P. 77. 1. 278, coloana

XII.

594.

194.

Mourlon.

LL.

Comp. și Curtea

2.

Avt. 851 mai presupune încă că descendentul donatar a primit

moștenirea dăruitorului, căci, moștenitorul renunţător fiind cu totul
străin de moștenire (Art. 696), nu poate să aibă nici un drept la

veservă,

și deci n'ar putea

să reţie

partea,

lui de reservă, Laurent.

MODUL

CUM

SE

OPEREAZĂ

REDUCȚIUNEA.

— ART.

851, 770,

387

tură partea care întrece porţiunea disponibilă, conform principiului general, este în drept a scădea această parte din ceea cei
se cuvine ca moștenitor reservatar, dacă în moştenire esistă bunuri de aceeaşi natură ') spre a fi atribuite comoștenitorilor sei, putând chiar să oprească, pe lângă partea disponibilă, şi partea lui
din reservă în natură. ?) In acest caz, reducţiunea nu se face în
XII. 194. Demol. XIX. 595. Mourlon. II. 644. Mareade. III. 605.
Boileux. III. p. 530. Comp. D. P. 51. 2. 88. D. P. 53. 2. 239. —
Contră. Maleville, asupra Art. 924 și Toulier (III. p. 335), după
care Art. 851 ar presupune tocmai casul unui reservatar donatar
care renunță, ear Art. 770 casul unui reservatar denatar care acceptă moştenirea, ceea, ce este inadmisibil.
Atât Art. 881 cât şi

Art. 170 prevăd deci
moștenirea. Comp.

casul

când

moștenitorul

Demolombe. XIX.

donatar

595. Mareade.

și 605, 606. Pand. Fr. I. Donations. 3493.

III.

Laurent.

primește
362,nota 1

XII.

194.

In resumat,ipoteza Art. 851, în care reducţiunea se poate face prin
luare mai puțin, este acea, în care ascendentul a făcut cu scutire de

răport unuia din descendenţii sei care vine lo moștenire o donaţiune
care atacă reserva celorlalți „descendenţi. In legislaţia noastră, Art.
351 nu se poate referi de cât la donaţiunile făcute descendenților,
pentru

că acest text presupunând

o donaţiune cu scutire de raport,

la noi, numai descendenţii sunt supuși raportului (Art. 751) și pot
deci fi scutiți de

această

obligațiune.

Vedi

supră,

p. 385,

nota

1

şi 384, nota 4.
Peatru ca această condiţiune să fie îndeplinită nu se cere însă ca
bunurile care se găsesc în moştenire să fie de specia bunurilor
dăruite și supuse aceluiași mod de cultură sau esploatare, de es,,
pădure pentru pădure, imaș pentru imaş. Toate imobilele teritoriale
se vor considera

deci ca fiind de ac eaşi natură,

de şi arfisupuse

la culturi deosebite. Demol. XIX. 602. Pand. Fr, L. 3512, Troplong.
II. 1010. C. Caen. Repert. Dalloz. Disp. 1051, nota 1. — Veţi însă
Laurent

(XII.

194,

în fine)

care admite

o interpretare

restrictivă,

Această condiţiune ca în moştenire să esiste bunuri de natura,
acelor dăruite nu figura mai întâi în proiectul codului, ci a fost
adaosă în urma observaţiilor Tribunalului, pentru că unul din MoOştenitori să nu aibă toate imobilele, ear celalți numai mobile sau
bani. Cu acest chip s'a pus de acord acest text cu Art. 859 francez
de la materia raportului, care, la noi, este eliminat. Vedi în 'Tom.
III p. 535, esplic. Art. 765. Comp. Mareade. III. 609, sn fine. Demante.

IV.

62 bis 1, în fine.

*) Comp. Cas. Fr. şi C. Nancy. D. P. 1871.1. 281. D.P. 73, 8. 914.
— Astfel, dacă presupunem

că am lăsat la moartea

mea doi copii

şi o avere de 25,000 lei, după ce am dat mai întâi unuia din
copii, cu scutire de raport, un imobil în valoare
de 20,000 lei,
masa compusă conform Art. 849 fiind de 45,000. lei, partea disponibilă este 15,000 lei, ear reserva fie-cărui copil earăși câte

15,000 lei. (Art. 841.) Fi bine, în asemene caz. copilul donatar va
reținea, întregul imobil dăruit, "de și valoarea lui întrece cu 5,000
lei partea disponibilă, imputând acest eccedent asupra reservei
sale

care

este

de

15,000

lei, ceea ce face

că, în loc de

moștenire 15,000 lei cu titlul de reservă, el va
mai pentru suma de 10,000 lei.

lua

a lua din

imobile

nu-
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natură, conform principiului general, ci prin luare mai puţiii, peri-

tru că descendentul donatar păstrează cu titlul de reservă: porțiunea, pe care el ar fi trebuit s'o aducă în moştenire, luănd pănă
la concurența, acestei porţiuni, cu atât mai puţin din bunurile nedisponibile care se găsesc în moștenire. !) Motivul acestei escepţiuni este
lesne

Aplicarea
Art. 851 la
legatari.

de

priceput.

Acest

mod

de reducţiune,

folositor descendentului donatar, ear
jisnire comoştenitorilor sei, fiind că,
bunuri de aceeaşi natură cu care se
Unii aplică prin analogie Art.
tari

care,

pe

de-o

parte,

este

pe de alta, nu aduce nici o
în ipoteza noastră, esistă alte
vor compune loturile lor.
851 şi la descendenţii lega-

bine înțăles, au fost scutiți de raport,

cu toate

că

acest

Controversă. text, vorbeşte numai de descendentul donatar. 2) Reducţiunea prin
luare mai puţin. aplicabilă la donaţiuni fiind însă o escepţie la
principiul general, după care ea ar trebui să se facă în natură,
nu poate fi întinsă prin analogie la legatari. ?)
Art, 770,
2” A doua escepţinne la principiul reducţiunei în natură o găsim în Art. 770, care astfel complectează Art. 851. Când donațiunea eccesivă făcută cu dispensă de raport are de obiect un
imobil

și când

în moștenire

nu esistă

bunuri

de

aceeași

natură

care să între în loturile comoştenitorilor, pentru a se ști dacă
reducțiunea, trebue sau nu să se facă în natură, este neapărat să, distingem între casul în care reducţiunea în natură este cu putință,

fără, depreciarea imobilului, şi între acel în care reducerea, în natură aduce o depreciare reală imobilului. In casul întâi, reduc-

țiunea se va face în natură. (Art. 770 $ 1.) In casul al doile,
7
adeca când reducerea aduce o depreciare imobilului, Art. 770
face aplicarea regulei: pars major ad se trahit mânorem ; dacă,
partea

imobilului

supusă,

reducţiunei

(eccedentul)

trece peste ju-

mătatea valorei întregului imobil, donatarul va, aduce întregul imobil în moștenire, remănând ca, în asemene caz, el să preleveze,
adecă, să iee mai întăt'4) din masă valoarea părţei disponibile la
care el are drept. Dacă, din contra, partea imobilului supusă reducţiunei este mai mică de cât ceea-laltă parte, donatarul poate

să păstreze

imobilul în

întregimea

lui, remănând

ca elsă

despăgu-

bească pe comoștenitorii sei, luând cu atât mai puţin din moștenire sau dându-le în bani valoarea părței care trece peste
porţiunea disponibilă. (Art. 770 $ 2.)

')
:)
*)
%)

Aceeași

soluțiune

era

admisă

și la Romani.

Nov.

în medio. Comp. şi L. 5. Cod. Lib. 3. Tit. 29.

9,

cap.

1. Pr.

Arntz. II. 1818. Demolombe. XIX. 600. Demante. IV. 62 bis, Il.
Pand. Fr. 1. 3510. Repert. Dalloz. Supl. Tom. 5. Disp. 284. C. Caen.

D. P. 81. 2. 209.— In privinţa raportului legatelor, vedi 'Pom. III
al lucrărei

noastre,

p. 520

urm.

|

În Art. 739, cuvântul prâlever se vede tradus prin a lua mai întăi,
ear în Art. 740, prin preluare.

MODUL

După

CUM

SE OPEREAZĂ

cât vedem,

REDUCȚIUNIEA.

legiuitorul

a prevădut

— ARI. 855.

casul

în care

389

ecce- Casul în care

dentul, adecă ceea ce trece peste partea disponibilă, este mai mic Cetea

sau mai mare de cât jumătate din valoarea imobilului. Ce se va jumătate
din
întâmpla însă atunci când eccedentul va fi întocmai cât jumătate Valoarea îmodin valoarea imobilului? Acest caz nefiind prevădut de lege, tre- troversă.

bue să
visiune

aplicăm dreptul comun, după
care nu se poate uşor împărți

care
fără

ori ce imobil în indiperdere trebue să fie

vendut prin licitaţie şi preţul împărţit între coproprietari.!) (A.1388.)
3* A treia escepţiune resultă din natura bunurilor. In ade- Casul în care

ver, toți autorii admit că de câte ori donaţiunea, reductibilă a a- Sonaţiunea

vut de obiect lucruri fungibile

sau consumtibile (Art. 526), dona- dacţiunei a

tarul se va libera restituind o cantitate egală de lucruri de ace- Mut
de obiec
eași specie

și calitate, pentru

că

se presupune

buințat, după destinaţia lor. 2)

că el le a între-

4* In fine, ultima escepţiune la principiul reducţiunei în natură,
o găşim în Art. 855, care prevede înstrăinărea bunurilor dăruite.

II.
Art.

Acțiune

întentată

355.— Donatarul

este

contra celor de al treile.
obligat,

dacă

a

alienat

bunurile

dă-

vuite, să facă în urmă raportul eccedentului peste porțiunea disponibilă, după valoarea lucrurilor din timpul morței disponentului.
(Art.
651,

765,

850,

923

C.

Q. Art.

930

C.F.)

Am vădut că cât timp bunurile dăruite mau fost încă înstrăinate de dăruitor, reducţiunea părței care întrece cotitatea disponibilă se face în priucip în natura atât în privinţa mobilelor

cât şi a imobilelor.

ruite au fost

Art.

855

înstrăinate

de

prevede

ipoteza în care

bunurile

dă-

dăruitor, fie cu titlul oneros, fie cu

titlul gratuit, însă resolvă această cestiune cu totul altfel de cât
în codul francez. In adevăr, atât textul corespundător francez cât
și cele-lalte legislaţiuni străine (Art. 1096 cod. Italian, 976 cod.

Olandez),

prevăd că moștenitorii pot să

revendice imobilele

dă-

ruite de la cei de al treile achisitori, însă, numai atunci când donatarul care a înstrăinat averea dăruită este insolvabil. Cu chipul acesta, legislaţiile de mai sus au căutat să impace toate in')

Demolombe. XVI. 535. E. Accolas. IL. p. 317. Comp. Demante. III.
199 bis IV.— Vedi însă Mourlon (UI. 422, în fine. Mareade. III.
363 și Boileux. III. p. 344), după care judecătorii vor aprecia în
fapt după quid utilius, admițând ca donatarul sau să păstreze
sau să raporteze imobilul în întregimea lui, după cum ar fi mat
mult

sau mai

puțin

păgubitor

Ducaurroy, Bonnier et
păstreze în tot-deauna,
pentru că deposedarea
păgubitoare,
2) 'Thiry. IL. 8352. Arntz. II.

pentru

ambele

părți.— In fine, după

Roustaing (IL. 733), donatarul va trebui să
în acest caz, imobilul în întregimea lui,
și evicțiunea imobilului i-ar fi în tot-deauna
1818. Mourlon. II. 644. Petrescu. Zest. p. 265.

gibile.
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teresele, atât acel al reservatarilor, cât şi acel al terţilor achisitori.
Donatarul are el cu ce plăti valoarea bunurilor dăruite Și înstrăinate, el va restitui reservatarilor acea valoare, deși, după rigoarea principiilor ar fi trebuit ca ei să poată cere reserva lor în
natură de la cei de altreile, întocmai ca şi de la însuși donatarul;
este el din contra insolvabil, reservatarii nu vor remânea păgubaşi,
căci, în asemene caz, ei vor putea să revendice bunurile de la cei

de

al treile. In loc

de

această disposițiune

care,

pănă

la un punet

oare care, se justifică, 1) ce a făcut legiuitorul nostru? Sacrificând cu desevârşire interesul reservatarilor de a căror lucrurisa
dispus prin donaţiunea supusă reducţiunei, el a ocrotit numai interesul celor de al treile, de și ei nu puteau dobândi de cât un
drept reductibil, aşa precum îl avea în pătrimoniul seu înșuşi donatarul, obligând pe autorul înstrăinărei a, plăti comoştenitorilor

sei în

bani,

ear

na

în

natură,

partea

care

ar

întrece

câtimea,

disponibilă, după valoarea ce lucrurile dăruite aveau în momentul
deschiderei moștenirei, adecă a morței dăruitorului (Art. 855, 651),
de unde resultă că, la caz de insolvabilitate a donatarului, reser-

vatarii vor remânea păgubaşi, pentru că, după sistemul legei
noastre, ei nu pot nici o dată să revendice lucrul dăruit, fie el
mo-

„psbrăinare

bil sau imobil,

Remâne

de la cei de al treile. ?)

însă bine înțăles că această soluțiune nu'și va primi

chidereimoş-ăplicaţiunea sa de cât în privinţa înstrăinărilor cu titlul oneros
tepirei, Drep- sau cu titlul gratuit (ler non destinguit) anterioare
deschiderei
rilor la re- Moștenirei dăruitorului, căci dacă donatarul o înstrăinat
obiectul
vendicare.. dăruit în urma, morţei dăruitorului, reşervatarii ar avea
acțiunea,
1)
2)

Vedli diferitele consideraţiuni prin care doctrina caută a justifica
disposiția codului francez, în Mourlon II. 648, Demolombe. XIX.

632, Laurent. XII. 196, Mareade. III. 621 ete.
Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1884, No. 35.—Este

dăâci

de

mirat cum escelentul meu amic, Dl. Petrescu, astădi consilier la
Inalta Curte de casaţie, a putut se susție contrariul (Lestamente,
p. 270), atunci când textul închide reservatarilor ori ce acţiune

în revendicare

în contra celor deal treile, dându-le numai o acţiune

personală în contra donatarului, care acţiune nu maj are nici un
interes, de câte ori el este insolvabil, soluțiune 'care, de altmin-

trele, era admisă și prin Art. 1285 din codul Calimach (952
Austriac), după care. nici donatarul nici moştenitorii lui nu mai
aveau

Dreptul Ro-

man.

nici o respundere când el nu mai poseda lucrul dăruit, afară de
casul când el cu vicleșug sar fi lepădat de stăpânirea luă.
La Romani, acţiunea în reducţiune se putea esercita de ase-

mene numai

contra donatarului și moștenitorilor

sei.

In caz de

instrăinare a bunurilor dăruite, ei nu erau obligaţi la restituire
de

cât numai pănă la concurenţa sumei cu care star fi îmbogăţit din

înstrăinare;! (ut fă demilin computet, si factus sit locupletior).
(|.
23. Dig. Lib. 5. Tit. 3.) Vegi Și L. 20 $ 21. Dig. loco cit,
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în revendicare, pentru că dreptul lor de reducţiune fiind deschis,

donatarul a dispus de un lucru care aparţinea reservatarilor.
In lipsă de text, soluţiunea admisă de Art. 855, în privinţa Instrăinări

înstrăinărilor totale, va fi de sigur admisibilă și în casul unei în-P2rtiale:
IPostrăinări parţiale, precum

ar fi, de es., în casul când donatarul ar Deosebire de

fi constituit o ipotecă, un

reale asupra
seşte încă, la
ducţiunea se
sarcină reală
Art.

929

usufruct, o servitute sau alte drepturi!& 00dul ran-

imobilului dăruit. Deci, dacă imobilul dăruit se gămoartea dăruitorului, în patrimoniul donatarului, reva face în natură, reservatarii primind imobilul cu
constituită de donatar. !)
din codul

fr. (eliminat

la noi)

prevede

din contra,

Eliminarea

ca şi Art. 1095 din codul Italian, că imobilele supuse reducţiunei Ant. 999 din
se vor întoarce ]a reservatari libere de ori ce sarcini înființate de
donatar, prin aplicaţiunea
resolvitur jus concessumn.

principiului:

sistemul

Aşa, dar, în resumat, eată
tru : cât timp bunurile

resoluto jure

admis

se găsesc

dăruite

încă

concedentis,

de legiuitorul nosîn patrimoniul

do-

natarului, reducţiunea, se va face în natură, afară de escepţiunile
consfințite prin Art. 851 şi 770 (vedi supră, p. 386 urm.); în
urma înstrăinărei acestor bunuri cu ori ce titlu ar fi, donatarul
este

obligat

personal

reservatarilor

a plăti

după prețul

crurilor înstrăinate de dânsul.
mentul

morței

fără ca cel de

dăruitorului,

în bani

valoarea

lu-

ce ele aveau în moal treile

să poată întru

nimic fi suparaţi. (Art. 855.)
„Bun sau rău, acesta este sistemul lege noastre, și Art. 855 Apropierea

este de astă dată în perfectă armonie cu Art. 765, după care, Art, 888de
în materie de raport, comoștenitorii donatarului n'au de asemene
acţiunea, în revendicare contra celor de al treile, atunci când descendentul donatar a înstrăinat sau a ipotecat imobilul dăruit înaintea deschiderei moştenirei. (Vedi Tom. III. p. 531 urm.) In
această

privinţă, nu

esistă

deci,

ducţiune și raport, deosebire
1)

la noi, nici o deosebire

careși

între

re-

are ființă în codul frances și

Aceeași soluțiune este admisă în privința revocărei pentru causă Efectele rede ingratitudine din partea donatarului, căci, în asemene caz, în- vocărei p. in-

străinările și sarcinele reale constituite de donatar

asupra imobi- gratitndine-

lului dăruit remân în picioare și sunt oposabile dăruitorului, dacă
ele au fost făcute mai înainte de a fi parvenit cererea de revocare
la cunoștința celor de al treile prin înscrierea acestei cereri pe
marginea registrului în care donațiunea a trebuit să fie transerisă
conform Art. 818. (Art. 834.) Vedi supră, p. 269 urm.
In cât priveşte însă revocarea pentru neîndeplinire de sarcini
(Art. 830) și pentru naştere de copii (Art. 836 urm.), ea are efect,

pa eniiner reale înființate
de donatar.
Art- 834-

făcute de o persoană, care n'au avut nici o dată proprietatea lucrului dăruit. Vedi snpră, p. 244 urm. şi 291 urm.

“m

retroactiv şi desființează sarcinele reale consimţite

Desființarea
sarcinelor

de donatar ca reale. gât

26
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pe care unii o constată numai,
Mourlon. Il.

648,

în fine)

1

Efectele

IL—ABT. 854

fără însă a o putea, esplica. (Vedi

Poate

că aceasta

tivul care a făcut pe legiuitorul
Despre

1V.—S-a

să fi fost chiar

mo-

nostru să modifice textul francez.

efectele reducţiunei.

reducțiunei în privinţa folosinţei.

Art. 854. — Donatarul va restitui fructele. porţiunei
ce trece peste
partea disponibilă,
din momentul morţei donatorului. (Art. 483 urm. 521
urm. 651, 762, 890 C. C. Ant. 998 C. Fr.)

„+
Dacă condiţia resolutorie tacită, pe care autorii o: sub-în
ţăleg
în donaţiunile eccesive, ar fi cu adevărat aplic
abilă;în specie, ar
fi trebuit ca, în urma reducțiunei, donatarul să restit
ue toate fructele percepute de dânsul, pentru că, dacă reducţ
iunea are: efect
retroactiv, ea trebue neapărat să atragă resoluțiunea
donaţiunei
şi donatarul să fie presupus că n'a avut nici
o dată proprietatea
bunurilor dăruite. 1)
e
Art. 854 face din contra aplicaţiunea princi
piului contrar,
admiţend
că donatarul

*) restitue toate

fructele, atât acele

civile

3
cât şi acele naturale (Art. 521 urm.) a porţi
unei ce trece peste
partea disponibilă, din momentul morței dărui
torului, de unde resultă că

el păstrează

fructele

ce

a

perceput

înainte

de a

se
verşi din viață dăruitorul, în calitatea sa de
proprietar. ear
ca posesor de bună credință (Art. 485). după
cum pe nedrept
pretins Duranton (VIII. 375) şi Troplong
(II. 970), pentru
5)

*)

Fructe exigi-,

bile la moartea dăruitorului, însă
nepercepute

încă,

In

cât

privește

restituirea, fructelor

din

șe-

nu
au
că

partea

donatarului, în caz
de revocare pentru causă de ingratitudine,
vedi esplie. Art. 834
Ş 2, supră, p. 273, ear în privinţa restituirei
fructelor din partea
moștenitorului nedemn (Art. 657), vedi Tom.
III. p. 250 urm.
Cât pentru cestiunea de a se ști care sunt
fructele ce întră
în masa

ce se compune pentru socotirea părţei
disponibile și a
Leservei, vegi supră, p. 321 și 332,
a
,
Legiuitorul nu distinge între casul când
donatarul este un “străin
sau un moşte

nitor reservatar, și între casul când darul
a fost făcut cu sau fără dispensă de raport: Laurent.
XII.209. Cas..Fr. D.
„»
P. 10. 1, 358,
|
2) Art. 1088, după care dobândile nu se datore o
sc eu titlul de daune
de cât din diua cereri în judreată nu este
deci aplicabil în specie.
Awntz. II. 1823. Demol. XIX. 611. Laurent.
XII. 210. Mass6-Vergă,
HI. p. 150. Mourlon.
Il. 647, nota 1.— Contra, Demante.
66 bis III.
Fructele civile esigibile îuaintea morţei dăruitorului IV.
aparţin donatarului, chiar

dacă el ar fi neglijat de a le
caz, el le va putea cere. de la reservatari. percepe Şi. în asemene
Pand. Fr. |. 3566. Demol. XIX. 609. Demante. IV. 66 bis.l, Vedi
și supră
In privința cestiunei de a se şti dacă aceeași , p. 273, nota 3.
soluţiune este aplicabilă sau nu posesorului de bună
credinţă (Art. 485), vegi
Ton. ÎI, p. 481,
nota 2, unde

se arată

controversa,

BFEOPELE REDUCȚIUNEI. — ART. 854.
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donatarul, înainte de reducţiane, era proprietar, ear nu posesor,
și dovada ce mai bună că legiuitorul îl consideră ca un adevărat.
proprietar, este că Art. 885 respectă înstrăinările consimţite de dânsul. (Comp. Laurent. XII. 206, 212.)
Autorii franceză mai esplică încă dobândirea fructelor din
partea donatarului pănă în momentul morței dăruitorului prin următoarea argumentare. Dacă fructele aparţin donatarului, causa este,
die ei, că el se găseşte într'o posiţie cu totul specială. In adevăr,

reducţiunea făcenduse

în folosul moștenitorilor reservatari, dreptul

lor nu se deschide de cât la moartea dăruitorului, şi prin urmare,
ei nu pot câștiga fructele de cât de la această epocă înainte.

Cât pentru

fructele

percepute

pănă

atunci,

ele

aparţin

rului, ear nu reservatarilor, pentru că defunctul
mat însuși lautius vivendo, dacă el ar fi păstrat

donata-

le ar fi consuposesiunea lu-

crurilor dăruite. ') Adevărul este însă că el dobândește fructele
în puterea dreptului de proprietate. (Art. 483.)
Este însă de observat că textul nostru se deosebeşte şi de Deosebire de

astă, dată de acel

francez,

căci, pe când

codul

fr. pune o res-K codul fran-

tricţie dreptului reservatarilor, obligândui a cere reducţiunea în
timp de un an de la moartea dăruitorului, sub pedeapsă, la caz
contrar, de a nu dobândi fructele de cât din diua cererei în judecată,
legiuitorul nostru n'a reprodus această restricţie care n'are nică
un temeiii juridic şi este bazată numai pe echitate,?) de unde
resultă că, în dreptul nostru, ca și în dreptul Roman (L. 5. ŞI.
Dig. Lib. 37. Tit. 7), reservatarii vor avea în tot-deauna dreptul

la fructe din diua deschiderei moştenirei, ori când ei ar fi intentat
acțiunea în reducţiune.
In această

privinţă, nu

esistă

deci, la noi,

nici o

deosebire Apropierea

între reducţiune şi raport, căcă, după Art. 762, toate fructele lu- A"tE3! ă
D

Pand. Fr. 1. 3565. Demolombe. XIX. 608. Laurent. XII. 206.
Mareade. III. 619. Mourlon. II. 647.
Obligaţiunea pe care o are donatarul de a restitui reservata- Restituirea

rilor, la caz de reducţiune, fructele produse de lucrul

dăruit, din gârnetelor se.

momentul morţei dăruitorului, constitue în folosul reservatarilor o 2 ani.
creanță personală şi ordinară, de unde resultă că donatarul nu
poate fi silit a abandona, drept plată a fructelor, o parte din însuşi

imobilul. dăruit, pentru

că moștenitorul

ceea ce priveşte restituirea fructelor, de
Demol.

XIX. 614.

Troplong.

Il. 1022.

reservatar

n'are,

în

cât un

drept de creanţă.

S. Lescot.

II. 523. Pand. Fr.

„1. 8586. 0. Poitiers. Repert. Dalloz. Disp. entre vifs. 1271, nota 3.
2) Comp. Laurent. XII. 207. Pand. Fr. 1. 3568.
— Este de observat
că o modificare analogă s'a făcut în legea noastră şi Art. 890,
căci, de şi în textul corespun(lător francez (1005), legatarul universal

are drept la fructele

dacă

cererea

lucrului legat din diua

în judecată

s'a făcut în termen

morței

de un an

testatorului,

de la data

morţei lui, totuşi această disposiţie nu se vede reprodusă
giuitorul nostru în Art. 890.

de

le-
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crurilor supuse raportului sunt de asemene datorite, fără nici o
cerere în judecată, din giua deschiderei moştenirei. (Vedi Tom.
III al lucrărei noastre, p.-511 urm.)
Cei de al
treile nu restituesc fructele.

Disposiţiunea Art. 854

este ea aplicabilă celor de al treile

achisitori ai bunurilor dăruite ? Cestiunea, este controversată în
Francia (Laurent XII. 216); la noi, însă, nu poate să esiste în
această privinţă nică o controversă, pentru că, după Art. 855, cei
de

al treile

achisitoră

ai lucrului

dăruit

revendicare din partea, reservatarilor,
specie, nici de restituirea, fructelor.

fiind

la adăpost

nu poate

de orice

să fie vorba, în

2 Efectele reducțiunei în privinţa indemnităţilor ce donatarul ar
putea

Dreptul donatarului la
despăgubire

Am vădut supră p. 3383, cu ocasiunea, esplicărei Art. 849, că,
când este vorba de preţeluirea bunurilor dăruite prin acte între vi,
nu se ţine nici o socoteală de îmbunătățirile sau deteriorările aduse lucrului dăruit prin faptul donatarului, ci numai de îmbunătățirile şi degradaţiunile care ar resulta din natura lucrurilor sau
din caz fortuit. Alta, este însă, precum am observat (p. 333 nota 2),
cestiunea de a se şti dacă donatarul are, la caz de reducţiune,
dreptul la vre o despăgubire pentru cheltuelele făcute de dânsul
fie înainte, fie în urma deschiderei moștenirei, sau dacă el ar
trebui să plătească reservatarilor vre o indemnitate pentru deteriorările aduse lucrului dăruit.
Deci, dacă donatarul, a cărui donaţiune a fost redusă, n'a
făcut numai reparaţiuni de întreţinere (modice refectiones) (Art.

pentru repa- 545,
rațiile mari.

să dalorească sau la care el ar pulea să aibă drept.

546),

care

se

consideră

ca o sarcină

a fructelor

şi care, ca

atare, îl privesc numai pe dânsul (vedi Tom. III. p. 542), ei
a făcut reparaţiuni mari, din acele prevădute de Art. 546, elva
avea drept la o despăgubire conform principiilor generale, căcă
altfel reservatarii s'ar îmbogăţi în detrimentul lui, ceea ce nu este

permis.

despăgubit

(L. 206. Dig. Lib.
de cătră

50. Tit. 17.)

reservatari

pentru

EI urmează deci a fi

cheltuelele

utile și nece-

sare făcute de dânsul lucrului dăruit. (Art. 766, 991, 997.) (Comp.

şi Art. 1345.)
Esistă deci o analogie perfectă între posițiunea donatarului
supus reducțiunei şi acea a descendentului donatar supus rapor-

tului (Art. 766), căci, în ambele casuri,
prietar a cărui drept este desființat sau

este vorba de un proanulat. Prin urmare, se

va aplica reducţiunei tot ceea ce am spus în privinţa despăgubirilor la care are
')

drept

descendentul

donatar

supus

raportului. :)

Vedi Tom. III al lucrărei noastre, p. 541 urm. Comp. Laurent, XII.
212. Pand. Fr. 1. 2809 urm. Demolombe. XIX. 370.
— Vei însă
Levasseur (Portion disponible, No. 79) care considerând, în spetie,
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Aceeaşi soluțiune este aplicabilă în privinţa îmbunătăţirilor ce
donatarul ar fi adus imobilului chiar în urma morţei dăruitorului. *)
Donatarul care are dreptul la o despăgubire de la moșteni-Dreptuldere-

torul reservatar

poate el să esercite dreptul de retenţie asupra, tentie.
Art:

lucrului dăruit pănă la plata acestei despăgubiri? După
principiilor, respunsul ar trebui să fie negativ, pentru

cât am

vădut

(Tom. II, p. 467,nota

2), dreptul

rigoarea,
că, după

de retenţie

este

un drept escepțional, un privilegiii căre, cu toată controversa ce
esistă asupra acestui punct, trebueşte strict mărginit în limitele
legei, şi nică un text nu conferă în specie donatarului asemene
drept escepțional. Cred însă, cu toate acestea, că donatarul supus

reducţiunei va putea să reţie lucrul dăruit pănă la plata despăgubirei ce i se datoreşte, invocând Art. 771, care conferă acest
drept descendentului donatar când raportează imobilul in natură,
căcă acest text putând, fără nici o îndoială, să fie invocat în casul
când donatarul supus reducțiunei ar fi un moştenitor, el trebue
a fortiori să poată fi invocat de cătră un donatar străin. ?)
Pănă acum am presupus că imobilul dăruit a câştigat în va- Degradarea

loare prin îmbunătățirile donatarului. Se poate însă întâmpla și i- partea donapoteza inversă,
gradat

sau

adecă “a imobilul supus reducțiunei să fi fost de-

deteriorat

prin

faptul,

culpa

sau

negligența

tarului.

donata-

pe donatar ca un posesor de rea credință, îi aplică Art. 494, după
care posesorul poate fi silit la rădicarea sau reținerea îmbunătățirilor făcute de dânsul, ceea ce este inadmisibil, pentru că, precum
am vădut (p. 392), donatarul nu este posesor,ci un adevărat proprietar, soluţiune care resultă și din Art. 855.
5

Laurent.

XII.

212.

Troploneg.

II. 972.— Donatarul n'ar

putea însă Sporirea fon-

cere nici o despăgubire de câte ori valoarea imobilului ar fi spo- dului prin
rită fără nici o chelţueală din partea lui,de es., prin aluviune (Art. dedat

495 urm. 535), prin construirea unui drum de fer lângă imobil,qe Vinţa dosau prin alte împrejurări

independente

de

voința

lui,

pentru

că

notarului,

lucrul dăruit ar fi câştigat în preț, chiar dacă s'arfi aflat în mânele
defunctului. Laur. loco ciţ. Vedi şi Tom. III al lucrărei noastre, p. 543.

9

=

De

asemenea,

donatarul

nu va putea

cere

de la reservatari nici Cheltueli vo-

o despăgubire pentru cheltuelele voluptuarie pe care el le ar filuptuarii. Afăcut spre plăcerea şi desfătarea sa personală, căci asemene chel- plicarea Art,
tueli nu sporesc valoarea fondului, nici profită reservatarilor, ci
"
numai acelui ce le a făcut. Donatarul va putea însă, ca şi usufructuarul, să râdice oglindile, tablourile şi celelalte ornamente
aședate pe fond, dacă aceasta se poate face sine detrimento rei,
pentru că altfel reservatarii s'ar îmbogăți în detrimentul lui. (Art.
_539.) Vegi Tom. III al lucrărei noastre, p. 543.
Laurent. XII. 213. Pand. Fr. Donations. 1. 3589. Demolombe. XIX.
616. B. Mouillard asupra lui Grenier. IV. 631, nota b.
Afară de Art. 771, legiuitorul mai prevede
tenţie în Art. 509, 1322, 1333, 1377, 1444,

| 1700 C. C. şi în Art. 590 din noul cod. de:

încă dreptul de re- Casurile în
1618, 1619, 1694, care legiuito-

comerţ de la

Vedi Tom. III al lucrăsrei noastre,p. 546 şi Tom.

II. p. 467.

1887. ul de maidreptul
pre"de retenție,
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vului, şi, în asemene caz, echitatea cere ca, moștenitorul reservatar să fie despăgubit, atât în baza Art. 767, cât şi în baza princi-

piului înscris în Art.

998

toate stricăciunele causate
la concurenţa scăderei în
chiderei moștenirei. 1)
EI ar respunde, după
vresulta, din schimbările ce
crului

dăruit. 2)

urm. Donatarul

va respunde deci de

prin faptul, culpa sau negligența sa pănă
valoare a imobilului în momentul des-

unii, chiar de micşorarea valorei ce ar
el ar fi făcut de bună credință lu-

3” Efectele reducțiunei în privinţa proprietăței,

Defunctul
gat

în totul

care având

moştenitori

reservatari a dat sau le-

ori în parte bunurile sale, după ce

a dispus

mai intâi

bunurilor

dăruite?

de toată partea sa disponibilă, a făcut o disposițţiune ce el nu
putea să facă, şi moștenitorii sei reservatari vor fi în drept a
cere, prin eserciţiul acţiunei in reducţiune, ca bunurile astfel dăruite să reîntre în masă. Naşte însă întrebarea dacă reducţiunea,
are efect retroactiv, adecă, dacă, în alte cuvinte, donatarul este

presupus

că n'a

avut

nici

o dată

proprietatea

Doctrina este aproape unanimă în Francia pentru a respunde
afirmativ. (Vedi supră, p. 356.) Acest princip contestabil şi chiar
contestat de unii (Laurent XII. 202), bazat pe efectul condiţiunei
resolutorie, care ar fi în tot-deauna subînțăleasă în donaţiunile
eccesive, întocmai ca şi în donaţiunile care se revoacă pentru
neîndeplinirea de sarcini (Art. 830), (vedi supră, p. 245), este
cu
deseverșire inadmisibil la noi. In adevăr, donatarul a cărui
donațiune s'a redus a fost proprietar pănă în momentul reducţiu
nei,
şi dovadă la aceasta este că el a putut în mod valid să
transmită, proprietatea lucrului dăruit altuia, cei de al treile achisitor
i fiind la adăpost de ori ce revendicare din partea reservat
arilor.
Aceasta resultă atât din eliminarea Art. 929 din codul tr.,
cât şi

din

principiul

nou

înscris

în

Art.

855,

care

menţine

înstrăină-

rile totale sau parţiale consimţite de donatar. Apoi,
aceasta mai
resultă încă și din Art. 854, după care donatarul câştigă
toate

fructele produse. de lucrul dăruit pănă în diua morţei dăruitor
ului.
Toate aceste ne dovedesc că condiția resolutorie tacită
pe care
Degradarea,

produsă prin
caz fortuit,

1)

Vegi Tom. III, p. 544.— Dacă însă degradarea sau deprec
iarea imobilului n'a provenit din fapta donatarului sau a,
representanților
sei, ci din întâmplare, din vechime sau din causă
de forță majoră,
el nu este responsabil și paguba va privi numai pe
reservatari,
conform principiului: res peri domino. Vegi Tom.
III al lucrărei
noastre, p. 544, nota 3 și supră, p. 331.
2) Demolombe. XIX. 615. Aubry et Rau. V. $ 685
ter, p. 583.—
Contră. Laurent. XIL. 214,
o
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autorii o subințăleg într'o donaţiune eccesivă (Art. 1020), n'are ce
căuta, în specie şi că donaţiunea este desființată numai în viitor
(ex

nunc),

fără nici un

Despre

efect

retroactiv. !)

asemănarea și deosebirea ce esistă între
reducțiune şi raport.

Raportul are mai multe puncte de asemănare cu reducţiunea, Puncte de amai ales în legislaţia noastră, unde textele nu sunt identice cu semănare înae

acele din codul francez. Astfel:
bligator de câte ori imobilul

1*

A

raportul

a fost ipotecat

,

x

re reducţi-

în natură nefiind 0- une și raport.
sau

înstrăinat

de

des-

cendentul donatar (Art. 765), resultă de aici că imobilul
raportului p'ar putea fi revendicat de cătră comoştenitorii
tarului

de la. cei de

al treile

detentori,

chiar

fi cu desevârşire insolvahil, 2) ceea ce este
acţiunei în
privință de

dacă

admis

supus
dona-

donatarul

și

ar

în privinţa

reducţiune, căci, după Art. 855, modificat în această,
la codul francez, la caz de înstrăinare totală sau par-

țială a imobilului supus reducțiunei, reservatarii care esercită acţiunea în reducţiune au dreptulsă ceară de la comoştenitorul lor
ceea, ce trece peste partea. disponibilă, fără a putea însă revendica înnobilul în mânele terţilor achisitori. (Vedi supră, p. 391.)
|
2 Toate fructele, fie naturale sau civile produse de lucrul
supus raportului aparțin, după Art. 762, descendentului donatar pănă
în momentul deschidere; moștenirei (veţi 'Tom. III. p. 511), după
cum, de asemene, toate fructele lucrului dăruit supus reducțiunei
aparțin donatarului, în calitatea
sa de proprietar, tot pănă în

momentul deschiderei' moştenirei, şi reservatarii nu câştigă aceste
fructe de cât din diua morţei dăruitorului, puțin importă momentul când ei ar fi intentat acţiunea în reducţiune. (Art. 854, modificat earăşi de la codul francez.) (Vedi supră, p. 393, 394.)
30 Vedi supră,

p. 394 urm.şi

analogia care

esistă între posiți-

unea donatarului supus reducţiunei şi aceaa descendentului donatar
supus raportului, în privința despăgubirilor la care donatarul poate
să aibă drept sau să fie obligat. (Art. 766—768.)

1) Aceeaşi soluţiune se vede admisă prin Art. 834 și în privința re- Efectele revocărei donațiunei pentru ingratitudinea, donatarului. Veţi supră, eratitudine.
p. 269

urm.

și 391,

nota

1.

Art

834.

Numai revocarea pentru neîndeplinire de sarcini (Art. 830) şi Efectele repentru naştere de copii (Art. 836 um.) are efect retroactiv șivocărei
p. nedesfiinţează actele de disposiție, precum şi sarcinele reale consim-indeplinire de
ţite de donatar, ca făcute de o persoană care n'a avut nici odatăsjess detcopi.
proprietatea lucrului dăruit, în baza maximei: resoluto jure con- Art. 830,836
urm.
cedentis, resolvilur jus concessum. Vedi supră, p. 244 urm. 291
urm.

2)

şi 391,

nota

1, în fine.

Laurent. XI. 28. Demolombe.

|

XVI. 515. Marcade.

|

III. 352

și auto-

-“_rităţile citate în Tom. INI al lucrărei noastre, p. 531, nota 2.
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Raportul se deosebeşte . însă în mai - multe privințe de reducţiune : 1* raportul are de scop păstrarea egalităței între descendenţi și se întemeează pe voinţa presupusă a. defunctului (vegă
Tom. III. p. 480), pe când reducţiunea este sancţiunea unei datorii
naturale, unei datorii de pietate (0fficium pietatis), care esistă între descendenţi și ascendenți, datorie din care naște și obligaţia
alimentară. (Vedi supră, p. 300.)
2* Raportul nu poate fi cerut de cât de descendenți. (Art.
751 urm.), pe când reducţiunea poate fi cerută atât de descendenţi
(Art. 841, 842), cât şi de ascendenţii din gradul întâi. (Art. 843.)
_3* Descendentul poate fi scutit de raport (Ar. 751, 754,
756, 846), pe când donatarul, fie el moștenitor sau străin, nu poate
fi scutit de reducțiune, pentru că de câte ori defunctul a întrecut prin liberalităţile sale partea disponibilă, de atâte ori ela
dispus de lucrul reservatarilor. !)
„4
Raportul nu poate fi cerut de cât dacă esistă cel puţin
doi moștenitori descendenţi, din care unul a fost avantajat, pe când
reducțiunea, poate fi cerută de moștenitorul reservatar, chiar dacă,

ar îi el singur moștenitor.

5* Toate liberalităţile, ori cât de mici ar fi, afară de presenturile obicinuite (Art. 759), sunt în princip supuse raportului,
pe când reducţiunea n'are loc de cât în privinţa liberalităţilor
care întrec partea disponibilă, astfel cum o regulează, legiuitorul.
(Art. 847 urm.)
6 Zestrea este supusă raportului (Art. 758, 761, 1282,
1914),

pe

când

este

îndoială

dacă

ea este

supusă,

reducțiunei, cel

puţin în timpul căsătoriei. (Vedi supră p. 362 urm.)
7” Descendentul supus raportului poate să se sustragă de la

această obligațiune, renunțând la moștenirea ascendentului seu dă-

ruitor (Art. 751, 752), pe când nu se poate însă nică odată scapa
de reducţiune, dacă liberalitatea atacă reserva. 2
8” In materie de raport, imobilele se preţeluesc după valoarea ce ele aveau în momentul deschiderej moștenirei (Art. 765),
ear

mobilele

darului

(Art.

după

valoarea

ce ele

aveau

772), pe când, în materie

de

în

momentul

reducţiune,

fucerei

atât mo-

bilele cât și imobilele se preţeluese după starea lor din momentul donaţiunei, şi după valoarea
țeă dăruitorului. 3) (Art. 849.)

1) Comp. Mourlon.

II. 652.

ce ele aveau

Laurent.

în momentul mor-

XII. 171. Pand. Fr. Donations.

I. 2747. Demolombe. XVI. 420.
2) Mourlon. IL. 652. Vedi Şi supră, p. 384.
|
3) Vedi supră,' p.8335. — Din lucrurile mobile, numai
acele consumtibile și fungibile (Axt. 526) se preţeluese, în materie de reducțiune, după valoarea ce ele aveau în momentul facerei darului.
Vedi supră, p. 335. Laurert. XII. 93. Demol. XI „381. Thiry.
Il. 343,
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In

materie

de

reducţiune, atât mobilele

:
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cât şi imobilele

care au perit prin caz fortuit sau forță majoră nu întră în masa
asupra căreia urmează a se calcula partea disponibilă și reserva,
(Art. 849) (vedi supră, p. 331), pe când, în: materie de raport,

numai imobilele care s'au perdut prin caz fortuit şi fără greșala,
donatarului nu sunt supuse raportului (Art. 760), ear mobilele
sunt

în' în ori ce caz supuse

raportului, pentru

că donatarul

supus

acestei obligaţiuni nu datorește însăşi mobilele dăruite, precum
datorește imobilele (Art. 760), ci suma care represintă valoarea
lor.) (Art. 772.)
îi
|
10 Reducţiunea, atât în privinţa mobilelor cât şi a imobilelor,
se face în princip în natură, de câte ori bunurile dăruite se găsesc
încă în mâna donatarului, pe când raportul mobilelor nu se face
în

natură,

ci

prin

luare

mai

puţin.?)

CAPITOLUL

Despre

disposiţiunile

(Art.

772.)

YV.

testamentare.

Consideraţiună generale şi istorice.
Art, 802 defineşte testamentul un act î) eminamente revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul încetărei sale
din viaţă, de tot sau parte din avutul seu. (Vedi supră,p. 11 urm.)
Teştamentul

este

un

act

solemn

în acest

sens

că nu poate

să 'esiste fără un act scris, şi fără îndeplinirea formelor prescrise de lege. (Art. 800, 858 urm. 886.) -

La Romani
şi în - dreptul . nostru
anterior, *) testamentul tre- Renduire de
E
o.
“A

EA

_ moștenitor.
rebtul Robuea neapărat să cuprindă o instituire sau o renduire de moște-j
nitori: Heredis înstitutio est fundamentum testamenii.?) (Imstit.
man.
Gaius. Il. $ 229, în fine.)
Această instituire sau rânduire de moştenitori, care nu se
mai cere astăzi, €) trebuea, în dreptul vechiii Roman, să fie făcută în

') Vedi supră, p. 232 nota 1 şi Tom. III, p.527,538, text și nota 1.
Comp. Mourlon. Il. 633.
2 Laurent. XII. 192. Demolombe. XIX. 589, 591. Pand. Fr. Donations.
I. 3487 urm. Vedi şi autorităţile citate supră, p. 386.
3) Donaţiunea este din contra un contract. Vedi suprâ,p. 11, nota 2.
5) Vedi Art. 708 urm. 785 urm. din codul Calimach (553 urm. Austriac), Art. 1 şi 2 cap. 35, despre diată, Andr. Donici, precum şi
Art. 3 şi 38 din codul Caragea, partea IV, cap. 3. Veţi și supră,
p. 13, text și nota 3. Comp. Mârzescu. Maximele drept. roman, p. 100.
5) Vegi şi Instit. lui Justinian $ 34. Lib. Il. Tit. 20, de legatis, unde
“se dice: „Zestamenta vim ez institutione heredum accipiunt, et ob
"id, veluti caput. atque fundamentum intelligitur totius testamenti
heredis institutio.“
:

5) 'Tribun. Ilfov, sub președ. d-lui Rădoi.

Dreptul pe 1886,

No, 82.
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CIVIL. — CARTEA

II.
— TIT. D.— CAP.

termeni solemni și sacramentali.

heredem

esse jubeo.“

Dacă,

în

V. — Sâ Î. ART,

856,

„Zitius 'heres esto sau Titium

loc de această

formulă saciiamen-:

tală, se dicea: „Zitium heredem ''esse volo, sau hevedem instituo;:

sau heredem

facio,“ nu mai esista instituţie de moştenitor, şi prin.

urinare, nici testament,

(Gaius. IL. $ 116,

117.) Mai tărdiu însă,

sa permis întrebuințarea ori căiui termen, pentru că era nedrept
de a se anula ultima voință a defunctului pentru lipsa unei.
simple formalităţi, quoniam îndignum est, -ob manem observationem,

îrritas fieri tabulas et judicia

Codicil.

mortuorum:
(Ii. 15. Cod. VI. 23.)

Codicilul (codicillus, diminutiv de la codez, -caiet), întrodus sub împaratul August de cătră Lucius Lentulus (Inst.
Lib.
II. Tit. 25. Pr., de codicillis), fiind un act mai puţin solemn
de
cât testamentul (Instit. $ 3. Lib. II. Tit. 25),:nu putea să
cuprindă

o renduire de moştenitori, ci numai legate (L. 37 $ 3, în medio.

Dig.

lib.

32,

de

legatis

III),

sau

disposiţiuni

analoge,

precum

nominațiunea, de tutori sau curatori ete. „Intru aceasta numai
se
deosebește codicilul de testament, dice Art. 708 din codul Calimac
h
(553 Austriac), căci nu poate cine-va să orenduească
prin co-

dicil renduire sau subrânduire de moștenitori.“ (Vedi p. 13, nota
3.)
in dreptul

prindă

actual,

o renduire

testamentul

ne

mai

având

de moştenitori, este evident

astăgi cu codicilul de altă dată.)

nevoe

că

să cu-

el se confunde

SEOPIUNEA 1
Regule generale pentru forma
Capacitatea

de a dispune

testamentului.
prin

*)

testament.

Art. 856. — Ori ce persoană este capabilă de a face
testament,
dacă nu este oprită de lege. (Art. 208, 434, 802,
806 urm. '857 un.
887, 949 C. C. Ant. 762 Cod. Italian.)

Art. 967 din codul francez prevede că omul poate
să dispue de averea sa prin testament, fie sub titlul de
renduire de
')

Inesactitatea

rubricei,

Arntz. IL. 1948.
XĂL. 10. Thiry.
liminuire, No. 2.
*) Rubrica acestei
XXL.

Marcade. III. 438. Laurent, XIII. 102 urm, Demol.
IL. 393. Pothier. Donai, testamentuires. Ari. preVegi şi supră, p. 13.
Ş
secţiuni este împrumutată de la Pothier. (Demol.

6.) Ea este însă

inesactă,

după cum. cu drept cuvânt

observă
Mareade (IV. 2, 60 și 79), căci, pe de o parte, toate
regulele prescrise în această secţiune nu se aplică la testamentele
privilegiate,
despre care tratează secţiunea II-a (vedi înfră, esplie.
Art. 384),
ear pe de alta, această secțiune cuprinde disposi
ţiuni care se aplică şi la testamentele privilegiate. - Astfel sunt Art. 856—85
8.
Adevărul este deci că această secțiune cuprinde în același timp

vegule aplicabile

tuturor

- tegule aplicabile numai

testamentelor în genere

la testamentele

ordinare,

și oare eare
.

|
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moștenitor, fie sub titlul de legat, fie, în fine, sub ori ce denumire proprie a. manifesta voinţa sa, destul este ca această voinţă
să fie arătată în mod inteligibil și neîndoelnic.
Legiuitorul

nostru

a credut

această, disposiţie, care
după

care

de prisos

de

a mai

are de obiect abrogarea

validitatea,

testamentului

era,

reproduce

dreptului Roman,

precum

am

vădut,

sub-

ordonată unei rânduiri de moştenitor, disposiţie care era aplicabilă
în

Francia,

înaintea

codului civil, şi în provinciile de drept

In loc de a reproduce

a reprodus Ast. 762 din

această

scris. !)

disposiţie, legiuitorul

codul Italia,

care nu se

nostru Incapacitate

ocupă

de o“ a dispune.

chestie de formă, ci de capacitatea testatorului, prevădând că capacitatea de a dispune prin testament este regula generală, ear
incapacitatea escepţiunea, 2) de unde resultă că acel ce pretinde
că testatorul a fost incapabil de a testa, trebue să dovedească
alegaţiunea sa, conform principiului înscris în Art. 1169, şi dovada nu se poate face de cât prin un anume text de lege.2)

Această soluţiune este admisibilă şi în privinţa donaţiunilor, deşi legiuitorul nostru a eliminat art. 902 din codul fr., ca
una, ce reșultă din principiile generale ale dreptului. (Comp. Art.
949.)

Art.

„Toţi

1962

în deobşte,

câţi au voe

să

sevârşască

tocmele,

dice

din cod. Calimach, pot, după regulă, să facă şi dăruirea.“

In cât priveşte

persoanele

incapabile

de

a dispune

atât

de imcapacitate

drept căt și de fapt prin donaţiuni sau testamente, vedi supră, de a dispune.
p. 15—41.
Cât pentru incapacitatea de a primi prin donaţiuni între Incapacitate

de a primi.

|

vii sau testament, vedi supră, p. 41 urm.

Proibiţiunea testamentelor mutuale sau conjunctive.
Art. 857.— Două sau mai multe persoane nu pot testa prin acelaşi act, una în favoarea celei-lalte, sau în favoarea unei a treia per-

soane. (Art. 795, 802, 886, 938 C. C. Ant. 968 C. Fr)

Im provinciile care urmau obiceiului pământului, testamentul era,
din contra valabil, fără nici o rânduire de moștenitori. Laurent

XIII. 102 urm. Demol. XXI. 9. Comp. Art. 292 și 299 din cutuma

Parisului. Vechile cutume admisese principiul că numai D-zeu, adecă
legătura de sânge poate să facă un moștenitor: Solus Deus heredem
facere potest, non homo, princip pe care îl proclama și dreptul ger-

>)

manie: Gott, nicht der Mensch machi die Erben. Tacit. Germ. XXI.
Numai cei declaraţi de lege incapabili nu pot deci testa; un individ major, mai cu samă dacă nu este pus sub interdicţie, poate

testa, dacă, în momentul facerei testamentului, este cu mintea sănătoasă. Cas. Rom. Bulet. Sa 1, anul 1872, p. 317. Vedi şi supră,

p. 15 urm.—Cestiunea

de a se şti dacă

testatorul s'a bucurat de

facultăţile

sale intelectuale, este o cestie de fapt care

testament,

câtşi din

se apreciază

în mod suveran de judecătorii fondului şi se poate deduce atât din
1870,

3)

p. 191.

Demolombe.

Bulet. Sa [, anul

alte împrejurări. Cas. Rom.

Vedi şi supră,

p. 16 text şi nota

4.

IN. 491. MourXVIII. 322. Laurent XI. 105. Marcade.

lon. Il. 531. Arntz, II. 1719. Accolos, Il. p. 388. Vedi şi supră, p. 14.
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CIVIL.—

CARTEA

III. —TIT.

EH. — CAP.

V, —S-a 1.— ART. 857, 938.

Art. 938
— .
Soții nu pot, în timpul maritagiului, să'şi facă nici
prin acte între vii, nici prin testament vre o donaţiune !) mutuală
și
reciprocă prin unul și acelaşi act. (Axt. 857 C. C. Art. 1097 C. Fr.)

Dreptul Ro»ah-

Testamentul
unde

Imparatul

mutual

sau conjunctiv

Valentinian

la

introdus

era, cunoscut ]a Romani,
pentru

a permite

soților

de a se institui moștenitori prin unul și același act. (Nov. lui Valentinian III, tit. 20, de testamentis, L. 1 Ş 3), soluţiune pe care o
admisese și Andr. Donici prin $ 9 de sub cap. 36. „Barbatul și
femeea, (lice acest, text, pot să'și facă între sine diată unul cătră,

Dreptul

altul sau amândoi într'o diată, însă această voință a lor trebue
să fie de faţă întru toate formele cerşute după pravilă.« )
In Francia,

ordonanța

de la 1735

curmând

controversa ce

vechiii frau- esista în dreptul anterior, admitea prin escepţie testamentele con”

Codul actual.

junetive numai în două casuri: 1% când părinţii făceau impărţeala
averei lor între copii și 20 când se dispunea prin 0 donaţiune

mutuală mortis causa. (Art. 77. Ordon. din 1735.)
. Codul actual a proibit din contra ori ce testament şi do-

naţiune conjunctivă (Art. 857, 938), așa în cât această regulă
nu
sufere astăzi nici o escepțiune, şi asemene testament ar
fi nul
de drept in baza Art. 886. (Mass6-Verge. III. p. 81, $ 431.)
Legiuitorul a voit să curme dificultăţile asupra cărora tribunal
ele
erau altă dată în divergență, căci, dacă testamentele conjunct
ive

ar fi permise,

cu bună

samă,

astăzi,

ca

şi altă

dată,

nu

s'ar şti

dacă revocarea unui din testament aduce ca consecință neapăra
tă
revocarea celui-lalt.
N'ar trebui însă să întindem proibițiunea, Art. 857 peste marginile ei, căci nimic rar împedica pe două persoane de
a se înInesactitate
de text.

1)

Codul Cali-

*)

mach și Caragea,.

Prin testament nu se fac donaţiuni, ci legate, în cât
textul,
pentru a fi esact, ar fi trebuit să dica că soţii, nu pot, în timpul
căsătoriei, să'și facă prin unul şi același act liberalităţi conjucti
ve,

nici prin

Codul

acte între

Calimach

vă,

nică prin

testament.

şi Caragea neoprind testamentele

conjunc

tive, de
aici resultă că aceste legislaţiuni le permiteau. Naște
deci întreba-

rea

dacă

un

testament

conjunctiv

făcut

sub

legile vechi va putea

fi valid sub legea nouă? Autorii şi curtea noastră supremă
(Dreptul pe 1881, No. 40 și Bulet. Cas, Sa I, anul 1881,
p. 300) respund în mod afirmativ și aplică maxima : tempus regit actum,
sub
cuvânt că Art. 857 n'ar fi relativ de cât la o cestie de formă.

Comp.

Drept străin,

Laurent. XV. 323. Pand. Fr. |. 6247 şi IL. 12212. Demol.

XXI. 20. Aubry et Rau. V. $ 667, în fine. Cas Fr D.P. 45. 1.
126.
Testamentul conjunctiv este şi astădi permis prin unele legislațiuni străine, mai ales între soți și rude de aproape
. Comp. Art.

583, 1248

cod.

2115

Austriac

cod.

Cant.

urm.

(nereproduse

Zurich,

Art.

605

în

codul

Calimach), Art.

cod. Cant, Soleure; Landr.

Prus. II, 1, 482 urm. ete. In Spania, testamentele conjunctive erau
permise. Astăzi însă, ele sunţ oprite prin
noul cod, promulgal la
24 Îulie 1889. (Art. 669.)
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țălege între ele spre ași face în același timp fie care, prin acte
separate şi în deosebi, disposiţii testamentare reciproce, sau spre
a testa ambele prin acte deosebite în folosul unui al treile.
In caz de testament

reciproc,

revocarea

unui testament nu

va, Testamente

atrage revocarea, celui-lalt, pentru că, în specie, esistă două acte de- eoiprod îi
osebite independente unui de altul, ear în caz când două persoane deosebite.
ar fi testat chiar in aceeaşi di în folosul unui al treilea, dreptul legatarului

unuia

se va deschide,

din

testatori,

conform

celalt

dreptului

remănând

comun,

liber

de

prin

moartea

a'şi revoca dis-

posiţiunea sa. 1)
Pentru

ca testamentul

să fie conjunctiv, reciproc sau mutual Testamente

şi să cadă sub proibiţiunea Art. 857, trebuește deci ca două per- cecasi oală
soane să fi dispus prin unul şi acelaş act, una în favoarea celei-lalte, sau ambele în folosul unui al treilea, de unde resultă

de hârtie.

că două testamente nu sunt conjunctive, şi prin urmare, nică oprite, de şi ele au fost scrise pe aceeași coală de hârtie, însă unul

pe o faţă, şi al doile pe celaltă faţă, pentru că aceste două
testamante, deşi scrise pe aceeași coală de hârtie, totuși sunt independente unul de altul. Ceea ce legiuitorul oprește nu este deci
unirea, materială, ci întrunirea, juridică a două testamente. ?)
Regula prescrisă de Art. 857 este fără nici o îndoeală aplicabilă, testamentului autentic şi mistic.
Pentru

ca, două

testamente

ca, conjunctive, trebue

autentice

să fie însă

considerate

'restament

ca constatarea voinţei ambelor testatori să autentic și

fie cuprinsă întrun singur prescript-verbal de autentificare din Viunetive: i
partea, tribunalului (Art. 860 urm.), ear în privinţa testamentelor

mistice, trebue ca actul de suprascriere să fie făcut pentru toate
testamentele de odată. (Art. 864.) (Demolombe. XXI. 16 şi 19.)
Această

regulă

şi testamentelor
Proibiţiunea

mai la forma

a

dreptului

şi

causa

generalităţei

.

conjunctive

remân

contestaţiiler

întemeează

aceleași

v

peste

olograf.

nefiind

privitoare nu- Românii nu

de scop păstrarea unităţei
pot face tes-

-.

împedicarea

sale, Testament

|
care

-

altă

>

dată

pe considerațiuni
tot

locul,

ori

y

unde

aduceau
E

sar

face

Pand. Fr. |. 6222 urm.

Demol. XXI.

14.

Laurent. XIII. 146. $.

Rau. V. $ 667, p. 494. Comp. D. P. 67. 1. 471. D. P.84. 2.38.

3;

Laurent XIII. 146. Demol. XXI. 18. Demante. IV. 1183 bis. Aubry
et Rau. V. $ 667. Pand. Fr. [. 6227urm. Petrescu. Testamente. p.
472. Comp. Cas. Fr. D. P. 51.1. 267. D. P. 73. 1. 467.
Laurent. XIII. 144 şi Ante-proiect. III. p. 344. Demol. XXI. 17.
Curtea

sau

donațiuni

de interes conjunctive

Lescot. IV. 979. Arntz. II 1951. Mass6-Verge. III. p. 81. Aubryet
2)

tamente

nică în străi-

nătate.

Controversă.

O

)

din

testamentelor, ci având
A

care

aplicabilă,

testamentelor

justiţie, se

desbinări în
general

este

olografe. 5)

Bruxelles,

Faptul

însă

înscris întiun

din

decisie a, cărui text se vede

partea

legatarului

în Pand.Fr. I. 6232.

universal

de a se

obliga

testament la esecutarea lui nu cade sub proibiți-

unea Art. 857. Curtea

din

Paris. D. P. 77. 2. 111.

CODUL
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938,

testamentul, de unde resultă că Românii nu se vor putea sustrage
de la această proibițiune nici chiar în țară străină, cu toate că,
acolo; testamentul conjunctiv ar fi admis. :) (Art. 733 Cod. Spaniol.)
„_

Art

938.

Aceeaşi

soluţiune

este

admisibilă

în privinţa

donaţiunilor

|
conjunctive. (Art. 938.)2)
Art. 938 nu face de cât a repeta, proibiţiunea prevădută de
Art. 857. După acest text, soţii nu pot, în timpul căsătoriei, *)
să'și facă liberalităţi conjunctive nici prin acte între viă, nică prin
testament.

Aceleaşi

motive

pentru

care

sau

oprit

testamentele

conjunctive au făcut pe legiuitor să oprească și donaţiunile -reciproci, pentru că donaţiunile făcute între soţi în timpul căsătoriei
sunt revocabile, ca şi testamentele. *) (Art. 937.) (Comp. Curtea din
București. Dreptul pe 1889, No. 74.)
Nimic nu sar opune însă -ca soții să'şi facă unul altuia o
donaţiune mutuală, chiar.în aceeași di, însă prin acte deosebite. 5)
Legile după eare se regulează formele testamentelor.

Forma testamentelor, ca și acea atuturor actelor în genere,
se regulează după legea timpului în care testamentul a fost re-

dactat, “conform regulei:

fempus

regii actum,

nu poate să aibă efect retroactiv. 6) (Art. 1.)
')

Laurent,

„trescu,

XIII.

pentru

că, legea nouă,

|

145 și Drept internaţ. VL. 314 uim. 318, 319. Pe-

Zest. p. 470.

Bertauld.

Quest.

de code

Napolton. |. 154.

p.

121. Folix-Demangeat. IL. 77, nota 6. Marcadâ. IV. 88. — Contră.
Weiss. Drept. internaț. p. 864. Aubiy et Rau. V. $ 667, în fine.
Demol. XXI. '20, 476. Curtea Caen şi Toulouse. D. P. 52. 2. 64.
D. P. 53. 2. 179. D. P. 78. 2. 149. Tot în acest sens s'a pronunțat
atât Tribun. din Paris (23 dechembre 1881), cât și Tribun. Imp.
German (1 mantie 1881.) Vedi Pand. Fr. Donations. III. 14960.
Vegi și Tom. 1 al lucrărei noastre, partea I, p. 107. Comp. şi Cas.
Rom. (Dreptul pe 1881, No. 40), care dice că disposiţia Art. 857
este privitoare numai la forma testamentului.

2): Laurent. XV. 323. —

*)

Contrâ.

Decisiile curțelor din Caen şi Toulouse,

citate în nota 1. Comp. Pand. Period. Donaions. II. 14924 urm.
Proibiţiunea Art. 938 fiind întemeiată pe revocabilitatea liberali-

tăților mutuale ce soţii își fac în timpul

căsătoriei (Art. 937), se

decide în genere că viitorii soţi pot să'și facă donațiuni mutuale
prin contractul lor de căsătorie, pentru că asemene liberalităţi

sunt irevocabile. (Argum. din Art. 936 şi a contrario din Art. 937.)
Laurent. XV. 325. Pand. Fr. []. 12050.—
Cu toate aceste, juris-

prudența anulează liberalităţile mutuale sau reciproci, făcute chiar
prin contractul de căsătorie, când ele au de obiect bunuri viitoare.

„Comp.

*)
„_“

D. P. 69.

Laurent.

1. 336.

XV. 322.

D.

P. 61.

2. 34.

Arntz. II. 1951,

2317.

,

Pand. Fr.

IL. 19211.

Moarlon. IL. 1002. Mareade. IV. 333. Demolombe: XXIII. 449.
5) Arntz. IL. 2317, Laurent. XV. 323. Demolombe. XXIII. 450. Mar-

5)

cad6.

Curtea

IV. 333. Pand.

din

Fr. Donations.

Bucureşti.

Dreptul

pe

II.

12216.

1882,

|

No. 66 -şi pe - 1884,

No. 69. Trib. Argeș și Brăila. Dreptul pe 1882, No. 23 și pe 1883,

: "TESTAMENTE

Această

ORDINARE.
— ART; 858.

materie 'a fost însă

tratată

cu

- i:

toate

405
detaliile

ce

merită, cu ocasiunea esplic. Art. | din C. C., unde ne mărginim
a trimete pe cetitor. (Veţi 'Tomul I al lucrărei noastre,' p. 49
urm., unde am discutat cestiunea de a se şti dacă testamentele
făente verbal sub legea veche sau prin punere de deget mai sunt
astăzi valide, dacă aceste testamente trebue sau nu să cuprindă
neapărat o r6nduire. de moşțenitor conform dreptului Roman, admis în această privință şi în legile noastre anterioare etc.)
ă
Din împrejurarea că testamentul este, în privinţa formelor, |
cârmuit de legea sub care el a fost: făcut, resultă că testamentul iregular în cât priveşte formele, făcut înaintea codului actual,
ax fi nul, cu toate că ar îndeplini cerințele legei actuale. (Pand.

Fr. Donatlions. L. 6237.)
Despre

regulele speciale ale diferitelor
Ti estamente

Art. 858.
— Un testament

specii

de testamente

ordinare.*

poate fi sau olograf, sau făcut prin act

autentic, sau în forma mistică. (Art. 802, 856 urm.'839 urm. 864 urm.
386; 892, 1171 urm. 1182 C. G, Art 33 L. p. aut. actelor din1887.)..

La

Romani,

dreptul

de

a testa. nu fi proclamat

de

cât, prin Dreptul Ro-

legea celor 12 tabule. Gaius (L $ 101) și Justinian (Lâb. IL. Tit, man.primitiv.
Pretul

10 $ 1) ne arată în Înstitutele lor că, la început (ab înitio),
erau două moduri de a testa, unul în timp de pace și altul în
timp de resboiăi. In timp de pace, testamentul se făcea colatis
comitiis, adecă în. fiinţa, şi cu ratificarea poporului adunat în comițiile

sale,

anno

de

două

testumentis

ori pe. an în
faciendis

acest scop

destinata

(gume

erant.) - În

comitia
timp

bis

în

de resboiii,

testamentul în procinctuse făcea de militari, în ființa armatei
înainte de a pleca in campanie, !) căci procinctus era. armata gata
de

luptă

şi sub

arme:

procinctus

est enim

expeditus

et armatus

exercitus. (Gius. Instit.. Il. $ 101.)
puri

Aceste testamente neputend însă să, aibă loc de cât la timdeterminate şi în împrejurări particulare, sa închipuit cu

timpul a treia formă de testament per. 25 et libram, care se făcea prin mijlocul unei mancipaţiuni, adecă a unei vândă: închiuite, în fiinţa a cinci mârturi și a unui libripens (porte-brlance),
No. 29. 1dem. Laurent. 1. 202. -Maread6. |. 52. Pan.. Fr. |. 6236
urm. $. Lescot.I. 15. Demol. I. 49 și autorităţile citate în Tom. |
al lucrărei noastre, partea 1, p. 50. — Veracitatea. și sinceritatea
- datei unui testament făcut sub legea veche
se dovedește prin
marţuri care au asistat la facerea. lui,, întru cât nu se probează

eontrarul prin alte dovedi. Cas. Rom. Bulet.

5) In

cât priveşte

testamentele

privilegiate

ce

Sa 1 (1882) p. 19.
militarii. puteau

_- “sub constituţiile inperiale; vedi infră, esplie.. Art.. 868:urm.

face
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toți cetățeni şi puberi,

precum

și a unui cumpărător al moște-

nirei (familie emtor). „Cele dintâi două moduri de a, testa, picase însă în
tudine încă din timpul lui Gaius, ear testamentul per as et
fusese adânc modificat, fiind că manciparea nu mai era de
simulacru atât în privinţa vendărei cât şi a mijlocului de

Dreptul cla-

sic...

stitui un moștenitor. (Gaius. IL. $ 103, 104.)

de

In perioda

testamente:

dreptului

clasic,

găsim. de

DR
asemene

testamentul per ces et libram

desuelibram
cât un
a, în-

a
trei

modificat;

forme

testa-

mentul nuncuputiv sau verbal; şi testamentul pretorian.
Testamentul
Testementul nuncupativ, accesibil .tuturor - acelora care nu
nuncupativ. stiau sau care nu puteau să scrie, precum sunt orbii etc., consista, în urma desființărei mancipaţiunei,în declaraţia, verbală a
testatorului în presenţa a şepte marturi, septem testibus adhibitis. 2)
Testamentul
Testamentul pretorian, introdus prin edictul pretorului, nu
pretorian. deferea, moștenirea -propriu gisă, ci -avea numai de scop dea
învesti o persoană cu posesiunea bunurilor testatorului (bonorum
possessio).

In acest

testament,

manciparea

nu

mai

era necesară,

(nulla 'emancipatio desiderabatur), ci numai presenţa,.a şepte:marturi şi punerea unei peceţi din partea fie cărui din ei, ceea ce
constituea o adevărată inovaţiune. 2)
Dreptul byIn dreptul byzantin, pe lângă testamentul nuncupativ, mai
zantin.
găsim încă testatamentul tripartit, admis în anul 429 sub Theodosie al II-le.
E
Testamentul
Acest testament se numea astfel pentru că el îşi împrumuta,

pari.

formele sale de la trei legislaţiuni deosebite. In adevăr: 1e aces

testament trebuea, conform vechiului drept civil, să fie făcut de o
dată, fără nici o întrerupere (no codemgue tempore); 20 el trebuea să fie făcut în presenţaa șepte marturi, cu iscălitura şi pe-

cetea

lor,

formalitate

împrumutată

de la

dreptul

pretorian ;

3*

în fine, testamentul tripartit trebuea să fie subsemnatîn lăuntru
de testator şi de marturi, formalitate împrumutată de.la constituțiile imperiale. 3)
*)

Instit, Lib. IE. Tit. 10 $ 14, — Vedi

1, unde

2)

se dice:

„Licebit

ergo

scribere ; sed si nuncupat, palam

Instit.

și L. 21. Pr. Dig. Lib. 28. Tit.

testanti vel nuncupare

debet.“

Lib. IL. Tit. 10 $ 2.— Gaius. IL. $ 119. — Este

heredes,

vel

de obser-

vat că testamentele nule după dreptul civil puteau să'şi producă
efectele lor după dreptul pretorian, dacă formalitățile dreptului
pretorian fusese observate.
(Gaius. II. $ 119 şi 147.) 5) Instit, Lib. IL. Tit. 10 $ 3;—L. 23. Dig. Lib. 28. Tit. 1;—L,
21. Cod. Lib. 6. Tit. 23. — După Institutele lui Justinian (Lib. Il.
Tit. 10, $ 4), numele moștenitorului trebueasă fie scris de mâna
testatorului sau a unui martur, pentru a nu se da loc la fraude,
propter testamentorum sinceritatem,

Justinian

a revenit însuși

(Nov. 119, cap. 9.)

mai

ut nulla

târdiu

fraus

adhibeatur ; însă

asupra acestei

decisiuni.

TESTAMENTELE DIN LEGILE VECHI. .
_

“Aşa

dar,

din

cele

mai

sus

espuse

vedem

că

..

|

407

Romaniiau a

vut suecesiv șapte forme de testament: testamentul colatiis comi-

tiis, testamentul în procinctu, testamentul per cs: et libram sub
două forme, testamentul - pretorian, nuncupativ şi tripartit. 1):
Imparaţii 'Theodosie şi Valentinian înțălegând foloasele testa- Testamentul
mentului olograf (per holographam scripturam), Pau întrodus în
0leraf.
anul 446 de la Hristos pentru imperiul apusan (Nov. lui Valentinian III, tit. 20, de testamentis), însă Justianian. ceră presenţa
marturilor

chiar

pentru

testamentele

scrise

în întregimea

lor de

mâna testatorului, admițând forma olografă, prin escepţie, numai
în privinţa împărțelelor făcute de ascendenți în folosul descen-

denţilor lor. 2)

Sa

In

privinţa dreptului nostru anterior, trebue să distingem.Dreptul nosR
:
tru anterior.
Codul Caragea (partea
IV,Ț cap. 3, Art.- 26) cere. ca diata
să> se Codul
Cara.
facă, înscris, faţă cu arhiereul?) sau judecătoria sau trei marturi,
ea.
')

Testamentul putea să fie făcut în mai multe esemplare (Instit. Lib.
II. Tit, 10. $ 13) și să fie scris pe ori ce materie, hârtie, pergament etc, „Nihil autem înterest, testamentum în tabulis, an în
chartis, membranisve, vel în alia materia fiat.“
(Instit. loco cit. Ş
12. L. 1. Pr. și L. 4. Dig. Lib. 37. Tit. 11; L. 15.Cod. Lib.6. Tit. 33.)
*) L. 21 $1 în auth. Nov. 107, cap. L. Cod. Lib. 6. Tit. 23, de testamentis
— După,
. această lege și L. 28 $ 1, Cod. loco cit., testamentul era olograf când era scris în întregimea lui de mâna tes3)

tatorului, cu toate că nu era îscălit de dânsul. Veţi p.:420, nota 1.
Acest testament are multă asemănare cu acel din dreptul canonic Testamentul
care se putea face înaintea preotului și a doi marturi, testamen- înaintea, ar-

tum coram parocho atque duobus testibus.
Asemene testament se hiereului.
obicinueşte și astăgi în ţările supuse imperiului otoman şi ar pu-

tea fi făcut acolo în acest mud
de cătră un Român, conform regulei: locus regit actum, (Art. 2, 885.) Dreptul pe 1889. No. 22.
Sub codul Caragea, arhierul, ca să poată adeveri o diată, trebuea

să fi asistat singur la facerea ei, de unde resultă că diata adeve-

vită de mitropolitul ţărei, după un raport al protopopului însăreinat să cerceteze dacă diata este a defunctului, este nulă ca nefă-

cută conform prescripțiilor legei. Cas. Rom. Dreptul pe 1873, No.
23.— Se putea însă ca o altă persoană să iscălească prin delegațiune în locul mitropolitului, şi asemene delegaţiune se presupune

pănă la dovada contrarie. C. București. Dreptul de 1883. No. 47.
Declaraţiunea voinţei testatorului înaintea arhiereului sau a tribunalului trebuea să fie făcută de testator în persoană, ear nu de
un mandatar al seu. Cas. Rom. şi C. București. Dreptul pe 1882,
No..36 și pe 1879, No. 30.— Tribunalul putea însă să delege un
judecător la domiciliul testatorului. Cas. Rom. Dreptul pe 1887,

No. 80.
— Când

nevoe;

se făcea testament înaintea -a trei maturi, nu era

pentru validitatea,

lui, de o declaraţiune

espresă din partea

marturilor că ei au vădut și audit pe testator, ci era de ajuns ea

din cuprinsul

testamentului să veeasă că marturii au audit de la

testator că testamentul este
Craiova. Dreptul pe 1885, Mp.
Curtea din Bucureşti. Dreptul
sub președ. d-lui Victor Macri.

al seu. Cas. Rom. C. Bucureşti și
39, pe 1891, No. 24 şi 77.—Contră.
pe 1887, No. 11. Comp. Trib. Brăila
Dreptul pe 1883, No. 29.
27
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de unde resultă că testamentul verbal nu era permis dincolo de
Milcov, ceea ce pare a se-adeveri şi prin codul Ipsilant. 1)
Tot astfel, Art. 1 de sub cap. 35 din codul lui Andr. Donică prevede că diata este voinţa slobodă ce înscris lasă ale sale
omul după moartea, sa.
Codul Calimach, reproducend codul Austriac și dreptul Roman, admite şi testamentul nuncupativ sau verbal în fiinţa a cinci

Codul Andr.
Donici

Codul Calimach.

marturi vrednici de credință care sunt datori, la caz de trebuinţă,

să] încredinţeze şi cu jurământ înaintea judecătoriei. (Art. 738,
745—747 Cod. Calimach. Art. 577, 584—586 Cod. Austriac.)
După Art. 748—750
din codul Calimach (587—590 cod.
Austriac), testatorul putea testa; verbal înaintea judecătorilor, şi
judecătorii, în asemene caz, erau datori, după ce se asigurau mai
întâi dacă testatorul era în întregimea minței sale, să meargă fără
întârgdiere la judecătorie şi să scrie în cuget curat voinţa, testatorului, neadăogând nimic spre folosul lor, sau a rudelor. lor. ?)
In asemenea caz, judecătorii nu erau numai marturi, ci niște
funcţionari care instrumentau în limitele competenţei lor și con-

Testament
verbal.

|

stitueau un adevărat act autentic. 3)

!

|

DI. Degr6 crede că asemene testamente sar putea face și
astăzi (Dreptul pe 1875, No. 32, p. 253), însă mi se pare că
această soluțiune ar fi contrarie Art. 886.
1)

Curtea din București și Cas. Rom. au decis însă cu drept cuvent
că testamentele făcute sub codul Caragea fiind considerate ca nişte
cărți (Axt. 7, partea VI, cap. 2), sunt supuse la regulele prevădute

“pentru acestea, de
tul unei persoane

2)

unde resultă că, sub codul Caragea, testamencare nu ştia să serie era valid, dacă era sem-

nat de densa prin pecete sau punere de deget şi
scriitor și trei marturi sau de arhiereul locului, ori de
Dreptul pe 1882, No. 66 şi pe 1883, No. 45.
Testamentul adeverit de sfatul satului nu era însă
persoanele subscrise prin punere de deget refusau de
înaintea justiţiei. Cas. Rom. Dreptul pe 1875, No. 6.

Asemene testament; se putea face și la Romani,

tima

sa voință

pale, care

prin

viu

grai

deelărânduse ul-

autorităţei judecătorești

lua act înscris despre declaraţia

adeverit de
judecătorie.
|
valabil, dacă
a mărturisi
sau munici-

testatorului (lestamen-

tum apud acta conditum). (Nov. lui Valentinian III, Tit. 20 $ 2.
Vedi și L. 18. Cod. Lib. 6. Tit. 23.) Testamentul putea de asemene

fi încredinţat judecătoriei sau împaratulni spre păstrare
mentum judic; aut: principi oblatum). Vegi Van Weter.

3)

(festaDrept

Roman. II. $ 659.
Comp. Laurent. Dreptul înlernaţional. VI. 411, 412: Deci, dacă un
asemene testament s'ar invoca astădi, el ar avea puterea unui act au-

tentic.

Tot

valide și ca

astfel,

tribunalele

autentice asemene

Române

ar trebui

testamente

făcute

să considere ca

în Austro-Un-

garia, sau acele făcute de un jidov la Ierusalim înaintea tribunaInlui rabinic, conform legei mosaice, dacă testatorula murit de
boala de care suferea în momentul când el și-a făcut testamentul,

căci, în toate aceste casuni, judecătorii nu sunt niște simpli mar-
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Pe lângă testamentul verbal şi acel autentic, codul Calimach Testamentul

mai avea încă testamentul olograf,!) scris, îscălit şi datat de în- olograt şi
suşi
578
(Avt.
atât
$ 2,

mâna testatorului (Art. 739 Calimach corespundător cu Art.
din codul Austriac), precum și testamentul mistic sau tăinuit
741, 744 Cod. Calimach, 579,582 Austriac), care se vede admis
în codul lui Andr. Donici, 2) cât şi în codul Caragea.(Art. 26
partea IV, cap. 3.)
Testamentul

fi scris şi de altul, însă,

putea

caz,

în asemene

el trebuea să fie iscălit atât de testator cât şi de cinci sau cel
puţin trei martură pe care testatorul îi încredința că acesta este
testamentul seu. (Art. 740 Cod. Calimach, 579 Austriac.)
Persoanele care nu știeau carte, sau mai bine dis care nuârt. 742 Cod.

ştieau a scri, după cum se esprimă Art. corespundător

din codul Calimach.

Austriac (580), însămnau cu mâna lor, în faţa marturilor, semnul cinstitei crucă şi pofteau pe unul din ei săl iscălească pe
lângă acest semn. (Art. 742 C. Calimach.) Aceasta este semnătura cu punerea de deget pe care curtea din Bucureşti a declavat-o validă şi pentru testamentele făcute sub codul Caragea (veci.
art. 742

nota 1), însă

p. 408,

supră,

presupune că testatorul care

nu ştiea a scri, ştiea, cel puţin a ceti.
In adevăr, dacă testatorul era orb sau nu știea a ceti, dupăArt. 748 Cod.

cum se esprimă Art. 581
codul
Art.

adecă

742,

în

a tradus-o

Calimach

dacă

Art. 743,

tot prin cuvintele

nu știea

atunci

testatorul

carte,

şi apoi, testatorul să adevereze

marturilor,

din

trebuea ca

înaintea testatorului și

testamentul

unul din marturi să citească
a tuturor

pe care Calimach.

din codul Austriac, espresiune

că testamen-

tul a fost făcut după voinţa lui şi să fie iscălit atât de marturi
cât şi de scriitor. (Art. 743 Cod. Calimach, 581 Cod. Austriac.)
turi, ci nişte funcţionari care imprimă testamentului caracterul de
autenticitate. Vedi Tom. I (partea, I) a lucrărei noastre, p. 50 Și p.
Drept internaţ.

3. Laurent.

104, text şi nota

VI.

112. Cas. Ir.

P. 59. 1.81. Vedi şi Pand. Fr. Donations. UL. 14952 urm.—ln

D.

pri-

vinţa testamentului creștinilor făcut în țara turcească, vedi Tribun.
Ilfov.

5)

No.

1889,

Dreptul pe

22.

"Testamentul olograf își avea ființă și în codul Caragea, însă el pu Testamentul
„ear de va, fi scrisă

avea nevoe să fie datat:

diata

de tot cu mâna

olograf în

celui ce a făcut-o, atunci și fără de. marturi să aibă tărie, întoc- cod. Caragea
mai cu cea mărturisită.“ (Art. 26 $ ultim, partea IV, cap. 3.) Tribun.
pretinde

de

Argeş

nu

se cere în

să fie şi datat

că codul

(Dreptul

codul

Caragea

ca testamentul

cere

pe 1882, No. 23),

Caragea,

ci numai

însă această

în codul

olograf

condiţie

Calimach

(Art.

739), care, în această privinţă, a modificat Art. 578 din codul,
_ Austriac, unde data nu este de asemene absolut neapărată. V. p. 423,
2) „Voind testatorul, dice Andr. Donici (cap. 35. $ 12), ca să nu se Testamentul
vadă cele ce au rânduit şi au lăsat prin diata sa, poate să acopere mistic în cod,
”
cele scrise, și să o dea cu mâna sa ca s'o iscălească marturii și
23.
Tit.
6.
Lib.
Cod.
Pr.
Comp. L. 21.
are tărie.“
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CODUL CIVIL.
— CARTEA IL.— TUT, 1.— CAP, Y,— S-a 1. — ART. 858,

Codul actual.
"9

Venini în fine la codul actual, după care nu se poate în mod
valid testa de cât în una din formele prescrise de lege, adecă
în forma olografă, autentică sau mistică. (Art. 858.) Formele testamentelor sunt deci fixate de lege în mod limitativ şi nu se
poate face un testament în alte forme de cât în acele arătate
de lege. (Art. 800, 858, 886.) (Demolombe. XXI. 21.) -

Testamente

Din

cele

verbale. Ia- nuncupative
tea lor.

mai

sus

expuse

resultă că

testamentele

nu mai sunt astăzi permise,

legiuitorul

n'a mai

admis

şi

verbâle

sau

raţiunea pentru care

testamentul verbal

este lesne

de înţăles.

Testamentul fiind în adevăr o derogare la moștenirea ab intestat;
voinţa, testatorului trebue să fie constatată întrun mod precis şi
neîndoelnic. (Laurent. XIII. 109. Pand. Fr. 1. 6095.)
In dreptul nostru actual, testamentele verbale sau nuncupative fiind nule de drept, sau mai bine gis fără ființă (Art. 886),

esistenţa lor de
probă,

nici prin

fapt

n'ar putea fi stabiltă

marturi,

nici prin

prin

nică un fel de

mărturisirea părţilor, nică prin

jurămentul decisor, căci actul scris nu mai este cerut de astă
dată ca un instrument de probaţiune, ci ca o condiție neapărată

a însuși esistenței testamentului. ')

Cu alte cuvinte,

fără un act,

scris, nu esistă testament, după cum, fără un act autentic, nu esistă o donaţiune, o ipotecă sau o foae dotală. Testamentul în
acest sens este deci un act solemn. (Vedi şi supră, p. 399.)
Imposibilita-

Din

necesitatea

unui

act scris

Oprirea de a

Oprirea de a testa în mod

resultă

ca consecință că nu se

sat manual. Poate admite posibilitatea unui legat manual. 2)
testa prin secință oprirea
"dută

prin

de a testa

Art. 2

verbal

mai

prin semne,

al ordonanţei

din

.

atrage încă ea con-

care era

1735.

formal prevă-

(Pand. Fr.

I. 6094.) .

După -cum esistența, testamentului nu poate fi dovedită cu
marturi sau cu alte probe, tot astfel, moştenitorii.
mar putea să
dovedească nimic peste cele cuprinse în testament, stabilind, de
es., prin marturi, că. disposiţiile scrise întrun testament regulat
1)

Pand: Fr. 1.
1445. Demol.
II. 774.

Donaţiuni

manuale.

6086 urm. Laurent. XIII.
XXI. 25. Marcade.. IV. 7.

Demante.
IV.

V. $ 647, text
supră, p. 12
considerentele
2) Laurent. XIII.

106, 107. Troplong. IL.
'Thiry. II. 393. Mourlon.

114 bis. 1. Duranton. EX.

11. Aubryet Rau.

și nota 1. Comp.:C. Orlâans. D. P..63.2.5. Vedi
și Tom. | (partea I), p. 50. Comp. și Trib. lași, în
sale.. Dreptul pe 1884, No. 86, p. 704.
108. Demol. XXI. 26. Duranton. IX. 11. Pand. Fr.

]. 6093.— Atât doctrina cât şi jnrisprudenţa admit din contra po-

sibilitatea unui

dar manual,

deși donaţiunea

este şi ea un con-

tract solemn (vei: supră, p. 138 urm.), pentru că proprietatea lucerului dăruit,

se trânsferă de

rului, prin însuși fapt al

îndată și în mod irevocabil: donata-

pe când aceasta este cu ne-

tradiţiunei,

putință la testamente, pentru că această disposiție este :revocabilă
și nu are săși producă efectele sale de cât la moartea testato-

rului. (Art. 802.)

.

..

-

-
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MODALITĂȚILE TESTAMENTULUI. — Art,.858, +.
XIII.
mar fi espresiunea adevărată a voinţei testatorului. (Laurent.
112 Pand. Fr. Donations. L. 6100.)
Dacă

de cătră mostenitorul legitimx
testament,

,
acel

care

-

:

nică

sau violență

N

y

legat, însă
va putea,

a'şi face

testamentul seu impedicarea

lui
intereş caa să nu esiste detestatori
a testa.

care avea

fie gratificat

în asemene Respunderea

poate,

nu

omoştenit
lipsit rului
legatului de RScare el axfost a pe nedrept
carea
PI
,

moștenitorului,

faptul

tament,

să

era

caz, să ceară predar, ea
prin

de

defunctul a fost împedicat

a

în

pentru

că nu

moștenitorul
asemene

esistă

în specie nică tes- întrebuințat

care ar fi intrebuințat
x

caz, să fie tras

aceasdol peutru
ta, dol sau vi-

la respundere

olenţă. Art.

acelui care era să fie grati- 998, 999.
şi să plătească, cu. titlul de daune
că. :)
ficat de defunct, valoarea legatului ce el era să primeas
it
ademen
au
re
(Art. 998, 999.) „Cel ce au silit, ori cu vicleni
pe
de
celei
pe lăsătorul. moștenirei întru arătarea voinţei sale
lau
ori
c),
urmă, dice Art. 697 din codul Calimach (542 Austria
la descoperirea

oprit

sau prefacerea, ei, ori au ascuns

testamentul

a respunde
făcut, se scoate din dritul. moștenirei, îndatorinduse
$ 16, cap.
(Comp.
sa.“
a
urmăre
pagubile pricinuite cui-va prin
6 şi L. 2.
Tit.
29.
Lib.
Dig.
35, cod. Andr. Donici; Leg. 1—3.
|
Cod. Lib. 6. Tib. 34.)
ea
când aDovedir
olului. Art,
.
Această acţiune , nu va , fi însă primită de cât atunci
.
1198,
2)
,
precise
şi
grave
faptele sau manoperile dolosive alegate vor fi
în impoşi fiind că persoana care a fost victima dolului a fost
fi adva
sibilitate de a'şi procura o dovadă scrisă, ori ce probă
Dalloz. Disp.
misă, fie chiar jurământul decisor (C. Turin. Repert.

255, nota 2),

pentru a se stabili că defunctul

a, fost împedicat

XXI. 29.)
testa. (Art. 1198.) (Pand. Fr. I. 6107. Demol.
şi legile Escluderea
cât
(697)
citat
sus
art.
Atât codul Calimach prin
de moște- îe 2 Dos
Romane (IL. 1, 2. Dig. Lib. 29. Tit. 6), declarau nedemn
”
testaface
a'şi
de
nire pe moștenitorul care împedicase pe defunct
,
Austria
în
astăzi
mentul seu, soluțiune care se vede admisă şi
codul Italian),
(Art. 549 cod. Austriac), în Italia (Art. 725 din
756 $ 6 şi 7
in Olanda (Art. 855 cod. Olandez), în Spania (Art. 674,
asemene escludin noul cod Spaniol de la 1889) şi în alte țări, insă,
mai poate fi
nu
ate,
penalit
ată
adevăr
dere de la moştenire fiind o
de lege.*)
espres
text
unui
admisă în dreptul nostru actual, în lipsa
Nulla. pena sine lege.

de a

3)
%

6101. Aubry
Daurent. XIII. 122. Demolombe. XXI. 27. Pand. Fr. L. fraude
. 1. 404
dela
el
dol
Du
ide.
Bâdarr
420.
et Rau. V. $ 647, p.
743.
urm.— Contră. Curtea din Montpellier. D. P. 54 5.
cit.
loco
t,
Lauren
şi
Rau
et
Pand. Fr. 1. 6102 urm. Aubry
Vazeille. Art. 962, No. 2. Laurent. IX. 2. Mour-

3) Pand. Fr. |. 6113.
lon. II. 48. Demol. XIII. 217, 218. Vedi

și autorităţile citate în

om. III al lucrărei noastre, p. 241, nota
Repert. Tom. VIII. p. 22, Idignite, No. 10.

1.— Contră. Merlin.
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

JI, — TIT.

Îl. — CAP.

V.—S-al.

Despre casul în care testumentul a fost distrus sau perdul.
Casul în care
Se poate întâmpla ca un testament să fie nimicit prin dul
testamentulasau caz fortuit.
In asemene caz, nu mai remâne nică o îndotost nimicit
go
i
:
a.
prin dol sau€âlă că legatarul va putea să dovedească esistenţa şi nimicirea
caz fortuit. Juj, căci el nu cere, în asemene ipoteză, să dovedească că legatul i-a fost făcut verbal, ci ca a esistat un testament scris, aşa,
precum îl cere legea, pe care el însă nwl poate înfăţoșa din cause

independente de voinţa lui. (Comp. L. 2. Cod. Lib. 6. Tit. 32 şi L.
unică. Dig. Lib. 37. Tit. 2. L. 30. Cod. Lib. 6. Tit. 23.)
Dovedirea
:
Esistenţa testamentului va putea fi dovedită prin ori ce do-

testamentului vadă, și prin

urmare,

şi cu marturi, !) conform

Art. 1198 $ 4,

ac

quod

Art. 1198$4.dacă se va stabili mai întâi întrun mod precis faptul particula» al forţei majoare care au adus perderea sau desființarea
testamentului, de esemplu, focul, inundaţiunea, cutremurul sau altă
împrejurare în care el a fost distrus. Așa dar, mar fi de ajuns
ca legatarul să se mulțumească a invoca în termeni generali casul fortuit sau forţa majoră, căci proba testimonială menită a în:
locui producțiunea actului nefiind admisă de cât în anume casuri escepţionale, trebue să se stabilească mai intâă că părţile se
găsesc în casul escepţional statornicit de lege. ?)
Vovedile ce
Legatarul va trebui să dovedească nu numai esistenţa, și coner
ţinutul testamentului, dar şi că el a fost învestit cu toate formele
rul.
legale. (Comp L. 30. Cod. Lib. 6. Tit. 23.) Marturii vor trebui
deci să afirme nu numai că au vădut testamentul, dar încă că
ei cunosc conținutul lui şi că el nu avea nică un viciii de formă:
„hon

modo

se vidisse

legisse

instrumentum

dicitur a-

missumm, sed scire quid în eo contineatur, alque nulla în parte esse
vitiosum.“ 3) Legile romane recomândă chiar de a nu primi, în a') Disposiţiunile codului

civil relative

la probe

având

un caracter

general, este evident că dovada perderei sau distrugerei testamen-

tului provenită din caz fortuit

sau din

un

delict poate fi făcută

cu marturi, chiar fără nică un început de dovadă scrisă, fiind vorba în specie de un fapt care n'a pututfi constatat prin acte scrise.
Pand. Fr. 1.6133. Aubry et Rau. V. $ 647, p. 419. Comp. D.P. 60.
1. 334. D. P. 63. 2. 13. D. P. 74. 1. 504. D. P. 76. 2. 199.D.P.
17. 2. 5 şi 181. D. P. 79. 2. 267. D.P. 82. 1. 299.
,

*) Pand. Fr. 6114urm. 6120. Demolombe. XXI. 34. Larombitre. Obliy.
V. Ant. 1348, No. 42, 49. Bonnier. Preuves. L. 175. Laurent. XIII.

113 urm. 116. Demante. IV. 114 bis. L. Mourlon. II. 774. Thiry.
urm Aubry et Rau. V. $ 647.
p. 419, text şi nota 10. C. Orlans. D. P. 63.2 5. Comp.D.P.
II. 293, in fine. Proplong. INI. 1451
60.

5)

1. 334.

D.

P.

63,2.

13.

-

Pand. Fr. 1.6122. Demolombe. XXI. 34. Troplong. Ill. 1453. Laurent.
XIII. 116 şi autorităţile citate în nota precedentă. Comp. D. P.

63. 2.5. D P. 77.2. 181.

|
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TESTAMENTUL OLOGRAF. — ART. 859.

semene caz, de cât probele manifeste, manifeslis probationibus.
(L, 1. Cod. Lib. 4. Tit. 21, de fide înstrumentoruni etc.)
Cu toate aceste, este un caz în care, după părerea generală, Casu! în care

este presupus regulat în privința formelor,

țestamentul

pănă Ja, destamentul

dovada. contrarie din partea moștenitorului, şi anume, atuncă, când fi regulat.
se stabileşte în justiţie că moștenitorul este însuși acela care a
să

făcut

testamentul,

dispară

că

presupune

se

că

pentru

el nu

Par fi făcut, să dispară dacă era neregulat. ')
Dacă nimicirea testamentului nu se datorește întâmplărei, ciCondamnarea

chiar unei

unui delict sau

negligenți

comisă

per- acelui. care a

de o anume

soană, care este cunoscută, acea persoană poate fi condamnată la tamentul.
daune în baza Art. 998, 999, soluţiune care se vede admisă şi
prin Art. 697 din codul Calimach (542 Austriac) (supră, p. 411),
dovada putenduse şi în asemenea caz face cu marturi, în baza
|
Art. 1198 $ 1. (Laurent. XIII. 119.)
face Casul în care
însă
Dovada esistenţei testamentului nu se va putea

prin nici un mijoc, dacă perderea sau distrugerea testamentului piesa eti!
casului

nu se datoreşte

fortuit sau

majore, ci. numai ne- culpa legata-

forței

gligenţei, impradenţei sau nedibăciei legatarului, pentru că, în a-

semene
misă

rului.

caz, el este în culpă și nu mai suntem în escepţiunea ad-

de Art. 1198.*)

Mai mult încă, cererea legatarului

tamentului ar putea

de a stabili esistența tes-

fi respinsă chiar când

el ar fi fost nimicit

prin caz fortuit, dacă aceasta sa întâmplat în timpul vieţei testatorului, căci, dacă testatorul a avut cunoștință despre distrugerea, testamentului şi a trăit în urmă un timp destul de îndelungat, fără a, mai face altul, aceasta este cea mai bună dovadă că

el a înțăles a/l revoca tacitamente. (Laurent. XIII. 121.)
1.

Despre

testamentul

olograf.

Art. 859. — Testamentul olograf nu este valabil de cât când este
seris în tot, datat și subsemnat de mâna testatorului. (Art. 43, 800, .

802, 858, 885, 886, 892, 1177 urm. 1182 C. C. Art. 970 C. Er.)

|

Testamentul olograf
întreg și jpig=w, a seri),
pului. De aceea, codul
privință dreptul anterior,

este, precum numele seu îl arată (2,
opera esclusivă și personală a testatoSpaniol (Art. 670), abrogând în această
prevede că el nu poate fi făcut prin mij-

locul unui intermediar sau mandatar. EI îşi avea fiinţă la noi a-

tât în codul Calimach, cât și în codul Caragea (vedi supră, p. 409,
text şi nota 1), ear codul francez Va luat din dreptul obicinuelnic.
Testamentul olograf presintă mai multe foloase necontestate: pojoasele
olograf.
10 forma acestui testament este cea mai uşoară și poate fi în- test.

XXL 32. Pand. Fr. |. 6128
:) Demol.
Mass6-Verge.

2) Laurent.

XIIL.

III.p. 20, nota 7—Vegi

urm. Troplong.
însă Laurent.

III. 1452.

XIII.

117.

120. Pand. Fr. 1. 6167. Demolombe. XXI. 35.

xi4

CODUL

CIVIL. — CARTEA

trebuinţată

IIL.—TIT.

în ori ce timp

II. — CAP.

V.—

şi în oră ce loc;

S-a [.— ART, 859.

20

ea

permite tes-

tatorului de aşi face disposiţiile sale în deplină libertate Şi ma-

turitate, de a le ţinea. ascunse şi de a le schimba după bunul
seu plac, sustrăgându-se de la obsesiunile și controlul acelor înteresaţi. Apoi, sunt persoane care, din causa, infirmităţilor 16r,
nu pot testa în altă formă. Astfel, sunt surdo-muţii, care nu vor
putea testa de cât în acea olografă, bine înţăles, dacă ştiu aseri
și dacă pot să'și deesama de ceea ce fac.))
'LestamenOrbii ar putea și ei testa în forma olografă, mai ales cu

tul olograt2l ajutorul unui

al treile, dacă această

persoană n'a condus mâna

testatorului în formarea lițerelor, ci i-a dat numai un ajutor material, indreptând bună oară hârtia, aşădându'i mâna pe ea, fă-

cend

ca

condeiulsă prindă

cerneală

ete. 2)

e

InconvenienAcest testament are însă inconvenientele tuturor actelor sub
„ele testa semnătură "privată (Art. 1176 urm.) și poate cu înlesnire
fi suslograf.
tras de cătră acei interesați, dacă testatorul n'a luat nică o
măsură in această privinţă, ?)
Condiţiuni
Pentru ca testamentul olograf să aibă tărie, trei condițiuni

cerute pentru _______

d iomatai
fie valid.

1) Laurent, XIII 168. Demol. XXI. 71 bis. Duranton. IX. 134. Al
Degre. Dreptul pe
59.

anul

D. P.:54. 5. 247,

1875, No.

30, p. 240.

Idem. D. P. 50. 2.

No. 9. Comp. şi Pand. Period. 86. 2. 242.

Vedi şi autorităţile citate

supră

p. 18,

nota

3. — Tot acolo

am

vădut că, la Romani și în dreptul nostru anterior, surdomutul din

naștere nu putea să testeze, pentru că era asimilat unui mort,
mortuo similis est. (L. 29. Cod. Lib. 6. Tit. 23.)
*) Laurent. XII. 168. Demol. XXI. 71 fer. C. Nancy. D. P. 47.1].
342. Vei și în/râ, p. 417. nota, 1, in fine.— Orbii aveau capacitatea
de a testa și în codul Calimach. (Art, 743.) Orbii n'ar putea însă
testa astăzi în formă mistică. Vedi in/ră, esplie. Art. 865. Nimic
n'ar împedica

însă pe un orb dea testa în forma autentică.

(Art, 698

Codul (landez. Art. 979.

Cod. Spaniol.) Cas. Fr. şi C. Toulonse. Pand. Pâriod. 86. 2. 202. Pand.
„Psriod. 87. 1. 226. Dreptul pe 1887, No. 67. Vedi și esplie. Art. 865.
3) Pentru a evita acest pericol, Art. 979 din codul Olandez prevede

acestui cod.

fi depăs de. dânsul la un notar spre păstrare, aşa în cât, precum
cu drept

982. Critica,

că testamentul olograf (scris numai și Subsemnat

de testator)

va

cuvânt observă un autor Neerlandez, Voorduyn, acest
testament nu este olograj de cât în ceea ce priveşte numele. Testamentul olograf propriu dis este: deci necunoscut: în Olanda
Laurent observă cu multă dreptate în Ante-proiectul de revisuireși
(II. p. 347) că intervenţiunea unui ofițer public
poate
testator în imposibilitatea fisică sau morală de a testa. să Oripue pe
cum

ar fi, aceasta este starea legislaţiunei în Olanda și codul
civil al
din 1838 nu permite

acestei țări

adevăratul

testament

olograf

(scris, iscălit şi datat de mâna testatorului) de cât pentru rânduirea; de esecentori testamentari, regularea cheltuelelor şi a modului de înmormântare, legatele de haine, rufe, bijuterii
sau de

mobile determinate. (Art. 982.) Această disposiție este însă inespli-

cabilă, căci, sau testamentul olograf este bun, şi atunci trebuea admis, sau el este reu, şi atunci trebuea să fie desființat cu totul.

trebue

El

meapărate.

sunt

să

415
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TESTAMENTUL OLOGRAF. — ART. 859,

lui, dutat

fie scris în întregimea,

şi subsennat- de însuşi mâna tesștatorului. ')
“Dacă una numai din aceste trei condițiuni lipseşte, testamentul nu are fiiuță. (Art. 886.)
Nu este însă nevoe ca să se facă menţiune în testament
scris,

el a, fost

că

țiune ar fi

cea

şi iscălit de

datat

mare garanţie

mai

asemene

testator,deşi

men-

îndeplinirea, acestor

despre

formalităţi. *)

Nu este de asemene nevoe ca testamentul olograf să fie închis şi sigilat. El poate să fie deschis şi depus în această stare,
chiar în mâna unui al treile. (Demolombe. XXI. 139, 140.)
“Acest testament poate să fie făcut, ca şi acel mistic, pe
hârtie liberă (Art. 20 $ 16. L. timbr. din 1886) şi în un singur
esemplar, deşi este prudent de a/l face în mai multe esemplare
(ustit. Lib. IL.$ 13. Tit. 10) şi de a le depune în locuri deosebite. 3).

10
Prima

valid

Despre scrierea testamentului olograf.
cerută

condiţiune

pentru

ca testamentul

olograf să fie Adaosele fă-

este ca el să fie scris în întregimeu luă, în totul sau de fot, cute în tosta-

după cum se esprima codul Caragea (Art. 26 $ ultim, partea IV, muâtă străiă.
cap. 3), de mâna testatorului, căci, dacă la scrierea lui a luat
parte o persoană străină este de temut ca testatorul să fi dispus

sub influența acestei persoane
tate. Un

singur

cuvânt

şi să nu fi avut întreaga sa liberstrăină

scris de o mână

sau

margina

în

în corpul actului ar vicia deci întregul testament, dacă acest cuvânt face parte din el şi a fost acceptat sau aprobat de testa-

tor, căci altfel, ar sta în mâna celor de al treile de

a desființa

un testament legalmente făcut, prin singura adăogire a unui cuvânt,

%)

1) La Romani, testamentul era olograf dacă era scris în întregimea,
lui de mâna testatorului, cu toate că nu era îscălit de dânsul. (L. 28.
$ 1. Cod. Lih. 6. Tit. 23, de testamentis.) Vegi supră, p. 407, nota 1.
2) Demol. XXI. 119. Pand. Fr. I. 6256. B. Lacantinerie. IL. 552, în
fine. Aubry et Rau. V. $ 668, în fine. Art. 862 cere din contra asemene mențiune pentru testamentul autentic, sub pedeapsă de nulitate.
3)

In asemene

caz,

plinese cerinţile
fi fost intitulat

toate

esemplarele

au

aceeași

legei, cu toate că unul

copie.

Demolombe.

XXI.

putere,

dacă

înde-

din aceste esemplare

100,

141.

Pand.

Fr.

ar
Do-

nations. |. 6262 urm. Cas. Fr. D. P. 58. 1. 75.
3) Mourlon. II. 777. Laurent. XIII. 172, 182. Demol. XXI. 62 urm.
Pand. Fr. 1. 6276 urm. Duranton. IX. 27. Arntz. II. 1961. Demante.
IV.: 115 bis [. Maread. IV. 11. Thiry. Il. 396. Troplong. III. 1468.
Aubry et Rau. V. $ 608, p. 496. Mass6-Verg6. III. p. 92, nota 2.
B. Lacantinerie. II. 547. Pothier. Donations testam. No. 10. Veţi
şi nota 1 în Pand. Period. 90. 2 p. 279. Comp. D. P. 73. 5. 443
şi D. P. 75. 5. 423, No. 18.
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CODUL

CIVIL.— CARTEA

III: — TIT. 11. — CAP. V.— S-a 1. — ART. 859,

Dacă adaosul făcut de un al treile face sau nu parte din
testament sau a fost făcut cu sau fără ştirea, testatorului, aceasta
în mod suveran de ineste o cestie de fapt care se apreciază
stanţele de fond. (Demolombe. XXI.. 65. Pand: Fr. L. 6286.)
Ştersătură
şi
Ştersăturile,: adaosele, trimiterele, interliniile și alte corecturi
%
i

adaose făcute
de însuși testatorul.

făcute

de

însuşi mâna

testatorului

nu

anulează însă testamentul,

dacă nu sunt de natură a distruge însuși sensul
ment. !) (Comp. L. 12. Cod. Lib. 6. Tit. 23.)

Cuvintele care sunt şterse cu desevârşire

acestui

testa-

cu însuşi mâna

testatorului, sau care nu se înțăleg, vor ficon siderate ca nescrise,

Chiar dacă șterseturile şi coveclurile wau

fost aprobate

de. tes-

fator, *) destul este numai să se constate că ele emană de la
densul. Dacă însă testatorul a șters unul din elementele esenţiale
ale testamentului -olograf, precum data sau subsemnătura sa, testamentul va pica în întregimea lui, pentru că nu poate să esiste
testament olograf fără dată şi semnătură. (Pand. Fr. 1. 6340.)
In ori, ce caz, judecătorii fondului sunt suverani pentru a

')

Demol. XXI. 131. Aubry et Rau. V. $ 668, p. 498. Duranton. lĂ.
29. Al. Degr. Dreptul pe 1875, p. 240. Mass&-Verge. III. p. 86, nota
4 şi p. 92, nota

2. Pand.

Fr.

|. 6328.

Marcade.

IV.

11. Thimy.

ll.

396. Laurent. XIII. 181. D. P. 81. 2. 149. Aceeași soluţiune este
admisibilă în privinţa ştersăturilor şi adaoselor făcute de un al
treile, fără ştirea testatorului, pentru că testamentul legalmente
făcut nu poate fi invalidat prin faptul unui al treile. Laurent. XIII.
182, 185. Pand. Fr. IL. 6331. Cas. Fr. D. P. 69.1. 513. Testamentul va trebui însă să fie declarat nul dacă ștersăturile sau adausele
s'au făcut de o mână străină, însă cu ştirea testatoruluă, căci atunti,
el nu mai este opera esclusivă a acestui din urmă. Laur. XIII. 182.
— Vedi însă o decisie a curţei de cas. din Francia (D. P. 79.1.
129) care a pus în princip că testamentul olograf poate fi validat,
de și el ar cuprinde adaose şi ștersături făcute cu mâna unui al
treile și cu știrea şi sub inspiraţia testatorului, dacă aceste adaose
şi ştersături n'au fost pregătite, după apreciarea suverană a judecătorilor, de cât în vederea proiectului unui nou testament, care

nu s'a mai făcut. Această soluţiune, admisă și de curtea din Poitiers (D. P. 81. 2. 149),
espus,

după

care

este

intervenţia

însă contrarie principiului mai sus
unui

de

al

treile

la

confecţiunea u-

nui testament olograf este de natură â vicia întregul testament,
când adaosul emanat de la o a treia persoană s'a făcut cu ştirea
testutorului

şi face

parte

din testament.

Comp.

Pand.

Fr. |.

6295

urm. Repert. Dalloz. Suplement. Disp. 645.—- Cât pentru cestiunea
de a se şti cine va trebui să dovedească că ștorsăturile sunt opera
testatorului,

sau

Pand. Fr. 1. 6344

a uneia

urm.—

turile vor fi aprobate

2

făcută. Comp.

Pand.

a treia,

persoane, vedi Laurent. XIII. 186.

Cele mai multe

de însuși

testatorul,

ori,

adaosele şi ștersă-

în cât dovada va fi gata

Cas. Rom. Dreptul pe 1885, No. 39.

Fi. L. 6333 urm.

Lawrent.

XIII.

185.

Demol.

XXI. 131.

Duvanton. IX. 29. Troplong. III. 1471. Toullier. D. III (partea I)
359. S. Lescot. IV, 993. Comp. D. P. 55.2. 21. D.P. 86. 1. 290.

TESTAMENTUL OLOGRAF.— ART, 859.
decide dacă

ştersăturile care

se găsesc

417

întrun testament

olograf au

sau nu au de scop revocarea sau anularea lui, putând, în această
privinţă, să'şi formeze convingerea, lor. din ori ce probă şi chiar
din dovada testimonială. (Pand. Fr. 1. 6343.) Mai mult încă, testamentul acoperit de ştersături şi adaose
ar putea fi numai un proiect, care urma mai târdiu să fie pus
pe curat, ceea ce earăşi este o cestie de fapt. Acei care pretind
că testamentul, în care se găsesc ştersături, war fi un act definitiv vor trebui să dovedească alegaţiunea lor. (Art. 1169.)
(Laurent. XIII. 185.)
Testamentul ar fi de asemene nul, dacă testatorul, din causă Testamentul
inaă
forme;
:
făcut cu ajude boalăx sau de lipsă
de vedere,. na> putut săx formeze
literele
„i în al
de cât cu ajutorul unui de al treile care a condus mâna sa pe
teile.
hârtie,

căci nu

se poate

dice, în asemene

caz, că testamentul este

seris de însuși mâna testatorului, care n'a fost în specie de cât
un instrument pasiv. !)
Din împrejurarea, că testamentul trebue să fie opera esclu- Copiarea u-

sivă a testatorului p'ar trebui să credem că el n'ar putea să CO- pată Model
pieze un model
Testamentul

făcut

îşi dă sama despre
Dar

de

în asemene

dacă

un

caz

avocat

ar fi

sau

de

o

altă

persoană.

valid, dacă testatorul înţălege și

cele ce serie. 2)

testamentul

olograf trebue

neapărat

să fie seris Materia pe

in întregimea lui de mâna testatorului, el n'are numai de cât care poate fi
nevoe să fie scris pe hârtie, ci poate fi scris pe carton, pe per- mentul.
D: Aubry

et Rau.

V. $ 668,

p. 496. Laurent.

XIII.

169.

Pand.

Fr.l.

6266 urm. Troplong. III. 1470. Demol. XXI. 61. C. Limoges. R6pent. Dalloz. Suplement. Tom. V. Dispositions entre vifs, 641, nota 1.
Testamentul ar fi însă fără îndoeală valid, dacă cel de al treile
n'a făcut de cât să ajute pe testator în aședarea materială a slovelor pe hârtie, îndreptând, de es., hârtia sau așegdând mâna pe ea,
ori făcând

ca, condeiul

să iee cerneală

etc. căci, în asemene

testamentul nu este opera celui de al treile, ci a însuși
rului, care a fost numai ajutat în confecționarea actului

ultimă voinţă. Laurent. XIII. 168, 169. Demol. XXI.

casuti,

testatoseu de

61 și autorii

mai sus citați.— Astfel, curtea din Nancy cu drept cuvânt a validat testamentul olograf a unei femei oarbe, cu toate că ea fusese
material ajutată la scrierea lui de cătră o a treia persoană. D.P.

47. 1. 342. Comp. Laurent, loco cit. şi Berton. L'art
2)
-

de faire soi:

meme son testament. No. 226. Vedi şi supră, p. 414,text şi nota 2.
Laurent. XIII. 169. B. Lacantinerie. II. 552. Pand. Ir. 1. 6275.
Testamentul numai atunci ar fi nul, când testatorul n'ar şti carte
şi nwşi

ar da sama

de

valoarea

literelor

scrise

de

dânsul,

de

semnificarea, cuvintelor ete., ceea ce s'ar întâmpla atunci când testatorul,

de es., un

surdo-mut, fără știință

de

carte, ar forma

maşi-

nalmente nişte litere după dictarea unui al treile care le ar silabisi
vând pe rend, căci, în asemene caz, lipseşte voinţa testatorului.
Laurent. loco ciț. Pand. Fr. 1. 6273 urm. Cas. Fr. D. P. 59, 1.274.
Curtea din Nimes. Pand. P6riod, 1886. 2, 242.
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CODUL

gameut,

Testamentul
per epistolam.

"Testamentul

pe mai multe
coli de hârtie
și chiar pe
toi volante.

pe pânză,

pe peatră,

pe

sticlă,

V.—S-a L—ART.

pe

părete,

859,

pe lemn, pe d

cartă de joc etc., !) în tabulis, an în hartis membranisve, vel în
alia materia. (Instit. $ 12. Lib.2. Tit. 10; —L.1.Pr. L.4. Dig:
Lib. 37. Tit. 11; —L. 15, în fine. Cod. Lib; 6. Tit. 23.)
EL poate fi scris într'o condică de casă,2) pe. dosul unei
poliţe: de asigurare (Cas. Fr. Dreptul pe 1891, No.:75) şi chiar
sub. forma, unei scrisori, î) per epistolam, ceea ce era oprit prin
Art. 3 al ordonanţei din 1735, ceea ce era însă permis la Romani.
(L. 75. Pr. L. 77 $ 26. Dig. XXXI, de legat. et fideic. N; L. 11 $
1)

poate fi seris

CIVIL.— CARTEA TIU.—TIT. II.—CAP.

Comp. Demol. XXI. 121. Pand. Fr. 1. 6305. Duranton. IX. 24.
Maread6. IV. 11. Demante. IV. 115 bis V. Arntz.I[.1961. Mourlon.
IL. 778. Berton. L'art de faire soi-mEme son testament. 228.
Testamentul poate fi scris pe mai multe coli de hârtie legate
între ele, și chiar pe mai multe foi volante. Judecătorii vor aprecia
în asemene caz dacă foile se complectează unaipe alta şi formează
un Singur act. Laurent. XIII. 174. Demol. XXI. 128. Pand. Fr. 1.
6314. Troplong. III. 1473. Mass6-Verge. III. p. 95, nota 6. Aubry

et Rau. V. $ 668, p. 498. Comp. D. P. 50. 2. 79. D. P.51.1. 46.
D. P. 68. 1. 210. Pand. Chron. Tom. IV (anii 1860—1869) 1. 351.
„Considerând,

gice

Tribun.

de

Ilfov,

că testatorul

este.liber
a scrie

testamentul lui cum îi convine; că astfel îl poate serie pe mai
multe foi de hârtie separate, sub singura condiţiune ca o legătură
oare care să le constitue într'unul și singur act; că unitatea de
context o dată stabilită, iscălitura şi data apuse pe cea din urmă
foae se aplică la toate celelalte; că cu mai tare cuvânt este astfel,
când -testatorul a scris testamentul seu pe fie care față a unei
coli de hârtie, lăsând verso respectiv în alb etc.“ (Dreptul pe

1881, No. 33.) Vegi și Cas. Fr. (21 Iunie 1842) Râpert. Dalloz.
Disp. entre vifs, Tom. 16, partea II-a p. 756, în notă.—Cu toate

aceste, Valette, Vatismenil şi alţii au. dat o consultaţie
contrar. Vedi Repert. Dalloz. Disp. loco cit. 2649.
Nu se cere
unitate de
context.

In

fine,

redacta
în

trebue

să observăm

testamentul

aceeași

di

și

seu

sub

că

întrun

aceeaşi

testatorul

nu

el

trebuind

sens

este obligat

singur context, fără
dată,

în

să

a'şi

intrerupere,
aibă

timpul

necesar spre a se gândi şi a scri testamentul seu, mai ales când
el este lung şi autorul lui nu este sănătos. Laurent, XIII. 173, 220.

Demolombe. XXI. 129. Pand: Fr. [. 6310 urm. B. Lacantinerie. II.

552. Durantou.
IX. 33. Auibry et Rau.
3. D.

P. 78.

2. 229.

D.

P. 83.

loco cit. Comp. D. P. 61.2.

2. 60.— n

cât

privește

însă tes-

tamentul mistic, operaţiunea nu poate fi intreruptă. (Art. 86 $ ultim.)

2) Aubry et Rau. V. $ 668, p.498.

Demolombe. XXI, 124. Accolas. Il.

p. 517. Demante. IV. 115 bis V. Al. Degre. Dreptul (1875) p. 239.
2) "Tribun, Neufehatel en Braye. Dreptul pe 1891, No. 10. Troplong.

III. 1477 urm. Mourlon. II. 778. Duranton. IX. 26. Accolas. IL. p.
517. Thiry. IL. 397. Pand. Fr. 1. 6588 urm. B. Lacantinerie. II.
552. Demante. IV. 115 bis VI. Mareade. IV. 16. Laurent. XIII. 180.

Demol. XXI. 125. Al. Degr6. Dreptul (1875) No. 30. S$. Lescot. IV.
996. Aubry et Rau. V. $ 668, p. 498, Arntz. [I. 1965. Comp.D. P.

52. 1. 166.D. P. 64. 2. 117. D. P. 73. 2. 113. D. P. 79. 1. 29%.
Pand. Period. 86. 2. 327. Pand. Pâriod. 88. 2. 54. Vegi şi Râpert.

Dalloz. Supl. Tom. V. Disp. entre vifs, 635, nota 1.

-
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— ART. 859.
OLOGRAF.

4 şi L. 37 8 4. Dig. XXXII. de legat. et fideie. II;—L. 1. Cod. Lib.
6. Tit. 36; L. 1 $1. Cod. Lib. 7. Tit. 6; Nov. 107.) Pentru ca
scrisoarea, să'și producă însă efectele unui testament “trebue ca,
pe lângă celelalte formalităţi, să cuprindă cu adevărat o disposiţie
de avere pentru timpul când autorul ei nu va mai fi,ear să nu fie
numai o făgăduință vagă. !) (Comp. C. Rennes şi Douai. D. P. 1892.
2. 438 şi Gaz. Craiovei (1890) No. 32. Se înţălege de la sine că o scrisoare său un post-scriplum n'ar fi un testament, dacă ar lipsi
data, şi semnătura. (Laurent. XIII. 221. C. Grenoble. D. P: 66. 2. 22.)
Testamentul olograf va putea fi scris nu 'numai cu cerneală, Materia cu

precum se obicinueşte, ci cu oră ce materie, de es, cu plumbul, cAtsul poate
crida,

cu

cu sânge,

cu

cărbunele,

instrument

unui cuţit sau altui

cu diamantul pe sticlă, cu vârful

fi seris:

a

o

NE

2) etc.

In toate aceste casuri, judecătorii vor aprecia în mod suveran
dacă pretinsul testament este numai un proiect sau un act definitiv.

Testatorul nu este de asemene obligat aşi scri. testamentul Testamentul
în Româneşte; el poate să] scrie în o limbă străină, 5) şi chiar în o limbă

Şi la Romani, testamentul se putea tace străină,
în o limbă moartă.
în limba greacă: etiam greci omnibus lieeat. testari. (|. 21 Ş 4... |
Cod. Lib. 6. Tit. 23.) (Comp. Art. 684, 688 Cod. Spaniol din 1889.)
Slovele la care se referă legiuitorul sunt de sigur acele .or- Caracterele

sau altele.

dinare, latine
testamentul

Testatorul

ar

putea însă

sau cu litere cirilice, în cifre sau

săși scrie ice Piaţate

în semne, abrevia-

stenografia, tachigrafia ete, mai ales, dacă se testamentu-

tive, precum ar fi

va, stabili că testatorul, din o împrejurare oare -care,. n'a
timpul de a întrebuința, caracterele ordinare. +)
Testamentul

la facerea

va

fi de

asemenea, valid

dacă

testatorul

avut . -

:
ar fi Intrebuinţa-

întrebuințat abreviaţiuni ușoare de înţăles, sau dacă sumele legate 3, e

nu în litere. 5) — feelor.
precum şi data testamentului ar fi scrise în cifre, ear
1)

Liltere, quibus heredibus promittitur, vel animi affectus exprimitur
non obtinent“. (L. 17. Dig. Lib. 29. Tit. 7.)
via, codicillorum

2)

Mourlon.

“

ÎI. 778.

Arntz.

Il. 1961. Laurent.

2. 230.

D. P. 65. 3. 30.

XIII.

171. Demol. XXI.

70, 192. Mareade. IV. 11. E. Accolas. II. p. 517. Râpert. Dalloz.
Suplemeni. Tom. V. Disp. 646. B. Lacantinerie. II. 552. Troplong.
III. 1472. Pand. Fr. L. 6307. Al. Degre. Dreptul pe 1875, p. 239.
Comp, D. P. 46.

D. P. 83.2.

60.

120.
“Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1881, No. 33. Demolombe. XXI.
Mass6309.
1.
Tr.
Pand.
1503.
Il.
Troplong.
Laurent. XIII. 170.
- Vevgă. III.p. 87, text şi nota 7. B. Lacantinerie. II. 552.
'%) Comp. B. Mouillard asupra lui Grenier. IL. 228 70 nota a. Demol,
— La Romani, nu se putea din contra
XXI. 70. Pand. Fr. 1. 6301.
“ întrebuința de cât literele ordinare. L. 6 $ 2. Dig. Lb. 37. Tit. 1.
— "Testamentul autentic nu seva putea însă face de cât în limba
română, căci altfel, judecătorii ar refusa de a' autentifica.
5) Pand. Fr. |. 6302. Mass6-Verge, III. p. 86, 87 şi infră, p. 425.
3)
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859,

2" Despre subscrierea testamentului olograf.
A doua formalitate
tamentului olograf este

rului, după cum se

cerută de Art. 859 pentru esistența tessubscrierea lui cu înseși mâna lestato-

esprimă Art. 739

din codul Calimach (578

Austriac), toystews, după cum se esprimă textul grecesc. !)
|
Semnătura
O semnătură prin punere de deget, admisă altă dată, nar
Die deger. Mai avea astăzi nici o valoare, chiar daca ar fi legalisată de o
autoritate oare care, pentru că punerea de deget nu este

o semnătură

şi prin legalisare actul nu dobândeşte de cât dată certă.)
Semnătura

Semnătura

trebue

să

figureze

pe

însuşi

testamentul

olograf,

pe coperia ear nu numai pe coperta în care el ar fi închis, caci, în acest
testamen.
:
ă
3
tului,
din urmă caz, el ar fi nul, pentru lipsă
de semnătură.
5)
„Semnătura care este, în genere, necesară pentru a face să
esiste toate actele, fie autentice, fie private, este şi de astă dată
neapărată . pentru a dovedi că testamentul este espresiunea ne-

atârnată a voinţei celui ce la scris şi că el este un act difinitiv.
In ce con-

In

sistă semnă-

<;

versă.

vei

tnra? Contro.Și 2

regulă

numelui

civile

y

.de

(Art.

generală,

semnătura

botez, astfel

43), pentru

cum

consistă
e

ca să

4

IE

înscris

nu se

mar

coustitui

în genere

o

:

cine-va

facă

soanele ce poartă aceleași nume.
Aşa, dar, inițialele numelui, o poreclă,
altele

în numele
a

în

confusiune

numele

semnătură,

cy

de familie
actele

>

stă-

între per-

unei moșii și

toate

că testato-

rul ar mai fi. iscălit astfel și alte acte în viaţa, lui. *)
Semnătură
iregulară.

Subsemnătura n'ar fi însă nulă, dacă ar

fi numai iregulară, când

—

1) La Romani, testamentul olograf n'avea nevoe să fie subscris, ci
numai scris în întregimea lui de mâna testatorului. Vedi supră,
p. 415, nota 1 şi p. 407, nota 2,
2) Comp. Cas. Rom. şi Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1879. No. 10 şi 13.
C. București. Dreptul pe 1884, No. 2. Vegdi Demolombe. XXI. 112.

O semnătură

prin punere

de

deget

war fi validă de cât într'un

testament autentic. (Art. 16. L. pentru aut. actelor.) Comp. Al. Degr€. Dreptul pe 1875, No. 30, p. 240.

5%) Tribun. Vendâme. Pand. Chron. VI. (anii 1878—1886), Il. p. 154.
Aceeași soluțiune este admisibilă,şi în privința datei care ar figura
numai pe plic. Cas. Fr. Pand. Chron. IV (anii 1860—1869) 1. 351.
*)

Laurent. XIII. 202 urm. Teullier. D. III. (partea 1) 373. Thiry. |.
396.—Contră. Demolombe. XXI. 103. Marecade. 1V. 15. Troplong.

III. 1495. Demante. IV. 115 bis III. Degr€. Dreptul, loco cit. Aubry
el Rau V.p.655,ab snitio. Pand. Fr, IL. 6361 urm. D. P. 48. 2.90.
Autorii care admit

că

testatorul

n'are numai

de

cât nevoe dea

iscăli numele seu de familie invoacă următorul text din Institute:
„Romina enim significandorum hominutm gratia reperta sunt, qui si

quolibet alio modo

întelligantur, nihil interest.“

(Instit. $ 29. Lib. 2.

Tit. 20.) Comp. L. 34. Dig. Lib. 35. Tit. 1. In privința semnăturei
prin simple iniţiale, nici Demolombe (XXI.
109) n'o admite de
bună. Vedi tot în acest din urmă sens: Duranton. IX. 40 şi Pand.

Fr. |. 6378.

D. P. 71. 2. 105.— Contră.

Mareade. IV. 15,
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de es., ar cuprinde greșeli de ortografie sau ar fi r&u scrisă, însă
bine înţeles în mod
va litere,

ori

de

lisibil şi decifrabil, sau

parafa

obleinuită

siunea, parafei ar fi resultatul

ete.,

ar fi lipsită de câte-

mai

cu samă dacă

unei întâmplări

omi-

sau a unei -boli.!)

De asemene, este generalmente admis că persoanele din cler, semnătura
precum sunt episcopii, pot în mod valid să subscrie testamentul episcopilor.

lor numai cu una sau mai multe iniţiale precedate de o cruce „ontroversă,
şi urmate de arătarea demnităţei lor. Astfel, ar fi valid testamentul semnat în modul următor: + I. N sau Iosif, Mitropolitul.
Moldovei. Astfel testase vestitul orator, episcopul Massillon, și
testamentul seu fiind validat de primii - judecători, părțile Sau.
împacat

în

apel. *)

După Laurent (XIII. 225), femeea măritată nar putea Să Cum trebue
iscălească în testamentul seu numele barbatului, ci numele ei de să iscălească
familie,

pentru

de cât în urma
ritală nu

mai

că

testamentul

morței
are

loc.

nare

(Art. 208,
Această

să'şi

producă

efectele

sale ritată? con-

802), atunci când puterea ma-

părere

este

însă

prea

(r0versă-

riguroasă,

căcă, deşi femeea dispune pentru timpul când căsătoria va fi desfăcută, totuși, ea face actul întrun moment pe când căsătoria esistă încă,

mai

şi prin urmare, poate întrebuința numele barbatului seu,

ales dacă acesta este modul seu obicinuit de a iscăli. 3)
Cartea, din Bucureşti a validat de asemene, şi cu drept

vânt,

un testament

în care

o femee

nemăritată. adăosese

cu-

la

pro-

numele ei și numele de familie a persoanei cu care ea trăise în
concubinaj, întru cât a constatat identitatea persoanei de. la care

emana

testamentul

concubinului

care,

şi lipsa
în

de manopere

specie,

era rânduit

frauduloase
legatar

din

partea

universal. 4)

In regulă generală, semnătura se găsește. la finele testamen- jocui sem-

tului, a cărui . complement

ea este și Art. „175 Ş

ultim din

codul

D. Pand Fr. |. 6369 urm. 6384, Laurent. XIII. 226, Demol. XXI.
111, 113. Thiry. 11.396. Troplong. III: .1497. Aubryet Rau.
cit, "Comp. D. P. 81. 2. 135. D. P. 46. 2 230.
— Veţi însă, în
vinţa nulităţei testamentului pentru lipsa parafei obicinuite,
rent. XIII. 224.

110,
loco
priLau-

2) .Vegi Pand. Fr. |. 6374 urm. Demol. XXI. 106. Thiry. Il. 396. Troplong. III. 1495. Duranton. EX. 40. Demante. IV. 115 bis IIL. Aubry et Rau. V. $ 666, text și nota 3. Comp. Curtea: din Pau, considerente citate în Pand. Fr. |. 6376.— Contră. Laurent; XIII. 223.

3) Pand.Fr.I.

6392. B. Lacantinerie. II. 551.: Petrescu. Zestamente.

"p. 537. Curtea din Rennes. Râpârt. Dalloz. Disp. 2603, nota,
*) Dreptul pe 1883, No. 52.—Curtea din Craiova și Cas. Rom. cu drept
cuvânt au validat de asemene testamentul def. Anica Urdureanu,
deşi susnumita testatoare iscălisă Anica
cât prin inţerealarea cuvântului născută

ndscută Urdureanu, întru
între numele şi pronumele

ei, testatoarea înţălesesea desluși şi mai „mult identitatea „persoamei sale. Vedi Dreptul pe 1888; No. 66.

năturei.
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Italian prevede chiar că semnătura trebue. să, fie pusă la finele
deve, essere posta alla
disposiţiilor testamentare: „La sottoserizione

delle disposizioni.“ "Textul nostru cere de asemene ca testamentul să fie subsemnut, adecă ca semnătura să încheie actul şi să

fine

ar

părea

să fie astfel aprobată, de unde

ca data

fie pusă sub dată, pentru

nu poate

noi, data

să resulte că, la

să fie pusă

în urma

semnăturei. (Vegi îufră, p. 426.)
Semnătura
Fiind însă că nici un text de lege nu cere ca semnătura să
poate să facă,
ă de act, se admite generalminte că ea poate să facă
un singur fie deosebit
trap cu fraza un singur trup cu fraza finală, dacă espresiunile care o urmează,
finală a tes„.,
sunt. esenţiale validităţei testamentului, nici cuprind vre-o distamentului, NU

„Controversă. posiţie oare care. !)
datarea

30 Despre

teslamentuluă olograf.

In fine, ultima condiţiune cerută pentru esistența testamentulu i olograf este datarea lui cu insuși mâna testatorului, ?) adecă
timpului (diua, anul şi luna) în care el a fost, făcut.
- rea
arăta
Necesitatea datei, cerută pentru toate actele în genere,
se justifică prin următoarele considerațiuni: 1” data arătând cu

')

Pand. Fr. [. 6385 urni. Aubry et Rau. V. $. 658, în fine, text şi
nota 23. 'Toullier D. III. (partea I) 376. Demol. XXI. 114. Demante. ÎV.,115 bis III. Duranton. IX. 42. Mass6-Verge. III. p. 9%,
text şi nota

13.—

Astfel, în acest sistem, nu

sar

putea

anula, pen-

tru lipsă de semnătură, testamentul care s'ar termina astfel: „făcut de mine, cutare... (urmează numele și pronumele, fără parfă)
care am subsemnat, după citire şi matură reflexie.“ C. Besancon Şi
Cas. Fr. D.P. 79.2. 64 şi |. 311. Idem. Repânrt. Dalloz. Disp. 2729,
text şi nota 1. — Contră. Laurent. XIII. 227. Troplong. JUL. 1494.
C. Liâge (22 fevr. 1812) Râpest. Dalloz. 2730, nota 2. Consideventele acestei decisiuni sunt textual citate în Duranton (LX. 42) și
|
combătute foarte bine de acest autor.

:)

Demolombe:

XXI.71.—

Astfel, un testament ar fi nul, după unii, pen-

tru lipsă de dată, dacă numai o parte din dată ar fi scrisă cu mâna

testatorului, ear celaltă ar fi fost tipărită, și în adevăr, Tribun. din
Paris şi din Barcelonnette (sentință reformată) au anulat un testa-

ment datat din 9 fevr. 1889, pentru că cifrele 188 din această
„dată erau tipărite în capul unei. foi de corespondenţă, așa în cât
cuvintele

scrise

cu

mâna

testatorului

erau numai următoarele:

9 fevruar... nouă. Dreptul pe 1892, No. 69. Pand. P6riod. 1890.
2. 2179.— Contră. Curtea din Aix. Pand. Period. 90. 2. 280.
Dar, dacă este îndoeală asupra nulităței
când o parte din dată este scrisă de testator,
incontestabil că testamentul olograf ar fi nul
o parte numai din ea ar fi fost scrisă cu o
că, în asemene

condițiune

caz,

testamentul

testâmentului, atunci
earalta tipărită, este
atunci când toată sau
mână străină, pentru

ar fi lipsit de dată, şi data este 0

substanțială a esistenţei testamentului,

fi înlocuită prin altă dovadă. Vegi

supră, p. 415.

care nu

poate

"TESTAMENTUL OLOGRAF.—ART. 859,
precisiune

timpul în care testamentul

423

a fos
. făcut,
t permite

de a

se recunoaște dacă în acel moment testatorul era sau nu capabil

de a dispune de averea sa şi dacă disposiţiile sale. sunt viciate
prin 0 causă care'i împedica de ași manifesta voinţa sa;. 20 în
caz de a esista mai multe testamente cu disposiţii contrarii sau
incompatibile, trebue a se. cunoaște data fie cărui pentru a se
şti care este revocat şi care remâne în picioare. !) (Art. 920 urm.)
Cu toate aceste, sunt legislaţiuni străine, în care data nu Deosebire în-

este absolut necesară pentru esistența testamentului olograf. Astfel Iași Caeste

codul

Austriac, unde

Art.

578

prevede

că

menţiunea

dilei, dul Austriac,

anului și a locului în care actul de ultimă voinţă a fost făcut nu în privinţa
este neapărată, *) deși asemene menţiune

se recomândă

ca mijloc

1)

Laurent. XIII.

?)

Thiry. IL. 396. B. Lacantinerie. II. 548. Pand. Fr. 1. 6399. D.P.61 2. 133.
Din împrejurarea că testamentul olograf n'are nevoe, în codul
Testamentul

188 și Ante-proiect,

III. p. 345.

Demol.

XXI.

73.

Austriac, de a fi datat, resultă că asemene testament făcut de un olograf făcut
Român în Austria ar fi valid, cu toate că n'ar fi datat, căci el este de un Român
liber de a, testa în forma olografă admisă de legea Austriacă. (Art. Controvers
ă,

2 și 885.) Comp. Pand. Fr. Donations. III. 14955. Laurent, Drepl. Art. 2 şi 885.
Internaţional. VL. 415. Demolombe. XXI. 475. Marcade. IV. 87.
Bonachi. 1V. p. 259 urm
— .
Vedi însă Petrescu (Zestamente, p. 496
urm.), după care Românul n'ar putea testa în străinătateîn forma olografă, de cât după formele legei Române,
ear nu şi după formele prevădute de legea respectivă străină. Art. 885 însă nu dice aceasta, ci,
prevădând că Românul care se află în ţară străină poate face testamentul seu sau în forma olograţă sau în forma autentică întrebuințată

în locul unde se face testamentul, pare din contra a pune o îndatorire Românului de a'şi face testamențul seu olograf paumai în

forma, legei ţărei în care el se află, conform principiului înseris în
Art. 2 $ ultim: locus regit aclum. Adevărul este însă, cel puţin
după părerea mea, că legiuitorul nu pune nici o obligaţie Românului, ci lasă facultatea de a testa în forma, olografă, fie după legea,
țărei în care el s'ar afla, fie după legea sa națională, uşurându'i astfel
mijlocul de a: testa în străinătate. Art. 885 cuprinde deci, pe de
o parte, aplicarea regulei locus regit actum, ear pe de altă, o
derogare

la această

regulă,

însă

numai

în

privinţa, testamentului

ologiaf. Cu alte cuvinte, de câte ori Românul
în ţară străină în forma autentică, el vâ trebui
forme legilor străine (Tribuu. Ilfov. Dreptul pe
să'și autentifice testamentul seu la agentul
tate (Art.

38 L. din

1873

p.

organ.

minist.

va voi să testeze
neapărat să se con1889, No. 22), sau
nostru din străină-

afacerilor

străine

și

Art, 34 L. p. aut. actelor din 1887.) De câte ori el va voi să'și
facă testamentul seu în forma olografă, el are facultatea de a
recurge sau la formele admise de lege sa națională, sau la

acea admisă de legile ţărei în care el se găseşte. Vedi

și Tom.

I al lucrărei noastre, partea 1, p. 106. Dacă testatorul ar face o
arătare minciunoasă, cu scop de a scăpa de legea țărei îu care el
se află, arătând bună oară că testamentul seu olograf a fost făcut
în Austria, pe când în realitate el a fost făcut în Francia, acel
28
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— TIT.
III

de prudență, pentru a se punt

Această

1)

capăt contestaţiunilor.

fiind de natură a
“legislaţiune fiind însă defectuoasă și lipsa datei
a. păcodul Calimach
înlesni frauda, suggestiunea și captaţiunea,
ând pe testatorul
oblig
iac,
răsit de astă dată pe legiuitorul Austr
și locul

anul, şliua
care îşi scriea însuşi testamentul seu a însămna,
în care şi unde testamentul era scris.
Aşa dar, datarea tuturor testamentelor
în deajuns, şi în adevăr, testamentul care

în genere se justifică
mar fi datat ar fi

nul, sau mai bine dis n'ar avea ființă. (Art. 886.)
In ce consistă însă data?

trebue să

testamentului

Data

a-.

2) în care el a fost făcut,
„să lene și răte cu precisiune diua, luna și unul
codul Italian. Acesta
după cum prevede anume Art. 775 $ 2 din
n
a
găseşte şi în alte disAvătarea, di-

tamentul.

Arătarea loeului,

este sensul cuvântului dată care se mai
etc. 3)
posiţiuni legislative, de es., în Art. 1182, 1782
l, pe care 0
Arătarea locului în care sa făcut testamentu
nu se mai cere
prevede anume Art. 739 din codul Calimach,
unoasă, va putea dovedi
care susține că asemene arătare este minci
a se înscrie în falş.
fără
s,
înţăle
alegaţiunea sa, și aceasta, bina
Pand. Fi. IL. 14955.
și
Labbe
lui
nota
249,
2.
Vedi în Sirey. 1883.
Caragea. Vedi
Codul
de
) Datarea testamentului nu eră cerută nici
Olandez, după
din codul
-supră, p. 409, nota 1.— Comp. Art. 979
ăvat să fie depus
nea
e
trebu
care
af
ologr
l
care testamentu
datat, ci numai
a
nare nevoe de

păstrare la un notar
și subscris de mâna, testatorului.
cod, citat supră, p. 414, nota 3.

Vedi însă

982

Art.

din

spre

scris
același

te că era nedatat (TropŞi la Romani, testamentul era valid, cutoa
dovedesc că Romanii
care
texte
multe
mai
însă
long. III. 1479); esistă
Lib. 29. Tit. 3;

6. Dig.
obicinueau a data testamentele lor (L. 2. $
rie chiar formal data
presc
117
a
novel
L. 3. Cod. Lib. 6. Tit. 32) și
copiilor sei.
pentru testamentele ce tatăl făcea în favoarea
civile consistă în
stărei
or
actel
2) Vedi însă Art. 21, după care data
fost întocmite,
au
ele
când
oarei
şi
arătarea anului. lunei, dilei
itue o esconst
el
u că
text care nu este aplicabil în specie, pentr
1. 6414.
Fr.
Pand.
.
civile
cepție aplicabilă numai actelor stărei
Laurent.

XIII.

189.

Demolombe.

XXI.

80.

Curtea

din Nancy. D. P.

88, 2. 212. Comp. și D. P. 72. 1. 272.
Accolas. IL. p. 517. B. La3) Laurent. XIII. 189. Mourlon. II. 775. urm. Demolombe. XXI. 75,
“ cantinerie. II. 548. Pand. Fr. Î. 6403
y et Rau. V. $

Aubr
16. S. Lescot. LV. 999. Troplong. III. 1479.
IL. 396. Duranton. IĂ.
Thiry.
II.
bis
115
IV.
668, p. 496. Demante.
. Dreptul pe 1815,
30. Maread. IV. 12. Arntz. Il. 1962. Al. Degreprude
nța. Vedi D. P.
juris
și
este
No. 30 p. 240. Tot în acest sens
67. 1. 201. D.
P.
D.
450.
60.î.
P.
.
66.'D
46. 1. 216. D. P. 59.1.
Dreptul
Paris.
Trib.
_P. 89. 1. 273 şi Pand. Pâriod. 89. 1. 552.
pe

1892,

No.

B. Mouillară

Vedi
—.
69

însă

Coin-Delisle,

asupra lui Grenier
în

care

sa

făcut

(II.

Art.

226, nota

tesamentul

970, No. 28 și

d), după care

n'ar fi necesară, fiind

dilei
s'ar dice, de es.
de ajuns aceea a anului și a lunei, precum dacă
făcut în januar 1893, ceea ce este inadmisibil. .

arătarea

" TESTAMENTUL

OLOGRA— F.
ART, 859.

astădi !) şi nu se cerea nici de codul
cureşti.. Dreptul pe 1891, No. 24.)
„Data

Caragea.
|

n'are nevoe

-

:

425

(Curtea din Bu-

să fie scrisă în litere, ea putând fi scrisă
Data poate fi
și în cifre, cu toate că ar fi mai prudent de
a o scri în litere, scriînsă
citre
pentru ca să nu poată fi ușor alterată. *) Aceas
ta este și raţiunea pentru care legiuitorul obligă pe ofițerul
stărei civile a seri
în actele ce întocmeşte data în litere, ear nu în
cifre. (Art. 29.)
„„

„Nu

este de asemene nevoe ca data să fie scrisă aşa cum
găseşte în calendar, ea putând fi înlocuită prin termeni echipo ea se Data poate
lenți, fi pnocuită
de eş., prin enunciarea
versar

istoric,

nu remâe

fost făcut.

unui eveniment

a unei

serbători

nici o îndoeală
Astfel,

de familie,

religioase

etc.,

asupra momentului

ar fi valid

testamentul

a

destul

când

datat

unui

este

ani- echipolenți.

ca

să

testamentul

a:

în modul următor:

făcut în diua de crăciun sau de paşti a anului
1893, sau făcut
în anul 1892, diua aniversară a bătăliei de la
Plevna, sau în
diua de anul nou a anului cutare (luna fiind în
asemene caz im-

plicitamente indicată),

anul

sau în prima

duminicăa postului

mare

din

1893 î) ete.:
„Testamentul n'are numai de cât nevoe de a
fi datat în diua
redactărei sale, ci poate fi datat și mai târdiu, ori
și când, şi în
asemene caz, el nu'și primeşte esistența sa de cât din
diua datărei sale,de unde resultă că dacă testatorul
ar fi făcut mai
multe testamente, dând o dată posterioară acelui care
fusese

redactat întâi, acesta

ar

fi testamentul

siunea ultimei voinți a defunctului. +)

„Cât pentru cestiunea de a
trebue să fie pusă, ea nu este
De câte ori este vorba de
fără întrerupere, în folosul unui

că data” poate

să fie pusă

: 1)

Dreptulpe

Cas. Rom.

XIII. 207. Demolombe.

ori

care

ar

cuprinde

Data poate fi
pusă în urma
testamentuhi.
.

espre-

e

se ști care este locul unde data rocul datei.
fără dificultăţi.
i
un testament Scris no conteztau,
singur legatar, toţi autorii admit. .

și unde,

la

începutul,

în

corpul

1888, No. 66. Pand. Fr.L. 6410 urm. Laurent,
XXI.

78.

$,

Lescot.: -1V.

1001. Troplong.
“IL. 1480; Thiry. II. 396. Demante. IV. 115
bis IV. “Maread€. IV.
12. Duranton, IX. 23. Mourlon. II, 175, 791.
Arntz. 11. 1962. Aubry
„et Râu V. $'668, p. 499. B. Lacantiner
ie.
Il. 552, .

*) Pand. Fr. 1. 6302, 6417. Demolombe, XXI. 81,
Laurent. XIII. 208.
- 8, Lescot. IV. 1000.

Duranton. IX. 31. Mass€-Verge. III. p. 87,
nota 5. “Troplong. III. 1481. Thiry. IL. 39%.
B. Lacantinerie. ÎI. 548,
„__n fine, Vedi şi supră, p. 419.
.
5), Pand. Fr. IL. 6418

urm. Thiry. IL. 396. Mour
„XIII. 189. Demolombe. XXL. 82 uim. Troplong.lon.IL. 775. Laurent.
III. 1482. 3. Lescot.
IV. 1000. Marcade. IV.

12. Duranton, TĂ. 30. Toullier D.III (partea 1) 365. B. Lacantinerie. IL. 548. Aubry
et. Rau. V. $ 668, p.
«5 497, text și nota; 6. Comp. D. P. 52; 2. 123,
Cas. Tarino (4 martie
„.1881).Sirey. 1882. IV. 14.“
“
i
Di

*), Laurent. XIII. 209. Pand. Re. 1. 6521. Cas. fr.
D. pP. 46.1.342,

..;:
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actului, sau la finele lui, însă înainte

acestor formalităţi.

fie scris, datat și

In caz când

Data pusă în

în privinţa îndeplinirei

însă nici 0 ordine

*)

sar găsi în

data

că

pentru

semnătură,

de

legea, se mulțumește a cere ca testamentul să
iscălit, fără a prescrie

1.— ART. 859,

mijlocul

testamentului,

jude-

ţiile
tes- cătorii vor aprecia în fapt dacă ea se referă numai la disposi
mijlocul
(Comp. Cas. Fr.
care o preced,

şi la acele care

sau

o urmează.

anD. P. 70. 1. 76.) Dacăea nu se referă de cât la disposiţiile

vor fi nule
ţerioare semnăturei, disposiţiile care sunt mai în urmă
pentru lipsă de dată. (Thiry. II. 396.)
poate
Autori! discută însă cestiunea de a se şti dacă data
Punerea datei
trebue să

înaintea gen” să fie pusă

troversă.

fie pusă neapărat
thier, semnătura
întră și data. ?)
privinţă, de oare
(Vedi supră, p.
Cu

semnăturei,

în urma

şi unii

respund

că ea

înainte, pentru că, după cum se esprimă Poeste complementul şi perfecțiunea, actului în care
Textul nostru pare chiar a fi formal în această
ce el cere ca testamentul să fie subsemnat.
422.)
generală

părerea

toate acestea,

este

că data poate fi pusă

ca
ori şi unde, chiar și în urma semnăturei, destul este numai
?)
i.
entulu
testam
ţiile
să aibă o corelaţie necesară cu disposi
„ea
singur
Testamentul ne având nevoe de afi redactat întrun
„Dacă testa
supră, p. 418,
scris în mai context, în aceeași di şi fără întrerupere (veţi

săși

multe ie; e! nota 1), se poate întâmpla ca un testator
(it în diaîn de ultimă voință în mai

multe

serie

dile, de es., astădi,

seu

actul

mână,

ete. şi

în care el îl va
care el a fost apoi să'l iscălească şi săl dateze tocmai în giua
neşte cerinîndepli
ent
testam
e
a. Se înțălege că un asemen
termin
ţele

legci, pentru

că

el este

scris,

datat

şi

subsemnat

de

însuși

mâna, testatorului. *)
Mai multe dificultăţi s'au râdicat în cât priveşte disposiţiile
Deposit
în margină,
” adiţionale care se găsesc în testamentele olografe, fie
fie între linii, fie la urmă de tot, după semnătură. 5)
Pand. Fr. ].
5): Laurent. XIII. 210. B. Lacantinerie. II. 550.
Troplong. ŢII.
32.
urm. Demol. XXI. 115, 139. Duranton. LX.
P. 8. 2.
13.D.
.
d6.1V
Marea
396.
Mourlon. IL. 775. 'Thiry. 11.
.
Pothier
241.
XIII.
t.
Lauren
375.
1)
a
(parte
III.
2) “Toullier. D.
Il.
Thiry.
22.
nota
668,
lestam. No. 11. Aubry et Rau. V. $
B. Lacantinerie. II. 550.

6524
1491.

255.

Dor.
396.

e. IV. 115 bis IL.
3 Pand. Fr. L. 6529 urm. Maread6. 1V. 13. Demant
LX. 32, 38. Tot
on.
Durant
1491.
Demol. XXI. 116. 'Troplong. III.
2. 3. D. P.69.
în acest sens este şi jurisprudenţa. Vedi D. P. 61. Cas.
Fr. (11 mai
şi
1. 495. D. P. 70. 1. 76. D. P. 79. 2. 64. Vedi
1831)

Pand.

Chron.

IL (anii

1830—1844)

IL. p. 29.

Fr. L. 6535 urm.
*) Laurent. XIII. 212. Demolombe. XXI. 129. Pand.
privește dificulcât
In
229.—
Comp. D. P. 61. 2. 3. D. P. 78. 2.

Cod

rar

Yedi Pand.
loc aplicațiunea acestui princip, 130
tăţile la care a datLauren
um.
XXI.
ombe.
Demol
cit.
loco
t,
Fr. 1. 6536 urm.
5) Codul Caragea (Art. 38, partea 1V, cap. 2) voeșşte că îndreptările,
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In cât priveşte adiţiunile făcute în margină, jurisprudenţa
următoarea distincțiune : sau clausa adițională constitue o
disposiție nouă și independentă de testament, şi atunci ea este
supusă, tuturor formelor cerute de Art. 859, dacă ea a fost scrisă
în urma confecționărei testamentului, şi aceasta chiar când ea
ar fi în legătură cu actul primitiv prin un semn de trimetere. !)
Sau clausa marginală nu constitue o disposiţie nouă, ci se

face

referă la niște disposiţiuni cuprinse în corpul actului, pe care ea
le interpretă sau le complectează numai, și în asemene caz, este

de ajuns, cel puţin

după

jurisprudenţă,

ca

ea

să

fie

scrisă

cu

mâna, testatorului, fie că ar fi fost scrisă odată sau în urma
confecționărei testamentului, pentru că, în ambele casuri, ea nu

ştersăturile sau adaosele cuprinse întrun testament să fie iscălite

de testator şi adeverite de trei marturi, de judecătorie, sau de
arhiereul locului. Comp. Tribun. Brăila. Dreptul pe 1883, No. 29.
Demolombe. XXI. 133 urm. B. Lacantinerie. II. 552. Laurent. XIII.
184, 213, 215, 217. Pand. Fr. 1. 6548 urm. Mareade. IV. 17. Comp.
D. P. 60. 1. 287. D. P. 61.2. 4,62,
D. P. 74. 5. 475, No. 12. D. P. 72,

131 şi 151. D. P. 63. 2. 197.
1. 272. D. P.82. 1.247. Pand.

Period. 88. 2. 295. Comp. și curtea din Paris. Dreptul pe 1881, No.
8 și pe 1883, No. 42.— Vedi însă Curtea din Orlâans (D. P. 58.
2. 145), după care, adaosele făcute în margină cu mâna testatorului, chiar în urma confecționărei actului, s'ar incorpora acestui
act, înprumutându-și data de la dânsul, ceea ce este inadmisibil, pentru că o disposiție nouă, independentă de actul primitiv, adaosă
în urmă,

constitue un nou testament şi una şi aceeași dată nu poate

să valideze două disposițiuni făcute
făcut în margină, care constitue o
de actul primitiv, numai atunci se
formează un singur trup cu dânsul,

în timpuri deosebite. Adaosul
clausă nouă și independentă
incorporează testamentului Și
când ela fost scris în momentul

redactărei testamentului, şi numai atunci acest

adaos

va fi scutit

de dată, chiar când el n'ar fi pus în legătură cu corpul actului prin
un semn caracteristic de trimetere. Cas. Fr. D. P. 60. 1. 287. D.
P. 63. 2, 127.D. P. 76.

5. 430, No.

6. Laurent.

XIII.

B. Lacantinerie. II. 552 și autoritățile mai sus citate.

184

şi 215.

Adaosul făcut în margină neconstituind deci o nouă disposiţie
de cât atunci când el a fost făcut în urma redactărei testamentului, este de mare interes de a se determina momentul când sa
făcut acest adaos. Unii ar voi ca dovada, în această privință, să nu
poată resulta de cât din însuși testamentul, ex îpsomet testamento,
ez propriis verbis testamenti, non aliunde, non extrinsecus, afară
bine înțăles, de casul excepțional în care testamentul ar fi atacat

pentru dol sau fraudă (Demol. XXI. 133. D. P. 62. 1. 9% și D.P.

61. 2. 131. D. P. 82. 1. 247); adevărul este însă că judecătorii,
suverani apreciatori ai faptelor, vor putea să se convingă din ori
ce împrejurare, culeasă chiar în afară de testament, că adaosul
marginal este posterior redactărei testamentului și că, prin urmare,
acest adaos nu poate participa la data actului primitiv. Laurent.
XIII. 215.

Adiţiuni făcute

în mar-

gină.

CODUL
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de cât un

face

Adaose priu-
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cumplectează. !)
Soluţiunea ce am

mai sus în privința adaoselor făcute

admis

tre linii. in margină este aplicabilă şi acelor făcute între
urma,

Post-serip-

tun.

după

testamentului,

Disposiţiunile

la

formă

de

testamentelor

urma,

în

linii, 2) sau

2)

şi dată.

semnătură

scrise

sau

îl interpretă

care

pe

cu actul

trup

singur

în

post-scriptum sunt cârmuite de aceleași principii. *)

In ori ce caz, nulitatea unei disposițiuni adiţionale, fie ea
Nulitatea,
adaosul a făcută, în margină, sau aiurea şi în formă chiar de post-scriptum,
tatea testa. nu

atrage

nulitatea,

întregului

dacă

testament,

adaos

acest

nu era

mentuiui în- necesar pentru a face să se cunoască voința testatorului. 5)
Ce trebue să decidem în privinţa testamentului care ar avea
Validitatea
testamentuluimai multe date, în care sar dice, bună oară: „făcut în 10 şi il

ar aica fevruar 1893,+
care
date.

sfârşitul alta?

actului ar arăta o dată și

sau în care începutul

In

asemene

n'ar fi nul pentru

caz, testamentul

in-

certitudinea datei, fiind că testatorul poate să facă testamentul
seu în mai multe dile, nici o lege ne cerând ca el săl facă în
şir, fără nici o întrerupere, în uno conteztu. î)
Dacă

Dată alter-

testamentul

poartă însă

o dată

alternativă,

nativă. Nuli- sau 27 januar 1893, el este nul pentru lipsă de

de

dată,

es., 26

mai

cu

iul. samă atunci când din testament, ex propriis verbis testamenti, nu
reesă data în care el a fost făcut, pentru că de câte ori un
are două date, una esclude neapărat pe celaltă.
testament
(Curtea din Pau. D. P. 88. 5. 480. No. 8.)
Data însă încareată cu ştersături nu anulează testamentul
Dată ştersă
distinge diua, luna
sau Anca olograf, dâcă ştersătura nu împedică de a se
2)

Comp. D. P. 59. 1.]12.D.P. 61. 2. 151. D. P.63. 1. 348. D. P.
79.]. 219. Pand. Period. 88. 2. 295. Demol. XXI. 135. Pand. Fr. |.
6563 urm. — Vedi însă Laurent (XIII. 215) și B. Lacantinerie (IL
552), după care adaosele esplicative ar trebui să fie datate, de câte
ori ele ar fi fost scrise în urma confecționiirei testamentuluă, pentru că data actului primitiv nu poate fi aplicată la disposițiuni

posterioare. Cât pentru disposițiile
0 dati cu

scrierea

testamentului,

esplicative făcute de testator

este netăgăduit că ele n'au nevoe

de a fi din nou datate, pentru că, după cât am vădut (p. 427 nota 1),

această soluție este admisibilă chiar în privinţa adaoselor care ar

2

constitui o clausă nouă independentă de actul primitiv.
Pand. Fr. [. 6567 urm. Demolombe. XXI. 136. Laurent. XIII. 183.
Comp. D. P. 63.
p. 82. 1. 247.

2. 27.

D. P. 72:

183,

272.

D.P.745.

415. D.

3) C.Lyon(27 mai 1874) Râpert. Dalloz. Suplem. V. Disp. 651, nota 1.
3) Pand
2)

8

Fr. I. 6571

urm. Demolombe.

XXI.

137. Comp. și Laurent.

XII]. 216. Vedi şi supră, p. 419.
Pand. Fr. L. 6566, 6378. Demolombe. XXI. 117. Comp.
Rennes și Cas. Fr. Repet. Dalloz. Disp. 2700, nota 2.

,
Curtea din

Pand. Fr. 1. 6579 urm. Laurent. XIII. 220. Demolombe. XXI. 129.
Duranton. IX. 33. Troplong. UI. 1482. Vedi şi supră, p. 418, nota 1,
în fine, Comp. Cas.Fr. D. P. 51. 1. 46.
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şi anul în care el a fost făcut. :) Testamentul n'ar fi nul de cât
atunci cănd ştersătura sau încărcătura făcută asupra datei ar îm-

pedica de a se distinge diua, anul şi luna în care testamentul ar
fi fost făcut. (Troplong. III. 1482.)
î
Din cele mai sus espuse resultă că incertitudinea datei _vi- Incertitudi..
:
nea datei aciează
testamentul, ca, şi: absenţa totală de dată.a ?) 1dem est non nulează
tes.
esse

et

nun

apparere.

Absența

.

tamentul.

complectă

a datei anulează

testamentul,

chiar

însuși * testamentul ar dovedi acă el a fost scris4 în cutare

tare

lună și cutare

an, pentru

că

data

scrisă

cu

di,:

însuși

când Absența to-

talăa datei
cu- anulează
tes-

mâna,

tostatorului este o condiţiune esenţială a, esistenţei testamentului,
care nu poate

fi înlocuită

prin altă dovadă.)

(Art.

886.)

Data necomplectă sau greşită nu este o dată, şi de
ea anulează de asemene testamentul, cel puţin în princip.
tarea

tamentul,

aceea Data neconmplectă, sau

Greşala datei poate să consiste în antidatarea
sau postdatestamentului.
Antidatarea sau postdatarea testamentului poate să fie resul-

tatul unei erori sau a voinţei testatorului.
Dacă

testatorul cu știință a antidatat sau postdatat testamentul Antidatarea

seu, *) acest testament este nul, pentru că el trebuind neapărat sau postdaşă fie datat, o dată care nu este adevărată nu este o dată,5) șitară a testamentului,

1)

Pand.
D.

Fr. 1. 6425

P. 46.

1. 342.

urm. Laurent. XIII. 190. Duranton. IX. 37. Comp.
D.

P.

64.

2.

160.

2)

Pand. Fr. |. 6422 urm. Laurent. XIII. 191. Demolombe. XXI. 85.
Troplong. II[. 1482. Comp. Al. Degr€. Dreptul pe 1875, p. 240.
5) Thiry, IL. 396. Laurent. XIII. 193. Pand. Fr. 1.6480. Trib. şi Curtea

+)

din Rouen. Repert. Dalloz. Disp. entre vifs. 2655, nota 1.
Jurisprudenţa franceză admite în mod constant că dovada

falşi-

tăţei datei unui testament olograf poate să resulte, dacă nu ca o
dovadă legală irefragabilă, cel puţin ca o cestie de fapt supusă
apreciărei judecătorilor de fond, din împrejurarea că data testamentului este anterioară acelei a emisiunei hârtiei timbrate pe care

5)

el se găsește scris. Vegi D. P. 73.

1. 435

2. 112, 118

D.

și 263.

D.

P.

79.1.

78.

P.

și 2.

90.

116.

1. 39%.

D.

Vedi

P.

78.

şi Re-

pert. Dalloz. Supl. Dîsp. Tom. V. 672, nota 1 și 2. Comp. Pand. Fr.I.
6456. Laurent. XIII. 205. Demol. XXI. 87. Mass6-Verge. III. p.
100, nota 3, în fine.
— Vedi însă Cas. Belg. D. P. 75. 2. 217. —
Judecătorii noștri vor fi însă lipsiţi de această dovadă, pentru că,
la noi, testamentul olograf fiind scutit de timbru (Art. 20 $.16 L.
timbr. din 1886), a rare ori se va întâmpla că el să fie scris pe
hârtie timbrată. Comp. Al. Degr6. Dreptul (1875) p. 240, nota 1.

Pand. Fr. 1. 6434 urm. Laurent. XIII. 202, 204, 205. Maread6. IV.
14. Thiry. Il. 396. Repert. Dalloz. Supl. V. Disp. 660. Demol. XXI.

87. Comp.

D. P. 52.

1. 35. D. P. 57.1].

86. D.

D. P. 59. 2. 112.
73. 2. 116. D. P.

D.P. 60. 1. 116 și 450. D.
74.2. 58. D. P. 78.2. 112

D. P. 86. 1. 440.

Pand.

104. D. P. 83. 1. 84 și Repert.

Pâriod.

Suplement.

86.

1. 196.

P. 59.1.66 și 415.
P. 64. 1.294. D.P.
şi 118. D. P. 82.2.

V. Disp. 660, nota 2.
D. P.87.

1.83.

D.P.

Nulitate,

430
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fiind că testatorul a. calcat legea cu ştiinţă, nulitatea este ireparabilă şi data nu poate să fie, în asemene caz, rectificată, nică
chiar prin elementele ce judecătorii ar culege din însuşi testamentul.)
Eroarea, inEroarea în datarea testamentului aduce şi ea. în princip
voluutară a
soti. Muli- nulitatea actului, întocmai ca şi o dată falșă sau absenţa complectă
tate. — de dată, când această eroare involuntară nu poate fi rectificată,
prin însuşi termenii testamentului. %
Astfel, ar fi nul testamentul care ar purta data de 31 noembrie sau 31 april, dacă însuşi termenii testamentului nu permit de a se restabili data lui, pentru că nică una, din aceste luni
nu are 31 de dile.?) Se admite însă, cu toate acestea, că ttestamentul care ar. cuprinde o dată greșită și învoluniară ar putea,

fi validat, dacă această dată poate

fi rectificată

prin însuși ter-

menii testamentului, ear nu din împrejurări esterne, ex propriis
verbis, ex visceribus testamenti, non. extrinsecus aut aliunde, pentru că, în acest caz, testamentul poate fi considerat ca datat. *)
— Vedi însă Cas. Belg. conform con87. 1. 83. D. P. 90.1. 395.
clusiilor avoc. general Faider (D. P. 57. 2. 142), după care testamentul cu ştiinţă antidatat ar fi valid dacă, la facerea lui şi la
data arătată, testatorul era capabil. Comp. și Cas. Belg. ID. P.
75.

”)
2)

2. 217

D. P. 73. 2. 116 şi |. 435. D.P.74.2.58D. P. 76. 2. 179.D.
P. 79. 1. 79 şi 298. D.P. 82. 2. 69. D. P. 83. 1. 84. D. P. 84.
1. 14 şi 135. D. P. 84. 2. 227. Pand. Period. 86. 2. 264.

Curtea, din Uyon

şi D. P.

*)

urm.

Thiry. IL. 396. Demol. XXI. 91. Maread6. IV. No. 14, nota 1 p: 10,
Valette. Mâlanges. II. p. 117. Pand. Fr. 1. 6485. Laurent. III.
194. B. Lacantinerie. IL. 549. Cas. Fr. D. P. 64. 1. 294.
Pand. Fr. |. 6439 urm. Râpert. Dalloz. Supl. V. 666. Demol. XXI.
88 urm. 'Thiry. IL. 396. Comp. D. P. 71. 2. 11. D. P. 72. 1. 32.

60.

şi Douai. D. P. 71. 2. 11. D. P. 74.2.58. Comp.

1. 450.-— Un

testament

purtând: data

de

30 fevruar

a fost însă validat 'de curtea din Aix (D. P. 85. 2. 115), pentru
că din însuşi testamentul resulta că acest testament făcut la 30
januar, din eroare purta data de 30 fevruar.. Comp. Pand. Fr. 1. 6496.
Pand. Fr. |. 6441 urm. 6483 urm. Thiry. IL. 396. Demol. XXL. 89
urm, Laurent. XIII. 194. Troplong. Il. 1489. Râpert. Dalloz. Supl.
Î1. 549. Comp. D. P. 45. 2. 159. D. P.
V. Disp. 669. B. Lacântinerie.
59. 1. 35. D. P. 60. 1.450. D. P. 67. 2. 164 şi Trib. Sedan (veţi

considerentele acestei sentinţi în Valette, Mâlanges. IL. p. 112, nota
1). D.P. 84. 2. 227. D. P. 85. 2. 115.D.P. %.1. 440. Vedi și

autorităţile citate supră, nota 2. Vedi esemplul citat de Laurent
(XII. 195) şi de Thiry (II, p. 387 urm.) în care tribunalele au

validat un testament

1116 în loc de 1816;

care

Comp.

din

greşală

Râpert.

purta

data

de

text și nata 2 Pand. Fr. |. 6492 urm. Vei şi D. P. 56.
D. P. 72. 1. 32; Al. Degr6.

Dreptul

15 iunie

Dalloz. Disp. entre vi/s. 2683,

1. 431.

pe 1875, No. 30. p. 240.
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Puterea probatorie a testamentului olograf.
Testamentul olograf este un act solemn

nu

esistă

fără

îndeplinirea

în acest

formelor prescrise

de

lege.

face

nici

sens că
(Art.

el

859,

886.) EL este însă un act sub semnătură privată, pentru că nică
un funcţionar nu intervine Ja. confecționarea lui 1) (Art. 1171),
de

unde

resultă

că testamentul

olograf

nu

o

dovada

prin sine însuşi şi că atât semnătura cât şi scriptura lui pot fi
tăgăduite de moştenitorii ab intestat conform Art. 1177, în care
caz se va procede la o verificare de scripte, conform principiilor
generale (Art. 1178 C. C. 162 urm. Pr. Civ.), moștenitorul instituit sau legatarul fiind obligat a dovedi sinceritatea lui. 2)
')

Testamentul olograf îşi păstrează caracterul seu de act sub
nătură privată, chiar dacă el a fost depus la tribunal (Art.

sau la o altă autoritate. Tot ce se poate dice este numai

>)

sem892)

că tes-

tamentul a dobândit o dată certă din diua în care el a fost depus
la o dregătorie. (Art. 1182.) Comp. Laurent. XIII. 230 urm. Demol,
XXI. 143 urm. Pand. Fr. 1. 6610. B. Lacantinerie. IL. 554. Aubry
et Rau. V $ 669, ab initio. Arntz. IL. 1966.
Laurent. XIII. 232 urm. Arntz. IL. 1966. Thiry. IL. 398. Demante.

IV. 115 bis

VIII. Pand. Fr. L. 6615 urm, și Il. 7758 urm. B. La-

cantinerie. II. 553. S. Lescot. IV. 1013. Troplong. III. 1498 urm.
Aubry et Rau. V $ 669 ab înitio. Duranton. IX. 46. Demol. XXI.
„144. Toullier. D. III (partea I) 502. Mourlon.11. 779. Marcad6. IV. 18.
Dovada sincerităţei testamentului va fi în sarcina legatarului Dovada sinuniversal, chiar dacă el s'ar găsi în faţa unui moştenitor nere- cerităţei
tesservatar, şi ar fi fost pus în posesiunea legatului de justiţie. (Axt. tamentului
891.) Pand. Fr. 1. 6620 urm. Demol. XXI. 146 urm. Aubry et Rau. incumbă, leV $ 669, p. 501, text şi nota 6. Thiry. Il. 399. Laurent. XIII. 233 gatarului,
chiar dacă el
urm.. B. Lacantinerie.

Il. 553.

Avntz. II.

1967.

Marcadâ.

IV.

112. se găsește în

Demante. IV. 151 bis III. F. Băişoiu. Dreptul

pe

mentului

legatarul universal, în posesiunea

1882, No.

29, fata unor

Comp. D. P.53.2. 9. D. P.67. 1. 217 şi Tribun. Bonneville. Drep- moștenitorii
tul pe 1881, No. 48. — Contră. Scriptura și subsemnătura testa- nereservatari
şi a fost pus
nu

se vor

dovedi

în asemene

caz de

ci de moștenitorul ab intestat. Bonnier. Premves. IL. 708. 'Troplong.
II. 1500. Tot în acest din urmă sens pare a fi și jurisprudenţa
cea mai recentă. Comp. D.P. 77.1. 159. Pand. Period. 86. 2. 395.
Pand. Period. 87. 2. 32. Vedi Cas. Fr. (Dreptul pe 1873) No. 16

și decisiile citate în Pand. Fr. Repert. Donations, IL. 7761. Acest

sistem este însă inadmisibil la noi, cu toată părerea contrarie a
d-lui Petrescu (Zest. p. 540), a d-lui Sand. Nănoveanu (Pr, Civ.
p. 437) şi a d-lui Gr. G. P&ucescu (Dreptul pe 1873, No. 17), pentru că el se întemeiază între altele pe Art. 1006 din codul fr după
care legatarul

universal

are sezina

de drept, când nu esistă moște-

nitoră reservatari, princip care s'a modificat de legiuitorul nostru prin
Art.

891.

Testamentul

olograf fiind un

act sub

semnătură

privată,

legatarul care se servește de dânsul este obligat în toate casurile
să urmărească după dreptul comun verificarea de scripte și să dovedească sinceritatea lui, îndată ce moștenitorul de sânge, fie chiar
Şi nereservatar, declară cu nu cunoaşte scrierea şi subscrierea, tes-

legatului.
Controversă.

CAP.
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CODUL

Aplicarea
dreptului co- tutu

Verificarea testamentului olograf se va face, ca, şi acea a
ror actelor sub semnătură privată, după regulele prescrise de

mun.

162 și urm. din Pr. Civ. ')

Art.

Acest princip,

Recunoaştevea

testa-

mentului

bun.

de

moștenitorul

când

escepţiune

sufere

legatarului

cina

de scripte cade în sar-

care verificarea

după

cărui sa

— opus testamentul Pa recunoscut de bun, căci actul sub semnătură
privată recunoscut de acel cărui el se opune, are aceeași putere
probatorie ca şi actul autentic. (Art. 1176.)

recunoaşterei sale de

Moștenitorul mar putea reveni asupra

lecunoaşterea espresă
sau tacită.

cât dovedind că ea a fost resultatul unei erori. *)
Recunoaşterea, scrierei testamentului, ca şi ori
festaţiune a voinţei, poate să fie espresă sau tacită.

care

mani-

tamentului. In adevăr, moştenitorul mare alt-eeva de dovedit de
cât calitatea sa. Această probă fiind făcută, el este în drepta cere
moștenirea, și la această cerere legatarul opunând un titlu sub
semnătură privată, trebue să dovedească validitatea titlului seu, de
câte ori eu este contestată, conform principiului: reus în excipiendo
fit actor. Faptul că legatarul a fost pus în posesiunea legatului nui
schimbă cât de pnţin posiţia, nici caracterul testamentului care reJurnalul tribunalului de pune-

mâne tot un act sub semnătură privată.

fără citarea părților, nu
re în posesiune dându-se pe calea gracioasă,
Ilfov. Dreptul pe 1887,
Tribun.
(comp.
este oposabil moștenitorului
putere probatorie de
multă
mai
ului
testament
da
poate
nu
şi
33)
No.
cât ei avea mai înainte, pentru că acest jurnal nu este, precumo recunoaște şi amicul nostru, di. Gr. G. P&ucescu (Dreptul pe 1875, No. 17),
de câtun fel de formulă esecutorie cu care tribunalul investește de
o cam dată testamentul, fără a'i da însă nici un caructer de au-

tenticitate. Moştenitorul care contestă veracitatea

testamentului

și

cere- moştenirea, ab intestat se găsește deci în regula generală, pe
când

El

legatarul

să

voind

care

un testament

invoacă

deroage

de

la

ordinea

trebue să incumbe sarcina de a dovedi că
a dobândit-o de la justiţie se întemeiează
mează pe acel al moștenitorului

de

se găsește

legală

a

in excepție.

moştenirilor,

lui

aceasta,

nu

posesiunea pe care el
pe un titlu care pri-

sânge, şi pentru

este de ajuns a invoca un testament olograf, ci trebue încă să mai
dovedească,

defunct.

!a caz

de

contestaţie,

că acest testament emană

de la

Dacă, asemene soluţie îşi are partisanii sei în Francia, unde

legatarul universal are sezina când

vine în concurență cu

moşte-

nitorii nereservatari, apoi cu atât mai mult ea este admisibilă la
noi, unde el nu se bucură de asemene favoare. Aceste fiind, după
părerea, noastră, adevăratele principii, nu putem împărtăși părerea
amicilor noștri G. Petrescu, Sand. Nănoveanu și Gr, G. Păucescu.

')

Aubry et Rau. V

$ 669, ab înitio. Pand.

Tir. L. 6648 urm, — du-

decătorii, suverani apreciatori, își vor putea forma convingerea lor
din compararea testamentului cu alte acte, din modul cum testa-

mentul este redactat, din presumţiuni puternice, şi în fine, din ori
ce împrejurări ale causei. Cas. Fr. şi C. Nancy. D.P.71. 9. 212.
D. P. 78. 1. 301. D. P. 86. 1. 212. Pand. Period. 86. 1.31. Comp.

şi Pand. Fr. Donations. IL. 6658.

9)

Pand. Fr. 1. 6641. Aubry

et Rau. V $669,p.503. Laurent. XIIL. 239.
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Recunoaşterea, tacită resultă din fapte care implică, neapărat Recunoaşteaprobarea, testamentului, precum ar fi, de es., esecutarea lui
de asa tacită a
cătră moştenitor. Legea neprevădend casurile în care un fapt
ar tamentului.
atrage aprobarea, testamentului, se înțălege că judecătorii vor
apre-

cia în fapt dacă esistă sau nu aprobare din partea moștenitorului. !

Presupunând. că, scrierea testamentului a fost recunoscută fie Proba testade bună voe, fie judecătorește, naște întrebarea dacă, testamentul
mentelui desface probă deplină despre data ce el poartă? Atât doctrina cât Controvers
ă.

şi jurisprudenţa respund în mod afirmativ, refusând de a
aplica
la, testamente Art. 1182: „Considerând, dice tribun. Ilfov (Drep-

tul pe 1885, No. 36), că Art. 1182

C. C. nu se aplică

la

tes-

tamente, ele făcând credinţă deplină despre conţinutul și data lor;
că motivul ce a făcut să se edicteze Art. 1182, adecă posibilitatea unei conivenţe între părțile contractante spre a frauda pe
terțiile persoane, nu poate avea loc în specie, pentru că acel care
testează nu contractează cu nimine. Testamentul fiind un act unilateral care nu'şi produce efectul decât după moartea celui ce la
făcut, nu poate fi posibilitate de vre un profit pentru testator,
și nici posibilitate de prejudicii pentru terţiile persoane ; prin
urmare, disposițiunile

Dacă

Art.

1182

sunt

ne am referi însă numai

inaplicabile la testament. “*)

la rigoarea

principiilor,

trebui să respundem că testamentul nu face proba
sa, pentrn că el fiind un act sub semnătură privită

ar

despre data
(Art. 1182),

legiuitorul n'a admis nici o escepțiune în privinţa testamentelor.
(Laurent. XIII. 240 urm. Pand. Fr. |. 6670.)
Admiţânduse însă de bună părerea generală după care tes- intinderea
ină credință
araflintă
tamentul olograf ar face deplină
puterei prodespre. data sa, naşte Datare
d
întrebarea : care este întinderea acestei puteri probatorie, și cum tei și
dove.

1)

Pand.

Fr. 1. 6640

urm.

Arntz.

11. 1968. Laurent. XIII.

1rea

239. Denaol. st

erorei

flțitătei

XXI. 152. 153. Aubiy et Rau. V $ 669, p. 503, text și nota 7.
vexsă.
Nu trebue însă să confundăm recunoașterea, scripturei cu con- Deosebireînfirmarea unui testament nul (Art. 1167), pentru că confirmaţiunea tre
confirma-

şterge viciile care făcea ca actul să fie nul, pe când recunoaşterea rea, testam,

scripturei nu

produce

tamentul ax putea

același

efect,

de unde

şi consecința

fi anulat, cu toată recunoașterea

de acela căruia

el se opune.

şi jurisprudența

pe

Laurent.

XIII. 239.

că

scrierei

Vedi, în privinţa

confirmărei sau ratificărei testamentului pe care atât doctrina

2)

nedrept

o admit din partea

tatorului (Art. 1167), înfră, esplic. Art. 886.
Vegi tot în acest sens. C. București și Craiova.

No. 1!

şi pe

1892,

No. 35. Comp.

D. P. 47.1.

tes- E pia scrie-

sale * rei sale.
cât

moștenitorilor tes-

Dreptul
147.

D.P.

pe 1887,
53.1.

131. O. Aix. Sirey. 83. 2. 249. Veţi și decisiile citate în Pand.
Period. 86. Table. v? test. olographe, No. 4. 'Tot în acest sens este
şi
doctrina. Demol. XXL. 155. Demante. IV. 115 bis. IX. Amtz. ll.
1969. Mourlon. II. 780. Troplong. III. 1498. Mareade. IV. 18. Duranton. IX. 44. Mass6-Verg6, III. p. 99, nota 3. Aubry et Rau. V.

$ 669, p. 503, text și nota 8. Thiry. 1. 400. B. Lacantinerie. II. 555.
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se poate dovedi eroarea
testament ? Cestiunea

sau

este

falșitatea,

datei

conținută

earăşi controversată.

Unii

întrun

ar voi ca

eroarea sau falşitatea datei să nu poată fi dovedită

de cât prin

înscrierea în falş, pentru că actul sub semnătură privată recunoscut de acela cărui-i se opune sau privit după lege ca recunoscut, are întocmai efectul unui act autentic (Art. 1176), şi ca,

atare, trebue să facă credință pănă la înscrierea în falș. În acest
sistem,

primă

testatorul

se consideră ca un

testamentului

ce

funcţionar

face autenticitatea

public

datei

sale.

care

im-

:)

Această teorie este însă inadmisibilă și procedura falșului
ware ce căuta în specie: 1* pentru ce testatorul care îşi antidatează sau postdatează testamentul seu nu comite un falș ; 2 nu
esistă în specie nică un funcţionar public; 30 moștenitorul care
atacă testamentul fiind în imposibilitate de a'şi procura o dovadă
scrisă care să constate falşitatea datei, Art. 1198 este aplicabil
în specie. Prin urmare, data, testamentului va. putea în toate casurile fi combătută prin ori ce fel de mijloace. 2)

Remâne bine înţăles că dovedirea

falșităței datei unui

tes-

tament incumbă moștenitorului care'l atacă, atunci mai ales când
el a recunoscut că atât semnătura cât şi scrierea testamentului emană de la însuși testatorul. (Pand. Fr. II. 7777.)
II.

Despre

testamentul

autentic.

Art. 860. — Testamentul autentic este acela care
judecătoria competentă. (Art. 858, 861 urm. 886, 1171

33 LD. p. autent. actelor din

')

1886 modif. prin L. din

s'a adeverit de
C. C. Art. 13,

1 ianuar

1887.)

Aubry et Rau. V $ 669, p. 504. Grenier și B. Mouillard. Il. y28—
40 și 60, N. D. Budişteanu. Dreptul pe 1878, No. 5. Comp. D. P.
49.

2. 159.

D.

P. 47.

1. 147.

D. P.

53.

1.

131.D.P.78.

5.

445,

In acest sistem, se admite însă prin escepţie că falșitatea datei
poate fi stabilită prin ori ce mijloace de “probă, când testamentul
se atacă pentru insanitate de spirit sau pentru dol ori fraudă
(captațiune, sugeestiune.) Demolombe. XXI. 158 urm. Aubry et
Rau.

V. $ 669, p. 504. Pand. Fr. 1. 6676 urm. Duranton.
IX. 47. Cas.
Fr. D. P. 53. 1. 131.D.P.78. 5, 445, No. 6. D.P. 87. 1. 8.

Dand. P6riod. 86. 1.

Mouillard

asupra

197.

Vedi

însă

Laurent.

lui Grenier. II. 236—60,

XIII.

nota a.

248

şi B.

In fine, se mai admite încă, tot prin escepțiune, că moştenitorii
care atacă testamentul nu sunt siliți a recurge la procedura fal-

șului și pot combate data testamentului prin ori ce dovadă,
atunci
„când enunțările cuprinse în testament sau starea în care el se

găsește pun în îndoeală sinceritatea datei sale. Demol. XXI. 157.

Mourlon. IL. 780. Pand. Fr. Î. 6674. Aubry

et Rau.

V. $ 665, în
fine. Comp. D. P. 50. 1.153.D.P. 78, 2. 112,
2) Thiry. II. 401. Mourlon. II. 780, Awmtz. II. 1969. Laurent. XIII.
245 urm. Pand. Fr, 1. 6673. Demante. IV. 115 bis IX. Duranton.
IX. 47. B. Lacantinerie. IL, 555, în fine. Demolombe. XXI. 162.
Massc-Verg€. III. p. 100, nota 3. Valette. Consultaţie publicată în
Mâanges. II. p. 115 urm, N. Budișteanu. Dreptul (1878) No. 5.
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Art. 861.
— Judecătoria (sau mai bine dis judecătorul), înainte de
a face adeverirea, va citi din cuvânt în cuvânţ testamentul în audul și
în fața testatorului; când testatorul nu va putea veni înaintea judecătoriei din causă de boală, atunci citirea testamentului, după cum s'a
dis mai sus, se va face de judecătorul numit de tribunal, spre a se duce
la domiciliul testatorului. (Art. 87 urm. 860, 862 urm. 864, 867, 886

C. C. Art. 8, 10, 11, 13 urm. 19, 33 L. p. autentif. actelor din 1886.)
Art. 867.
— In ceasurile când se numește un judecător, el va comuniea procesul seu verbal tribunalului, care va legalisa actul de suscripțiune

sau testamentul.

(Art. 861,

862,

864,

866,

1188

C.

C.

Art

33 $ 3 L. p. autentificarea actelor.)
Art. 862. — Indeplinirea formalităței citirei din Art. precedent,
cât şi declarațiunea testatorului că testamentul este al seu, iscălit de
el şi făcut din libera sa voință, se va menţiona sub pedeapsă de nuli-

tate a testamentului, atât în raportul ce va face judecătorul, când este
numit, cât şi în adeverirea tribunalulni. (Art. 860, 861, 863, 886, 953 urm.

C..C. Art. 10,
Art. 863
clară că nu știe
nea testatorului
torului

numit,

33 L. p. autentificarea actelor.)
— Testamentul trebue să fie iscălit de testatar; dacă el desau nu poate iscăli, se va face menţiune despre declaraţiuși causa ce”l impedică de a iscăli, atât în raportul judecăcât și în

adeverirea

tribunalului.

(Art.

860—862,

S84,

C. C. Art. 10, 16 L.. p. autentificarea actelor.)
Art. 33 L. p. aut. actelor din 1886, modif. prin L. din 1 januar
1887. — Disposiţiunile prevăgute în Art. 859 urm. C. C., în privinţa formei

886

testamentelor,

nu

se ating în nimic

prin

presenta lege. Pentru curmarea

însă a îudoelelor ce s'au ivit în practica judecătorească asupra unora din
acele formalități, se dispune pentru viitor cele ce urmează: 1) Delegațiunea pentru a instrumenta la locuința testatorului se poate da prin
simpla resoluţiune a preşedintelui sau « judecătorului carei ţine locul,

pusă pe petițiunea prin care s'a cerut delegațiunea. 2) Judecătorul delegat trebue să constate în procesul verbal casul de boală şi să indice

cu precisiune locuinţa unde a instrumentat. 3) Formele autentificărei
se pot îndeplini de un singur judecător, fie la locuința testatorului, fie

la tribunal. Și întrun caz și în altul însă, el trebue să
grefier,

care va contrasemna în act. 4) Judecătorul

va

fie asistat

trebui

de

neapărat,

să constate identitatea, testatorului în procesul-verbal de autentificare:
5) Regulele prescrise la Art. 13 din presenta lege pentru constatarea,
identităţei se vor aplica şi la testamente. Toate cele ce preced se vor
observa

(Art.

sub pedeapsă

11, 13 urm.

de

nulitate

a procesului

verbal

de

autentificare.

L. p. autentificarea actelor. Art. 860 urm. C. C.)

Testamentul autentic sau acel făcut prin act autentic (Art. 858)
este acela care s'a făcut cu solemnităţile cerute de lege de funcționarul public competent. (Art. 860 şi 1171.)
Autoritatea care are competență de la lege de a adeveri,
sau mai bine dis, de a autentifica un testament este numai tribunalul civil, fie în complect (Art. 860), sau un judecător a acelui

tribunal asistat de grefier.!) (Art. 11 și 33 $ 3. L.p. aut. actelor.)
1) In codul francez (Art. 971) şi în acel Italian (Art.
citatea se dă de doi notari, în faţa a doi

în-fața a patru

marturi, In codul Spaniol

marturi,

777),
sau

autenti-

de un

notar

de la 1889, testamentul

Dreptul
străin.
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V.—S-a I.—ART. 861: URM.

Judecătorul de ocol n'are nici întrun.
caz asemene competență,
nică chiar pentru săteni. 1) (Art. 5 şi
33. L. p. autentif. actelor.)
Competența,
Și când dic tribunalul civil, se înțălege
că ori ce tribunal
oi cărui tri- din

ţară are această competență, nu

numai

acel
al domic
iliului
.
Ă
Și
țară. — testatorului, destul este ca trib
Nea
unalul sau Judecătorul care.
instrumentează să constate identitatea test
atorului prin mijloacele pre:
scrise de lege. (Art. 10, 13 și 33 $
4 şi5L.p. autentif, actelor.)
Testamentele
Tribunalele noastre sunt competente
de a autentifica şi. testastrăinilor. „entele străinilor, conform regul
ei: 7ocus regit actum (Art. 2), însă
bunal

din

străinii mai au încă facultatea de a'şi
face testamentul lor auten-

tic sau mistic. înaintea,

Codul Cali-

mAh

ini au asemene

Această

agenţilor lor respectivi, dacă agenţii
stră-

competență

competenţă

0 găsim și în legile

după

sub acest codice

cătorilor,

respectivă

noastre anterioare, căci

invoea, facerea, testamentului

scris (Art. 749

legea

prin judecătorie,

(supră, p. 408), testatorul putea

cod.

străină. 2)

a tribunalului sau a judecătoriei ţinut
ale

și

codul

însă

am

Calimach

vădut că,

testa nu numai în-

Calimach » dar încă şi verbal înain
tea Jjude-

care,în asemene

caz,

erau

datori

a lua act în cuget
curat de voinţa testatorului. (Art.
750 Calimach, . 588 Austriac.)
Codul CaraCodul Caragea, (Art. 26, partea IV,
cap. 3) prevede şi el
sea
că testamentul se poate face înscr
is la judecătorie (nprzigtev) (vedi
supră, p. 407 text şi nota 3 şi. p. 408,
nota 1) şi sub condiţiunea câ
gv
testatorul să'şi
declare în persoană voinţa sa, tribunal
ul fiind însă
liber de a 'delega un judecător spre
a merge la testator acasă. 3)
:
;

publie se primeşte în genere
“capabili, care văq și aud pe

de un notar, în faţa a trei martu
ri
testator-și:
, din care. unu] cel puţin

„trebue să ştie a scri (Ast. 694),

-. de un, notar, în faţa a doi mart ear
uri.
urm.), testamentul nu se autentific —
ă
Curtea din Iași. Dreptul pe 1886, de
No.
periului

otoman,

testamentul

autentic

în codul Olandez (Art. 985),
In codul Austriac (Art. 587
notar, ci de tribunaj. Comp.
78. — In țările supuse im-

al creștinilor se semnează de
marturii, persoane notabile de nați
onalitatea testatorului, și se l6galizează de patriareh, mitropolit,
episcop sau de. representanții
a:
cestora. Trib. Ilfov. Dreptul pe
1889, No. 22.— În cât priveşte
testamentul ovreilor făcut la Ierus
alim, înaintea tribun. rabinic,
vedi supră, p. 408, nota 3, în
fine.
.
i
') Trib. Putna, sub președ. d-lui
E
9. Idem. Cas. Rom. Dreptul pe D. Tazlăuanu. Dreptul pe 1893, No.
1831, No. 49.— Președintele
deleagă pe un judecător de ocol]
care
spre e autentifica un testament
comițând un exces de putere, ordin
ul
poate deci fi atacat pe calea de recur seu dat în această privinţă
s în casaţie. Cas, Rom; loco ci.
2) Astfel, consulii francezi
au drept
testamenteși ori ce alte acte ul de a instrumenta în România
plicând, bine înţăles,.în această autentice pentru naţionali or, :a-

„gile franceze. Trib. Ilfov și C. privință, formele prescrise de. leBucur
și pe 1888, No. 15. Vedi şi Tom. eşti. Dreptul pe 1886, No. 56
p. 108

urm. — Vedi

însă Cas.

I al

lucrărei noastre, partea I,

Rom, “Bulet. Sa 1 (1872) p.
*) Cas. Rom. Dreptul pe "1887, No.
337 urm.
nească No. 29 din 5 martie 1856, 80. — Vegi şi ordonanța. domcitatăde curtea din Iași (Dreptul

TESTAMENTUL AUTENTIC, — ART. 861 URM.
Aşa, dar,
competenţa de
tatorul se va
la tribunal *)

Me
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în legislaţia noastră, numai tribunalul civil are Procedura
a autentifica testamentele. Spre acest sferșit, teg-autentificărei.
înfăţoşa în persoană !) (Art. 8. L. p. aut. actelor)
cu testamentul seu scris gata, fie de dânsul sau de

altul, 2) în dublu

esemplar,

din

care

unul

pe

timbru

de

5

lei

(Art. 20 $ 16 L. timbr. din 1886), ear celalt pe hârtie liberă.
(Art. 8 L. p. aut. actelor.) Acest din urmă esemplar se presintă
tribunalului nesubscriş şi se subscrie de testator în presența judecătorului care instrumentează. (Art. 8 L. p. aut. actelor.) Acest
judecător (Art. 11 L. p. aut. actelor), ear nu complectul judecătoriei, după cum greșit se esprimă Art. 861, înainte de a autentifica,

testamentul,

se asigură

mai

întâi

de

identitatea

testa-

torului prin mijloacele permise de lege (Art. 10, 13, 16 $ultim,
33 $ 4 şi 5 L. p. autent. actelor din 1836) şi apoi, înainte de a face
adeverirea,

citește

*) testamentul

din

cuvânt

în cuvânt în audul*)

pe 1882, No. 18, p. 150), care prescrie în $ 3

că: „în caz

când

părţile contractante sau una din ele nu se pot înfăţoşa, atunci va
merge a casă la ele unul din membrii tribunalului, care consta-

tând semnătura și liberul consimţământ,
care tribunalul va întări actul.“
1)

'Testatorul

nu va putea

deci

va face raportul seu, după

să se presinte

prin procurator,

solu-

ţiune care era adevărată și în dreptul nostru anterior codului civil
actual. (Cas. Rom. și C. București. Dreptul pe 1879, No. 39 și pe
1882, No. 36.) Aceasta resultă nu numai din Art. 8 L.p. aut.
actelor, dar și din Art. 861, după

să se facă în audul

care citirea testamentului trebue

şi în fafa testatorului.

:

|

!

5) La tribunalele care au o secţie specială de notariat, autentificarea
„testamentului, ca;și acea a celorlalte acte, nu se poate face de cât

la acea secțiune. (Art. 11 L. p. autentificarea, actelor.)

5)

Im codul fr., testamentul se dictează de testator şi se serie de
notar (Art. 972), pe când, la noi, testatorul aduce la tribunal tes-

tamentul scris de dânsul sau de altul. In acest din urmă caz, pe
lângă suscrierea testatorului, testamentul va mai cuprinde încă și
semnătura

acelui

care

Pa redactat.

(Art. 9 L. p. aut. actelor.) Sem-

nătura scriitorului nu este însă prevădută sub pedeapsă de nulitate, atunci când părţile ştiu carte. Tribun: Ilfov. Dreptul pe 1890,
No. 53. Testamentul

n'ar fi de asemene

nul,

dacă

scriitorul ar

fi

iscălit numai ca martur. (Art. 16 L. p. autentificarea, actelor.)
*) Citirea testamentului trebuind, în legea noastră, să se facă de Citirea, test.
judecător (Art. 861), sau mai bine qlis de “judecătorul care instru- 5€ poate face

mentează (Axt. 11 ÎL. p. aut. actelor), de: aici resultă că el nu poate "ec

fi citit de grefier sau de o altă persoană,
Este adevărat

că, în Francia,

se admite

nici de însuşi testatorul. care instru-

soluţia

contrarie (T„aurent.

XIII. 325, p. 374), însă este de observat că textul fr. (972) nu
prevede de cine citirea trebue să se facă, ci numai că se va da
citire despre testament... îl doit en &tre donne Iccture au testuteur,
en presence des temoins. Comp. Petrescu. Zestumente, p. 556.
5) 'Testatorul trebue deci să audă citirea făcută de judecător, pentru
ca să'şi poată da consimțământul seu (Art. 10 L. p. aut. actelor),
"a

mentează.
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Delegarea unui judecător
spre a merge
la domiciliul
testatorului.
Art. 861.

CODUL CIVIL. — CARTEA
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şi în faţa !) testatorului, întrebându'l dacă cele cuprinse în el
sunt cu consimțămentul seu (Art. 10 L. p. autentif. actelor) şi din
libera sa voință (Art. 862), precum și dacă esemplarul de pe
timbru este iscălit de dânsul, pune pe testator de subscrie pe cel
de al doile esemplar în presența sa, ica act de declaraţiunea lui
și constată toate aceste întrun proces verbal pe care îl transcrie
în josul actului pe ambele esemplare, şi subserie atât el cât şi
grefierul sau ajutorul de grefă. (Art. 10 L. p. autentif. actelor.)
Visa pe care o pune preşedintele pe cererea de autentificare
nu e însă supusă la formalitățile cerute pentru procesul verbal de
autentificare. (Cas. Rom. Dreptul pe 1892, No. 36.)
Dacă testatorul nu poate veni la tribunal din causă de boală
constatată *) (Art. 19 şi 33 $ 2 L.p. aut. actelor), citirea testamentului se va face la locuința testatorului. de cătră un judecător al tribunalului carele va fi delegat ) în acest. scop prin
resoluţia președintelui sau a judecătorului ce'i ţine locul. *) (Art,
33 $ 1 L. p. autentificarea actelor şi Art. 861 C. C.)
de unde resultă că. individul cu desevârşive surd, gui omnino non

exaudit, non qui tarde exaudit (Instit. $ 3. Lib. Il. Tit. 12) nu este
capabil de a face un testament autentic (comp. Cas. Rom. Dreptul
pe

1887,

No.7),

ci numai

un testament

mistic

sau

olograf.

Din

faptul că testatorul trebue să declare că testamentul este iscălit
de dânsul și făcut din libera sa voință, mai resultă încă că acel
cu desevârșire mut,

1)

qui logui nihil potest,

non qui

tarde loguitur

(Instit. loco cit.) nu poate testa în forma autentică, ci numai în forina
olografă şi mistică, dacă ştie însă a seri. (Art. 866.) -

In față, îns&mnează

părată

nevoe

în presența testatorului. Nu este deci de nea-

ca judecătorul

să vadă fața

sau

obrazul

testatorului,

după cum pe nedrept susţine Dl. Petrescu (Zest. p. 560), de unde
resultă că testamentul ar fi bun, cu toate că judecătorul n'ar fi

vădut fața testatorului,

sințământul

când,

seu în mod

de es.,

acest din urmă și'arfi dat con-

destul de lămurit, cu toate că

fiind bol-

nav, ar fi fost întors cu faţa la părete şi n'ar fi vădut pe judecător,

)

nică judecătorul pe dânsul. Comp. Bonachi. IV. p. 232.
Legea p. autentif.. actelor cerând astăzi ca boala care motivează
delegațiunea la locuinţa testatorului să fie constatată (comp. Art.
218 C. C.), această constatare se va face prin un certificat medical.
Inainte de această lege nu era însă nevoe ca tribunalul să con-

State că testatorul era bolnav nici prin certificat medical (Tribun.

Roman, sub președ. d-lui Al. 1. Frane. Dreptul pe 1892, No. 69),

nică prin 0 cercetare prealabilă. Curtea din Bucureşti și Cas. Rom.
Dreptul pe 1886, No. 30 şi pe 1887, No. 40.
|
5) Nimic w'ar împedica ca președintele sau judecătorul carei ține
locul să se

delege

el însuşi

spre

a lua declarațiunea

Curtea din Bucureşti. Dreptul pe

1)

Dreptul pe 1881, No. 80.

1891,

No.

39.

testatorului.

Curtea din

lași.

,
Cererea de delegare se poate face de testator prin ori cine, chiar
prin un amic. Cas. Rom. Bulet. Sa 1. 1878, p. 29. — Această de-

legaţiune

Cas, Rom.

era admisă

Dreptul

pe

şi înainte

de

aplicarea

1887, No. 80.—

codului

civil

actual.

Art. 33 Ş 1 din L. p. aut.

TESTAMENTUL

boală
de

un

AUTENTIC.—ART.

861 URM,
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Judecătorul delegat va constata în procesul verbal casul de
şi locuința unde a instrumentat, fiind asistat de grefier sau
ajutor

de grefă

autentificare.

*) (Art.

care

11

va contrasemna

procesul

verbal

de

şi 33 $ 3 L. p. autentif. actelor.)

Toate cele ce preced

se vor

observa

sub

pedeapsă de nulitate

a procesului verbal de autentificare. (Art. 33 L. p. aut. actelor.)
In casurile în care se deleagă un judecător spre a merge la
locuința testatorului, acest judecător nu face numai un raport cătră,
tribunal despre îndeplinirea formalităţilor cerute de lege, ci autentifică el singur testamentul. (Art. 11 și 33 $ 3. Lp.
aut.
actelor.) Legea pentru autentificarea actelor (Art. 33) a abrogat
deci Art. 867 C. C. prin care se punea judecătorului delegat a

inistrumenta,

îndatorirea

de

a comunica

procesul

seu

verbal

Art. 867 și
Art. 33 $3
L. p. aut,
actelor.

tri-

bunalului care era dator să pronunțe autentificarea, dând acestui
judecător competenţa de a îndeplini singur formele autentificărei
atât la locuinţa testatorului, cât și la tribunal. 2)
Am vădut că judecătorul care instrumentează,
fie la tribunal,
fie la locuința testatorului trebue, după ce sa asigurat de identiactelor prevede anume, pentrua râdica ori ce îndoeală, că delegaţia
se face prin simpla resoluţie a președ., ear nu de complectul tribunalului, soluțiune care se. admitea generalminte şi înainte de aplicarea acestei legi. Cas. Rom. C. Bucureşti și Focșani. Dreptul

pe

1890,

No. 28.

Dreptul

pe

1887,

No.

40.

Dreptul

pe

1886,

No.

29. Dreptul pe 1885, No. 80. Dreptul pe 1891, No. 39. Dreptul
pe: 1883, No. 3.
a
') "Toate actele închiete de o curte, de un tribunal,
sau de un judecător
se contrasemnează

de grefier sau de ajutorul seu,

nulitate (Axt. 46 L. org. jud. din 1 septembrie 1390), de unde
resultă că o decisiune definitivă ar fi casabilă, dacă ar lipsi semnătura, grefierului. Cas Rom. Buleţ. Sa 1 (1875) p. 47. Tot astfel,

testamentul

este

astăzi

nul, dacă grefierul

n'a contrasemnat

pro-

cesul verbal de antentificare (Art. 11 și 33 $ ultim L. p. aut,
actelor), soluţiune care a fost admisă de curtea din București și

înaintea

legei p. aut.

actelor,

org. judecătoreşti (Dreptul

în baza Art.

pe 1882,

91

din vechia

lege

a

No. 29), cu toate că, sub a-

ceastă lege, se admitea generalminte că nesubsemnarea testamentului

de grefier nu aducea, nulitatea actului. Curtea din Craiova și Bu-

curești.

——

19

Astăzi,

Dreptul pe 1882, No. 42 și pe 1886, No. 29.
judecătorul

delegat

nu poate

instrumenta

Art.

46

L.

sub pedeapsă de org. judec.

nici

chiar la

locuinţa testatorului, fără asistența grefierului sau ajutorului seu,
pe când altă dată, înaintea legei p. autentificarea actelor, se admitea generalminte soluţia contrarie. Cas. Rom,și C. Focşani. Bulet.
Sa I. 1887, p. 214 urm. Dreptul pe 1887, No. 40. Dreptul pe 1885,
No. 80. Dreptul pe 1883, No. 9. Dreptul pe 1890, No. 28.— Contră.
Tribun. Roman, în majoritate, DI. jdecător Al. Frane împărtășind
părerea generală mai sus espusă. Dreptul pe 1892, No. 69. .
Cas. Rom. şi Tribun. Ialomitza, sub președ. d-lui N. Marinescu.
Dreptul pe 1891, No. 3 și 41. Vegi şi înfră,.p. 450, 451.— Părerea contrarie
a d-lui Petrescu ('Zestamânte, p. 622 urm.) este inadmisibilă.
29

din

1890.
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CODUL CIVIL. — GARTEA
HE. — ȚIT. Il. —CAP.

tatea,

acestuia, săi

V. — S-a [.— ART.

citească testamentul

din cuvânt în cuvânt.

(Art. 861 C. C. şi Art. 10 L. p. aut.
tate îndeplinită, judecătorul. întreabă
este

aa
i

al

seu,

şi dacă; sesemplarul

861 URM.

actelor.) Această

1)

formali-

pe testator dacă testamentul

scris pe

timbru este iscălit de el

şi făcut din libera sa voinţă, sponte sua (Art. 862 C. C. şi 10
IL. p. aut. actelor), slobod de sîlă și de vicleșug, după cum se
2. esprimă: Arţ. 723 din, codul Calimach (565 Austriac), ori de în„-demnări, măgulituri sau alte chipuri, după cum se esprimă Andronachi Donici (cap. 35, $ 3.) 2) ..
Si

Sub pedeapsă de nuliţate a întregului testament, se va. face

Art. 862,

menţiune

în

procesul

verbal de autentificare 3) despre

nirea, acestor formalităţi,

adecă

a citirei țestamentului

îndepli-

şi a decla-

raţiunei testatorului
-că el. eşte iscălit .de dânsul şi făcut din libera,
satvoință. (Art. 862 GC. şi:Art.. 10. L. p. aut. actelor.) Legiuitorul

cere,

o

anume

menţiune

despre

îndeplinirea

acestor

for-

malităţi ca o garanţie pentru: îndeplinirea lor, punând astfel pe
judecător în: alternativa de a le îndeplini în realiţate,-sau
.de a
comite un falș în acte publice (Art. 124 cod. pen.), menţionând
că

ele

s'au

îndeplinit,

pe

când

în

realitate

nu

sar

fi îndeplinit.

(Mareade. IV. 25.)
a
a
» “Testamentul care, în- adeveritea făcută “pe ambele esemplare,
par” cuprinde îndeplinirea acestor formalități, sau a unia macar
din ele ar fi nul din această causă (Art. 862, 886), chiar dacă
sar dovedi: că formalităţile despre. care nu sar fi făcut; menţiune

ar fi fost îndeplinite. *) Remâne însă bine înţăles că nulitatea nu
1)

Necitirea

unei

disposiţiuni

adiţionale

din testament

ar

atrage

nu-

litatea întregului act, chiar dacă acea clausă ar fi de - mică
îns&mnătate. Cas. Fi: (12 noembrie 1816) Pand. Chron. Tom. |
(anii 1789—1829), partea I. 181. Pand. Fr. IL. 7033, 7167 urm.
*)

Dacă testamentul

n'a fost făcut în libertate

deplină,
ci, din contra,

a fost surprins prin dol (captaţiune, suggestiune) sau - smuls prin
* violenţă, nu mai remâne nici o îndoeală că el ar fi anulabil, ca şi
ori ce mânifestațiune a voinţei. (Art. 953 urm.) Vedi supră, p. 20

„un

Comp. L. 1. Cod. Lib. 6, Tit. 34.— Eroarea poate și ea fi o

"*-causă de 'ânulare a testamentului, însă pentru aceasta trebue să
"fie substanţială, (Art.:954.) Vedi supră, p. 24. Comp. L. 72 $ 6.
„Dig. Lib. 385. Tit. L
5) Art. 862 mai cere încă ca, la caz de delegația unui judecător, men-

țiunea, despre îndeplinirea tuturor formalităţilor să se facă şi în
raportul seu cătră tribunal, însă aceste cuvinte sunt abrogate prin
At. 33 $ 3 din L. p. aut. actelor, după care, judecătorul delegat

spre a merge la locuința

testatorului nu mai

face nici un raport

cătră: tribunal, ci autentifieă însuși actul. Vedi p. 439, 450, și 451.
:%)

*

Comp.

Pand.

Fr,

IL. 7074.

Laurent.

XII.

271. Petrescu
Test. p. 574. Troplong.
1898, 1. 83. Mateade. IV. 25. Vegi

III.

325

urm.

1535.

Demol.

XXI.

Cas. Fr..D.

P.

și' Cas. Rom. Dreptulpe 1892, No.

2,41 Și Bulet. Cas. Sa [*(1892) p. 123 şi. 126. Idem. Tribun, Prahova

i TEST. AUTENTIC
— ART.
. 862. ART. 33 L. P. AUT. ACTELOR...

va putea fi propusă

pentru

prima.

oară în

casaţie;

“Termenii

|

Art. 862

ge

şi
sau

nu sunt însă sacramentali

și pot,

»

după. Inlocuirea

a
i:
E
termenilor
jurisprudență constante, să» fie înlocuiţi
prin €- prin echipoprin alte cuvinte sinonime, destul este ca, espre- lente. Art.

siunile întrebuințate să arăte în mod neîndoelnie că foare formalităţile prescrise de lege au fost îndeplinite, căci constatarea şi
menţiunea

unora

din

formalități

nu

poate

servi

ca

pentru a stabili îndeplinirea și a celorlalte. :)
Cestiunea de a se şti dacă omisiunea cutărui
cuvânt.

atrage

sau

nu

nulitatea

testamentului

nu

constată

că testamentul
s'a

citit din

cuvânt în

sau

este

cutărui

o cestie de

cuvânt,

că

testa-

a mărturisit că este al seu, făcut din libera sa voințăşi că
ştie, nu mai este nevoe de constatarea semnăturei testatoaceasta resultând în de ajuns din espresinnea echivalentă:
ştie. *)
o
e
-:

Judecătorii

vor

face însă

şi 0. București. Dreptul

bine

de

pe

1882,

testament

pentru

a se

servi

chiar

No. 28. Tribun.

de

es-

Dâmbovitza.

Dreptul pe 1879, No. 13.
— Tribun. Ilfov (Dreptul pe 1879, No.
43), tribun. Prahova şi curtea din Bucureşti (Dreptul pe 1882, No.
28)

1)

au anulat

un

că, în procesul

verbal

de

au-

tentificare, lipsea cuvântulal seu care nu era înlocuit prin un alt
cuvânt echivalent; decisia curţei a fost însă casată, pentru motivul
că echivalentul unui cuvânt poate resulta nu numai dintru anume cuvânt pus în locul celui cure lipsește, ci din toate celelalte cuvinte luate împreună, adecă din întregul lor. Dreptul pe 1882, No. 57.
Ver Cas. Rom. și C. Focşani. Dreptul pe 1885, No. 39 și 80. Comp.
Bulet. Cas. Sa | (anul 1875) p. 140,159. Bulet; 1876, Sa 1, p.351
şi. Dreptul pe 1876, No. 25. Idem. Dreptul pe 1892. No. 26 și 41.

Bulet. Cas. Sal pe 1892, p. 123 și:126;: Dreptul

pe

1891,

No.

Troplong.

Demante.

1V.

39. Dreptul pe 1890, No. 28. Dreptul pe 1889, No. '25..Dreptul pe
1888, No. '8: Dreptul pe 1883, No. 29, 44. 62 și 84. Dreptul pe
1882, No. 57. In Francia, se admite de asemene că termenii prevăduți de Ast. 971—975 fe. nu sunt sacramentali și pot fi înlocuiți
prin echipolente. Vedi Laurent. XIII. 328. Demol. XXL 281 urm.
III.

1535,

1543,

1560.

Mourlon.

Il.

787.

117 bis INI. Thiry. IL. 403. Pand. Fr. II. 7085 urm. Aubiy et Rau.

V. $ 670, p. 515. Petrescu

4

Zest.:p. 575. B. Lacantinerie! Il. 561.

„ Cas. Fr. D. P. 88. 1. 56. Pand. Period. 88. 1.
P.

1898.

1. 83.

“

72.

Comp.

şi D.

|

2) Dreptul pe anul 1888, No. 8 și pe 1889, N0.25.— Contră. Cui'tea
din Craiova. Dreptul pe

862

echipolent

fapt, ci o cestie de drept, o cestie de interpretare a legei, care
prin urmare este supusă controlului curţei de casaţie. (Cas. Rom.
|
Dreptul pe 1882, No. 57.)
Astfel, prin aplicarea acestor principii, atât curtea noastră
supremă cât și curtea; din București au decis că dacă tribunalul .
torul
carte
rului,
carte

441

(Vedi infră,

splic. Art. 886.)

0 doctrină
echipolente

,

1887, No. 52 și pe 1888, No. 8,

|

Cestie de
drept.

CODUL CIVIL.
— CARTEA

440

presiunile întrebuințate

o diseuțiune.
testamentu-

lui.. Art. 863,

semnat

II. — CAP.-V. —S-a 1. — ART. 863.

de lege, pentru

a nu mai da loc

la nici

!)

-

“ Testamentul

Subsemnarea,

III. —Tik.

autentic,

de testator, adecă

ca ori și care act, trebue
să poarte

numele

de

să fie

sub-

familie şi de botez

a acelui care l'a făcut, aşa precum el este trecut în actele stărei
civile. (Art. 43.) (Vedi supră, p. 420.)
|
După legea pentru autentificarea, actelor (Art. 10), testatorul
se presintă la tribunal cu unul din esempiarele iscălite, acel pe
hârtie liberă subsemnânduse chiar în presenţa judecătorului care
instrumentează şi făcânduse mențiune despre aceasta în procesul

verbal de autentificare.

Dacă testatorul care a început a iscăli ar muri grabnic sau
ar perde raţiunea înainte de a'și termina subsemnătura, testa-

Menţiunea
că testatorul
nu ştie sau
nu poate să
iscălească.
Art. 863.

mentul n'ar avea fiinţa și averea sa sar moşteni de cătră moștenitorii sei ab intestat. ?)
In caz când testatorul ar declara că nu ştie să iscălească,

quod si liileras testator ignoret (L. 21. Pr. Cod. Lib. 6. Tit. 23)
sau nu poate să iscălească, vel subscribere nequeat (L. 21. Cod.
loco cil.), se va face menţiune în procesul verbal de autentificare
despre declaraţiunea, testatorului (comp. Art. 219) şi causa care

Va împedicat de a iscăli. 5) (Art.

863

și Art.

16 LL.

p. aut.

actelor.) De şi asemene menţiuni nu se văd prescrise de lege sub
pedeapsă de nulitate, totuşi nu mai remâne îndoeală că lipsa lor
ar atrage nulitatea testamentului, după Art. 886.

Legiuitorul nu se mulțumește

cu simpla

arătare ce ar face

judecătorul că testatorul nu știe sau nu poate să iscălească, ci
voește ca, testatorul însuși să facă asemene declarațiune, pentru

ca să se ştie că dacă testamentul nu este iscălit de testator, aceasta nu însămnează că el nu Va aprobat, ci că a fost în imposibilitate de a'şi manifesta voinţa sa prin iscălitură. +) Din cele
1)
_
2)

Demolombe. XXI. 281. Thiry. 11. 403. Pand. Fr. Donations. IL. 7085.
Aubry et Rau. V. $ 670, p. 515.
Laurent. XIII. 357. Demolombe. XXI. 300,. 301. Aubry et Rau. V.
$ 670, p. 518. Troplong. III. 1590. Marcade. [V. 28. B. Lacantinerie. II. 562. Mourlon. Il. 788. Pand. Fr: |. 7246. Duranton. IX. 98.
Masse€-Verge. III. p. 110, nota 34. Comp. D. P. 73.2, 123.

Dacă testatorul ar refusa pur şi simplu de a iscăli testamentul,

aceasta ar echivala, cu refusul de a'1 aproba, şi prin

Art.

16

IL, p.

aut. actelor.

„5)

decătorul nu va avea, ce autentifica.

Dacă testatorul nu știe a scrie, testamentul

urmare,

a fost cu bună

jusamă

scris de altul, și în asemene caz, acel care Pa scris trebue să
compară înaintea, tribunalului, să iscălească actul, şi să declare că
„el la redactat după cererea testatorului, împrejurări care se constată

toate

în

procesul

verbal

de

autentificare.

autentificarea, actelor.)
1) Nu este neceşar ca testatorul să declare chiar
că el nu știe sau

nu poate iscăli, ci

este de

(Art.

în corpul
ajuns

ca

16 L. p.

actului
asemene

-

TESTAMENTUL

AUTENTIC. — ART. 868,

„443,

mai sus espuse resultă că testamentul ar fi nul, pentru lipsă de
forme, dacă testatorul n'ar fi făcut declaraţiunile cerute şi dacă
judecătorul ar afirma însuşi, după apreciarea sa, sau după spusa,
unui de al treile (D. P. 74. 5. 473, No.6), că testatorul nu ştie a

iscăli sau n'a putut să'și iscălească testamentul din cutare sau
cutare împrejurare. !) (Comp. și Art. 884.)
Menţiunea făcută de judecător că testatorul a declarat cum
că

nu știe a iscăli

este

regulară,

pentru

că ea

arată

causa

care

împedica pe testator de a subsemna. (Marcad€. IV. 32.) Când însă
testatorul declară că nz poate să iscălească, atunci el trebue să
arăte

şi causa

carel

caz de boală,
tâmpla ca un
nu voească să
t”o sâmbătă.

împedică,

și aceasta

nu

poate

fi de

cât

un

un acces de paralisie 2) etc. S'ar putea chiar în-:
ovreu habotnic care ştie a iscăli să nu poată sau să,
iscălească din causă că autentificarea sar face înIn fine, ori care ar fi causa care ar împedica pe

testator de a subsemna, judecătorul va trebui să iee declaraţiunea
sa şi să o transcrie în procesul verbal de autentificare. 3)
De asemenea, testamentul

ar fi nul dacă

testatorul ar fi făcut

o declaraţie minciunoasă că nu știe sau nu poate să iscălească,
pentru că aceasta ar fi un refus indirect de a iscăli, refus care,,
după cum se esprimă curtea din Treves (Râpert. Dalloz. . Disp.,
3057, nota 2), sar putea esplica ca un mijloc indirect din partea;

testatorului de a scăpa de stăruințile

acelora

care lar

sili aşi

face testamentul seu. Testamentul n'ar fi însă anulat, dacă asemene
declaraţiune ar fi fost făcută de bună credință de un testator
care ar şti să formeze de abia câteva litere sau care n'ar mai

şti să iscălcască, deşi ar fi ştiut altă dată. *)

declaraţiune să se facă înaintea, judecătorului
tatea,

şi acesta să facă menţiune

de dânsa

care

dă

în procesul

autenticiverbal

de

autentificare. C. București. Dreptul pe 1888, No. 45. Și vice versa,
Curtea noastră supremă a decis că este valabil testamentul semnat
prin. punere

de deget

sau

aplicare

de sigil, dacă, în cuprinsul

ac-

tului, testatorul a declarat că nu știe a scri, cu toate că procesul
verbal de autentificare n'ar face menţiune despre asemene decla-

rațiune. Cas. Rom. Dreptul pe 1885, No. 40.

—

19

1. Arntz. Il. 1994. Thiry. IL. 403. Duranton. IX. 96. Demol. XXI.
:,.
308, 317. Mourlon. Îl. 788. Petrescu Zest.p. 580. B. Lacantinerie.
II. 562. Laurent. XIII. 361. Pand. Fr. ]. 1919. S. Lescot. IV. 1075.
Marcade. IV. 31. Aubry et Rau. V. $ 670, p. 519.
Constatarea declaraţiunei testatoruluiîn sensul că „el se găseşte în
neputinţă de a subsemna, fiind bolnav“ este îndestulătoare pentru
validitatea testamentului. Cas, Rom. Dreptul pe 1885, No. 39.
3 După Marcade (1V. 32) şi B. Lacantinerie (II. 562), judecătorul ar
putea să arăte singur causa care a împedicat pe testator dea iscăli,

fără a mai face ca ea să fie declarată de

am

*)

vădut

că această

părere

însuși. testatorul,

însă

este inadmisibilă.

Demol. XXI. 307. B. Lacantinerie. II. 562. Arntz. Il. 1994. Mour-

444
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CIVIL. — CARTEA Ul. —TIT;-11;— CAP. V.— S-a LI. — ART,

1171 URM.

Declaraţiunea ce trebue să facă testatorul că 'el nu
iscăli poate, ca şi
echipolent. Astfel,
de a dice că nu
că este neînvațat
poate îscăli (Cas.
scri etc. 1)

ştie a

celelalte formalităţi, fi înlocuită prin un termen
testamentul n'ar -fi nul, dacă testatorul, în loc
știe a iscăli, ar fi dis că nu ştie a subsemha,
sau ignorent (îlleteratus), că nu ştie bine şi nu
Fr. D. P. 55. 1. 386), că nu ştie carte sau a

Puterea probalorie

a testamentului autentic.

(Art.

1171

urm.)

Testamentul autentic fiind făcut cu solemnităţile cerute de
lege de un funcţionar public care are dreptul de a instrumenta

în locul unde actul sa făcut (Art. 1171) are aceeaşi credință ca
toate actele autentice în genere. Care este însă credința ce merită actul autentic? Art. 1173 respunde că el are deplină credinţă, în privinţa oră cărei persoane despre disposiţiunile şi con-

venţiunile ce constată. Această disposiţie este însă prea, absolută,
căăă, în unele casuri, actul autentic face credință pănă la înscrierea în falș, ear
mult încă, vom
cuprinse într'un
446.) Aplicând

în altele, numai pănă la dovada contrarie. Mai
vedea, la titlul obligaţiunilor, că sunt enunciațiuni
act autentic care nu merită nică o credință. (Vedi şi p.
de pe acum principiile de la obligaţiuni, trebue să

lon. Il. 788. Marcade, IV. 28. Laurent. XIII, 374. Pand. Fr. IL. 7328.
Troplong.

III.

1585.

Duranton.

IX.

99.

Mass6-Verge.

III.

p.

109,

nota 33. $. Lescot. IV. 1078 urm. Comp. Cas. Fr. și C. Bruxelles.

Repent. Dalloz. Disp. 3059, nota 4 şi 3057 nota 1, p. 889.
|
Testamentul ar fi nul, de asemene, dacă testatorul declarând
că el este iscălit de dânsul, s'ar constata în urmă că el este iscălit de altul. Cas. Rom. Bulet. Sa 1 (1871), p. 80.
') Pand. Fr. 1. 7303 urm. Troplong. III. 1588, text şi nota 3. Demol.
XXI. 318. Laurent. XIII. 366, 371. B. Mouillard asupra lui Grenier.
II. 242, nota b. Toullier D. III (partea I) 438. Marcade. IV, 32.
S. Lescot. IV. 1084. Comp. D; P. 62. 1. 31. Vedi şi autoritățile
citate supră, p. 441, nota 1. — Unii cred însă, cu toate aceste, ca declarațiunea testatorului că el nu știe carte sau a seri mar îndeplini
cerințele legei, pentru că sunt persoane care de bine de rău ştiu
aşi

iscăli numele,

fără a şti a scri

mai mult o subtilitate de cât un

sau

a

argument

citi.

Aceasta

(vedi

este însă

XIII.

Laurent.

366. Marcade, IV. 32. Pand. Fr. II. 7037 urm); de aceea, nu
vom opri la această părere, cu toate că ea se vede susținută
Arntz

Cl.

1994),

B. Lacanţinerie

(562),

Mourlon (II. 788),

ne
de

Duran-

ton (IX. 95), Demolombe (XXI. 319), Aubry et Rau (V. $ 670, p.
518) şi alţii. Codul Calimach făcea deosebire între persoanele care
nu

știeau

a scri

(Ant.

742) şi acele care

nu

știeau aciti (Art. 743),

cu toate că cuvintele de mai sus, care se văd atât în textul grecese cât și în codul Austriac (Art. 580, '581), au fost traduse, în

ediția Românească, prin una şi aceeași

espresie, și anume: dacă

testatorul nu va ști carte. Vegi supră, p. 409.

-

TESTAMENTUL

AUTENTIC.
— ART.

445

1171 URM.:

decidem
că testamentul autentic face dovadă pănă la înscrierea în talș
numai despre faptele pe “care judăcătorul trebue să le constate
şi pe care el le a constatat în adevăr de visu et auditu, făcând
mențiune

despre

că judecătorul

ele în procesul

verbal
de autentificare, :) pentru

ar coriite un falşîn acte: publice: (Art.

124

cod.

pen.) de câte ori el ar constata, îndeplinirea înaintea ui a unui
fapt care nu sar fi îndeplinit în realitate.
sf
In puterea acestor principii incontestabile, testamentul autentic

face: credință despre data sa pănă la înscrierea în falș (Art. 1182),
pentru că judecătorul are misiunea de a da dată. certă tuturor
actelor

primite

de

“De. asemenea,

dânsul,

fără a le putea antidata;sau: postdata. 2

testamentul va face dovadă pănă la înscrierea

în fâlș.erga omnes, despre

toate

formalităţile

substanţiale

pe

care

judecătorul le atestă că sau îndeplinit înaintea luii.,.. guorum
notitiam et scientiam habet propriis sensibus visus et auditus, după
espresia energică a lui Dumoulin.
Astfel sunt menţiunile ce ar face judecătorul că el a citit
testamentul din cuvânt în cuvânt în audul şi: faţa testatorului
(Art. 861), că transportânduse la domiciliul seu la găsit bolnav
(Art. 19 L. p. aut. actelor), că testatorul a subsemnat unul din
esemplare în presenţa sa (Art. 10 L. p. aut. actelor), că, la interpelarea, ce i sa făcut, testatorul a respuns că testamentul este
al seu, iscălit de,dânsul și făcut cu libera sa voință (Art. 862
C. C. Art. 10 L. p. aut. actelor), că el a declarat că nu știe sau
nu

poate

să iscălească

pentru

Toate aceste menţiuni
lități substanţiale, care s'au
instrumentat, vor fi credute,
Cât pentru veracitatea,
nu, vor
1)
2.

fi din contra

Gomp

cutare

sau

cutare

etc.

constatând îndeplinirea unor formapetrecut înaintea judecătorului ce a
erga omnes, pănă la înscrierea în falş.*)
declaraţiunilor făcute de testator, ele

credute

de

cât

pănă

la

dovada

contrarie,

Trib. „Râmnie-Sarat. 0. Bucureşti şi Cas. Rom.

Dreptul pe

1883, No. 20 și 84. Dreptul pe 1887, No. 36.
Laurent. XIII. 382

1dem.

împrejurare

și XIX.

Pand. Fr. Repert.

276. Larombitre.
p. 596.
— Esistă

135. Pand.

Tom.

]. Actes

Obhg. IV. At,
deci

o mare

Fr.

Donations. IL.

7398.

auth. 51. Demolombe. XXIX.

1319, No. 3, Petrescu. Testamente.

deosebire

între

testamentul

autentic

şi acel olograf, căci cea mai mare parte din autorii care admit că
„testamentul .olograf face credință despre data sa, recunosc “că
-e] nu face în această privinţă credința pănă la înscrierea în falș,
«i numai pănă la dovada contrarie. Vedi supră, p. 433, 434.
3% Laurent. XI. 118, XIIL. 383 urm. şi XIX. 136. Pand. Fr.
Donations. Il. 7400 urm. şi Tom. |. Actes -auth. 50 urm. Demolombe.
XXIX. 272 urm. Thiry. II. 190. Petrescu. Zest. p. 596. Bonnier.
Preuves..
Îl. 506

urm.

Marcade.

III. 488

bis.

Curtea din Bucureşti,

“Trib. Râmnie-Sarat. şi Cas. Rom. Dreptul pe 1883, No. 20 şi 84. Drep-

„ tul pe.1887, No. 7 și 36. Vedi supră,p.24 în nota și p. 169, nota 1.
:

+

CODUL
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CIVIL. — CABTEA

IIl.— TIT.

11. — CAP. V.— S-a [.— ART. 864.

pentru că testatorul a putut să declare că

el

nu știe

a iscăli,

pe când în realitate el ştiea și putea să iscălească. 1)
Enunciaţiu- De asemenea, menţiunea, ce judecătorul ar face în procesul
nile care nu
merită nici overbal de autentificare că testatorul avea usul raţiunei în mocredință. mentul autentificărei actului
nu numai că -nu va fi credută pănă la
inscrierea în falş, dar încă nu va face nici o dovadă, și acel care
invoacă nulitatea testamentului va putea să stabilească prin ori ce
mijloace că testatorul nu era în întregimea minţei sale, şi aceasta
pentru două motive: 10 judecătorul nu era competent de a constata

Aplicarea
Art. 449 la,
testamente.

Controversă.

starea

mentală

a testatorului;

2“ el a, putut fi indus în eroare

asupra stărei sănătăţei sale. 2)
Art. 685 din noul cod Spaniol dela 1889 prevede din contra
că notarul și marturii trebue să se asigure prin ei însuși dacă testatorul are capacitatea legală de a testa.
|
|
Cât pentru cestiunea de a se şti dacă Art. 449, aplicabil
fără nici o îndoeală la actele cu titlul oneros, este sau nu aplicabil şi la testamente, vedi supra, p. 26 şi tomul II al
lucrărei noastre, p. 343, unde se arată, controversă.)
III.

Despre

testamentul mistic sau seeret.

Art 864.— Când testatorul va voi să facă un testament
secret, trebue neapărat, să'l iscălească, sau că Pa scris el

sau

sau că a pus pe altul a'l scrie.— Hârtia

_1)

mistic
însuşi,

în care s'au scris disposiţiunile

O. din Bucureşti (decisie citată textual, supră p. 169, nota 1),
Dreptul pe 1887, No. 36. Pand. Fr. Donations. IL. 7408 urm. şi
Tom. I. Actes auth. 78 urm. 'Thiry. I1[.120. Petrescu. 'Zest. p. 597.

Laurent, XIII. 384 și XIX. 151 urm. Cas. Belg. Pusicr. belge. 1858.

*)

1. 53. Comp. Cas. Fr. D. P. 70.
83. 1, 292. D. P. 84. 1. 229.

1. 273.

D.P.

78.1.

176.D.P.

Laurent. XI. 118, XIII. 385 şi XIX. 132. Bonnier, Preuves. IL. 507.
Demolombe. XVIII. 365 și XXIX. 280. Larombiăre. 0Oblig. IV. Art.
1319, No. 7. Aubry et Rau. V. $ 648,p. 425, text şi nota 8. Pe-

trescu, p. 598. Pand. Fr. Il. 7417 urm. și Pand, Fr. Tom. L Actes

auih. 86. Comp. D. P. 55. 2. 295. Pand. Pâriod. 88.1. 440. Pand.
Pâriod. 89. 2. 214. Vedi Și supră, p. 23, nota 6 şi 169, nota 1.
De asemenea, faptul că judecătorul ar fi declarat în procesul
verbal

de autentificare

că testatorul este

minor (Art. 806,807) n'ar

impedica pe părţile interesate de a dovedi că el era major și ca-

pabil de a testa. Comp. Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Oblig. 3097, nota 2.
2) Noi am susţinut din toată puterea convingerei noastre că Art. 449
nu se referă de cât la actele cu titlul oneros şi este străin de
materia disposiţiilor cu titlul gratuit, care vor putea fi atacate conform dreptului comun, de câte ori autorul lor va fi lipsit
de ra-

țiune, soluțiune care pare a fi admisă și de dl. Degre (Dreptul
pe
1891, No. 35, p.
276),

însă,

cu toate

aceste, jurisprudenţa

noastră

s'a pronunțat pănă acum în sens contrar. Trib. Ilfov. C, București
şi Cas. Rom. Dreptul pe 1888, No. 32, pe 1889, No.45șipe
1891,

No.

1. Comp.

şi minoritatea Tribun. Roman

(părerea D-lui judecător

Al. Franc) Dreptul pe 1892, No. 69. Vedi şi supră, p. 26.

TESTAMENTUL

447,

MISTIC. — ART, 864.

testatorului, sau hârtia care serveşte de plic, de va fi, se va strânge și
se va sigila.—Testatorul va presenta tribunalului competent testamentul
strens şi pecetluit, precum s'a dis, sau îl va strânge şil va pecetlui îna:

intea, tribunalului.
Testatorul va declara că disposițiunile din acea hâxtie sunt testamentul

seu, scris şi iscălit de el însuși, sau scris de altul și iscălit de testator,
Când

testatorul,

din

causă

de boală,

va fi

în

imposibilitate

fisică

de “a se presenta înaintea tribunalului, atunci presentarea testamentului,
pecetluirea lui şi declarațiunea sus mencionată se vor face înaintea judecătorului numit de tribunal pentru acest sfârşit.
Tribunalul

sau judecătorul

numit

(sau mai bine dis de superscricre)
mentul,

sau pe hârtia

care

pe

servește

va face actul

hârtia

în

de subseripțiune, 1)

care

de plic.—Acest

s'a

act

scris

testa-

se va subscrie

atât de testator cât şi de tribunal sau de judecător.— Toată lucrarea de
mai sus nu va putea fi întreruptă de nicio altă operaţiune; când testatorul, din o causă

posterioară

subsemnărei

testamentului,

va

declara

că nu poate subsemna subscripțiunea, această declaraţiune se va trece în
subscripțiune. (Art. 858, 865—867, 886, 892 C. C. Art. 976 C. Fr. modificat.)
Testamentul mistic (pusrw2s) secret sau tăinuit, după cum se
esprimă Art. 741 din codul Calimach, este acela pe care tes-

tatorul care știe
sau că Va scris
identităţei sale.
Testamentul

a ceti şi a scri îl îscăleşte, fie că a scris el,
altul, şi'l presintă tribunalului spre constatarea
(Art. 864, 865.)
mistic trebue neapărat să fie iscălit de testator.

Aceasta

din

mentul
Art.

resultă

eliminarea

Art.

977 îr.

care

permite

testa-

mistic neiscălit de testator, ceea ce se vede admis și prin

784

din

codul

Italian. In legislaţia

noastră

deci, numai

Deosebire de
la codul fran-

cez.

tes-

“tamentele autentice pot fi neiscălite, sau iscălite prin punere de
deget, ori pecete. (Art. 863 C. C. şi Art. 16 L. p.aut. actelor.)
Testamentul mistic sau secret era cunoscut atât în vechile
noastre legiuiri (vegi supră, p. 409) cât şi la Romani. 2)
Acest

testament

nu

presintă în practică mare foloase,

mail avantajul de a putea fi scris de o mână
fi datat, căci,
1)

după

cât

am

vădut,

ci nu-

străină și de a nu

el trebue neapărat să fie iscălit.

“Textul francez întrebuinţează espresiunea suscription, pe care legiuitorul nostru din eroare o traduce prin cuvântul subseripțiune,
căci nu este vorba aici de subscrierea testamentului (subscriptio),
ci de superscrierea lui (superscriptio) sau de iscălirea lui pe din
afară, după cum se esprimă codul Caragea (Art. 26, partea 1V,
cap. 3), adecă pe plicul care cuprinde testamentul sau pe însuși
testamentul, însă pe partea lui din afară, formalitate care are de scop

neschimbarea, testamentului și neînlocuirea lui prin altul... .ut exteriores scriptura fidem interiori servent, după cum se esprimă
jurisconsultul Paul în sentințele sale. (Lib. 5, Tit. 25 $ 5.) Vegi
Van Wetter (Drept Roman. II $ 658) care arată foarte bine deosebirea ce eşistă între subscriplio și superscriptio testamentului.
Comp. şi Al. Degr6. Dreptul pe 1875, p, 271, nota 1.
2) „Fac lege suncimus, licere per scripturam conficicntilus testamentum, si nullum scire volunt ea quze in eo scripta sunt,

Inesactitate
de text.
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Cum se face testamentul mistic? Testatorul îl scrie însuși sau

" Scrierea şi is-

călirea
tes- pune
tamentului
mistic,

Codul

Spa-

ni.
Testament

tipărit.

Strângerea şi

pe

Pr.
ai pune
Sa făcut
In
9].

altul del
Cod.
data,
actul
codul

datat, arătânduse
war

vel

cujuslibet

allerius manu

(L.

şi locul unde cl a fost făcut.

'Festamentul

torul

scrie... 1)

Lib. 6. Tit. 23), îl iscăleşte, fără a avea nevoe de
căci el se consideră ca sevârşit din diua în care
de superstriere.”)
Spaniol (Art. 706), testamentul mistic trebue să fie
mistic

putea să

ar putea

chiar

să

fie tipărit,

citească de cât litere

de

dacă

testa-

tipar, pentru că

tiparul nu este de cât o scriere mai perfecționată. 2)
O dată testamentul scris de o persoană străină sau de

tes-

sigilarea
tes- țator, și în oră ce cuz iscălit de acest din urmă, hârtia pe
tamentului.
el s a

scris sau care

serveşte

de plic, de va fi, *)

se

strânge şi

se sigilează sau se pecetlueşte, ?) fie de însuşi testatorul,

)

care

fie de

consignatam, vel ligatam, vel tantum clausamn învolutamgque proferre
scripluram, vel. îpsius teslatoris, vel cujuslibet alterius manu conscriptam.“ (L. 21. Pr. ab înilio. Cod. Lib. 6. Tit. 23.)
Testamentul

poate

fi scris în parte

de însuşi

testatorul

și în paste

de un altul, sau chiar și de mai mulți, destul este ca el să fie
iscălit de însuşi mâna testatorului. Demol. XXI. 334. Laurent. XIII;
392. Pand. Fr. II. 7472. Mass6-Verge. III. p. 112, nota 2. S. Lescot. IV. 1153. Thiry. II. 408. Marcade. IV. 42. B. Lacantinerie. 11.567.
Curtea din București. Dreptul pe 1882, No. 70. Pand. Fr. Il. 7482
uri. Laurent. XIII. 393 şi 430. Demol. XXI. 339, 410. Demante.
IV. 121 bis IL. Mourlon. Il. 792. Mareade. IV. 4]. Troplong. III.
1623. Thivy. Il. 408, 4192. Din cele mai sus espuse resultă că
testamentul mistic ar fi valid când el ar fi fost datat şi sar
constata în urmă că această dată este falșă, dacă actul de

superscriere a fost datat în mod regulat și în acest moment testatorul

at fi fost

capabil.

Pand.

Fr.

IL.

7484. Maread6.

IV.

41.

Comp.

Curtea din Orlâans şi Cas, Fr. D. P. 47. 2. 185. D. P. 66. 2.931.

%) Demol. XXI. 394. B. Lacantinerie. II. 572. Pand. Fr. Il. 7449 urm.
7471. Marcad6.

IV. 42. Mass6-Verge.

III. p. 116, nota 21. — Vedli

însă Troplong. III. 1661. Duranton. 1X. 135.—Mareade (LV. 54) merge
încăși mai departe, dicând că un orb ar putea testa în forma
mistică, dacă testamentul ar fi fost tipărit cu litere în relief pe

care el să le poată citi prin pipăire, însă această soluţiune mi se
pare inadmisibilă : 10 pentru că ea ar putea da loc la abusuri și
20 pentru

E

că

Art.

865

cerând

ca testatorul

să

poată

citi,

nu

se

poate citi de cât cu ochii. Comp. Demol. XXI. 395. Pand. Fr. II. 7451.
Se poate în adevăr ca testamentul să fie sau să nu fie pus într'un

plic.

In lipsă de plic sau de copertă, el se va strânge astfel

faţa scrisă să fie pe

dinăuntru,

ear

faţa, cea

pentru că, dacă testamentul

s'ar putea

atunci întrebuințarea

plic

citi,

albă

pe

el war mai

din

ca

afară,

fi secret.

Mareade. IV. 43. Al. Degr6. Dreptul pe 1875, p. 270. Când însă
testamentul va fi scris pe toate feţele şi nu va mai finici una albă,
unui

devine

indispensabilă. Comp. Re-

pert. Dalloz. Disp. 2259, nota 1. Deinol. XXI. 344. Pana. Fr. IL. 7494.
Textul fr. intrebuinţează cuvintele clos et scelle, ceea ce a dat loc
la o controversă, unii susţinând că nu este nevoe de peceţi, dacă
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ii.

o altă persoană, puţin importă (Demol. XXI. 343), cu ori ce
material, de es., cu ceară tare, cu bulină etc. (Marcad6. IV. 44.

Demol. XXL 350), cu una sau mai multe peceţi, destul este ca
testamentul să nu poată fi deschis, fără ruperea pecetei sau u,

sigilului.

1) Pecetea

sau sigilul, pe care legiuitorul nostru le pre-

vede anume, este o garanție mai mult că testamentul nu va fi
sustras și înlocuit fraudulos prin altul, pentru că este mai greu
de a deschide un plic sigilat şi pecetluit de cât un plic care nu

poartă nici un sigil. De aceea, testamentul mistic trebuea să fie
sigilat de mariuri (signatum) şi la Romani. (L. 12: şi 21. Pr.
Cod. Lib. 6. Tit. 23.)
Testamentul fiind astfel strâns şi pecetluit sau sigilat, tes- Infăţoşarea
tatorul, în persoană, îl va înfăţoşa, tribunalului 2) competent (adecăui;testamentuui la tribuoră cărui tribunal din țară, chiar şi altul de cât acel-al domieiliului seu), sau îl va strânge și pecetlui înaintea tribunalului, dacă,
el n'a fost sigilat de mai înainte, declarând el însuși că conţinutul
acelei hârtie este testamentul seu, scris -şi iscălit de el însuşi,
sau scris de altul şi iscălit de dânsul, 5) fără însă a fi dator a
testamental sau plicul este bine închis și lipit

(Mourlon.

II. 192.

S. Lescot. IV. 1129. Troplong. III. 1627. C. Agen. D. P.55.2.223),
dar alţii cerend neapărat o pecete sau un 'sigil (Pand. Fr. IL. 7500

urm, B. Lacantinerie. Il. 568. Laurent. XIH. 394..:Demol. XXI. 347.
Maread6. IV. 43. Arntz. Il. 2004. Thiry. IL: 408. Căs. Fr. D.P. 66.
1.'228 ete.), cotroversă care, în textul nostru, nu rigi ste cu putință.

Comp.

Al. Degr€.

Dreptul

pe 1875,

loco cit. —Codul Caragea

-(Art. 26, partea IV, cap. 3) cerea de asemene ca testamentul mistic să fie strâns sau pecetluit. La Romani, testaturul înfăţoșa testamentul seu marturilor închis şi înfăşurat : „consignatam “vel liga-

tam, vel tantum clausam, involutumque proferre scripturam.“ (|.
21, ab imitio. Cod. Lib. 6. Tit. 23.) Apoi, testainentul se sigila de
cătră marturi: „Si festes suo vel alieno annulo
jure deficit testamentum.“ (L. 12. Cod. loco cit.)

non

signaverint,

-1) Demolombe. XXI. 350. — Testatorul poate întrebuința pecetea sa
sau o pecete străină... alferius cujusque (L. 22 $ 2. Dig. Lib. 28
Tit. 1 şi Instit. $ 5. Lib, II. Tit. 10.) Acestpunet nu sufere nicio
“îndoeală. Laurent. XIII. 395. Demol. XXI. 349. Arntz. IL. 2004.
Trib. Tutova. Dreptul

pe

1886,

No.

41.

Mai

mult

încă,. cred

că

testamentul n'ar fi nul dacă, în lipsă de pecete, testatorul s'ar fi
servit de o monedă, de unghia sa,de un degetar sau dealt semn.
Mourlon. IL. 792. Demante. IV. 121. bis IL. Demol. XXL. 349.—
Contră. Pand. Fr. Il. 7508.—In fine, trebue să observăm că judecătorul va face bine, cu toate că legea nu'] obligă, să descrie, în
actul de superscriere, marca pecetei, să arăte numărul peceţilor. etc.
":Demolombe. XXI. 348.
2) In codul fr. (Art, 976), testamentul mistic trebue să se-presinte
unui notar, față cu 6 marturi, cel puţin, ear în codul Italian, faţă
cu patru mar turi, (Art. 783.) Codul Spaniol (Art. 707) reduce numărul
mârturilor la trei.
3) Această declaraţie a testatorului constitue . formalitatea. cea mai

esenţială a testamentului mistic, căci

printr'ensa se stabilește

că

450
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864, 867.

acelui care Pa scris *) şi fără a declara, ca. la tes-

autentic, că

el este

făcut

din

care se serveşte de o mână

libera sa voinţă. (Art. 862.)

străină ware

de

asemene

nevoe de a declara că el a citit testamentul, însă testamentul va,
fi cu toate aceste nul, dacă dintr'ânsul ar resulta că el n'a fost citit.?)
„Dacă se va constata că declaraţiunea testatorului a fost miânciunoasă, că, de es., testamentul era scris de altul, pe când testatorul a declarat. că e scris de dânsul, testamentul va, fi nul. 2)
Toate aceste declaraţiuni se fac, în regulă generală, de testator în localul tribunalului, înaintea judecătorului care instrumentează, asistat de grefier. (Art. 11 și 33 $ 3 L. p.aut. actelor.)
Dacă testatorul, din causă de boală, va fi în imposibilitate fisică
de a veni la tribunal, î) atunci presentarea testamentului sigilat,
sigilarea sau pecetluirea lui, dacă el n'a fost sigilat de mai nainte, *).
și declaraţiunea sus mencionată se vor face de testator. la domiciliul seu, înaintea judecătorului delegat de tribunal sau de președinte, asistat de grefier sau
867.

de

ajutorul seu.

(Art. 33

L. p. aut. act.)

n caz de delegaţiune a unui judecător spre a merge la domiciliul testatorului, acest judecător, după legea pentru atentifi-

actul presintat este espresiunea ultimei sale voinți, de vreme ce,
prin el însuși, actul nu întrunește elementele unui testament, afară de casul când el ar fi fost făcut în forma olografă, ceea ce

legea

nu

presupune,

fiind că acest

testament

poate

fi nedatat

şi

scris de altul. Pand. Fr. Donations. II. 7515. Laurent. XIII. 396.
B. Lacantinerie. IL. 569.
*) Laurent. XIII. 391. Demol. XXI. 335. Aubry et Rau. V. $ 671, p.
523, nota 10. Cas. Fr. Repert. Dalloz. Disp. 3328, nota, 1.
— În
cât priveşte însă testamentul autentic, cel care Pa scris trebue să
iscălească alăturea cu testatorul. (Art. 16. L. p. aut. actelor.)
[ici
—

Art.

*)

Troplong. III. 1622, nota 3. Vegi Și înfră, esplic. Art. 865, p. 454 urm.

Laurent. XIII. 392. Mass6-Verge.

însă să confundăm declaraţia falşă
compleclă,

.

căci testamentul

III. p. 113, nota 12. —Nu trebue

ar putea

sau minciunousă
fi validat,

cu acea

cu toate

in-

că testa-

„torul ar fi declarat că testamentul este scris de altul şi într'&nsul
sar găsi oare care adaose sau corecturi de mică însămnătate fă«ute de însuși mâna lui. Laurent. loco supră cit. Demol. XXI.
335. Troplong. III. 1631. Vegi Râpert. Dalloz. Disp. 3244, 3245,
text și nota 1. In asemene caz, testatorul va, face foarte bine de a de-

claxa că testamentul este scris în parte de dânsul şi în parte de altul.

*) Judecătorul delegat va constata casul de boală şi va indica cu
__„Precisiune locuința unde a instrumentat. (Art. 33 $ 2. L. p.aut. act.)
*) Din împrejurarea că testatorul poate să aducă testamentul sigilat
sau să] sigileze înaintea judecătorului care instrumentează în localul

tribunalului resultă că, în caz când
la domiciliul

testatorului,

acest

din

judecătorul
urmă

nu

se va transporta

este

numai

de

cât

obligat a sigila testamentul înaintea judecătorului, ci va putea să'l
presinte sigilat gata, căci nu văd pentru ce procedură ar fi alta
atunci când judecătorul n'ar instrumenta la tribunal, ci la domiciliul testatorului.

TESTAMENTUL

carea

actelor, face

el însuși

45i

MISTIC. — ART. 864.

actul

de

superseriere

și tribunalul

nu mai face nici o lucrare. Art. 567 C. C. este deci modificat și
aș putea dice chiar abrogat prin Art. 33 $ 3 din L. p. autentif.
actelor. 1) După îndeplinirea formalităţilor, testatorul își primeşte
testamentul înapoi, dacă el nu voeşte a/1 lăsa în -depositul tribu-

nalului. (Laurent. XIII. 405. Demolombe. XXI. 359.)
Judecătorul care instrumentează, fie în localul tribunalui, fie Intocmirea
actului de
Ja domiciliul testatorului, 2) întocmește actul de superscriere, 3); uperseriere.
ear nu de subscripţie, după cum impropriu se esprimă legiuitorul
nostru, (vedi supră, p. 447, nota 1), pe hârtia pe care sa scris
testamentul,

pe hârtia

sau

care

serveşte

de

fără

plic,

a

percepe

nică un timbru. (Art. 20 $ 16.L. timbrului din 1886.)
Actul de superseriere consistă întrun proces verbal care
cuprinde următoarele : 1* presentarea testamentului de cătră testator la tribunal sau la domicil; 2* starea în care se găsește acest testament, precum şi menţiunea dacă el a fost presentat închis şi pecetluit, sau dacă el a fost sigilat înaintea judecătorului ;
30 în fine, declaraţiunea testatorului că conţinutul acestei hârtii
este testamentul seu, scris și îscălit de dânsul sau-scris de altul
fie în totul, fie în parte, și îscălit de densul. *)
1) Vedi supră,

2

— Contră.
p. 439.

Petrescu.

Zesiamente, p. 622

urm

Dacă actul de superscriere nu s'a făcut de judecătorul delegat în

faţa testatorului, la domiciliul

seu,

testamentul

nu esistă unitatea de context preserisă
Sa 1 (anul

este nul, pentru

că

Bulet.

de lege. Cas. Rom.
|

1880) p. 50.

3) In regulă generală, actul de superscriere nu se va întocmi de ju-

decător de cât în urma închiderei și a sigilărei testamentului ;
însă, cu toate aceste, testamentul n'ar fi nul, dacă actul de super-

seriere ar'fi fost scris înainte de a
C. Toulouse. Râpert. Dalloz. Disp.
Actul de superseriere trebue să
_ instrumentează, textul fiind formal,
ar fi nul, dacă

acest

fi testamentul închis și sigilat.
3291, nota 2. Pand. Fr. Îl. 7539.
fie scris de judecătorul care
de unde resultă că testamentul

act ar fi fost scris de

grefier

sau de testator,

ori de o persoană străină. Nu este însă nevoe să se facă menţiune

în act că el este scris de judecător. Comp. Iaurent. XIII. 414.
Demol. XXI. 384. Pand. Fr. II. 7580. Acel care voeşte să anuleze
testamentul pentru că actul de superscriere n'a, fost .seris “de judecătorul care a instrumentat trebne să dovedească alegațiunea
”
sa. (Art. 1169.) Laurent. loco ei.
4) Lipsa, meuţiunei relativă la declaraţiunea testatorului că testamentul seu este iscălit de dânsul, nu este acoperită prin faptul că
testamentul ar fi în realitate subsemnat de testator. Aubry et Rau.

V. $ 671, p. 526.

o

Actul de superscriere n'are însă nevoe de a face menţiune că
testamentul scris de altul a fost citit de testator. Pand. Fr. II.
7463. Această menţiune are nevoe să fie. făcută nici în cuprinsul

testamentului. Troplong.

III. 1663,

p

A
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„+ . Omişiunea, a -unei singure din “formalităţile de mai
cum.-şi întocmirea actului de: superscriere pe o altă

hârtie. de

cât pe

acea

presentată

de

testor,

atrage

sus, :precoală. de

nulitatea

tes-

tamentului mistic, !) remânând ca el să fie valid ca testament
olograf, dacă, întrunește toate condițiunile de :formă cerute de a-

cest din urmă testament.

?) (Art. 859

* din codul Italian este formal în această
„4.715 din noul cod Spaniol de la 1889.)

și

1172.)

privință.

Art.

804 $ 2

(Comp. şi

Art.
|

Legea noastră nu cere, precum cere codul Italian (Arrt, 753),

ca judecătorul se arăte în actul de superscriere numerul peceţilor
şi. marea lor, însă îndeplinirea acestei formalități ar fi o măsură
Intrebuinţareprudentă care se recomândă de autori. id
IN
de termeni
echipolenți.

Dar

dacă

actul

nile de mai sus, nu
să şe servească
1) Pand.

"îi

de

.

de

superscriere

-

a.

să

.

cuprindă

mențiu-

este însă de absolută necesitate ca judecătorul

chiar

Fr. [L. 7556

termenii

întrebuințaţi

urm.şi 7618.

de

lege,

cu toate

Mourlon.IL. 793. Demol. XXI. 355

şi 875. Laurent, XIII. 407 urm. Demante. IV. 121 bis III. Marcad€.

IV. 45. 'Fhity. IL. 409.

Testamentul

trebue

Tribun. Tutova,

decisia citată în notă urm.

2) Este în adevăr generalminte admis, cu toată controversa ce esisti

i este nul
poate fi valid
ca, testament
olograf, Con-

asupra acestui punct, că testamentul nul ca inistic este valabil ca
olograf, dacă el este în întregul lui scris, datat și subserânat de
însuși inâna testatorului (Art. 859). mai ales când din act ar resulta; fie în mod explicit sau implicit, că testatorul. n'a înțeles a
„*. subordona eficacitatea; disposiţiunilor sale la îndeplinirea esâctă a
„ „tuturor formelor cerute pentru esistenţa testamentului:mistie.
Trib.
„i Tutova, sub; preș,. d-lui Se. Popescu. Dreptul pe 1886,-No.
41. le-

voversa,

„_

molombe, XXI. 409.

„369,

No. 7. Pand.

Fr.

Laurent.

XIII.

II. 7624

urm.

428. şi Ante-proiect.

7741.

III. p.

B. Lacantinerie. IL]. 574.

“Anntz, II. 2013. Thivy. II. 413. Petrescu. Test. p. 627'urm. Mourlon.

„+

„Il: 793.

;.1743.

Mareadâ.

1V..40. S. Lescot.

IV.

1160.

Troplong. III. 1654,

Duranton.
IX. 138. Toullier. D. II (partea Î) 480. Aubry et

"Rau. V. $.691,:p. 527, text.şi nota :30. Masse-Verg€.
III. p. 117,
text şi nota 23.
Demante.

i

mw:
;

IV.

131

în Repert. lui Dalloz. Disp. 3344,
Dig: Lib. 29. Tit.

1,

de testamenio

bis VII.

Vedi

textşi: note.

și decisiile citate

Comp.

militis.— Contrâ.

asupra Art. 976. Favard.: Repert. vO:. Pest. Să I.$

și L.

3.

Coin-Delisle

4, No.

16.

C.

1» Poitiers. Râpert. Dalloz. Disp. 3345, nota 3. Părerea acestor din
„i urmă autori, este însă inadmisibilă, şi. trebue să “recunoaştem
că
testamentul care ar fi nul ca mistic sau ca autentic, ar fi valid

„ta: testament

olograf,

după

cum

preved

anume

Ant.

.715 din
ar întruni: condiţiile de formă prescrisede Art. 859. (Vedi Art. 22.
"lu; p. aut. :actelor, din :11887.)—Tot astfel, şi la Romani, testamentul
noul cod Spaniol

|

;.

de la 1889

și Art..804

din codul: Italian, dacă el

".. nul după dreptul civil putea să'şi producă; efăctele
sale după dreptul
pretorian, dacă

1%
ii:

formalităţile

dreptului

pretoriân

erau

(Gaius. IL.$ 119și 147) Vedi supra, p. 406, notă 2.
!:
Demolombe:--XXI.

observate.

348.
— Legea nu. prescrie descrierea .testamen“Uulai şi arătarea stărei sale materiale de 'cât la deschiderea lui.

(Art. 892

C. C. şi 664

Pr. Civ)

ii

a

TESTAMENTUL

MISTIC. — ART.

458

864.

că aceasta ar fi încă, cel mai bun mijloc de a pune capăt dificultăților ce sar ivi. )
Actul de superscriere trebue să fie iscălit atât de testator,
dacă el nu

se va

găși

în imposibilitatea,

fisică dea

o face, cât

și

de judecătorul care a instrumentat, el trebuind să fie contrasenanat de gretier sau de ajutorul seu.) (Art. 33 $ 3. L. p.aut. actelor.)
Dacă

mentului,

testatorul,

va: declara

din

o

causă

că nu poate

posterioară

subsemna

subsemnărei

actul

testa-

de superscriere,

această declaraţiune, pe care judecătorul trebue so constate ca
audită din gura testatorului, ?) se va trece în actul de superscriere,
fără ca să fie nevoe să se arăte, ca la testamentele autentice,
(Art.

863),

causa care

la

împedicat

Toată lucrarea de mai sus,
testamentului, nu

ceea ce
putea

suspende

afaceri. 2) Intreaga
»

că

judecătorul

operaţiunea

sa

a subsemna. :)

începe

va. putea. fi întreruptă

însemnează
să

de

care

de

la

înfăţoșarea

de. nică o altă, operaţiune,

care

instrumentează

pentru

a

operaţiune a judecătorului

şe

ocupa

nu va
de

alte

trebue să se facă

“Astfel, „testamentul mistic :n'ar fi nul, dacă judecătorul, care a înstrumentat a constatat că testamentul i-a fost remis sau înfățoşat,
în loc de a dice.că el i'a fost presentat, sau dacă actul. de superscriere ar prevedea că testamentul a fost subsemnat de testator, în
loc de a se dice că el-a fost iscălit de dânsul. Comp. Demol. XXI.
377 urm. Pand. Fr. ll. 7560. urm. Aabry et. Rau. V. $:671,p.525.
Petrescu.

Zest. p. 624.—

Menţiunea

însă

că testamentul

a, fost în-

fățoşat, închis, sau strâns, fără a „se dice că el a fost pecetluit sau
"sigilat, mar îndeplini cerința, legei. Aubry et Rau. loco cit. Demo__2

lombe. XXI. 381. Cestiunea, cu toate aceste, este controversată.
Formalitatea -iscăliturei. pe: actul de superseriere fie a testatorului,

fie a judecătorului care a instrumentat, fie.a grefierului saua, ajutorului seu (Art. 11 și 331. p. aut. actelor), este. o formalitate
substanțială şi lipsa ei atrage nulitatea testamentului mistic. Cas.

Rom. și 'C. Craiova. Dreptul pe
1882, No. 10. Locul unde a
fie că el a subscris la finele
parte a plicului. Curtea din

|
3)

Dacă judecătorul

1887, No. 78. C. București. Dreptul pe
subscris testatorul este însă indiferent,
actului de superscriere, sau în altă
Bucureşti. Dreptul, loco cit.

s'ar mulțumi

de a constata

causa

care a

împe-

dicat pe testator de a subsemna, fără a constaţa că însuși 'testatorul i-a declarat-o, testamentul ar fi nul. Laurent, XII 415, în fine.
Marcad€. IV. 51 — Această mențiune se va face, în regulă generală, la finele actului de superseriere, însă testmentul. mar fi nul,
dacă ea ar fi fost făcută la începutul sau.la mijlocul actului. Demolombe. XXI. 385. Aubry et Rau. V. $ 671, p. 324, nota 15.
'Treplong. II. î647.
4) Demolombe. XXI. 385. Laurent. XIII. 413. Mareadă. IV. 51.— Dacă
„împedicarea

testatorului

de a subsemna

esistă în momentul. redac-

—

n

„ tărei testamentului de cătră un al treile, testamentul mistic, devine
- cu neputinţă. (Art. 864.) In Francia, în asemene: „ Caz, se chiamă
un al șeptele martur. :(Art. 977 fr.)

Comp. Cas. Rom.. Bulet. Sa | (anul 1880) p.. 50. —Disposiţiunea care

cere unitatea de context

nu se aplică la, serierea internă a testa-

Unitate de.
context.

454

Unitatea de
context nu se
cere pentru

testamentul
autentic, ci
numai pentru
acel mistice

CODUL

CIVIL. — CARTEA

III.— TIT. II: — CAP. V.— S-a 1. ART. 864, 865,

de la început pănă la, fine, fără nici o întrerupere, uno conteztu,
uno eodem que tempore (Instit Lib. II. Tit. 10 $ 3, în medio),
uno eodem que die, nulloque actu extraneo interveniente 9) (L. 21.
Pr. Cod. Lib. 6. Tit. 23), pentru ca nu cum-va testamentul adevărat să fie sustras şi înlocuit prin altul. Operaţiunea ar putea
însă fi suspendată pentru un timp scurt, spre a permite testatorului şi chiar judecătorului, care ar fi bolnav, de a se odihni,
de
a lua un medicament, sau chiar de a satisface o trebuință
a naturei, *) si guid autem necessarium eveneril, (1. 28.
Pr. Cod.
Lib. VI. Tit. 23.)
a
Această unitate de context se cere . numai pentru _testamentul mistic, nu însă şi pentru acel autentic, *) de unde:resultă
că
testamentul autentic n'ar fi nul dacă operaţiunea autentificărei
ar
fi fost întreruptă şi ar fi fost făcută în mai multe dile.
(Demo-

lombe. XXI. 240.)

Persoanele

care pot face

un testament mistic.
Art. 865.— Acei care nu ştiu sau nu pot citi și scrie, *)
nu pot
face testamentul în forma mistică, (Art. 864, 866.
C. C. Art. 978.
C. Fr. modificat.)

|

Pentru

a putea, testa în forma

mistică

trebueşte neapărat a

ști a citi şi a scrie. (Comp. Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1892, No. 59.)
Acel care nu ştie

mentului, de unde

să citească nică de cum * nu poate testa

resultă că el poate fi scris de testator

sau de

un altul ori și când, în mai multe ședințe, şi că intervalul

de la

scriere şi pănă la presentarea lui înaîntea tribunalului
poate fi
ori cât de lung. Demolombe. XXI. 341. Laurent XIII.
416. Troplong.

5)

2)
3)
Deosebire de .

la codul fran.
cez.

)

III. 1624. Demante.

Vedi și L,
autem uno

IV. 121

bis IL.

21 Ş 3. Dig. Lib. 28. Tit.
1, unde se dice:
conteztu, nullum actum alienum intermiscere.*

-

,.... Est

Laurent. XIII. 416, in fine. Demolombe. XXI. 390. 'Troplong.
III.
1651. Demante. IV. 121 bis 1, nota 1. Pand. Fr. IL. 7598
urm. B.
Lacantinerie. II. 571,
Unitatea

de

context

nu

se cere

supră, p. 418, nota

1 și 426.

Art. corespundător

din

codul

nici la testamentul

fr. (978)

prevede

olograf.

Vedi

că accă care nu ştiu

Sau nu: pot să citească nu pot face testamentul lorîn forma mistică.
Tot astfel se. esprimă și Art. 785 din codul Italian.

*) Dacă testatorul nu este însă cu desevârșire lipsit
de cultură, ei
poate citi, de și cu oare care greutate, el nu este incapab
il de
a'şi

face testamentul seu în forma mistică, destul este
poată iscăli. (Art. 864.) Laurent. XIII. 424, în fine. Arntz, caIL. el2001.să
Mass6-Verge. III. p. 116, nota 21. Pand. Fr. II. 7443. C. Paris.
D. P. 67. 5. 435, No. 11..— Dacă testatorul nu poate citi slova de

mână, ci numai acea, de tipar, el ar putea să facă ca

testamentul

seu să fie tipărit, tiparul nefiind de cât o seriere mai perfecționată.

Vedi supră,

p. 448.

De

asemene,

acei

care

nu

știu de

vechie vor face ca testamentul lor mistic să se serie

cât

slova

de alții cu

TESTAMENTUL

în această formă, pentru

MISTIC.— ART. 865.

455

că de și el poate să pue

pe altul

săi

scrie testamentul (Art. 864), totuși el trebue să se poată asigura
prin sine însuși că acest testament, scris de altul, cuprinde în

realitate disposiţiunile ultimei sale voinţi și că scriitorul n'a seris
de cât ceea ce voea testatorul, ceea ce el nu poate să controleze
de cât prin citirea testamentului. !)
Acei cu desevârșire orbi, chiar dacă au ştiut altă dată să Testamentul
orbilor.
citească, sunt deci în imposibilitate de a, testa în forma mistică,2)
după cum prevede formal Art. 708 din noul cod Spaniol de la,
1889, chiar dacă testamentul ar fi astfel scris în cât să] poată,
citi prin pipăire. 3)
De asemene, acel care nu știe să serie nici de cum nu poate
litere chirilice,

căci testamentul scris cu litere

latine ar fi nul, dacă

s'ar constata că testatorul nu ştiea a scri şi a citi de cât numai literele chirilice. 'Tribun. Tutova. Dreptul pe 1886. No. 41.
1) Laurent. XIII. 424. B. Lacantinerie. II. 572. Demolombe. XXI.
391. Marcade. IV. 54. Mourlon. II. 794. Demante. IV. 123. Pand.
Fr. Donations. IL. 7440.
Dar, dacă testatorul trebue

să se poată

asigura, el însuși despre

conținutul testamentului scris de altul, se admite însă, cu toate
aceste, că nu este absolut necesar ca el să/l fi citit, fiind de ajuns

ca el să fi ştiut a citi, sau să'l fi putut citi. Vedi D.P. 53. 1.107.D.

P.

65. 2. 209

şi D. P.

66.

1. 231. D. P.

425. B. Lacantinerie. II. 572.
Contră. Demolombe. XXI. 399
etc. Idem.

?)

Trib.

'Tarbes.

68. 1. 496. Laurent. XIII.

Pand. Fr. Il.
bis. Troplong.

D. P. 65.

7444, 7460 urm.—
III. 1663. Valette

1. 210.—De

aceea,

nu

se

face

nici o menţiune despre citirea testamentului nici în cuprinsul lui,
nici în actul de supraseriere. Pand. Fr. Donations. IL. 7463. Vedi
şi supră, p. 451, nota 4, în fine.
Laurent. XIII. 424. Troplong. IN. 1660. Demol. XXI. 395. Duranton.
IX. 136. Orbul ar putea însă să testeze în forma olografă, dacă
ar ști a scrie. Troplong. 1. 540. Demol. XXI. 71 fer. Laurent. XIII.
168. C. Nancy.D.P. 47. 1. 342, Vegi şi supra, p. 414, text şi nota 2,
precum şi p. 417, nota 1, în fine.
— Vedi însă Grenier (ediţia lui
B. Mouillard) II. 281, p. 610. Orbul ar putea de asemene să testeze în forma autentică. Troplong. IL. 540. Demol. XXI. 258. Cas.

Fr. și C. Toulouse. Pand. Period. 86. 2. 202. Pana. Pâriod. 87. 1.
226. Dreptul pe 1887, No. 67.
— Legile Romane permiteau acelor
orbi din naștere, din boală sau din accident (carentes oculis seu

morbo, seu îta nati)

de a testa, însă numai

în forma

sau orală, și în faţa a șepte marturi şi a unui

nuncupativă

notar (fabularius).

L. 8. Cod. Lib. VI. Tit. 22 și Instit. $ 4. Lib. Il. Tit.

Sent. Lib. III. Tit. 4 $ 4. Vedi şi Art.

743

din

codul

19.

Paui

Calimach

care arată formele în care orbul poate testa. Art. 698 din codul
Spaniol de la 1889 permite testatorului de a testa în forma au-

tentică, însă,

pentru

mai

multă

garanție,

cere

ca acest testament

să fie citit de două ori, o dată de notar şi altă dată de unul din
marturi

sau

Contră.

Maread6. IV. 54. Coin-Delisle.

de persoana

arătată de testator.

"
%) Demolombe. XXI. 395. Vedi și supră, p. 448, nota 3, în fine.—

Art, 976, No. 4.
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

II. — TIT. IL. — CAP. Y;—S-a

1.— ART. 865, 866.

să testeze în forma mistică, pentru că asemene testăment trebue
să, fie cel puţin îscălit de dânsul. *) (Art. 864.)
Asemene persoane nu pot testa nică în forma olografă, ci
numai în forma autentică. (Art. 16 L. p. autentificarea actelor.)
Acel care atacă testamentul miștic sub cuvânt că testatorul
nu ştie a citi şi a scri trebue, ca ori ce reclamant, să dovedească
alegațţiunea, sa. 2) (Art. 1169.) Nu este însă esact de a se dice,

precum se spune atât de Curtea din Iași cât şi de Casaţia franceză
că, în specie, ar esista o presumțiune în favoarea legatarului că
testamentul afost citit şi iscălit de testator, căci nici o presumţie
nu esistă fără un anume text de lege. Tot ce se poate dice numai este că reclamantului incumbă sarcina de a face dovada alegaţiunei sale, conform principiilor generale în materie de probă.
Formalitățile

testamentului mistic când
vorbească.

Art. 866.— Când testatorul nu

poate

testatorul nu poale să
vorbi,

dară

știe

a scrie,

atunci declarațiunea că testamentul este al seu o va face înscris în
capul actului de subseripţiune (sau mai bine gis de suprascriere) înaintea judecătorului numit sau înaintea tribunalului. Tribunalul sau judecătorul numit va constata în actul de suprascriere declarațiunea
testatorului. (Art. 816, 864, 867, 886 C. C. Art. 979 C.-Fr. modificat.)
Forma

ordinară

a testamentului

mistic

implică

că

testatorul

poate să vorbească, fiind că el trebue să declare prin graiii că
disposițiunea cuprinsă în plicul ce el înfăţoșează judecătorului este

testamentul seu, scris și iscălit de el
și iscălit de dânsul. (Art. 864.)

însuşi,

sau

scris de altul
|

Legiuitorul nevoind însă să oprească de a testa în forma
mistică pe toți acei care, fie din natură, fie din întâmplare, sunt în
imposibilitate de a vorbi în momentul când ei presintă testamentul
Testamentul

muţilor,

lor înaintea

judecătorului,

a prescris

pentru

acest

testament

anume forme în Art. 866.
Sa
„_ Persoanele cu desevârşire mute, guz logui nihil possunt, non
que tarde logquuninr (Instit. $ 3. Lib. 2. Tit. 12), nu pot testa

în forma autentică (vedi supră, p. 438, nota în fine), ci numai
în forma olograftă şi acea mistică, dacă însă știu și pot citi şi serie.)
Deosebire de!)
la codul
francez,

știu a citi (Art. 978 C. fr.), ceea ce

legiuitorul nostru n'a admis. DI. Degre critică cu drept cuvânt
această disposiţie a legei noastre prin care se restrânge libertatea
*)

Testamentul
surdilor,

In codul fr., din contra, acei care nu ştiu sau nu pot să scrie pot

testa în forma mistică, dacă

de a testa în forma mistică. Dreptul pe 1875, No. 34, p. 270.

Curtea din Iaşi. Dreptul pe 1881, No. 80. Cas. Fr.D. P. 66.1.
231, Comp. şi D. P. 53. 1. 107. Pand. Fr.1.7453 urm. Demolombe.
XXI. 396. Troplong. III. 1662. Laurent. XIII. 426.
3) Cât pentru persoanele atinse numai de surditate, care pot însă să
vorbească,

se admite în genere

că

ele pot testa în forma

mistică,

TESTAMENTUL MISTIC.
— ART. 866.

Su
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Mutul care voește să, testeze în forma mistică se va presenta, la tribunal, *) cu testamentul scris de densul sau de altul,
îusă, în ori ce caz, îscălit de dânsul (Art. 864), şi va scrie el
însuși înaintea judecătorului însărcinat cu instrumentarea actului,
declaraţiunea

prevădută

de Art.

864,

adecă

că .testamentul

este

al seu, scris și iscălit de el însuşi, sau scris de altul şi iscălit de

dânsul. Această declaraţiune, care înlocueşte pe acea verbală, se
scrie de testator în capul actului de suprascriere, pe plicul în. care
se găseşte închis testamentul, fără să fie nevoe ca el s'0 iscălească

(Demol. XXI. 402), şi judecătorul înaintea cărui . se face această
declarațiune scrisă o constată în actul de suprascriere, adecă

atestă că acea declaraţiune s'a scris înaintea

lui de însuși testa-

torul. Altfel, testamentul ar fi nul. (Art. 886.)
Este de observat că textul fr. (979) prescrie anume

tamentul

mistic

al. mutului trebue să fie în întregul

lui

că tes- Deosebire de

scris,

datat și îscălii de testator, adecă să întrunească toate condiţiunile

cerute. pentru

esistența

testamentului olograf,

disposițiune

drept cuvânt fiind criticată de autori, ?) n'a mai
de

legiuitorul

nostru.

Testamentul

mistic

fi scris de o mână

străină și nare nevoe

siderat

din

ca sevârşit

diua 'în

al

fost

mutului

de a

1 COdul

care cu

reprodusă
poate

deci

fi datat, fiind con-

care s'a făcut actul de suprascriere.

(Vegi supră, p. 448.) Tot ce se cere numai este ca el să fie iscălit de testator (Art. 864), de unde resultă că mutul care nu
știe a scri nu poate testa nici într'o formă.. (Mourlon. IL. 794.)
De asemene, surdii care nu ştiu a ceti şi a scri sunt incapabili
de a testa în ori ce formă. (Mourlon. loco cit.)
bine înțăles dacă ştiu și pot citi şi scrie. (Art. 865.)—In Francia,
se admite chiar că surdii care pot să vorbescă pot testa în forma

mistică, chiar dacă

m'ar şti a scrie,

destul

este

citească și să vorbească, pentru că. codul fi.
testamentului

ce legiuitorul

Pand.

mistic fără iscălitura

nostru

n'a

admis.

Fr. Donatons. II. 7610.

ca ei să poată

admite

testatorului

Comp.

Mourlon.

să

posibilitatea

(Art. 977 fe.), ceea

Demolombe.

XXI.

406.

II. 794, în fine.

» . Surdii care ştiu a citi și a seri pot de asemene să testeze în
„„forma olografă; numai forma autentică le este .cu. neputinţă, dacă
surditatea

este complectă,

pentru

că ei

nu

pot

să

audă

citirea

testamentului.
din cuvânt în cuvânt, așa precum o prescrie legea, sub

pedeapsă de nulitate. (Art. 861,862.) Vedi și supră, p. 438, în notă.
In codul Spaniol de la 1889 (Art. 697), surdul poate testa în Codul Spa-

forma autentică, citind el însuși testamentul,
sau dacă nu “știe ori __niol,

nu poate să citească, arătând dou persoane care să'l citească în
numele lui, înaintea notarului și a marturilor.—In privinţa testa-

N
—

')

inentului -orbilor, vedi supră, p. 485.

:

Se înțălege că, la caz de boală, judecătorul se va putea transporta
la domiciliul seu, după delegaţia: președintelui; (Art. 864 și Art.
33 L. p. autentificarea actelor.)
Rae
E
Vedi Laurent. XIII. 421. Demolombe. XXI. 404, 405. Mourlon. II.
794. Maread6. 1V. 55. S. Lescot. IV. 1178 urm. Pand. Fr. Donatons. IL. 7613. urm. Baudry-Lacantinerie. Il. 573.

CODUL

458

CIVIL. — CARTEA

III. — TIT. II. — CAP. V.— S-a I.— ART. 892.

Puterea probatorie a testamentuliă mistic.
Care

este puterea

probatorie. a testamentului

mistic?

Intâi

şi întâi, în cât priveşte actul de suprascriere, nii mai încape îndoeală că el face credință atât despre data sa, câtși despre cele

constatate de judecător, pănă la înscrierea în falş, căci acest act
este un. act autentic, închiet de funcţionarul publie competent, cu
toate solemnităţile prescrise de lege. !) (Art. 1171 urm.)
Cât pentru cestiunea de a se şti dacă testamentul, care se
găsește închis în plicul asupra căruia s'a; scris actul de suprascriere

participă

sau nu

la autenticitatea

acestui

act,

cestiunea

este

controversată. In primul sistem se susține, în adevăr, că testamentul
mistic formând un singur corp cu actul de supraseriere, nu
poate fi atacat de cât prin înscrierea în falş, 2) ear alții pretind

că actul de suprascriere nu face de cât a constata, că testatorul
a făcut o anume declaraţiune, fără a o controla, în cât testamentul remănând ceea ce era mai înainte, adecă un act sub semnătură privată, persoanele care] invoacă, sunt, în caz de contestarea semnăturei lui, ca și în materie de testament olograf,
obligate a urmări verificarea, lui. 3)
Ambele păreri sunt însă inadmisibile, şi adevărul îl găsim
într'un sistem intermediar, după care declaraţiunile testatorului
constatate în actul de suprascriere trebuesc primite pănă la dovada
contrarie, de unde resultă că, în caz de a se contesta semnătura
testatorului, legatarul instituit nu este obligat a urmări verificarea
testamentului, ci moştenitorului care'] atacă incumbă sarcina de a
dovedi că el nu este sincer. (Arntz. II. 2014. Laurent. XIII. 430 urm.)
Măsurile

ce trebue

să

se eie înainte

ment

olograf sau

Art. 892.— Testamentul

de

a se esecuta

un

testa-

mistic.

olograf sau mistic, înainte de a fi esecutat,

se va presenta tribunalului de judeţ în ocolul (sau mat bine gis în județul) căruia s'a deschis succesiunea. Preşedintele va constata prin proces
verbal deschiderea testamentului și starea în care Pa găsit, și va or1)

Pand.

Fr. Il. 7631. Laurent.

XIII.

430

şi Ante-proieet.

II. p. 374.

Baudry-Lacantinerie. II. 575.
*) Demolombe. XXI. 411. Troplong. III. 1652. Toullier. D. III. (partea I) 501. S. Lescot. IV. 1144, Duranton. IX. 145. Vazeille. Art.

976, No. 23. Comp. C. Bruxelles, Metz (în ultimul seu considerent)
și Besancon. Repesrt. Dalloz. Disp. entre vifs. 3288, nota 2 și 3

şi 3305, nota 2, p. 959.

5) Aubry et Rau. V. $ 671, în fine, p. 528, text și nota 31.
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dona depunerea lui la grefa tribunalului. (Art. 95, 859, 864 urm. 877,
878 C. 0. Ast, 63, 662, 664 Pr. Civ. Art. 1007 C. Fr. modificat.)
Art. 664 Pr. Civ.
— Când testamentul se va fi depus la tribunal,
preşedintele

„ca

tribunalului,

după

părți interesate la punerea

ce va chiema pe persoanele

ce au figurat

peceţilor,

va

îl va

deschide,

constata

starea

sa materială, și'l va conserva în tribunal, constatând toate acestea

hârtie

liberă,

printr'un. proces verbal. (Art. 662 Pr. Civ. Art. 892 C. 0.)
Testamentul mistic şi acel olograf sunt, după cât am v&dut,
nişte acte private şi secrete. Testamentul olograf este mai secret
încă de cât acel mistic, pentru că el se poate face fără ca nimine
să. aibă cunoștință despre esistenţa lui.
Pentru a lăsa acelor interesați timpul şi mijloacele de a cunoaşte disposiţiile acestor testamente, şi pentru a împedica, pe
cât se poate, nealterarea lor, înainte de a se aduce la îndeplinire,
legiuitorul prescrie oare care forme menite a constata starea în
care ele se găsesc, 1) disposiţiune:
care nu este aplicabilă testamentelor autentice, pentru că starea lor este constatată de judecătorul care le a autentifieat, şi pentru că esemplarul scris pe
care

hiva tribunalului.
Spre

constitue

2) (Art.

acest sfârşit,

al

doile original,

se găseşte

în ar-

12 L. p. autentif. actelor.)

persoana

căruia

testamentul

mistic

sau

olograf a fost încredinţat, sau însuşi legatarul ori judecătorul delegat cu punerea peceţilor (Art. 662 Pr. Civ.) îl va înfăţoșa
preşedintelui tribunalului civil în a cărui judeţ s'a deschis moştenirea, care tribunal este singur competent de a judeca acţiunile
relative la validitatea testamentului şi la esecutarea disposițiunilor
cuprinse într'ânsul. (Art. 63 $1 Pr. Civ.)
Preşedintele acestui tribunal, asigurânduse mai întăi că testatorul

s'a sevârşit în adevăr

de moarte

(Art. 64

din viață,

urm.), este

prin

obligat

a

constata starea sa materială, *) a chiema
soanele ce au figurat ca părți interesate

(Art.

664

Pr. Civ.) şi

a procede

presentarea

primi

înaintea lui
la punerea

la deschiderea

actului

testamentul, a
pe perpeceţilor

testamentului,

1)

Pănă la îndeplinirea acestor formalități, legatarul n'are nici o acţiune în justiţie și -nu poate fi pus în posesiunea legatului seu.
Mourlon. II. 834. Demolombe. XXI. 498.
2) Așa dar, testamentul autentic este esecutor prin el însuși, inde" pendent de ori ce formalitate. Mourlon. II. 834. Laurent. XIV. 14.
3) Președintele va descrie modul cum testamentul a fost strâns şi închis, arătând

numărul

peceţilor,

marca

şi

starea

în care ele

găsesc, cuvintele prin care testamentul începe şi se termină,
mărul

rândurilor, ștersăturiie,

adausele

etc.

Demolombe.

se

nu-

XXI. 348,

499.. Mourlon. IL. 834.
— Toate aceste formalități au de scop preîntimpinarea fraudelor ce s'ar putea ivi în urma deschiderei testamentului. Mourlon foco cit. Pand. Fr. 1]. 8799. Laurent. XIV. 18.
Arntz. II, 2055.
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dacă el. este închis, ordonând depunerea lui la grefă, spre a putea
fi vădut și esaminat de cătră acei interesaţi, ut si guando exemplum ejus interciderit, sit unde peti possit (Pauli Sent. Lib. IV.
Tit. 6 $ 1, în fine), constatând toate aceste prin un anume pro-

ces verbal în care se va arăta şi persoana ce a înfățoșat
Codul Spaniol.

testa-

mentul, după cum prevede anume Art. 1007. din codul francez.!)
„Codul Spaniol de la 1889 (Art. 689) nu se mulțumește cu
această

formalitate,

ci cere,

sub

pedeapsă

de

nulitate a, testamen-

tului, ca el să fie învestit cu formula -esecutorie de tribunalul ultimului domicil al testatorului sau al locului morţei sale, în termen de
cinci ani de la data morţei. Asemene formalitate nu se cere la
noi, însă, în lipsă de reservatari, legatarul universal trebue să fie
pus de justiţie în posesiunea legatului seu în toate casurile, chiar
și atuncă când testamentul este autentic: (Art. 891.). Aceasta,
nu este de cât un fel de formulă esecutorie. (Vedi, înfră,
esplic. Art. 891.)
|
a
Deschiderea, iregulară a testamentului, fără îndeplinirea, formelor prescrise de Art. 892, n'ar atrage însă prin ea însaşi nu-

litatea lui, dacă această deschidere

n'a fost însoţită de fraudă. 2)

Procedura prescrisă de Art. 892 este aplicabilă tuturor
testamentelor olografe şi mistice în genere, atât acelor care
“cuprind legate universale, cât şi acelora care ar cuprinde un legat cu titlul universal (Art. 894 urm.) sau cu titlul particular
(Art. 899 urm.), şi fără a se distinge dacă testatorul a lăsat sau
ma lăsat moştenitori reservatari, pentru că, de şi acest text se
găseşte în secţia IV-a cap. 5, care se ocupă despre legatele uniDreptul
Roman.

1).

Și la Romani, ori. ce

testament,

înainte

de

a fi

esecutat,

trebuea

să fie presentat judecătorului locului unde el era. depus. (L.1 şi 4.
Cod. Lib. 6. Tit. 32 comb. cu L. 4. Dig. Lib. 29. Tit. 3.) Elera
citit în fața marturilor, după o esaminare şi recunoaștere prealabilă a peceților, şi apoi sigilânduse din nou cu sigilul public era
depus în arhiva tribunalului: ac deinde signo publico obsignatum,
în archivum redigatur. (Pauli Sent. Lib. IV. Tit. 6. $ 1.)

2) Demolombe. XXI. 503. Laurent. XIV. 20. Aubry et Rau. VI. $ 710,

p. 128, 129, text și nota 4. Troplong. III. 1819. S. Lescot. IV.
„1846. Vazeille. Art. 1007, No. 2. B. Lacantinerie. Il. 591. Pand.
F». IL. 8815.— Astfel, deslipirea plicului în care se găsea închis
- un testament mistic nu face a 'se presupune că testamentul cel
adevărat a fost sustras și înlocuit prin altul, remănând ca proba
sustragerei

testamentului

adevărat

și înlocuirea lui prin altul să se

facă de acel care atacă testamentul. Tribun. Ilfov. Dreptulpe 1889,

No. 11. Comp. Tribun. Aurillac și C. Riom. Râpert.

Dalloz. Disp.

2117, nota 2. — Curtea

noastră supremă a, decis însă că cu drept

cuvânt instanţa de fond

anulează un testament

când

se constată

„că sigilul a fost astfel. pus, în cât se putea, introduce în. plic

alt testament. Bulet. Sa 1 (anul 1880), p. 49...

un

TESTAMENTUL

versale,

892

totuşi,

autorii

MILITARILOR. — ART. 868.

sunt

unanimi

nu este la locul lui şi este

pentru

461

a recunoaşte

că Art.

reu pus în această secțiune.

1)

SEOȚIUNEA II.
Despre

regulele speciale asupra formelor câtorva
(Teslamenle privilegiate. ?)

lestamente.

Testamentele estrăordinare sau privilegiate, după cum le numește rubrica marginală de la Art. 755 din codul Calimach, sunt
acele care pot fi făcute în oare care împrejurări speciale şi escepţionale. Legiuitorul se depărtează, în unele casuri, de la regula,
dreptului

comun,

pentru

ca persoanele

care se găsesc într'o situa-

țiune escepţională să nu fie puse în imposibilitatea de a putea, testa.
Regulele speciale pe care legiuitorul:le edictează în secţiunea
de faţă fiind escepţionale, sunt de strictă interpretare, și, ca oră
ce

escepţiune,

nu pot fi aplicabile

de cât

în casurile

anume

pre-

vădute de lege. (Laurent. XIII. 455.)
Casurile în. care legiuitorul se depărtează de la regula comună şi, prin escepţiune, permite facereă testamentelor în alt mod
cât în acel arătat prin

de

secţiunea

precedentă,

sunt

relative

la

patru ipotese:. 1* la testamentul militarilor şi al individilor întrebuințaţi în armată, precum medicii militară, funcţionarii inten-

denţei: ete. (Art. 868—871);

2" la testamentul acelora făcut în-

tun loc care este scos din comunicaţie,
altei boale contagioase (Art. 872, 873);
cute

pe mare,

în cursul

unei

călătorii

din causa ciumei sau
3* la testamentele. fă-

(Art.

874—883);

4*

şi în

fine, la testamentele făcute de un Român în străinătate. (Art. 885.)
(Vedi în această din urmă privință tom. I, partea 1, p. 103 urm.)
1

Testamentul

militarilor.

Art. 868. — Testamentele militarilor și ale individilor întrebuinţați
în armată

sunt, în ori

ce ţară,

valabil făcute,

în presența

2) unui

cap

de batalion sau de escadron, sau în presenţa ori cărui alt ofițer superior,

1) Comp. Demol. XXI. 496, 497. Marcade. IV. 110, Demante. IV. 150.
Mourlon.

2)

IL. 834,

ad snitio. Pand. Fr. Il. 8820.

S. Lescot. IV. 1347.

Rubrica de față nu este esactă, pentru că legiuitorul nu:se ocupă Inesactitatea

în Art. 868 urm. numai de formele câtorva, testamente
“ci prevede în Art. 886 și o regulă generală aplicabilă
tamentelor în genere. Marcad€.'1V: 60 şi 79. Laurent. XII.
3) Acest text este reu redactat, căci testamentul. nu se

privilegiate, rubricei.
tuturor tes447,în fine.
face în pre- Inesactitate

senţa ofiţerilor aci arătaţi, -ci acești ofițeri primesc testamentul
militarilor şi dau cuvenita autenticitate, Aceeaşi. eroare de redacţie
se mai vede încă în Art. 869, 874, 875, 877 etc. V.p.467,nota 1.

de text.
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868-871,

sau în presența a doi comisari de resbel, sau în

din comisari, asistat de doi martori. (Art. 74, 869 urm.

884 'C. C. Art. 981

C.Fr.)

Art. 869.
— Sunt asemenea, dacă testatorul este bolnav sau rănit,

valabil făcute în presenţa capului ofițerului de sănătate, asistat de comandantul militar, însărcinat cu poliția ospiciului. (Art. 868, 870 urm,

884 C. C. Art. 982 C. Fr.)

Art. 870. — Disposiţiunile articolelor precedente nu sunt admisibile

de cât în privința acelor ce sunt în espedițiune militară, sau în cuartier,
sau în garnizonă afară din teritoriul român, sau prisonieni la inimici,
fără ca, cei ce sunt în cuartier sau garnizonă în lăuntrul ţărei să poată

profita

de această

latitudine,

de nu

se găsesc

în o cetate

asediată,

sau

în alte locuri ale căror porți să fie inchise şi comunicaţiunile întrerupte
din causa resbelului. (Art. 868 urm. 886 C. C. Art. 983 C. Fr)

Art. 871.— Testamentul

făcut în forma mai sus arătată este nul

după șase luni de la întoarcerea testatorului într'un loc unde are libertatea, de a testa cu formele ordinare. (Art. 860 urm. 864 urm. 868 urm,
873, 882 0. C. Art. 94 C.Fr)
:
Dreptul
Roman.

Testamentele militarilor erau privilegiate şi la Romani.

So-

lemnităţile cerute pentru testamentele ordinare nu erau cerute
prin constituţiile imperiale de la militarii în activitate de serviciu
(în expeditione degentes) (L. 15. Cod. Lib. 6. Tit. 21), sau care
se găseau într'o expediţie (gui în ezpeditionibus occuputi erant),
din causa lipsei lor de esperiență (propter nimiam imperitianm.)
(Instit. Pr. Tit. 11. Lib. II, de militari testamento.)
Ei puteau

să, testeze prin ori ce manifestațiune a voinţei lor,

mod

verbal,

destul

este ca această

voință

să

fi

şi

fost

chiar

în

esprimată

înt”un mod clar, constant şi serios. (Instit. $ 1. Lib. IL. Tit. 11
şi L. 15. Cod. Lib. 6. Tit. 21.) Testamentul verbal nu putea

însă să fie făcut de cât față cu marturi, pentru a se avea o do-

vadă sigară despre ultima lor voinţă. 1) (Instit. $ 1. Lib. IL. Tit. 11.)
Dreptul
vechii francez.

Aceste regule erau admise altă dată şi în Francia, în provinciile de drept scris, unde dreptul Roman era aplicabil, pe când

din contra, în provinciile în care se

aplica

obiceiul

pământului,

și mai cu samă în resortul parlamentului din Paris, testamentele
militarilor, deşi puteau fi scutite de solemnităţile ordinare, totuși
nu puteau fi făcute în forma noncupativă sau verbală. Ordonanţa
din 1735, de la care sa împrumutat, aproape toate regulele prevădute în Art. 868 urm., pentru a pune capăt acestor divergințe,
hotăreşte prin Art. 27, că militarii nu pot testa, de cât prin un
act scris. (Arntz. Il. 2016. Troplong, III. 1690 urm.)
*)

In privinţa dreptului vechii, anterior chiar celor 12 tabule, aln
vădut supră, p. 405 că militarii, înainte de a pleca în campanie,
îşi făceau testamentul lor în procinctu, adecă în fiinţa armatei, căci,
după cum ne atestă Gaius (Instit. IL. $ 101), procinclus era armata

gata

de

luptă

armalus exercitus.

şi sub

arme:

|

procinetus

est enim

expediho el

TESTAMENTUL

Astăgi, în timp
litarii și persoanele

MILITARILOR. — ART.

868—871.
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de resboiii sau de turburări (Art. 870), mi: Dreptul ac-

întrebuințate

în armată,

precum

sunt

medicii

tual. Forma,
testamentelor

şi hirurgii, funcţionarii intendenţei, preoţii de regiment, persoanele militare. Art.
care urmează

armata

spre

a o aprovisiona

!)

etc.

valid să testeze în forma, autentică, şi după unii,

pot

chiar

în

mod

868.

în forma

mistică, 2) (vegi înfră, esplic. Art. 884), în presenţa unui şef de
batalion sau de escadron, sau în presenţa ori cărui alt ofiţer

superior, asistat de doi marturi, 5) sau, în fine, în presența a doi
comisari de resboiii, ori în presenţa unui singur comisar asistat
de doi marturi, din care, în ori ce caz, unul cel puţin trebue
să subscrie în testament. (Art. 884.) Şi când legiuitorul dice că
testamentul se face în presenţa acestor ofiţeri, se înţălege că ei
primesc testamentul șii dau cuvenita autenticitate.

Militarii și persoanele care sunt asimilate lor pot de asemene să testeze, însă numai dacă sunt bolnave sau rănite, în

Art. 889,

presenţa capului ofițerului de sănătate *) asistat de comandatul
militar, însărcinat cu poliţia ospiciului sau a ambulanței, 5) ori
care ar fi gradul în armată a, acestor doi ofiţeri. (Marcade. IV. 62.)
Acest privilegiii este privitor numai la testamentul autentic, Critică la acăci militarii precum și persoanele asimilate lor fiind în imposibi- dresa legiuitorului.

1) Comp. Art. 51 din ordonanța de la 1735 care enumeră persoanele
civile ce se folosesc de privilegiul acordat militarilor şi pe care
Art. 868 îl reproduce în prescurtare. Demol. XXI. 416. Laurent,

XIII. 436. Pand. Fr. II. 7645. Troplong. III. 1696 urm. Vegi și L.

44, Dig. Lib. 29. Tit. 1, după
precum președintele provinciei
duşmană, să testeze în forma
privilegii este conferit tuturor
matei,

în numeros

care și simplii cetăţeni (pagani),
etc. puteau, când se aflau în țară
specială a militarilor.— Astădi, acest
acelora înscriși în controalele ar-

relati, după cum

se esprimă

Ulpian (LL. 42. Dig.

Lib. 29. Tit. 1), și chiar savanților care fac parte din o espediţie
militară în virtutea, unei. misiuni a guvernului, precum şi plenipotenților care câte o dată întovărăşesc armata pentru a trata, după
împrejurări, cu părțile beligerante. Pand. Fr. 11.7646. Demolombe.
XXI. 416. Troplong. II. 1699.
=) Militarul care n'ar voi să testeze în această formă, ar putea testa
în forma olografă (Art. 859). Vedi înfră, esplic. Art. 884, in fine.
3) Ori cine poate fi martur întrun proces poate fi martor și într'un Deosebire de
testament, și chiar un copil mai mie de 16 ani. (Art. 197 Pr. Civ.)laco dul franIn codul

francez,

marturii testamentari

trebuind

din contra

să în-

trunească oare care condițiuni de capacitate (Art. 975, 980 C. fr.),

autorii se întreabă

dacă

marturii

trebue

să

întrunească

aceleaşi

condițiuni şi la testamentele privilegiate. Vegdi Demol. XXI. 432.
*) Legiuitorul nostru mai,vorbește încă de ofiţeri de sănatate (0/ficiers
de sanie) în Ant. 810 C. C. şi în Art. 246 din codul penal, de

și legea sanitară din 1874 nu recunoaște

—

o“

“medicinei,

Vedi

supră,

p. 67, nota

3.

asemene

practicanți

ai

Demolombe. XXI. 426. Marcade. IV. 62. S. Lescot, IV. 1219. Pand.
Fr. Donations, [I. 7663. Laurent. XIII, 437.

cez
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litate de atesta, inaintea tribunalului, șeful de batalion sau de
escadron, sau ori ce alt ofițer de gradul superior, precum şi capul
ofițerului de sănătate asistat de comandantul militar însărcinatcu
poliția spitalului sau a ambulanţei, în casul escepțional prevădut
de Art. 869, înlocuese pe judecătorul tribunalului.
Legiuitorul
ar fi putut însă să deie asemene competență escepţională tribunalelor militare. In ori ce caz însă, presența
marturilor nu se

esplică

Art.

870.

în legea

noastră,

pentru

că

ei nu sunt

neceşari

nici în

testamentele ordinare. De asemenea, nu se esplică pentru ce legiuitorul nostru a prescris atât în Art. 868 cât şi în Art. 869
doi ofiţeri, în loc de unul, atunci.când. testamentul ordinar se
autentifică de un singur judecător. (Art. 11 şi 33 L. p. autentif.
actelor.) Legiuitorul nostru a greşit deci când a tradus fără nici
o
modificare textele franceze, căci acolo totul are rațiunea de a fi,
atât marturii care sunt neapăraţi (însă întrun număr mai mare)
la testamentele ordinare, cât și cei doy ofițeri cari au menirea de
a înlocui pe cei doi notari. (Art. 97 1, 972 C. fr.)
Causa care a făcut pe legiuitorul modern de ascuti de formalităţile testamentelor autentice ordinare pe militari, precum
și
pe toţi -acei care se găsesc trecuţi cu un servicii oare-care
în
controalele armatei, chiar dacă n'ar fi militari, ne mai fiind
astădi, precum era altă dată la Romani, mai cu samă în: timpurile
primitive, lipsa lor de esperiență, propter nimiam imperiti
am
(last. Pr. Lib. IL. Tit. 11), ci imposibilitatea în care
ei se găsesc de a recurge la autoritatea ordinară, care este tribunal
ul
civil, Art. 870 nu le conferă beneficiul testamentelor privilegi
ate
de cât atunci când ei sunt în espediție militară, guando
în eapeditionibus occupati sunt (L. 17. Cod. Lib. 6. Tit. 21 şi Lustit.

Pr. Lib. IL. Tit. 11), sau în cuartier, ori în garnizoană
afură din
teritoriu

l Român, sau prisonieri la inimic, şi în acest din
urmă
caz, fie chiarși în ţară. !)
Militarii care se găsesc în cuartier sau în garnizoană
în lăuntrul țărei nu sar putea folosi de această, escepțiune
de cât dacă
Sar găsi intr'o cetate asediată, sau în alte locuri
ale căror porţi
ar fi închise și comunicațiile ar fi întrerupte din causa
resboiului, în care caz, ei vor putea testa în formele
escepţionale pre')

Duranton. IX. 152. Mourlon. Il. 80—5.
Pentru ca milita
sonier să poată testa conform Art. 868 urm., el trebue rul prisă aibă ca

tovarăşi de captivitate ofiţeri de gradul şi de calitatea
acelora pe

care legeu îi autorisă a primi testamentul,

însă pe

militarul

prisonier

în

țară

străină

Aceasta n'ar împedica

de

a

testa

în forma
olografă sau după formele autentice admise în ţara în care
els'ar
afla (Art. 885), pentru că el nu poate să aibă mai
puține drepturi
de cât Românul care n'ar fi miliţar. Pand.
Fr. Il. 7657,

TESTAMENTUL

MILITARILOR.

465

.

— ART. 871, 822.

vădute de Art.868 urm.; chiar dacă; în locul unde ei ar fi închiși
sar afla un tribunal. (Demol. XXI. 420. Pand. Fr. [l. 7653.)
„Aceste disposiţiuni ar fi aplicapile şi militarilor care ar lupta, Invasie stră-

pe teritorul Românesc, în caz de o invasie străină. (Pand. Fr. II. ini. Resboiit
7651.) Se admite de asemene că militarii ar putea testa în formele
de câte ori ei sar găsi întrun

escepționale

în care ar fi fost

oraş

proclaniată starea de asediu din causa unei revolte interioare sau din

altă

căci militarii

pricină,

a căror luptă

scop

are de

u-

potolirea

nei rescoale sau a unui resboiii civil sunt cu deseverşire lipsiţi
de comunicațiile necesare vieţei civile, ca şi cum €ă sar afla în-

tun

|

oraş asediat. 1)

Testamentul

“militar

făcut în formele

(Art. Durata, tes-

mai sus arătate

868) îşi perde valorea sa după espirarea unui termen din diua „amentului

în care testatorul a putut să întrebuințeze formele ordinare ale
testamentului autentic sau mistic. ?) Acest termen este de şase
luni, ear nu de un an, precum era la Romani (L. 38 $ 1. Dig.
Lib. 29. Tit. [), şi curge de la încetarea imposibilităţei de a, testa
în formele

ordinare,

ear

din diua în care

nu, ca la Romani,

tatorul "şi a primit congediul seu, întra annum quam
|
(L. 38. Pr. Dig. Lib: 29. Tit. 1.)
Deci, dacă militarul care a testat jure militari
inte dea trece şase luni de la încetarea neputinței de
formele ordinare, testamentul seu va fi bun; ear dacă
după acel termen, testamentul va fi nul. (Mourlon. II.
Testamentul

nu

va fi însă nul

menului de şase lunii, testatorul

escepţională

carei ar permite

moare înaa testa în
el trăeşte
806.)

expirărei

înaintea

dacă

tes-

nissus est.

ter-

sar găsi din nou într'o situație

earăși de a testa în formele mai

sus espuse, şi asemene testament ar fi valid incă șase luni după
încetarea causei de al doile, 2) soluțiune care era admisă și la
Romani, pentru că ambele expedițiuni erau presupuse a nu face
$ 1. Dig. Lib. 29 Tit. 1.)
de cât una singură. (L. 38.
29 Testamentele făcute

în timp de ciumă sau de altă boală
:
lpicioasă.

Art. 872.— Testamentul făcut întrun loc care este scos din comunicaţiune din causa: ciumei sau altei boale contagioase 'se poate face
înaintea

unui

membru

al consiliului

municipal,

asistat

de

doi

maturi.

(Art. 873, 884, 886 C. C. Art. 16 urm. ÎL. comun. din 1887. Art. 985 C. Fr.)
1) Pand. Fr. IL. 7652. Demolombe. XXI. 421. Troplong. III. 1702.
. „_% Dacă militarul 'şi a făcut testamentul seu în forma olografă, el va
refacă,
să'l
nevoe
fi bun pentru tot-deauna şi nu va mai avea
|
Arntz.

II. 2019. Vedi

şi supră

p. 463,

nota

2.

Il.
3) Aubry et Rau. V. $ 672, în fine. Demolombe, XXI. 423. Pand, Fr.
127
IV.
Demante.
1705.
III.
7686 urm. Maread6. IV: 64. Troplong.
p. 118, nota 4. S. Lescot. IV. 1232.
pis. Mass6-Verge. IIL.

871-

CODUL

466

CIVIL.— CARTEA 1.—TIT.

Art. 873.
dente (sau mai

IL—CAP.

— Testamentele mencionate
bine

dis, în art. precedent)

V.— S-a IL—ART. 873, 874.

în cele dou articole
!)-sunt

nule

după

yrecitrecerea,

de şase luni de la deschiderea comunicaţiunilor cu locul unde se găsește
testatorul, sau după șase luni de la trecerea sa într'un' loc unde comu-

Art. 872.

Deosebire de
la codul francez.

Art

873.

nicaţiunile nu sunt intrerupte. (Art. 871, 872 C. C. Art. 987 C..Fr.)
Legea mai scuteşte incă de formalităţile obicinuite testamentele făcute întrun loc scos din comunicaţie din causa ciumei sau
altei boale contagioase, precum ar fi holera ete.
Aşa dar, de câte ori comunicațiile sunt intrerupte prin efectul unei. boli lipicioase, toate persoanele care se găsesc astfel
isolate in locul infectat, chiar și acele care nu sunt încă aţinse
de boală, :) pot testa în -forma autentică, şi după unii; chiar în acea mistică, înaintea, unui membru al consiliului comuna], asistat
de doi marturi. 3)
Textul fr. mai permite încă, în asemene caz, facerea, testa-

mentului înaintea judecătorului
de ocol, disposiţie care nu s'a mai

reprodus de legiuitorul nostru, probabil din causă că, la redactarea codului actual, judecătorii de ocoale nu esistau încă, căci, ei
au fost înfiinţaţi prin legea org. judecătoreşti din 9 julie 1865.)

Acest testament, ca şi acel militar (Art. 871), este nul după
trecerea de șase luni de la deschiderea comunicaţiilor cu locul

unde se găsește testatorul, sau după șase luni de la trecerea sa,
înti”un loc unde comunicațiile nu sunt întrerupte, soluțiune care
se vede admisă şi prin Art. 757 din cod. Calimach (599 Austriac.) *)
3%

Inesactitate
de

text.

Testumentele

maritime.
Art. 874.— Testamenteie făcute pe mare în timp de voiagii sunt,
valabile: pe corăbii și alte bastimente ale țărei, când sunt făcute în
') Textul nostru reprodueând pe acel fr. ne trimete la cele două articole precedente, pergdând din vedere că, în legislaţia noastră, Art.

986 fr. fiind eliminat, numai Art. 872 se ocupă de testamentul făcut

:)

în timp de ciumă sau altă boală contagioasă (tempore pestis conditum).
Art. 968 fr. (eliminat la noi) prevede anume că şi persoanele să-

nătoase pot usa de

această

disposiţie

excepțională.

De şi acest

text se vede eliminat la noi, totuși soluţiunea trebue să fie aceeași,

pentru că necesitatea, de a testa în această formă excepţională nu

resultă din însuși. boala, ci din intreruperea comunieaţiei care este
o urmare a boalei lipicioase. Comp. Laurent. XIII. 443.
5) Presenţa marturilor nu se esplică nici de astă dată în legislaţia,
noastră. Vegli cele spuse supră, p. 464 ȘI înfră, p. 469.
.
+) Legea reorganisărei judecătoriilor de ocoale menită a. înlocui
legea
din 9 martie

Dreptul

Ro-

man şi dreptul nostru
anterior.

1879,

ce am

avut

justiţiei, va fi în curând supusă

*) 0 constituție

onoarea

votului

a împaraţilor Dioclețian

de

a

elabora

la minist.

corpurilor legiuitoare.

și Maximilian

(anul

290)

scutește testamentul făcut întrun loc infectat de o boală contagioasă (contagio) numai de regula care voea ca foți marturii să fie
întrumţă la un loc în momentul facerei testamentului, Cât pentru

formele lui, ele

erau

Comp. Art. 755, 756

acele

ordinare.

L. 8. Cod.

Lib.

6.

Tiţ.

Cod. Calimach (597, 598 Cod. Austriac.)

23.

TESTAMENTUL

presenţa

!) ofițerului

MARITIM, — ART.

comandant

467

874—882.

al bastimentului,

sau, în lipsă“, în pre-

senţa aceluia ce'l înlocuește după ordinea serviciului, însă și unul şi
altul asistați de ofițerul de administraţiune, sau de ofițerul ce îndeplineşte funcțiunile acestuia.
Pe bastimentele de comercii, când sunt făcute în presenţa scribului
bastimentului sau în presența aceluia, ce'l înlocuește, însă și unul și altul
„ asistați de căpitanul sau de patronul, sau, în lipsă-le, de

acei ce'i înlocuese.

Im toaie casurile, funcţionarii în presența cărora se fac aceste
testamente vor fi asistați de câte doi marturi. (Art. 875—884, 886 0. C.

Art. 988 0. Fr.)
Art.

875.
— Pe

bastimentele

Statului,

testamentul căpitanului

sau

acela, al ofițerului însărcinat cu administrațiunea, pe bastimentele de
comercii, testamentul căpitanului, al patronului sau al scribuluii, se pot
face în presenţa acelora, ce, în ordinea serviciului, vin după denşii, conformânduse pentru celelalte formalităţi cu disposițiuniile art. precedent.

(Art. 874, 876 urm. 886 C. C. Art. 989 C. Fr.)

|

Art. 376.—In toate casurile, testamentele mencionate în cele
dout articole precedente se vor face fie care în două esemplare originale. (Art. 874, 875, 877 urm. C. C. Art. 990 C.Fr.)
Art. 877.— Dacă bastimentul întră întrun port străin, unde se
găsește un agent de al ţărei, funcționarii în presenţa cărora sa făcut
testamentul (sau mai bine dis cure au primit testamentul) sunt datori să
depue unul din esemplarele originale, închis și pecetluit, în mânele acestui agent, care'l va trimete ministerului de interne, spre a fi înaintat
la grefa tribunalului domiciliului testatorului. (Art. 87, 878 urm. 892,
1179 C. C. Art. 38 L. din 21 Martie 18785. Art. 991 C. Fr.)

Art. 878.
— După întoarcerea bastimentului în țară, fie în portul
armamentului, fie în ori ce alt port, cele două esemplare originale ale
testamentului, închise și pecetluite, sau esemplarul original remas, dacă,
după

art. precedent,

celalt a fost depus

la biroul comandantului

în cursul voiajului,

vor fi date

de port, care le va trimete fără întârgiere Mi-

nisterului de interne, ce va face depositul
876, 877, 879, 892 C. C. Art. 992 0. Fr.)

conform

art. precedent.

(Art,

Art. 879. — Se va înscrie pe margina rolului bastimentului numele
testatorului,

menționânduse

despre remiterea

originalelor

testamentului

în mânele agentului, sau la biroul comandantului de port. (Art..877 urm.
Art. 38 L. din 21 Martie 1873. Art. 993 C. Fr.)
Art. 980.— Testamentul nu va fi reputat 2) ca făcut pe mare, de
și S'ar fi făcut în cursul voiagiului, dacă în timpul în care a fost făcut,
bastimentul s'ar fi apropiat la un tărîm străin, unde sar afla un agent
al României.

făcut după
buinţate în
38 L. din
Art.
pasagerilor,

In acest

caz, testamentul

nu

este valabil

de

cât dacă

s'a

formele prescrise de legea României, sau după acele întreţara. unde a fost făcut. (Art. 858 urm. 885, 886 C. C. Art.
1873 p. organ. Minist, afacerelor străine. Art. 994 C. Fr.)
881. — Disposiţiunile de mai sus se aplică şi la testamentele
care nu fac parte din echipagiii. (Art. 874 urm, C. C.

Art. 995 C. Fr.)
1)

“Textul acestui art. este reu redactat, pentru
ritim

nu se face

în

presenfa

acestor

că

înncționani,

testamentul maci

ei

primesc

testamentul și'i dau cuvenita autenticitate. Aceeași eroare se vede
strecurată în Art. 868 (supră, p. 461, nota 3) 869, 875, 877 etc.
2) Reputat.... adecă privit (repul€). Acest neologism se mai vede încă

întrebuințat în Art. 941 şi în alte texte.

Inesactitate
de text,
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CODUL CIVIL. — CARTEA UII;—TIT. II. — CAP. V. — S-a IL. ART. 874 URM.
Abt.

882. — Testamentul

este valabil

de

cât

făcut .pe mare

dacă 'testatorul

moare

pe

cu formele
mare,

sau

Art. 874
după

de la întoarcerea lui: pe uscat, întrun loc unde ar fi putut
cu formele ordinare. (Art. 858, 871, 873, 874 urm. 888,
Art. 996 C. Fr.)

Dreptul Ro-

Dreptul

man şi codul privința
ci permite
testa

Roman

cuprinde

nici o disposiţiune

nu
luni

să'l refacă
886 G. C.

specială în

testamentelor călătorilor pe mare care nu erau militari,
numai

în forma

eos testari

nu

trei

căpitanilor

privilegiată

posse, nulla

de corăbii

permisă

şi tuturor piloților de a

militarilor :

„ef jure

militari

dubitatio est.“ (L. 1 $ 1. Dig. Lib. 37.

Tit. 13.) Cât pentru codul Calimach, el pune pe aceeași linie orânduelele voinţei celei de pe urmă făcute în corăbiile ce călătoresc cu acele făcute în vremea ciumei, sau a altor boale grabnice şi lipicioase. (Art. :755 urm.)
Codul actual.
Codul acţual se ocupă pe larg despre testamentul maritim
reproducend, în această privință, cu oare-care modificări, unele
disposiţii ale ordonanţei lui Ludovie al XIV asupra marinei din
august 1681 (Lib. III. tit. 2).
Textele care se ocupă de testamentul maritim coprind două
specii de disposițiuni: unele relative la formele şi condiţiunile
de validitate ale acestui testament, ear altele la măsurile menite
a asigura conservaţiunea, lor.
I. Formele

condiţiile

(Art.

de validitate

874,

875,

880,

ale

testamentului

maritim.

881, 882.)

Care sunt persoanele :competente de a primi testamentele acelor ce călătoresc pe mare? Trebue să. distingem: pe corăbiile
de răsboiii şi alte bastimente de marină militară ale fărei, sau
mai bine dis ale Statului (Art. 875), testamentele făcute pe mare
în timpul unei călătorii, ') ear nu pe Dunărea, sau pe un alt fluviu,
fi primite

de

sau, în lipsa,

de

pot

comandant

ofițerul

acel

al vasului

(căpitan,

patron)

servi-

care îl înlocuește, 2) după ordinea

ciului, însă și unul și altul

asistat de ofiţerul de administraţiune

de ofițerul cei ţine locul.
Pe bastimentele de comerciii, testamentele călătorilor pot fi
primite de scribul (scriitorul) vasului
v
sau de loco-ţiitorul lui, î) însă
sau

)

Deci, persoanele aflătoare pe corabie n'ar putea testa în
formă escepțională înainte de plecarea vasului sau dacă
Sar găsi într'un

15
——

Art. 874.

şi

2

port,

care

ar avea

un tribunal,

căci

această
corabia

atunci

mar

mai f imposibilitate de a întrebuința formele obicinuite. Laurent.
XIII. 439. Arntz. II. 2028. Demolombe. XXI. 452. Mourlon. UL. 809.
Pand. Fr. Donations. Il. 7707.
Numai când comandantul vasului lipsește sau este împedicat de
a primi testamentul, devine competent ofițerul care'i ţine locul.
Mareade. 1V. 6s. Demolombe. XXI. 457..
Este de observat că pe bastimentele Statului, testamentul se pri-

TESTAMENTUL.

şi unul şi altul

MARITIM.

— ART.

874 URM.

asistat de căpitanul sau - patronul

469
vasului, şi în

lipsă-le, de acei ce'i înlocuesc. In toate casurile, pe bastimentele
de marină militară, cât şi pe acele de comerciii, testamentul ma-

ritim se primește faţă cu doi marturi, din care unul cel
trebue să fie iscălit în act. (Art. 884 $ ultim.) Observăm
astă

dată

rațiune
466,

că

de a

nota

presența

marturilor,

în legea

noastră,n'are

fi, ca şi presenţa a doi funcţionari.

puţin
și de
nică 0-

(Vedi supră. p.

3 şi p. 464.)

Pe bastimentele Statului sau ale ţărei, după cum se esprimă
Art. 874, testamentul căpitanului sau acelui însărcinat cu administraţiunea,

ear pe

bastimentele

de comerciii, testamentul

Art, 875.

căpita-

nului, a patronului sai a scribului pot fi primite de acei ce în
ordinea, serviciului şi a rangului, vin imediat după denșii, conformânduşe în totul Art. 874.
Pot testa, în formele mai sus prevădute nu numai oamenii
echipagiului, dar și toți călătorii care nu fac parte din echipagiii.
(Art. 881.) Acest art. a fost adaos de legiuitor pentiu că, în

Art

882,

dreptul vechiii francez, cestiunea de se şti dacă călătorii (pasagerii) puteau sau nu să facă un testament maritim era îndoelnică.

(Arntz. Îl. 2028)
Testamentul n'ar fi însă privit ca făcut pe mare, de şi elar
fi fost făcut în cursul călătoriei, dacă, în timpul în care el
a fost făcut, bastimentul ar fi tras la un mal străin, unde România

ar avea

un

agent.!)

In acest

caz,

maritim încetează și testamentul nu
autentificat de agentul nostru, după
Română

(Art.

38.

L.

din

1873

privilegiul

fortioră,

decă,

privilegiul

testamentului

este valid de cât dacă sa
formele prescrise de legea

p. org.

Minist.

“sau de funcţionarul străin competent, conform
855), după alegerea călătorului.
A

afacerilor

străine)

legilor străine (Art.

testamentului

maritim

va, înceta

şi călătorul va trebui săşi facă testamentul

după formele obici-

nuite, de câte ori

port

trebue
port

să

decidem

vasul

se va opri

însă în caz

străin în care

România

întrun

cînd

românese.. Ce

vasul sar fi oprit

n'ar avea

agent?

întrun

Cestiunea

este

controversată. Unii ar voi ca, în asemene caz, călătorul să'şi facă
testamentul seu conform dreptului comun, după legile țărei în care
vasul Sar fi oprit (Art. 885), pentru că. privilegiul trebue să înmeşte de comandantul vasului, asistat de
“ ţiune, ear pe vasele

de

comertii,

de

ofițerul

de

administra-

seriitorul vasului, aşistat

de

comandantul lui (căpitan sau patron). Motivul acestei deosebiri este
că, cele mai

multe

Art. 880,

ori, comandantul

vasului

de comereiii

va fi mai

„puţin cult de cât scriitorul lui. Mourlon. II. 808.
:) “Ţările în care România are agenți diplomatici sunt determinate
prin legile din 14 fevr. 1879 şi din 19 fevr. 1880. Vedi
partea Î, p. 102, nota.
a

Tom.I,

Oprirea vasului întrun
port străin în
care România n'ar avea
agent. Controversă.
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CODUL, CIVIL.— CARTEA

II.—TIT. IL. — CAP. V.—S-a Il. —ART, 876, 882

URM.

ceteze îndată ce formele ordinare devin posibile, *) ear alţii cred
că, în lipsa unui agent Român în locul unde s'ar afla vasul, călă-

torul ar putea

să'şi

facă

testamentul

seu în

forma

privilegiată

prevădută de Art. 874 urm.,) soluțiune care mi se pare mai conformă

Durata testamentului
maritim.
Art. 882.

cu textul şi cu intenţiunea legiuitorului.
Testamentul maritim făcut în formele mai sus espuse (Art.
874 urm.) nu este valid, de cât dacă testatorul moare în călătoria sa, pe mare, sau dacă au trecut trei luni de la întoarcerea
sa pe uscat, întrun loc unde ar fi putut să] refacă cu formele
ordinare,

adecă

în formă

autentică

sau

mistică.

„Asemene

orân-

duiri a voinţei celei de pe urmă, dice Art. 757 din codul Calimach (599 Austriac), remân resuflate şi fără putere, după trecerea, de șase luni din vremea ce au început 5) călătoria pe mare.“
II.

Mesurile

prescrise pentru a asigura conservarea
lui maritim. (Art, 816—8179.)

Regulele prescrise de Art. 876—879
testamentului maritim la adăpost de pericolul
dicarea perderea lui. Ele nu constituesc însă
dităței testamentului, de unde resultă că
regule nu atrage nulitatea lui.
sigura

Art. 876.

Măsurile pe care legiuitorul
conservarea
testamentului

testamentu-

au de scop punerea,
navigațiunei și împeo condițiune a valineobservarea acestor

le a prevădut în scop de a amaritim şi pe care el a uitat

de a le lua pentru conservarea testamentului militar, 4) sunt următoarele : 1” testamentul maritim se redactează, în toate casurile, în dublu esemplar.
Această măsură, nefiind însă, precum am vădut, prescrisă pentru validitatea testamentului, nu mai încape îndoeală că testamen-

tul

ar fi valid, cu

toate

că testatorul

redecta al doile original. *)
2” Dacă

Art. 877.

bastimentul

întră întrun

ar fi murit

înainte

de a se

port; străin în care se gă-

seşte un agent al ţărei, funcţionarii care au primit testamentul
maritim șii au dat cuvenita autenticitate sunt datori să depună
unul din cele două esemplare, închis și pecetluit în mânele acestui
')
*)
5)
*)
5)

Laurent. XIII. 439. Duranton. IX. 159. Troplong. III. 1719. Tribun.
Paris. Râpert. Dalloz. Disp. 3409, nota 1.
.
Demolombe. XXI. 453. Marcad6. IV. 72. Demante. IV. 132 bis.
Pand. Fr. Donations. IL. 7708 urm. S. Lescot. IV. 1257 urm.
Legiuitorula voit să dică din vreme ce a încetat.
In Francia, această omisiune a, fost îndreptată prin o instrucţie generală a minist. de resboiii din 28 martie 1823. Demolombe. XXI. 437.
Arntz, IL. 2032. Thiry. 11. 426. Mourlon. II. 812. Demol. XXI. 461.
Demante. IV. 131 bis, Pand. Fr. II. 7718.— Contră. Delvincourt.
II. p. 317, nota 2 asupra p. 89.

"TESTAMENTUL MARITIM, — ART. 878, 879 884.
agent,
intat

care

va trimete ministerului

la grefa
3% După

din

471

lăuntru, spre a

fi îna- -

tribunalului domiciliului testatorului.
întoarcerea, bastimentului în ţară, fie în portul

ar-

mamentului (adecă în portul în care vasele se pregătesc cu cele
trebuitoare pentru călătorie), fie în ori ce alt port, cele două esemplare originale ale testamentului închise şi pecetluite, sau originalul remas, dacă celalalt a fost depus în cursul călătoriei conform Art. 877, vor fi depuse la biroul comandantului de port,
care le va trimete ministerului din lăuntru, spre a fi depuse la
grefa

tribunalului.
Spre a nu se perde

va face menţiune

în rolul

mele

despre

testatorului,

urma

testamentului

bastimentului,
remiterea,

făcut pe mare,

pe margină,

despre

testamentului în mânele

îi
se

nuagen-

tului țărei (Art. 877) sau la biroul comandantului de port. (Art. 878.)
Disposiţiuni

eomune

la cele trei
privilegiate.

specii

de testamente

Art. 884. — Testamentele cuprinse în articolele. precedente a presentei secțiuni vor fi subscrise de testator și de ofiţerii publici în presența cărora s'au făcut.
Dacă testatorul declară că nu ştie sau nu poate subscrie, se face
mențiune de declaraţiunea sa şi de causa ce Va împedicat de asubserie,
In cașurile în care se cere asistența de doi marturi, testamentul
va fi subscris cel puţin de unul dintr'enșii, și se va face mențiune de
causa

ce a împedicat

C..C. Art. 998 C. Fr.)

pe

celalt

de a subscrie. (Art.

863, 868 urm.

886

|

Toate testamentele privilegiate trebue să fie subscrise de testator, bine înțăles, dacă el ştie şi poate să subscrie, şi de funcţionarii care au instrumentat. Dacă testatorul declară, că nu ştie sau
nu poate să subscrie, se va face menţiune de declaraţiunea sa Și
de causa care Ta împedicat de a subsemna. !) .
In casurile în care se cere asistenţă de. doi martuni, adecă

în casurile

Art.

868,

872,

874,

testamentul 'va

trebui

neapărat

să fie subscris cel puţin de unul dintr'Enşii, făcânduse menţiune
din partea ofițerului care a instrumentat de causa care a impedict
pe celalalt de a subsemna.?)
')

Testatorul trebue să declare singur
subsemna, și funcţionarul

causa

care'l

care instramentează

împadică

de

a

va, menționa această

causă, de unde resultă că testamentul ar fi nul, dacă funcţionarul
ar afirma însuși, fără declaraţia testatorului, că acesta nu știe sau

nu poate să iscălească. (Art. 863.) Marcade.
XXI. 428. Vedi și supră, p. 442,443.
:

IV.

77.

Demolombe.
-

*) Martorul n'are nevoe de a; declara însuși causa care'l împedică de
„a subsemna, fiind de ajuns ca această causă să se -arate defuneționarul care a instrumentat. Demolonibe. XXI. 428. Maread6. IV.
ii
17. Laurent. XIII. 445.
31 a

Art. 878.

Art.

879.
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Aceste

Controversă. epie pentru

fiind singurile formalități pe care legiuitorul le pres-

validitatea,

testamentelor privilegiate, de aici resultă

că lipsa datei n'ar fi o causă de nuilitate. ))
Neaplicarea
De asemenea, regulele privitoare la citirea

vegulelor de

An

4

În astaente cuvânt

autentice.

A

|

şi celelalte

“x4y

formalităţi

n

testamentului din

,

,

prescrise

pentru testamen-

tele autentice atât de codul civil, cât şi de legea din 1887 pentru autentificarea actelor, nu se aplică la testamentele privile-

Testamentele
P

:

în cuvânt

giate, 2)
]

884, 886.

şi

acesta

este

chiar

motivul

pentru

care

nu

sa

dat

acestor testamente de cât o putere vremelnică. (Art. 871, 873 şi 882.)
Testamentele privilegiate, pe care le a avut în vedere le-

[a

.

4

.

u

.

s

feră
Art 868 Siuitorul în secţiunea, de faţă, sunt testamentele autentice, a căror

urm. Contro- forme

jo

ordinare

cestea,

au

fost

simplificate.

Se admite

însă, cu toate a-

că se poate face și un testament mistic înaintea

funcţio-

narilor escepţionali prevăduţi de Art. 868 urm,, cu toate că asemene testament privilegiat ar avea mai de grabă caracterul unui testament autentic, de cât acel a unui testament mistic. 3
Testamentele
Cât pentru testamentele
olografe, legiuitorul n'a simpliticat

51%

formele sale.

Militarii

(Art. 868 urm.), persoanele care călătoresc

pe mare (Art. 874 urm.) și acele care se găsesc într'un loc scos
din comunicație din causa ciumei sau altei boale lipicioase (Art.
872, 873) remân libere de a testa în forma olografă, sub condițiune însă de a se conforma Art. 859.4)
Sancţiunea

regulelor

privitoare

la forma

testamentelor.

Art. 886.— Formalităţile la care sunt supuse deosebitele testamente prin disposițiunile presentei secțiuni şi acele a secțiunei precedente, se vor observa
Art.

1001

C.

sub pedeapsă

de

nulitate. (Art.

859—885

C. C.

Fr.)

5) Laurent. XIII. 446. Arntz. Il. 2037.— Contra. Pand. Fr. II. 7678.
Aubry et Rau. V. $ 672, p. 530, nota:5. Troplong. III. 1732.
2) Arntz. IL. 2038. Laurent. XIII. 447. Demol. XXI. 431, 434. Pand.
Fr. Il. 7668 urm. Mareade. IV. 78. Mourlon. II. 802. Aubry et Rau.
V. $ 672, în fine. Duranton. IX. 150.—In privinţa actelor stărei
civile făcute afară din teritoriul Român, sau pe teritoriul Român,
„în timp de resboiii ori din turburări, şi care sunt privitoare la
militari, sau la alte persoane în servicii pe lângă armată, Art. 73
ne trimete din contra la regulele generale.
Dar,

dacă

regulele

generale

privitoare

la testamentele autentice

nu sunt aplicabile testamentelor privilegiate, se admite generalminte
că Art. 856—858 se aplică și la situaţiunile escepționale prevădute
în secţia a Il-a. Pand. Fr. 1]. 7667. Accolas. Il. p. 540. Demante.
„IV. 127 bis 1. Demolombe. XXI. 429. 8. Lescot. IV. 12U1. B.
„_
Mouillard asupra lui Grenier. IL. 278, nota a.
3) Comp. Demante. 1V. 127 bis III. Demolombe. XXI. 433. Pand. Fr.

„UL. 7676. — Vegi însă Maread6 (IV. 80), care tăgăduește cu desevârşire funcționarilor escepționali prevăduţi de Art. 868 și urm.
capacitatea, de a instrumenta în forma mistică,

*) Pand. Fr. IL. 7674. Demante. IV. 137. Arntz. II. 2019. Demolombe
XXI. 429. Marcade. 1V. 79. Vedi şi supra, nota 2, sn fine.

-

NULITATEA TESTAMENTELOR.
— ART. 886. .
Toate formalităţile pe care: legea le prescrie
tamentele

giate
tate

ordinare

(Art. 868

(Art.

876-—879. 3)

urm.)

urm.) trebuese

a testamentului

runtul regulele
din lăuntru şi
(601 Austriac),
Disposiţia
constitutive ale

856

cât

întreg. ') „De

nu

atât pentru tes-

şi pentru

observate
va

473

acele

privile-

sub pedeapsă

de nuli-

păzi

testatorul cu amă-

mai sus aşedate pentru forma testamentului cea
cea din afară, dice Art. 759 din codul Calimach
remâne resuflată și fără putere voinţa lui.“
Art. 886 nu se referă însă de cât la formalităţile
testamentului, ear nu lă acele prevădute de Art.

Așa dar, de câte ori

lipseşte

prescrise de lege, testamentul

una

macar

din

formalităţile Inesistenţa

este radical nul, sau mai bine dis cănuiîi ip.

înesistent, 5) adecă fără ființă, după cum

se esprimă Art. 448, *) seşteo for-

sau nul de drept, după cum se esprimă Art. 961, şi el nu poate
servi

nici

macar

ca început

de

dovadă

despre

cuprinde. 5) Mai mult încă, testatorul n'ar
1)

Demol.

XXI.

489. Laurent.

putea

XIII. 456. Pand.

de a esista îndoeală asupra îndeplinirei

declaraţiunile

Palitate-

ce

să oprească pe

Fr. IL. 7738.—In

caz

formalităţilor legiuite, a-

ceastă îndoeală se va interpreta în favoarea moștenitorilor ab in-

testat și în contra validităței testamentului. Laurent. XIII. 457.
Demolombe. XXI. 490 bis. Troplong. III.. 1741.-Petrescu. Test. p.
683. Pand. kr. LI. 7739.
— Vedi însă Toullier D. III. (partea 1)
430.
— De câte ori însă testamentul este valid în privinţa formelor și este vorba numai de a se interpreta voința testatorului,
îndoeala se va interpreta în favoarea legatarului și în contra moştenitorilor, pentru

2)
*)

ai depărta

de la moștenirea

sa.

II. 7717, 1737. Vegi și supră, p. 470.
Nulitatea sau inesistenţa
genere,

*)

că el a înțăles

(Art. 978.) Vedi înfră rubrica: despre interpretarea testamentelor.
Thiry. IL. 426. Demolombe. XXI. 488. Mareade. IV. 91. Pand. Fr.
nu poate

testamentului,

însă fi propusă pentru

ca şi a ori cărui act în
prima

oară în casaţie. Cas.

Rom. Bulet. pe 1887, Sa L. p. 141. Bulet. 1889, Sa 1, p. 329.
Dreptul pe 1889, No. 45.
Este însă de observat că în Art. 448 legiuitorul s'a exprimat reu, Inesactitatea

căci actele făcute de un interdict în urma

publicaţiunei interdie- termenilor

țiunei nu sunt inesistente sau fără ființă, după cum greşit se exprimă intrebuințaţi

textul nostru, ci sunt numai anulabile.

Vedi Tom.

IL al lucrărei

noastre, p. 337. Cuvântul nul ar trebui deci să exprime ideea de
anulabilitate, ear expresiunea, fără ființă, acea de inesistență. Dacă,
legiuitorul se esprimă greșit, aceasta provine din împrejurarea că
el nu distinge într'un mod lămurit actele anulabile de acele ine-

sistente, cu toate că această deosebire resultă

implicitamente

din

Art. 129, 961, 966. In cât priveşte teoria actelor inesistente şi
anulabile, vegi supră, p. 107, text şi nota 1. Mai veţi încă Tom.

5

IL, p. 336, text și nota 1, p. 361, 631, precum şi Tom. I, partea
II, p. 46, 294, 379 etc. Vedi şi B. Lacantinerie. ÎL. 1148 urm.
Pand. Fr. IL. 7740. Troplong. III. 1742. — Testamentul nul ca, act Testamentul

„autentic ar putea însă fi valid ca
dacă

este

scris în întregul

lui,

(Art. 859.) Vegi supră p. 452,

testament olograf (Art. 1172)tic ar putea

datat

şi

subsemnat

nota 2; — Contră.

de

testator.fi validat ca

'Troplong.

III.

olograf.

CODUL
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886.

acei interesaţi de al ataca în caz când ar esista o causă de nulitate admisă de lege. Art. 675 $ 2 din codul Spaniol de la 1889
este formal în această privinţă. Teoria actelor anulabile şi acelor
inesistente, pe care am semnalat-o de mai multe ori pănă acum,
își primește deci și de astă dată aplicaţiune. *)
Consecinţile
Dar, dacă autorii se acordă întru cât-va a recunoaşte că, tescare resultă,
toate formalităţile cerute de lege
din inesis- tamentul care nu îndeplineşte
tenţa actului. este inesistent în ochii legei, *) ei nu sunt
logici pănă la capăt,
Controversă,
căci tot acești autori resping consecinţele care ar trebui să decurgă din inesistența actului. Astfel, doctrina este aproape unanimă pentru a admite că esistă o acţiune în nulitate, că această
acțiune

se poate

stânge

prin

prescripțiune,

și că testamentul

nul

în privinţa formelor poate să fie confirmat, dacă nu de însuși
testatorul, cel puţin de cătră moştenitorii sei (Art. 1167), pe
când, în realitate, după rigoarea principiilor, el nar trebui să
poată fi anulat, pentru că nu se poate anula ceea ce nu esistă.5)
_
Tot astfel, ar trebui să se decidă că testamentul nu poate fi confirmat, nici macar de moştenitorii testatorului, Art. 1167 de la
donaţiuni nefiind aplicabil în specie ; în adevăr, a admite posibilitatea, confirmărei, este a admite posibilitatea de a da naştere u-

nui lucru care în realitate n'are ființă, și ştiut este că: guod nullum

est confirmari

nequit.

(Veţi

și supră,

p. 108.)

Cu toate aceste, atât doctrina cât și jurisprudenţa ne vorbesc
de acţiunea în nulitate a, testamentului, acţiune care, cu bună samă,
nu se poate esercita de cât în urma, deschiderei moștenirei, şi
1742. Părerea acestui din urmă autor este însă inadmisibilă la noi,
față cu Art. 22 din legea p. autentificarea actelor, după care actul
nul ca act autentic pentru vre un vicii sau lipsă de forme, poate
valora ca, act sub semnătură privată, dacă întruneşte condiţiunile
cerute pentru esistența unui atare act.

') Donaţiunea fiind și ea un

contract solemn,

anume condițiuni,

lipsa a uneia

107, text și nota

1.

macar

să fie inesistent și donațiunea să nu

aibă

2) Thiry. IL. 426. Arntz. II. 1952. Laurent.
Ante-proiect. III. p. 366 urm. Pana.
între

alții (III.

1742),

dice

că

pentru

din ele ar

ființă.

XIII.

care se cer

face

Vegi

141,

ca

actul

supră,

p.

449 urm. și

Fr. II. 7734 urm. — Troplong,

testamentul

care

nu

îndeplinește

toate cerințele legei este născut mort (mort-n), ear Marcad6 (V.
Art. 1340, No. 1V) dice că testamentul nul pentru vicii de formă
este fără esistență legală. Comp. şi Cas. Fr. D. P. 54. 1. 27.
3) De câte ori legatarul s'ar găsi în posesiunea legatului, moştenitorii ar trebui să intente o acţiune în petiţiune de ereditate și să
ceară restituirea bunurilor deținute fără drept. In caz când legatarul av opune testamentul moștenitorilor, ei ar trebui să'l respingă

prin escepțiunea inesistenţei lui.-In nică întrun
torii na

trebui

să pronunțe

nulitatea

constate inesistența lui. Laurent.

de revisuire, III. p. 367.

XIII. 451,

-

caz însă,

testamentului,

judecă-

ci numai

să

453 și Ante-proiectul

|
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curtea, din Bucureşti a pus în princip că nu este nevoe: ca moştenitorul colateral care voeşte să esercite asemene acţiune să fi
dobândit mai întăi de la justiție trimeterea în posesiune a averei de moştenire (Art. 653), soluţiune care ar fi juridică, dacă
acţiunea în nulitate .ar fi admisibilă, pentru că dreptul de a ataca testamentul este un drept direct şi personal al moștenitorului care iea naștere prin deschiderea moștenirei, independent de

punerea în posesiune.!)
N
Acţiunea în nulitate, pe care doctrina o admite, aparține moştenitorilor care ar fi luat moştenirea, ab intestat, dacă n'ar fi esistat un
testament,

pentru

Această

ci la tribunalul
.

.

că numai

acțiune

ei au un

interes

nu se intentează

locului

născut

la domiciliul

şi actual. 2)

legatarului, Tribuu. com-

unde s'a deschis moştenirea 3) (Art. 95 Lerierea doi.
.

.

eteni

C. C. şi 63 $ 1 Pr. Civ.) şi se prescrie prin 30 de ani din diua ae;

morţei testatorului. î) (Art. 1890.)
1)

e-

Ari

Și 1800 GG.

Vedi Dreptul pe 1888, No. 45 și pe 1891, No. 35 (sub preşed.
d-lui G. Petrescu).— In cât privește însă acțiunea în petiţiune de
ereditate și ceielalte acţiuni relative la bunurile moştenirei, ele nu
pot fi intentate de moștenitorii care r'au sezina de cât în urma
punerei lor în posesiune (Art. 653), princip care se aplică şi la
legatari, pentru că deşi atât moștenitorii cât și legatarii sunt proprietari a bunurilor moștenite sau legate a die mortis (Art. 644,
899 $ 1), totuşi pănă la punerea lor în posesiune, ei nu au încă
esercițiul acestui drept. Vedi înfră, esplic. Art. 889 $ 1 și Tom.IlI
al lucrărei noastre, p. 230 şi 672, nota 2.— Tot pentru
motive, moștenitorii care n'au sezina şi legatarii nu pot,

2)

şi

aceleași
înaintea

punerei lor în posesiune, să fie urmăriți de creditorii moştenirei.
Demolombe. XVII, 36. Pand. Fr. Donahons. II. 9048.
|
Laurent. XIII. 454. Pand. Fr, Î. 7742.— Cât pentru cestiunea de

a se ști dacă moștenitorul

depărtat

de lu moștenire

prin

două

testamente poate sau nu să ceară nulitatea testamentului de al
doile, fără a cere în același timp şi nulitatea primului testament,
vedi Laurent. XIII. 454. Demolombe. XXI. 492 bis. Pand. Fr. II.
7742 urm. D. P. 66. 2. 32 şi 162. D. P. 60. 1. 440 ete.
3) Tocilescu. Pr. Civ, I. (partea II) 161. Pand. Fr. Donafions. ll. 7873.
Trib. din Lyon. D. P. 71. 3. 70.
*) Pand. Fr. Îl. 7788 urm. Laurent, XIII. 452. Troplong. IIL. 1744. Inadmisbili$. Lescot. IV. 1289. Repert. Dalloz. Disp. 2575.
— Prescripţia, de tatea pres-

10 ani prevădută de Art. 1900 nu

este

admisibilă în specie:

10 &ripție de 10

pentru că prescripția de 10 ani este o confirmare tacită (vedi
supră, p. 107, nota 1 şi Tom, III, p. 636) care nu încape în specie,
şi 20 pentru că Art. 1900 nu se aplică de cât la acţiunea în nulitate
pentru

stricarea

unei

convenfiuni,

şi testamentul

este un

act,

ear

nu 0. convenţiune. (Art. 802.) Laurent, loco cit. Marcade.V. asupra
Art. 1340. Repert. Dalloz. 0blig. 2884. .Larombiăre. 0blig. 1V.
Art. 1304, No. 60. „Considerând, dice curtea din Craiova, că prescripția prevădută de Art. 1900 nu poate fi admisă în specie, de

oare ce acest art. vorbește numai despre convenţiuni.şi donațiuni,
ear nu de acte de ultimă voinţă, care remân sub imperiul. prescripțiunei prevădută de Art. 1890.“ (Dreptul pe 1887, No. 78, p.

OO
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Această, teorie este însă, precum am spus mai sus, contrarie
adevăratelor principii, pentru că, dacă nu esistă o acţiune în nulitate, nu poate să esiste nici prescrierea unei asemene acţiuni.

Despre

Confirmarea, -

confirmarea

Testamentul

nul

testamentului.

în privința

pestatorului. de cătră testator? Asupra
tate. Art.

116.

Confirmarea,

age

nimi a respunde

una

din

dis înesistent,

condițiunile

formelor

1167, 1168.).

poate

-el fi confirmat

acestui punct toți autorii

negativ.

bine

(Art.

In adevăr,

sale

testamentul

esenţiale

viciurele

sale

fiind

nu

pot

sunt una-

căruia, îi lipseşte

nul de drept sau mai
fi reparate

prin

admisibilă

în

un act

confirmativ. Nul în privința formelor, el trebue să se refacă cu
formele legiuite. ) Art..1168 de la donaţiuni îşi primește, deci
aplicațiune și la testamente, pentru că testamentul care nu îndeplineşte cerinţile legei nu esistă, şi neantul nu poate fi confirmat.?)
Aceeaşi

soluţiune

ar

trebui

ratificărei din partea. moștenitorilor

lui. Art.1167.pricepe

cum

un

act

care

nu

are

să

fie

testatorului,

ființă

în timpul

privința

căci nu se poate
vieţei testatoru-

Contzoversă Jui, ar dobândi o esistență legală în urma morței sale. Este adevărat că, după Art. 1167 $ ultim, donaţiunea care nu avea ființă în timpul vieţei dăruitorului, se consideră ca esistentă în
urma morței sale şi este supusă ratificărei din partea moștenitorilor dăruitorului, însă acest text care este o excepțiune şi o adevărată anomalie (vedi supră p. 108,în notă şi p. 242) nu este

aplicabil la testamente. 3)

Art.

Cu toate acestea, atât doctrina cât şi jurisprudenţa
1167 şi la testamente, afirmând, fără a da însă

aplică
nici o

dovadă, că motivele acestei disposiţiuni excepţionale sunt comune atât donaţiunilor între vii cât și testamentelor, *) ceea ce

624.
— Vegi
)
însă C. Colmar. Râpert. Dalloz. Disp. 2552, nota 1,
p. 730. — In codul Calimach, dreptul de a resturna testamentulse
prescrie, după obiceiul pământului, prin 40 de ani (Art. 1951), ear
în codul Austriac, prin trei ani. (Art. 1487.) Vegi supră p. 375, nota 2.
1) Nu este însă, în asemene caz, nevoe că testamentul de al doile
să reproducă întocmai termenii testamentului care era nul. Laurent.
>” XIIL. 460, Pand. Fr. 11. 7795. Cas. Fr. D. P. 54 1.
27,

2) Laurent. XIII. 459 urm. XVIII. 564 urm. şi Ante-proiect.

III. p.

367 urm. Aubryet Rau. V. $ 664, p. 490. Accolas. ÎL. p. 543. Pand.
Fr. IL. 7790 urm. Troplong. III. 1458. Thiry. Il. 426. Demolombe.
XXIX. 750. Mareade. V. Art. 1339, No. IV.Demante.IV. 140 bis.
Duranton. IX. 12. Cas. Fr. D. P.73.1. 436, Vedi supră,
p. 107, 108.
%) Laurent. XIII. 461, 464. XVIII. 596 și Ante-Proiect. III.
p. 368

urm. Pand. Fr. II. 7796, 7797. Această soluţiune, singură juridică,
a fost de curând admisă de Tribunal Ilfov prin o sentință strâns

motivată, dată sub președ. amicului meu C. Dâmboviceanu. Dreptul
pe 1892, No. 59, p. 471.
*) Comp. Curtea din Bucureşti şi Cas. Rom, Dreptul pe 1891, No
43 și pe 1892, No. 75.
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7

nu

este

adevărat,

giuitorul

pentru

a incunjurat

posiţiilor

între

vii,

că,

pe

când

donaţiunile
pentru

au

formele

de.

ca bunurile

să

scop
nu

care

-le-

împedicarea

de

dis-

easă -din

familie,

formele testamentare tind din contra la esecutarea ultimei voinţi
a defunctului. Ne fiind deci aceleași motive de a decide, testanientele ar trebui să remâe sub imperiul principiilor generale. *)
Cu toate
maă spus,

aceste, atât
se pronunță

doctrina cât şi jurisprudenţa, precum
în sens contrar, admițând ratificarea

partea moștenitorilor testatorului. *)
Singura restricţiune: pe care a admis-o
premă

este

că nu

se poate

Curtea

ratifica o disposiţiune

contra ordinei publice sau a interesului general.
No.

75.)

In specie,

era

vorba

de un

legat

noastră
care

este

(Dreptul pe

făcut

unei

am
din

suîn

1892,

persoane

străine nerecunoscută, de guvernul Român, şi Curtea de casaţie
dice foarte bine că esecutarea sau confirmarea testamentului din
partea moștenitorilor nu poate să facă să esiste ceea ce juridiceşte
n'are ființă. Curtea din Bucureşti nu admisese, ce e dreptul, această restricţie (Dreptul pe 1891, No. 43), însă decisia sa a fost
cu

drept

cuvânt

Ratificarea
Dacă

casată,

.

moștenitorilor poate

fi espresă sau

tacită.

întrunească

condiţiile

este espresă,

ea trebue

să

ce-Ratificare espresă,

rute de Art. 1190, adecă să fie făcută în cunoştinţă de causă. 5).
Ratificarea tacită trebue şi ea să fie făcută în cunoștință de
causă, şi esecutarea voluntară a testamentului atrage, ca consecinţă, o ratificare tacită, dacă moștenitorul care a esecutat testa-

mentul

cunoştea viciile de care el era infectat î) (Art. 1167,

1190)

5) Laurent. XIIL. 464 și Tribun. Ilfov, sentință citată p. 476, nota 3.
2 Demolombe. XXIX. 750. Demante. V. 313 bis II. Larombiere. IV.
Art. 1339—1340, No. 17. Mareaq6. V. Art. 1340, No. IV. Thiry.
JI. 426. Boileuz. IV. p. 124. Aubry et Rau. V. $ 664, p. 490 şi
VI. $ 724, p. 180 urm. Mourlon. Îl. 774. Comp. D. P. 53. 2. 33.
Tot în acest sens este și jurisprudența Română. Vedi Dreptul pe
1886, No. 14 și 56. Dreptul pe 1887, No. 78. Dreptul pe 1888, No.
15 şi 46. Dreptul pe 1891, No. 43 și pe 1892, No. 75. Dreptul:
pe 1890, No. 27 și 53.
3 Pand. Fr, II. 7799. Thiry. IL. 426. Laurent. XIII. 465. Comp. Cas.
Fr. D. P. 84 1. 231. Veqi și C. Galaţi (afacerea Gr. M. Sturza
şi principesa M. Gortciacow.) Dreptul pe 1892, No. 45, p. 356, 357.
%) Pand. Fr. IL. 7801 urm. Laurent. XIII. 466 urm. 474. Thiry II. 426.
Aubry et Rau. V. $ 664, p. 490. Comp. D. P. 58. 2. 42.D. P.73.
5. 389.

D. P.

74.

1. 219.

D.P.

78.292.118.

D.P.

84.

1.

231.

D.

P. 86. 2. 182. Tribun. Ilfov şi C. Craiova. Dreptul pe 1886, No. 56 şi
pe 1887, No. 78. dem. Cas. Rom. Dreptul pe 1888, No. 46.— Curtea

din Bastia (D. P. 66. 2. 162) a dat deci o soluție greșită

decis că
nitorului
cuţiunei,
că nu se

când a

esecutarea voluntară a testamentului din partea moșteatrage confirmarea tacită, chiar dacă, în momentul exeel n'ar fi cunoscut viciile testamentului ratificat, pentru
poate acoperi viciile unui act care sunt necunoscute. In

Rati ficare
tacită.

-

-
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CODUL

și dacă

Actele de esecutare

care

constituesc
ratificare
tacită.

o

CIVIL.— CARTEA

actul sau. faptul din

care

reşultă

2544,

nota

1. Comp.

Cas.

Er.

D. P.

testa-

mentului.

Impărțeală.

nu lasă cea

67.1.

201

şi

Laurent,

constitui de
a testamenîn nulitate
când testafapt negativ

sau o simplă abstențiune din partea moștenitorului
-nu pot fi considerate ca o esecutare a testamentului. Laurent. XIII. 470. Pand.
Fr. Îl. 7855 urm.—Vegi însă curtea din Colmar, Râpert. Dalloz.
Tot astfel, faptul din

nitorului de a fi asistat la râdicarea

Transacţiune

esecutarea

XIV. 474.
Tăcerea moștenitorului, ori cât de lungă ar fi, n'ar
asemenea o executare, şi prin urmare, o confirmare
tului, dacă n'a trecut destul timp pentru ca acțiunea
să fie prescrisă (vedi supră, p. 475), mai ales atunci
mentul n'a fost notificat. moștenitorilor, pentru că un

Disp. 2552, p. 730, nota 1.

asupra

II:— ART. 886.

aceeaşi eroare picase și curtea din Bucureşti (Dreptul pe 1888,
No. 15); de aceea, decisia sa a fost casată. Dreptul pe 1888, No.
46. Comp. Laurent. XIII. 468. Pand. Fr. IL. 7814 urm. Tribun.
Ilfov. Dreptul pe 1886, No. 56. Idem. C. Craiova (Dreptul pe 1887,
No. 78) şi Cas. Rom. Dreptul pe 1888, No. 46.
|
Acteie de esecutare care pot constitui o confirmare tacită a
“testamentului pot fi multiple şi sunt lăsate la suverana apretiare
-a instanţelor. de fond, care, după împrejurări, vor avea în vedere
sexul, vârsta, infirmităţile acelui care a ratificat; primirea de a fi
xecutor testamentar etc. Troplong. III. 1750. Pand. Fr. Il. 7835.
Faptele care, cele mai dese ori, vor constitui o ratificare tacită
din partea moștenitorului vor fi, fără nici o îndoeală, plata legatelor
făcute altora sau consimţirea la această plată, primirea din partea
moștenitorului, fără nici o reservă, a legatului ce'i ar fi lăsat testatorul (comp. Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1890, No. 53), sau luarea
calităței de legatar întrun act autentic; primirea de a fi esecutor
testamentar etc. Laurent. XIII. 469. Pana. Fr. Il. 7851, 17854.
Faptul însă din partea moștenitorului deafi primit legatul și de
a fi dat chitanţă de primirea lui nu'l împedică de a esercita acțiuneaîn nulitate pentru lipsă de forme, dacă eln'a citit şi discutat
testamentul care'i conferă acest legat. Cas. Fr. (12 noembrie 1816)
Pand. Chron. Tom. I. (anii 1789-—1829) 1. p. 181 și Râpert. Dalloz.
Disp.

Tăcerea moştenitorului
nu
se consideră,
ca 0 esecutare voluntară a testamentului.

II, — TIT. II. — CAP. V.—S-a

sigilelor

partea

şi de

moşte-

a fi iscălit

procesul verbal (At. 668 urm. Pr. Civ.) nu constitue o esecutare
a testamentului. Laurent. XIII. 471. Comp. D. P. 66. 2. 32.
O transacțiune asupra efectelor unui testament ar implica, din

contra, din partea moștenitorului o recunoaștere a validităței sale,
dacă ea ar fi fost făcută de bună voe, fără silă şi surprindere,
Pand. Fr. IL. 7829 urm. Troplong. Donations. IL. 1746 Și Zran-

sactions. 99, 147. Comp. L. 6. Dig. Lib. 2. Tit, 15, de transactionibus, după care nu se putea în mod valid face o transacțiune
asupra dificultăţilor la care da naștere un testament, nisi inspectis,
coguilisque verbis testamenti, disposiţiune care nu poate fi
transpoirtată în codul actual,
O împărţeală tăcută în mod regulat ar constitui de asemene o

esecutae directă a testamentului şi ar putea fi invocată ca o fine
de neprimire contra acţiunei în nulitate. Dar, dacă asemene îm-

părțeală

este

nulă,

pentru

că

acei

cari

ar fi făcut-o

erau,

de es,

incapabili, atunci nu mai remâne îndoeală că ea v'ar
constitui o
esecutare voluntară a testamentului, pentru că un
act nul nu poate

să. confirme un alt act care și el, la r&ndul lui, este nul. Pand. Fr.
II. 7849 urm. Laurent. XIII. 473. Comp. Cas. Fr. D. P. 48. 1. 123.

CONFIRMAREA

mai mică îndoeală
această
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asupra,

intențiunei

aceluia

1167, 1168.
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căruia se

atribue

esecutare. 1)

Confirmarea

sau

ratificarea

esecutarea lui, ca și ratificarea
ței dreptul de a se prevala de

tacită

a unui

testament

prin

lui espresă, închide deci părnulitatea actului, numai atunci

cănd se constată că esecutarea sa făcut cu cunoștința viciilor ce
isbeau testamentul atacat. Este nemotivată, deci şi casabilă decisiunea care
confirmare

respinge cererea de nulitate a unui testament pentru
tacită prin esecutare, dacă nu constată că partea a a-

vut cunoştinţă de viciile
Rom.

Dreptul

Remâne

1888,

însă

actului și că ea a înţăles a ratifica. (Cas.

No.

bine

46,

p. 367.)

înțăles că moştenitorii

nu vor

putea, să Ratiticarea

ratifice sau să confirme testamentul autorului lor, de cât în urma 2 pâlc2

morţei

testatorului, pentru

că ratificarea care sar face în timpul cât în urma

vieței lui ar constitui un pact succesoral oprit
702,

965 $ 2, 1226.)
Este de asemene afară

de

îndoeală

de lege. 2) (Art. Morte
pes

că finea de neprimire

care resultă din esecutarea testamentului nu poate să folosească,
de cât persoanelor în privința cărora testamentul a fost esecutat.

(Pand. Fr. Donations. II. 7870.)
Imprejurarea, că moștenitorul care a ratificat testamentul tre- Cine trebue

bue să fi avut cunoştinţă de viciile de care el era infectat a dat loc Se deea
la o dificultate.

Autorii se întreabă în adevăr dacă moștenitoru-tenitorul care

lui incumbă sarcina de a dovedi că el n'a avut cunoştinţă de vi- Caiet n
ciile testamentului,

sau

moștenitorul a esecutat

dacă legatarul

trebue

testamentul având

să dovedească

cunoştinţă

că ciile testa,

despre vi- gti:

ciile sale. Această cestiune nu poate fi resolvită de cât prin aplicarea, principiilor generale în materie de probă. In adevăr,
moștenitorul care atacă testamentul fiind reclamant, lui incumbă,
sarcina de a dovedi
care opune finea de

causa nulităței (Art.
neprimire a acţiunei,

1169), ear legatarul
trebue să dovedească

că moștenitorul a confirmat testamentul, şi fiind că esecutarea
actului nu constitue prin ea însăşi o confirmare, tot el va mai
trebui încă să dovedească că moștenitorul care a esecutat testamentul cunoștea, viciile de care el era infectat, 2) dovadă care,
1)

)
5)

Comp. C. Galaţi (Dreptul pe 1892, No. 45, p. 357) şi Cas.
Dreptul pe 1893, No. 31, p. 248. —Apreciarea. judecătorilor
lui este în această privință suverană și seapă: de censura
de casaţie. Cas. Rom. Dreptul pe 1893, loco cit.
Curtea din București. Dreptul pe 1886, No. 14. Laurent.
466. Pand. Fr. Donations. Il. 7800. Grenier. II. 325.
Laurent. XIII. 475 şi XVII. 651. Pand. Fr. IL 7863 urm.
et Rau. V. $ 664, în fine, p. 491. Marcad6.
Larombitre. Oblig. IV. Art. 1338. No. 37.

V. Art.
Comp.

Rom.
fonducurţei
XIII.
Aubry

1338, No. 4.
C. Chambâry.

D. P. 74. 1. 219. „Considerând, dice Curtea noastră. supremă, că
o esecuţiune voluntară a unui testament nefiind alta de cât.o ratificaţiune tacită a acelui act, partea care invoacă în favoarea sa
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"CODUL CIVIL.— CARTEA IiI.—TIT. IL.—CAP, V.— S-a II.
în lipsă de corespondență, se va putea
sumțiuni. (Art. 1198.) (Laurent. XVIII.

face prin marturi
650.)

şi pre-

SECȚIUNEA III.
Despre

înstituțiunea

de moștenitori și despre

legate în genere.

Am vădut (supră, p. 399 urm.) că atât în dreptul Roman
cât şi în dreptul nostru anterior, testamentul nu era valid dacă
nu cuprindea o instituire sau rânduire de moștenitori (caput ei
Jundamentum
testamenti), adecă 'disposiţiunea universalităţei active și pasive a patrimoniului în folosul unei persoane care trebuea, să continue personalitatea juridică a defunctului. :)
Dreptul
Aceste principii erau admise altă dată şi în Francia, însă

vechiii fran- numai

în provinciile de drept scris, în care

"primea, aplicaţiune, nu însă și în provinciile
pământului, unde nu numai că nu se putea

dreptul

Roman își

cârmuite de obiceiul
institui un moșteni-

tor, dar unde unele cutume mergeau chiar pănă a anula testamentele in care testatorul 'şi ar fi permis a întrebuința cuvintele rânduire de moştenitori. Aşa dar, pe când dreptui Roman
admitea moştenirea testamentară, dreptul obicinuelnic, din contra,
nu permitea ca omul să-și alegă pe altul de moștenitor, pentru
că, în spiritul cutumelor, numai D-zeu, sau în alte cuvinte, numai legătura de sânge putea să creeze un moştenitor (vedi sapră,

p. 401, nota

1), omul ueputend să facă de cât legatari.

Legiuitorul
stare

de

francez

lucruri,

lasă

de averea

sa, după

țiunea

ear

sa,

nu

la începutul
deplina.

cum el înţălege,
la

deci dreptul Roman,
veşte ca legat ori ce
testatorul nu va mai
In acest scop,

care noi lam

găsind,

testatorului
cuvintele

ela

referinduse
întrebuințat.

de

această
a dispune

numai

la inten-

El

părăseşte

şi înclinând spre dreptul obicinuelnic, pridisposițiune de avere
pentru timpul când
fi.
el întroduce în codul civil Art. 967, pe

modificat

regulă de capacitate

ce

secolului,

libertate

(Art. 856), făcând din textul

(vedi supră,

p. 401);

el întroduce,

francez o
de ase-

mene, după propunerea
tribunatului, Art. 1002 (al nostru 887),
din care earăşi legiuitorul nostru a eliminat $ al doile, unde se
dice că se poate dispune de averea sa sub denumirea de insti-

Codicil.

1)

acea esecuţiune trebue si dovedească că ea a fost în realitate voluntară din partea adversarului seu, cu alte cuvinte, că el l'a eseculat
în cunoștința viciilor actului ete. (Dreptul pe 1888, No. 46.)—
Contră. Tovllier. D. IV. (partea Il) 519. Troplong. III. 1749.
Actul care nu cuprindea orânduirea de moştenitor, ci numai un le-

gat, se numea codicil. (Art. 708 C. Calimach,
Vedi supră, p. 13, nota 3 Și p. 400.

553. Cod. Austriac.)

: INSTILUŢIUNE

DE MOȘTENITORI.

— GENERALITĂȚI.
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tuire de moștenitor sau sub denumirea, de legate. Acest text
nu face de cât a repeta în alte cuvinte Art. 967 fr. Acest din
urmă text fiind, după cum am vădut (p. 401), modificat în codul
nostru, legiuitorul Român fără cuvenit a eliminat $ 2 de sub
Art. 1002 francez. !)
Cu

toate

aceste,

tră, ca şi în acea
sub

titlul de

nu

mai

încape

îndoeală

că, în legea

se poate

dispune

prin

moștenitor,

fie sub

titlul de legat,

franceză,

instituire

de

sub ori ce altă denumire proprie aşi manifesta
dificarea Art. 967 şi eliminarea$ 2 de sub Art.

noas-

testament fie
fie

voinţa sa.
Mo1002 nu schimbă

deci întru nimic principiile codului francez, deși ar fi fost poate
mai bine ca textele să fie clare în această privinţă. Prin urmare,

erede rânduit sau numit,
803, 922, 925, 926.)
nere

sau legatar este tot una.

La Romani și în dreptul nostru
un mod de a. dobândi cu titlul

(Conp.

Art.

anterior, legatul era în geparticular, pe când rândui-

rea de moștenitor era în tot-deauna privitoarela universalitatea
bunurilor. Aşa dar, acel instituit sau renduit moștenitor continua
persoana

defunctului,

r6nduirea

de

ment,

pentru

ear

pe

moștenitor
numirea

când

cra

legatarul

n'o

continua.

în tot-deauna

unui

legatar

era

nevoe
de

ajuns

?) Pentru

de un testazu

codicil.

(Vegi sapră, 480, nota [.) Astădi, testamentul sau codicilul este
tot una, fiind că nu se mai cere nici o rânduire de moștenitori.
(Vegi sapră, p. 400.)
Așa dar, în dreptul actual, moștenirea testamentară sau rânduirea de moştenitori, astfel cum esista la Romani, nwși mai are

fiinţă
. (comp.
toată

Tribun.

economia

legei

Ilfov.
pare

Dreptul

să resulte

de
că

1886,
omul

nu

No. 82), şi din
mai poate

să'și

facă astădi un moștenitor

al persoanei sale juridice în 4niversum

jus,

și aceasta

ci numai

un

legatar,

chiar

dacă

el ar fi dis că

institueşte un moştenitor. (Comp. Art. 803 care vorbește de erede
instituii.) Faptul că legiuitorul nostru n'a conferit nică într'un caz
sezina legatarului justifică
care, cu toate că asemene

acest sistem pănă la un punct oare
împrejurare nu este tocmai decisivă,

pentru că, în legea noastră, colateralii sunt moştenitori, deşi n'au
nică ei sezina. (Art. 653.)
Această cestie nu este însă atât de lămurită,. pre cât pare
a fi la prima
1)

vedere,

mai

cu samă

în dreptul

nostru, unde

moş-

Este deci de mirat cum Dl. Petrescu (Zest. p. 275) a putut să aprobe modificarea aparentă a legiuitorului nostru făcută prin eli-

minarea $ final a Art. 1002 fe.
2)

Cuventul legare este deci opus cuvântului instituire, cu toate că
în sensul seu primitiv, legare îns&mna a testa, d. es, în textul ur-

mător a celor 12 tabule:

„Ut; legassit super pecnnia tutelave sua,

îta jus esto.“ (Tabula 5, $ 1.) Vedi supră, p. 297, nota 1.
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CODUL

CIVIL. — GARTEA II. — TIT.

tenirea se defereşte

Il. — CAP. V:. — Sea UL.

şi prin voinţa omului

gatarii universali şi acei cu titlul universal

(Art. 650)

plătesc

|

şi unde le-

datoriile în-

tocmai ca niște moștenitori (Art. 893, 896, 897), încât la noi
sar putea foarte bine susţine că voinţa omului poate să facă şi

„astăgi

un moştenitor,

întocmai

ca

şi legea, 1)

soluțiune

care

pare

a fi formal admisă în codul Italian. ?) (Art. 720, 827.)
Calificaţiunea,
Termenii de care testatorul se serveşte câte o dată poate
legatelor.
însă
să pue la îndoeală cestiunea de a se ști dacă el a înțăles
Termenii instituțiuuei. a face, un dar între vii sau un legat. In asemene casuri, judecători vor aprecia, după împrejurări, care a, fost voinţa şi intenţia,
|
dispunătorului.: .
Astfel, legiuitorul ne admițând nici o espresiune sacramentală

în materie

disposiţie
punătorul
parte

de

testamente,

cu

drept

cuvânt

se decide

că o

constitue un testament, ear nu o. donaţiune, deşi disa dis că dă sau dăruește altuia toată averea sa, sau o

numai

din

ea,

dacă

din

împrejurările

causei

resultă că el

a înţăles a dispune pentru timpul când nu va maifi în viaţă. ?)
Tot astfel, se poate întrebuința cuvintele : las, legez averea

mea, însăreinez pe cutare să plătească, voesc, aceastu este voința me,

averea mea să remâe cutăruia etc. 4)
Sau vădut chiar testatori care vorbesc la a treia persoană,
')
2)

Vegi Tom. III al lucrărei noastre, p. 223, text și nota 1.
Comp. T. Huc. Le code civil Italien et le code Napoleon. |. p. 219.
In cât priveşte însă codul fr., cestiunea este controversată. Vedi
Demolombe. XIII. 80.
3) C. Rennes. D. P. 81. 2. 239. Trib. Ilfov. şi C. Bucureşti. Dreptul
pe 1886, No. 82. Dreptul pe 1887, No. 64. Comp. Laurent. XIIL.
176, 480. Demolombe. XXI. 126. Troplong. III. 1478. Pand. Fe. Il.

7879

urm.

de legatis,

8147.

I.—Vegi

II, $ 4, Art.

Comp.

L. 75. Pr. şi L. 77 $ 26.

însă Merlin

III, p. 941

(Bspert. Tom. XVII.

urm), după

care

cuvântul

Dig. Lib. 31,
Zest.

a da

secția

ar atrage

după sine o donaţiune, adecă o transmitere actuală a proprietăței,
ceea ce este inadmisibil, pentru că se poate da și prin testament,

și dovada

cea mai

bună

la aceasta

este

că, însuși

Pothiex, călăuzul

vedactorilor codului francez, întrebuinţează, cuvintele donațiuni tes-

tamentare, intitulând

testamente.
*)

Pand.

Fr.

„întâmpla

(Tom.
IL.

7890

chiar

astfel

tratatul

VIII, ediţia Bugnet)
urm.

Laurent,

ca un act să cuprindă

XIII.

în care el se ocupă despre

p. 225 urm.
177,

în același

481.—Se

poate

chiar

timp atât o donațiune

cât şi un testament, şi nimic war împedica ca disposiţia să -fie, în
asemene caz, validă ca testament, cu toate că eaar fi nulă ca donațiune, de es., pentru lipsă de acceptare sau de autenticitate. Cas.
Fr. D. P. 58. 1. 118.—Curtea din București a decis, de asemene,
că esistenţa unui testament se poate dovedi dintr'un act care, pe
lângă disposiţiunile de ultimă voinţă, cuprinde și darea unui mandat, destul este numai ca ambele raporturi să fie legale și eficace
şi să fie îndeplinite formele cerute pentru validitatea lor. Drep-

tul pe 1887, No.

64.

„ INSTIFUŢIUNE
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483-

şi Curtea noastră supremă a validat asemene testament făcut sub
imperiul codului Caragea. (Dreptul pe 1885, No. 39.)
Nu este de asemenea nevoe ca disposiţiunea să fie făcută
în termeni direcţi, testatorul putând să dispue pe cale de esclusiune, destul este ca el să arăte persoanele la care voeşte să transmită averea sa, sau partea de la care el înțălege a esclude pe

unii din moștenitorii sei. !)
Testamentul fiind însă un act de ultimă voinţă, trebue să
fie espresiunea, unei singure voințe. Nu poate deci avea caracterul unui

testament

clausa

cuprinsă,

impusă

de

o parte

şi accep-

tată de celalaltă. 2)
In resumat, cestiunea de a se

ști dacă un act

investit

toate

nu

disposițiune

formele

legale

cuprinde

sau

o -adevărată

cu

testamentară obligatorie, atărnă de terminii întrebuințați de dispunător întru manifestarea voinţei sale.
Pentru ca actul să
constitue un legat, trebueşte ca el să cuprindă o disposiţiune reală a voinţei testatorului şi ca el să nu fie numai un simplu
proiect, sau să facă numai o invitare, ori să dee numai un sfat.
Judecătorii

sunt

în această

privinţă

suverani

apreciatori,

şi acea-

stă apreciare nu este supusă controlului curței de casaţie. )
)

Laurent. XIII. 482. Mass6-Verg€. III. p. 22, nota 13. Petrescu est.
p. 278. Pand. Fr. II. 7897 urm. Astfel, curtea din .Bordeaux a
decis. că actul prin care o persoană declară că esclude de la moștenirea sa pe toate

rudele sale colaterale, constitue un testament

în

folosul ascendenţilor sei, cu toate că ea n'a instituit nici unul din
aceștia. D. P. 51. 2. 31. Comp. D. P. 78. 2. 188. D. P. 86.2.229.
—Nu trebue însă să confundăm escluderea unora din moștenitori
în folosul altora, cu dezmoștenirea absolută, căci dacă testatorul
a esclus pe toți moștenitorii admiși de lege, chiar și pe Stat, fără
a institui pe nimine,

asemene

disposiţiune

nu mai

este. un testa-

ment, fiind că nu cuprinde o disposiţiune de bunuri. Laurent. XIII.
483. Petrescu. Test. p. 279. Pand. Fr. IL. 7903 urm. Comp. D.P.
65.

2. 150.

D. P.

63.

1. 441.

D. P. 85.

3. 24. D.:P.

86. 2. 229.

2)

Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1887, No. 74.—Disposiţiunea calificaţă de legat ar fi de asemene nulă, dacă ea ar presenta cavacterele unei donaţiuni cu pricină de moarte (mortis causa.) Lau“rent. XIII. 484. Vedi şi supră, p. 3 urm.
3) Pand. Fr. II. 7912 urm. Cas. Rom. Dreptul pe 1888, No. 57.—
Astfel, judecătorul de fond ar .putea să decidă în mod suveran că
espresiunile intrebuințate de testator „doresc şi recomând ca să
se facă cutare lucru“ nu constituesc o disposiţie imperativă din
care

să resulte

un

drept

pentru

cei de al ireile.

Cas.

Fr.

D.P.

84. 1. 447.—Luerurile însă ar fi cu totul altfel, dacă, în loe de a
se esprima astfel, testatorul 'ar fi dis: zoesc sau poruncesc ca să
se facă cutare lucru. Comp. Curtea din Angers. D. P. 53.2. 204,

CODUL

484

CIVIL.— CARTEA: III. —TPIT.

Condiţiunile

cerute

pentru

II. —CAP.

esistenţa

V.—S-a IL.

unui

legat.

Legatul !) fiind un fel de donaţiune, o danie prin testament
sau diată, după cum se esprimă vechile noastre legiuri (Art. 785
Cod. Calimah, —cap. 38 $ 1 cod. Andr. Donici şi Art, 1, partea
IV, Cap. IV, cod. Caragea), donatio gucedem a defunclo relicta 2)

(Unstit. $ 1. Lib. IL. Tit. 20), nu poate să aibă ființă fără ca să

esiste un donator sau legatar și un lucru care să facă obiectul legatului. Prin urmare, ori ce testament, pentru a fi valid, trebue să

')
:)

Cuvântul legat vine de la lex, fiind că este făcut în termeni imperativi, guod legis modo, îd est, imperative, testamento relinquitur.
Ulpian Regul. Tit. 24 $ 1.— Ceea ce să lăsa cu. rugăminte dea
se da (que precativo modo relinquuntur), se numea fideicomis.
Vedi şi L. 116. Dig. Lib. 30. de legat. I, unde se dice: „Legatum
est delibatio hereditatis, qua testator ez eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit.“—L. 36. Dig. Lib. 31, de legat.
II difinește legatul: donatio quadam testamento relicta, pentru al
distinge de fideicomis, care putea fi făcut fără testament. Justinian
a pus însă legatele pe acelaș rând cu fideicomisile.
— Intr'un sens
mai larg, legatul însemnează ori ce liberalitate care atârnă de
moartea dăruitorului și cuprinde prin urmare legatele propriu dise,

fideicomisile
Formele leghtelor la
omani.

|

și donațiunile

mortis

causa.

Veţi. L. 87. Dig. Lib.

32, de legatis III, unde se dice: „E/ fideicommissum, et mortis
causa donatio appellatione legati continetur.*
Justinian (Instit. Lib. Il. Tit. 20, $ 2) Gaius (Instit. IL. $ 192
urm.) și Ulpian (Frag. Tit. 24 $ 2 urm.) ne arată că, în dreptul
vechii, erau patru forme de legate: 1 legatul per vindicarionem,

care avea de obiect transferarea, directă a proprietăţei quiritare a
lucrului legat cătră legatar, fără a se recurge la tradiţiune sau la

alt mod

care

de transmitere a proprietăţei ; 20 legatul per damnationen,

avea

de obiect de a obliga

pe

moştenitor a da sau a face

ceva cătră legatar: heres meus damnas estic dare, facere... Liucrul legat nu întra deci în patrimoniului legatarului, ci legatul îi
conferea numai o creanță în contra moștenitorului; 30 legatul si-

nendi modo, care impunea moștenitorului obligațiunea de a lăsa pe
legatar să facă sau să iee ceva: dumnas esto sinere. Ca și legatul

per

domnutionem,

legatul

dictio ex testamento;
putea

fi făcut

de

sinendi

modo

conferea

legatarului

0 con-

40 în fine, legatul per praceptionem, care nu

cât în favoarea

unui

moștenitor

şi carei

con-

ferea dreptul de a lua înainte (preecipere) ceva din moştenire,
în momentul împărţelei: Illam rem precipilo! Toate aceste legate nu puteau fi făcute de cât în termini tecnici și sacramentali.
Justinian a desfiinţat însă cu totul espresiunile sacramentale care
iusese desființate mai înainte de împaratul Constantin (L. 21. Cod.
Lib. 6. Tit. 37), pentru a face să se respecte mai mult voința de
cât cuvintele morților (Instit. $ 2. Lib. 2. Tit. 20), asimilând lega-

„tele fideicomisilor. (L. 1. Cod. Lib. 6. Tit. 43.) Justinian a adus
deci în această privință o reformă simțitoare, admițând și complectând modificările anterioare făcute de Constantin și cu mult
înainte prin senat. consult Neronian (Gaius. II. Ş 197, 218.)

CONDIȚIILE

cuprindă,
crului

CERUTE

în substanţă

legat. !)

PENTRU

ESISTENŢA

rei sit, et ad certam perso-

nam deferetur, nuilius est momenti (Pauli
Codul Calimach mai adaogă încă că
lat fie asupra persoanei legatarului, fie
voea săl lese altuia, disposiţia sa este
Cod. Calimach, 570 Austriac.)
1* Arătarea
Prima, condițiune
să

485

cel puţin, arătare legatarului şi acea a lu-

„Legatum, nisi certe

ca testamentul

LEGATELOR.

neapărată

arăte

cu

Sent. Lib. Il. Tit. 7, $ 13.)
dacă testatorul s'a înşe- Art. 731 Cod.
asupra lucrului pe care CAlimachneputernică. ?) (Art 731

legatarului.
pentru

esistența

legatului

precisiune

persoana

legatarului:

este
3)

„heres institui, nisi ut certe demonstretur, nemo potesi.“ (L. 9. $
9. Dig. Lib. 28 Tit. 5.)
Cele mai multe ori, testamentul .va arăta numele şi pronumele legatarului, *) cu toate că aceasta n'ar fi de absolută necesitate, dacă el este în mod neîndoelnie arătat, prin: numele de
familie,
1)

prin porecla,

prin

profesiunea,

prin

figura

sau

funcțiunea

Custea din Paris. D. P. 84. 2. 33. C. din Iași. Dreptul pe 1888, No.
21 și pe 1885, No. 67. Demol. XXI. 36. Pand. Fr. Il. 7918.— Testatorul va trebui să mai arăte încă diversele modalități (sarcinele, condiţiile, termenul etc.) sub care legatul a fost făcut. (Art.

925, 926.)

>)

Vegi și Art. 732 din același cod, unde se dice: „Testatorul atunci Art. 732 Cod.
nu nimereşte persoana, când el orânduește moștenitor pe un copil Calimach.
din înșălăciune socotindu'l de al său; nu nimereşte obiectul, dacă
îustrăinându'l mai înainte, lau uitat,
lueru străin, socotind a fi al seu.“

3) Pand. Fr. IL. 7919. Laurent.
pe 1885, No.

67

şi pe

ființă, dacă numele
într'un mod

cu

totul

1888,

sau

dacă orândueşte cu greșală

XIII. 485 urm.

No.

21.

Aşa

legatarului a fost lăsat
ilisibil.... uf penitus

Cuntea, Iași. Dreptul

dar,

legatul

în alb sau

nu

va avea

este. seris

legi non possit. (L, unică.

Dig. Lib. 37. Tit. 2.) C. Pau. D. P. 85. 2. 201. Demol. XXI. 38.—
Omisiunea

numelui

n'ar face

însă ca legatul

să fie

nul,

dacă,

din

alte împrejurări arătate în testament, judecătorii pot cu siguranță
să decidă
conceput

cine este legatarul. Astfel, ar putea fi validat testamentul
în termenii următori: „ÎInstituese legatar universal pe

Dl... care şede la București dimpreună cu tatăl seu, calea victoriei, No. 124.* Demol. loco ciț. Laurent. XIII. 125. Troplong. III.
1456. Pand. Fr. 1]. 7924. Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Disp. 332, nota 4.
Tot astfel, legatul făcut în favoarea servitorului meu sau a
fratelui meu, tără arătarea nici unui nume, ar fi valid, dacă n'aş
avea de cât un servitor sâu un frate, pentru că deși, în specie,
legatarul nu este numit, totuşi nu poate fi nici o îndoeală asupra

identităței

*)

sale. Petrescu. Test. p. 392.

„Nominatim alicui legatur, îta, Lucio Titio.“ (L. 34. Pr. Dig. Lib,
35. Tit. 1, de conditionibus et demonstrationibus,)

486
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sa, prin raporturile sale de inrudire cu testatorul î) (comp. Li. 34.

Pr. Dig. Lib. 35. Tit. 1), sau prin alte împrejurări
cătorii le. apreciează în mod suveran. 2)

pe care jude-

Eroare asu- .
Eroarea comisă de testator asupra numelui de botez sau de
paz, puumeluă familie a legatarului nu atrage nulitatea, disposiţiunei, dacă judecătorii au destule

cată. *) (Art. 733

elemente

pentru

Cod. Calimach,

a determina

571

persoana

gratifi-

Austriac.)

Dacă mai multe persoane având
legat, el se va libera aceluia pe care,
rul a înţăles a/l gratifica. *) (Art. 773

același nume reclamă un
după împrejurări, testatoCod. Spaniol.)

Legatul făcut
Tot pentru aceleaşi motive, legatul făcut unui oraş sau unei
unei comuai COMUNI, fără a se arăta cărui anume oraş sau cărei comuni, va
fi presupus făcut orașului sau comunei în care testatorul își are
domiciliul, în quo îs, qui testamentum fecerit, domicilium habuerit. 5) (L. 39 $ 1. Dig. Lib. 35. Tit, 1.) Din imprejurările causei
')

Aubry et Rau. V. $ 657, p. 472. Pană. Fr. Il. 7920 urm. Laurent.
XIII. 486. Petrescu. Test. p. 276. C. Gand. Pasicrisie belge. 1888,
2. p. 185. C. Metz. Râpert. Dalloz. Disp. 3434. Comp. şi D.P.

79. 2. 128. Aceeași

soluțiune era admisă și la Romani:

Si guis

nomen heredis quidem non dizerii,- sed indubitabili signo eum demonstraverit, quod pene nihil a nomine distat.... valet înstitutio.
(LD. 9 $'8. Dig. Lib. 28. Tit. 5.) Vedi și L. 34. Pr. Dig. Lib. 35. Tit. 1.
2) C. Douai. D. P. 79. 2. 128. Comp. C. Iași. Dreptul pe 1885. No.
67. Pand. Fr. 11. 7922. Comp. Art. 772 din codul Spaniol de'la 1889.

?) Aubry et Rau. V. $ 657, loco cât. Petrescu. Test. p. 392. Pand.Fr. Il.
7925.— A fortiori

“sa înșalat asupra
ale legatarului, de

deci, testamentul

nu

va

fi

nul

dacă

testatorul

profesiunei, originei sau a altor calități accesorii

es., asupra

tatălui -sau

patriei

sale

(L.

48

$ 3.

Dig. Lib. 28. Tit. 5), sau dacă pe nedrept i-a dat calitatea de fiu

sau de frate ete. (Art. 734 Cod. Calimach.) Comp. şi L. 33. Pr.
“Dig. Lib. 35. Tit. 1. Pand. Fr. IL. 7926. Aubry et Rau. loco cil.
*) „Sed si controversia sit'de nomine inter plures, qui probaverit se
sensisse de se defunctum, ile admittetur.“ (L. 33 $ 1. Dig. Lib. 35.
Tit. 1.) Comp. -Pothier. Don. Zestam. -VILL. 74. Aubry et Rau. V.
$ 657, p. 472.— Dacă însă judecătorii war avea niciun indiciti pentru

a decide care este persoana ce testatorul a înțăles a gratifica, dis-

posițiunea fiind întunecoasă, va fi considerată

et Rau. V. $ 657, p. 472. Laurent.

_
*)

ca neavenită.

XIII. 490. Pothier.

Auby

Don.

Zes-

tam. Tom. VIII. 73. Duranton. IX. 371. Pand. Fa. [l. 7939. Petrescu.
Test. p. 278. Comp. L. 10. Dig. Lib. 34. Tit. 5, de rebus dubiis

ȘI Art. 776 Cod. Spaniol din 1889.
Pothier. Don. Zest. VIII. 75. Pand. Fr. I], 7932. Comp. |
Art. 842
Cod. Calimach.— Aceeaşi soluțiune este admisibilă în privinţa legatului făcut săracilor în genere, fără a se arăta căror saraci

anume, (Art. 749 God. Spaniol.) Demol. XVIII.

312. Aubry

et Rau.

V..$

656, p.

471.

Calimach. Tribun. Ilfov şi C. București.

Comp.

612. Laurent. XI.

Art.

Dreptul

792,

pe 1892,

843

Cod.

No. 59

ȘI pe 1882, No. 70. Vegi Și supră, p. 55, nota 2 și p. 56, nota 1.— Dacă
testatorul, în urma, facerei testamentului, 'şi a schimbat domici-
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poate

insă

să

resulte

că

testatorul

a

înţăles

487

a gratifica pe

altă comună sau pe alt oraş. (Pand. Fr. II. 7932.)
Aa
De asemenea, legatul - făcut spitalului, fără a se arăta cărni Legatul făcut

anume, se va socoti făcut spitalului orașului în care testatorul îşi SPitalulni.
avea

domiciliul. ?)
|
E
„Tot astfel, este valid legatul făcut în folosul instrucţiunei pu - Legatul
făcut

blice sau pentru trimetere de studenţi în străinătate ?) etc.

Jurisprudenţa franceză a validat de asemene un legat făcut
în termenii următori: „las atâta viitorului meu fin.“ Fiind însă, că
prin

testament

nu

a admis martori
soana gratificată
jetat

tele

contra

se arăta

cine

era

acest

fin, curtea

din

ide

Paris

pentru a se determina într'un mod precis .perşi curtea de casaţie a respins recursul inter-

acestei

decisiuni. (Râpert.. Dalloz. Disp. 3439, nota

2.)

Am vădut când am tratat despre donaţiunile sau testamen- Legatul făcut
făcute unor persoane necerte (supră, p. 56 urm.) că se siugelor sat.

poate face un legat în termeni generali rudelor sau slugelor sale,
(Art. 792 cod. Calimach), fără a se arăta anume pe care. rude
sau slugi testatorul a înţăles a gratifica. (Comp. Curtea din București. Dreptul pe 1882, No. 70.)
|
Dacă

dele cele

cine-va

a gis:

mai de aproape.

triac şi 751

Cod. Spaniol.)

las

legat

rudelor

î) (Art. 827

mele,

Cod.

se înțălege

Calimach, 682

ru-

Aus-

|

Dacă cine-va a lăsat un legat slugelor sale, se
mai acele care s'au aflat în serviciii în vremea morței
(Art. 828 Cod. Calimach, 683 Austriac.) (Comp. Pand.
Se poate întâmpla ca cine-va să lese un legat

inţălege nutestatorului.
Fr. IL. 8016.)
copiilor sei Sensul cuven-

sau copiilor altuia, şi în asemenea, caz, autorii se întreabă dacă
Controvessă.
espresiunea, copii cuprinde numai pe copii de gradul întăi
sau pe
liul seu, persoanele

gratificate

în care el își avea domiciliul
1)

vor - fi spitalul

în momentul

sau

facerei

saracii

comunei

testamentului,

Pothier. loco ciț. — Vegi însă Laurent. XI. 312 și supră, p. 56 nota 1.

Pothier. VIII. loco cit. Se poate de asemene lăsa un legat pentru
crearea și întemeierea unui pat,în care bolnavii să fie . primiţi şi
îngrijiţi, chiar într'o comună unde n'ar esista un spital. In asemene
caz, legatul

se va primi

și se va'esecuta

de comună,

în urma, au-

torisărei guvernului. (Art. 811 C. C. și. Art. 13 LL. comunală din
1887.) Pand. Fr. Donations. Il. 7930. Comp. D. P. 85. 2. 156.D.

2)

P. 76. 5. 162, No. 8. Vedi și supră, p. 56, text și nota 1.
In asemene

caz,

legatul

se va primi

de

ministerul

instrucţiunei

publice, în urma autorisărei guvernului. Cas, Rom., C. din București și Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1883, No. 86. Dreptul pe 1886,

3).

No. 29. Dreptul pe 1887, No. 40. Veţli și supră, p. 56, text şi nota 2.

Comp. Pand. Fr. II. 8001 urm.—Legatul ce
tuturor rudelor sale, fără nici o preferenţă, s'ar
„delor în gradul succesibil, ori cât de depărtate
Tribun. din Lyon (26 iulie 1890.) Pand. Fr. II.

testatorul ar lăsa
cuvenii tuturor ruar fi. (Art. 676.)
8004. .
32
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toți descendenţii ? Deși, în regulă

generală,

prin copii se înțălege

toți descendenţii, de ori ce grad!) (Art. 187, 842, 799, 836, 939
„CC. şi L. 220. Pr. Dig. Lib. 50. Tit. 16), de câte ori va fi însă
vorba

de interpretarea

avea în vedere

Copii naturali,

Ce se înţălege prin
frate sau nepot.

unei clause

intenţiunea

testamentare,

testatorului. ?) Totul

judecatorii

vor

se reduce

deci

la o cestie de fapt.
Remâne însă bine înțăles că, în legislaţiunea noastră, cuvântul copii întrebuințat de mamă în testamentul seu sar referi şi
la copii sei naturali recunoscuţi, dacă ea nar fi esprimat o voinţă contrarie. (Art. 48, 652, 677, 678.)
Cestiunea de a se şti dacă prin frați sau nepoţă se înţălege
şi surorile şi nepoatele este earăşi o cestiune de intenţie care atârnă de voinţa testatorului. 3)

Dacă

testatorul a chiemat

la moştenirea

sa pe o persoană

şi pe copii sei, toţi vor fi consideraţi ca chemaţi de o dată, ear
nu succesiv unii după alții. (Art. 771 Cod. Spaniol.)
Disposiţiune
S'ar putea întâmpla şi s'a întâmplat chiar ca cine-va să facă
făcută în fasufletului seu, per
voarea sufle- o disposiţiune pentru sufletul sau în favoarea
tului seu. Panima 0 a favore dell'anima, după cum se esprimă Art. 831
„din codul Italian, și curtea din Turin a menţinut legatul, pentru
că,în specie,

un

esecutor

testamentar

fusese

însărcinat

cu între-

buinţarea, averei defunctului la liturghii, pomeni şi alte griji. sufleteşti. *) (Comp. Art. 747 din noul cod Spaniolde la 1889.)
Curtea din Paris a decis de asemenecă este. validă dispo-

siținnea prin care

testatorul

ordona ca

ceea ce va remânea,
din

bunurile sale, în urma morței legatarului, să fie întrebuințat la
liturghii şi alte griji sufleteşti, pentru odihna sufletului seu, fiind că asemenea disposiţiuni nu constituesc un legat făcut unor

persoane necerte, ci întrebuinţarea unei sumi la plata
vicii determinat. (D. P. 87. 2. 64.)
In fine, legatul, ca şi donaţiunea

Persoane ne-

unui ser-

(Art. 814), făcute unei per-

certe.

— În
') Veţi supră, p. 57, nota 1, 235, nota 2, 268, nota4 şip. 303.

2)
%)

Art. 124, 329, 338, 1000 ete., legiuitorul înţălege prin copii numai
copii din gradul întâi.
— In cât priveşte sensul ce codul Calimach
atribue cuvântului copi, vedi Art, 62, 826'și 966 Cod. Calimach
(42, 681 şi 763 cod. Austriac) citate supră, p. 57, 235 şi 303.
Pand. Fr. IL. 7957 urm. Laurent. XIII. 491: Curtea din Riom. D.
P. 61. 2. 1383.
— Cestiunea, cu toate aceste, este controversată.
Laurent. XIII. 494. Pand. Fr. IL. 7975 urm.
— Vedi însă curtea
din Aix (D. P. 56. 2. 40) care a decis că, în lipsa unei restricții
din partea testatorului, cuvântul nepoți cuprinde și pe nepoate.
Comp.

şi C. Bordeaux.

D.

P. 59.

2.'201.—Cât

pentru

cestiunea de

a se şti ce se înțălege prin veri sau vere, vedi Pand. Fr. Il. 7980

*)

urm.

Laurent.

Vegi supră,

XIII.

496

urm.

|

p. 57. Comp. Repert. Dalloz. Supplement. Tom. V. Disp.

844. După codulltalian (Art. 831), asemene legat ar fi trebuit anulat.
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soane necerte va fi nul, pentru că nu se poate ca -testatorul să
facă o liberalitate, fără a se şti cui ea se adreseză. „E nulla ogni
disposizione fatta a favore de persona che sia incerta în modo
da

non

poler

essere

determinata,

dice

Art.

830

din

codul

Ita-

întinde

asu-

lian. (Comp. şi Art. 750 din codul Spaniol.) Toată dificultatea
consistă numai în cestiunea dea se ști ce trebue să se înţăleagă
prin persoane necerte.

Nu am însă

nevoe dea m&

mai

pra acestei materii, de oare ce ea a fost o dată tratată p.53—58.
Din împrejurarea că legatarul trebue să fie determinat prin Facultate de

însuși testamentul resultă că testatorul n'ar putea să însărcineze gatevului lăpe unul de al treile, fie chiar un moștenitor al său, spre a de- sată unui de
termina sau pe legatari sau importanța legatului pentru fie care
din ei. Facultatea de alegere fiind astfel incompatibilă cu esența,
chiar a testamentului, atrage nulitatea ori cărei disposiţinni ce

ar cuprinde o clausă de asemene natură. ') Art. 670 din noul cod
Spaniol este formal în această privință.
2”

Determinarea

lucrului

legat.

A doua condiţiune cerută pentru ca, un legat să aibă fiinţă este
ca să se știe ceea ce testatorul a voit să dee după moartea sa.

(Vedi

supra,

p. 484,

485.)

Testamentul

este

deci

nul, dacă

nu

de... “. pentru

că

se arată în el lucrul legat. In caz când ar esista numai incertitudine asupra lucrului legat, testamentul va, fi valid şi judecătorii
vor aprecia în suveranitatea lor. 2) Astfel, ar fi nul legatul conceput

în termenii

următori:

nu se poate şti ce sumă
1)

„las lui X

suma

testatorul a voit

să lese

legatarului. 3)

Trib. Paris. Dreptul pe 1881, No. 28. Râpert. Dalloz. Supplement.
Tom. V. Disp. 840. Thiry. IL. 456. Cestiunea cu toate aceste este

controversată. Vedi supră, p. 59,
?) Pand. Fr. II. 8018. Pothier. Don.

tecst și nota 1.
Test. VIII. 78 urm. Laurent. XIU

126. Demolombe. XXI. 39.
Testatorul poate să se refere la enumerarea

conținută

în testamentul

altei persoane, dacă

obiectelor

legate

el determină obiectele

ce a înțeles a lega. Trib. din Paris. D. P..84. 2. 34.

*) Pothier. Don. Test. VIII. 78. Demol. XXI. 39.— Fată însă un legat
"care ar fi valid, cu toate că suma n'ar fi arătată: „las suma de...
comunei lași pentru zidirea unui teatru.“ In asemene caz, suma
legată va fi acea care se va determina de esperți pentru clădirea
teatrului.

Pothier, op. cit. 79. Comp.

[.

30. Dig. Lib. 31, de legatis,

II.
— Tot valid ar fi și legatul prin care s'ar lăsa suma de... ca
pensie viageră pentru intreţinerea cutărei persoane. In asemene caz,
suma legată va fi acea care se va crede necesară pentru traiul
legatarului. Pothier. loco cit. Comp. Laurent. XIII. 126. Cas. Fr.
D. P. 62. 1. 357.— Dacă testatorul, servea încă din: timpul vieţei
sale

o pensie

viageră

legatarului,

a cărei

sumă era trecută

gistrile sale casnice, el va fi presupus a fi dat acea

urma

morței

relictum.*

sale:

„guod

festator priestare

pensie

solitus fuerat,

(L. 14. Dig. Lib. 33. Tit. 1, de annuis legatis.)

în re-

şi în

îd wideri
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ar fi însă

Legatul

valid, dacă testatorul ar fi gis:

„las lui A

imobilele care'mi vor fi atribuite prin resultatul cutărei împărţeli.“ (Demolombe. XXI. 39.)
Arătarea greşită a obiectului legat nu viciază disposițiunea
Arătarea, greşită a obiectului legat.

când, independent de această greşală, se poate determina cu precisiune obiectul legat. ') Astfel, ar fi valid legatul conceput în
termenii următori: „las sau dau lu X întreagă sumă de 5000 lei
ce'mi datoreşte după obligaţia autentificată sub No... “, cu toate
că acea obligaţie n'ar fi de 5000 lei, ci de 10,000.
A fortioră deci, legatul va fi valid, cu toate că testatorul sar
o îndofi înșelat asupra numelui lucrului legat, dacă nu este nici

eală în privinţa, obiectului ce ela înţăles a lega. ?) „Are tărie orân-

duirea, dice Art. 733 din codul Calimach (571 Austriac), și de
va greşi testatorul la prescrierea obiectului, adecă a lucrului renduit, căci, în testament, mai pe larg să tălcueşte voința testatorului.“
Dacă, însă testatorul s'a înşălat asupra ființei lucrului legat
Eroare asupra persoalegatarului, eroarea fiind esenţială sau subnei legataru- sau asupra persoanei
după espresia codului Calimach (Art. 731,
lui sau ființei stanțială, înființată,
lucrului legat, 739), aduce nulitatea, legatului. (Vedi sapră, p. 485.)
Dacă testatorul, care are mai multe obiecte de aceeași specie, a legat unul din ele, fără însă a arăta cu precisiune careanume, legatul este valid şi, în asemene caz, moștenitorul va da
legatarului lucrul ce el va găsi cu cale, însă de calitatea de mijloc. 5) (Art. 908.)
Cât pentru cestiunea de a se şti dacă testatorul ar putea să lese
alegerea lucrului legat la buna plăcere a legatarului (Art. 798 cod. Ca-

limach) sau a unui deal treile (Art. 659 cod. Austriac și 871 cod. Italian), ex arbitrio boni veri, veţi supră, p. 59 şi infră, esplic. Art. 908.
Despre

interpretarea

testamentelor.

Legiuitorul care a edictat oare care regule de interpretare
în privința convenţiunilor prin Art. 977 urm. tace cu deseverşire în privința interpretărei disposiţiunilor de ultimă voință. Aceasta nu însămnează că judecătorul este liber de a interpreta
')

Aub'y

et

II. 8112.
Lib.

30,

Rau.

„Falsa

V. $ 657,

p.

demonstratio

de legatis

L.*

472.

Pothier,

op

cit. 81. Pand.

non perimit legatum. L.15

Vedi și L.

94.

Dig. Lib. 50, Tit. 17,

Tr,

$ 1. Dig.
unde

se

dice : „Non solent que ahundant, vitiare scripturas.* May vei încă
L.1$ 8. Dig. Lib. 33. Tit. 4, care prevede:
„Quidquid demonstrate vei additur sntis demonstrate, frustra est.“
2) Pothier. op cît. 81.— „Error nominum în scriptura factus, si modlo
de mancipiis vel possessionibus legatis non ambigitur, jus legati dati

non mânnit.“ (L. 7 $ 1. Cod. Lib. 6. Tit. 37, de legatis.)
3) Aubry et Rau. V. $ 657, în fine, p. 473. Pothier. op cit. 80. Comp:
L. 32 $1

și L. 33. Dig. Lib. 30, de legatis,|.
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voinţa testatorului după bunul seu plac, căci, de câte ori, această voință n'ar fi fost esprimată în termeni destul de clari.şi
precişi,

tul

el va putea

să recurgă

atât

vechiii cât şi la disposiţiile

în

la dreptul

legislative

Roman şi la drep-

edictate

de

legiuitor

alte materii.

Și mai înainte de toate, pentru ca o disposiţie testamentară
să fie consacrată de justiţie, se cere, ca princip general, ca ea să
fie opera unei voinți libere și ca testatorul să fi știut şi inţăles

ceea ce a făcut. !)

|

Disposiţia testamentară
sită

de

ori ce sens,

ea

va

este

ea cu totul inenteligibilă şi lip-

fi considerată

ca nescrisă,

fără a avea

însă nici o înriurire asupra celorlalte disposiţiuni care ar fi inteligibile. 2)
Este ea din contra aşa de clară şi de precisă în cât să uu
mai dee loc la nică o îndoeală, judecătorul o va admite fale guale,
chiar dacă ea ar fi nulă și fără efect, şi interpretarea sa nu va,
mai avea ]oc. 3) „Căm în verbis nulla sit ambiguitas, non debet admitti

voluntatis

qucestio.*

*)

Din cele mai sus expuse resultă că judecătorii nu vor recurge la interpretarea voinţei testatorului de cât atunci când disposiţiile sale privite în deosebi sau apropiete unele de altele vor fi

întunecoase şi îndoelnice. In asemene
regulelor

1*

Disposiţiile

contractele,

după

de

ultimă

intenția

3)

voinţă

probabilă

sensul literal al cuvintelor
5
2)

casuri, ei se vor conforma

următoare :

vor fi interpretate,

a testatorului,

întrebuințate.

ear

*) (Art. 977.)

nu

ca şi
după

„In con-

Pand. Fr. Il. 8120 şi Trib. Paris (5 dechembrie 1890).
Que în testamento scripta essent, neque intelligerentur quid significareni; ea perinde sunt, ac si scriptura non essent ; reliqua autem
per se îpse valent.“ (L. 2. Dig. Lib. 34. Tit. 8.)
Cas. Rom.

Dreptul

rent. XIV.

152. Demol. XXI. 740. Aubry et Rau. VI. $712, ab initio.

Comp.

D. P. 67.

pe

1893,

1. 329.

No.

D.P.

2. Pand.

68.

Fr. Il. 8123

1. 12.D.P.70.

2.

urm.
81.

LauD.P.

+)

87. 2. 63. C. Bordeaux. Râpert. Dalloz. Supl. Tom. V. Disp. 846, nota 1.
L. 25 $1
şi L. 69. Pr. Dig. Lib. 32, de legatss, II. Veţi și L.3.
Cod. Lib. 6. Tit. 28, în fine, unde se dice: „Câm enim manifes-

5

valeat, ut melior sensu eizstat.“
Pand. Fr. Il. 8143. R6pert. Dalloz. Supplem. Tom. V. Disp. 850.
Demol. XXI. 740. Aubry et Rau. VI. $ 712, p. 141. Laurent. XIV.
152. Duranton. LX. 361. Comp. D. P. 83. 2. 60.— Astfel, elausa

tissimus

unui

est sensus

testament

moartea mea,

testatoris, verborum interpretatio nunqum lantum

concepută în termenii

următori:

„voesc

ca,

după

X să se folosească de întreaga parte me disponibilă“,

poate să, fie interpretată în sens că testatorul a
legatarului proprietatea,

ea

nu usufructul

înţăles să

lese

părței

disponibile, dacă

din alte imprejurări resultă că cuvântul folosinţă

a fost întrebu-

inţat în acest sens. C. Paris şi Riom. D. P. 54. 2. 111. D. P. 83.

Art. 977.

193:
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ditionibus testamentorum, voluntatlem potius quam verba considerari oportet.“ (L. 101. Pr. Dig. Lib. 35. Tit. 1.) (Comp. Art, 875
din noul cod Spaniol.) „In testament, mai pe larg se tălcuește
voinţa testatorului“, dice Art. 735 din codul Calimach.
Disposiţiilor îndoelnice mai cu samă li se va da sensul ce,
după toate probabilitățile, testatorul a voit să le dee, avânduse
în vedere, pentru a se determina acest sens, obiceiurile, creşte-

rea şi educaţiunea sa etc. ')
„Considerând,

voinţă,

dice Tribun.

de Ilfov, că disposiţiunile de ultimă

care au necesitate de interpretare

trebuesc a fi interpre-

tate după intențiunea presumată a testatorului, avânduse în vedere obiceiurile, limbagiul, posiţiunea. personală și raporturile testatorului cu rudele și legatarul (Art. 977, 982 C.C.); cele concepute în termeni clară şi precişi și care n'ar presenta în combinarea lor cu celelalte clause din testament contradicţiuni de natură a face incertă sau îndoelnică voinţa testatorului, trebuesc a
fi luate astfel cum sunt specificate.“ ?)
Această regulă va trebui însă să fie aplicată cu prudenţă,
căcă, în de obște, cuvintele se întrebuințează în sensul lor obicinuit. De aceea, şi se dicea la Romani: „non aliter a significatione
verborum vecedi oportet, quam cm manifestum est dliud sensisse
testatorem.“ (L. 69. Pr. Dig. Lib. 32, de legatis, IUL.) „Nu ne
putem depărta de înțălegerea cuvintelor, dice Art. 736 din codul Calimach, de cât numai fiind prea vederat că testatorul au
cugetat cu deosebire de cele scrise ; ear cele îngăimate trebue a
se tălcui cu plecarea spre bunătate.“
Dar, dacă judecătorii apreciează în mod suveran sensul și
semniiicarea termenelor întrebuințate de testator, după intenţia

sa. probabilă,

ei nu au

calitatea

de a schimba

și de a preface

2. 15. Pand. Fr. Il. 8145 urm.— Tot astfel, un individ calificat
de testator ca legatar universal (Art. 888 urm.) a putut fi consi-

derat numai ca legatarul unei fracțiuni de moștenire (Art. 894 urm.),
dacă

testatorul nu” a atribuit

lui de

cât usufructul unor

bunuri, lă-

sând proprietatea altora. C. Rouen. D.P.54. 2. 111. Comp. C.Orlsans (D. P. 70. 2. 90) care, prin interpretarea unui testament, a

considerat ca simplu esecutor testamentar pe un

individ

calificat

în testament de legatar universal. Comp. Pand. Fr. Il. 8158.
1) Aubry et Rau. VI. $ 712, p. 141. Duranton, IX. 361. Pand. Ir.
Il. 8183 urm. Demolombe. XXI. 741. Toullier. D. III (partea 11)
316. Laurent.

XIV.

152.

„Non

enim

în

causa

testamentorum,

ad

13
—

verborum definitionem utique descendendum est, cum plerumque abusive loguantur, nec propriis nominibus et vocabulis semper utanbu.“ (L. 69 $ 1. Dig. Lib. 32, de legatis, IIL.)
Dreptul

pe

1889,

No. 46

(afacerea

Oteteleşanu-Kalenderu). — Cât

despre obiceiurile locului, la care se referă

Art.

980,

ele

arare

oră vor fi astăzi luate în consideraţie pentru interpretarea legatelor.
Pand, Fr. II. 8183. Demolombe.

XXI.

741. Laurent.

XIV.

155.
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că ei nu

pot

să se substituească

testatorului şi să dispue în locul lui. (Cas. Fr. D. P. 85. 1.317.)
Judecătorii ar putea însă să suplinească lipsurile disposițiunei,
prin adăogirea unei silabe, sau chiar a unui cuvânt
omis din causa repegiunei condeiului, mai ales atunci

care
când

a fost
sensul

general al testamentului ar resulta în de ajuns din celelalte clause
ale sale. 2)
Dacă, după termenii testamentului, esistă îndoeală asupra însăşi esistențeă legatului, legatul va, fi menţinut, cel puţin după
părerea generală, pentru ca voința testatorului să'și producă efectele sale, şi aceasta prin aplicarea Art. 978 care voeşte că,
în casul când o clausă
se interprete în sensul

ce n'ar produce nici
ceptionibus ambigua
res, de qua agilur,
găimate, înţălegerea

Art. 978.

este primitoare de două înţălesuri, ea să
ce poate avea un efect, ear nu în acela

unul. 5) „(Quotiens în actionibus, aut în exoratio est, commodissimum est, id accipi, quo
magis valeat quam pereat.“ *) „In cele încuvintelor trebue a se tălmăci spre bunătate,“

dice Art. 736 din codul Calimach.
Dacă nu esistă, din contra, nică o îndoeală asupra esistenţei
legatului, ci numai asupra întinderei sale, judecătorii se vor pronunța în favoarea moștenitorului și în contra legatarului, în virtutea regulei de interpretare care voește că, la caz de îndoeală,
convenţia să fie interpretată în contra creditorului şi în favoarea
debitorului (Art. 983): 5) „Semper în obscuris, quod minimum est
sequimur.* (L. 9. Dig. Lib. 50. Tit. 17.)
5

Pand. Fr. II. 8159 urm.— Astfel, nu s'ar putea da unui legat condiţional efectele unui legat pur și simplu. Cas. Fr. D. P. 84.1.
247. Jurisprudenţa franceză a făcut numeroase aplicaţiunia acestui
princip. Vedi Repert. Dalloz. Supplement. Tom. V. Disp. 847.
2 Pand. Fr. IL. 8160 urm. Laurent. XIV. 162. Cas. Fr. Pand. Pâriod.
89. 1. 173. Comp. Cas. Fr. D. P. 52. 1. 166. Vedi L.67 $ 9.Dig.
“Lib. 31, de legatis, II.
— Vedi şi L. 10. Cod. Lib. 6. Tit. 42, de fideicommissis, unde se dice: „Verbum volo, licet desil, tamen quia
additum perfectum sensum facil, pro adjecto habendum est.“ Mai

vedi încă L. 7. Cod. Lib. 6. Tit.23; —L. 1 $ 6. Dig. Lib.28. Tit.
5, care gice: „Divus Pius rescripsit, illa uxor mea esto, înstitutionem valere, licet deesset heres.“
.
3) Pand. Fr. Il. 8167 urm. Demolombe. XXI. 742. Aubry et Rau. VI.
$ 712, p. 141. Mass6-Vergâ. III. p. 255, text și nota 4. Duranton.

IX. 364. Comp.

D. P. 54. 2. 216 și Pand. Period. 88. 2. 235.—

Contră. Laurent. XIV. 163.
4) L. 13. Dig. Lib. 34. Tit. 5. — Vegi şi L. 10. Pr. Dig. Lib. 5. Tit.
2, de inofficioso testamento. Comp. L. 12. Dig. Lib. 50. Tit. 17,
unde se prevede că, în testament, voința testatorului se interpretă
întrun mod favorabil: „In testamentis pleniăs voluntates testantium
interpretantur. “
|

5) Pand. Fr. IL. 8171 urm. Duranton. IX. 368, 369. Demol. XXI. 742.
Aubry

et Rau. VI.

$ 712, p. 142.

Mass6-Verge. III. p. 255,

256.

Art. 983.
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de asemene

III.

în favoarea

moșteni-

torului şi în contra legatarului, de câte ori ea va esista în privinţa, îndeplinirei formalităţilor legiuite ale testamentului. (Vegi
supră, p. 413, nota 1.)
2 -0 altă regulă de interpretare aplicabilă testamentelor, ca
şi contractelor, este acea prevădută de Art. 979, după care termenii susceptibili de două înţălesuri, se înterpretă în înțălesul ce
se potrivește mai mult cu natura actului. !)
3” In fine, toate disposiţunile făcute în folosul aceleași perşoane care n'ar fi independente unele de altele, ci ar avea între
ele o legătură oare care vor fi, la caz de îndoeală, interpretate
unele prin altele, dânduse fie-cărei din ele înțălesul ce resultă

din actul întreg. ?) (Art. 982.)
Interpretarea,
testamentului prin acte
exterioare.

„ Naşte însă întrebarea dacă, în casurile în care judecătorii
sunt chemați a interpreta voinţa testatorului, trebue să se aibă
în vedere numai împrejurările care resultă din însuși testamen-

Controversățul,
. sau dacă această voință pate fi interpretată prin fapte este-

rioare străine de actul ce se interpretă ? Mai multe sisteme sunt
în presenţă. Curtea de casaţie din Francia respinge în toate caLaurent. XIV. 163. Comp. D. P. 71. 2. 24.— „Considerând, dice
curtea din București, că regulele de interpretarea voinţei testatorului sunt cele din materia obligaţiunilor, și după cum în convențiuni, interpretarea, la caz de îndoeală, trebue făcută în interesul
debitorului (L. 9. Dig. Lib. 50. Tit. 17, de regulis juris), tot așa,
şi în materie de testament, la caz de îndoeală, testamentul trebue
interpretat în contra legatarilor şi în favoarea moștenitorului, care
este debitor al legatului, adecă să aplicăm în materie de testament Art. 983 C. C. „In dubio, pro herede respondendum.... heredi

parcendum.“

')

(Dreptul

pe

constitue

o substituție

1889,

No.

34,

ultimul

considerent,)

Pand. Fr. IL. 8177 urm. — Astfel, în caz de îndoeală

testamentară

oprită

dacă clausa

(Art. 803), sau

dacă

ea

cuprinde numai legate alternative, ea, va, fi interpretată în acest
din urmă sens. C. Paris. Pand. Period. 88. 2. 235. Cas. Fr. D.P.
175. 1. 485. D. P. 93. 1. 117. Troplong. IL. 117. Massc-Verge. III.
p. 183, text și nota 6. Aubry et Rau.VI $ 694. 2%, p. 25. Duranton.
VIII. 43. Demolombe. XVIII. 157. Laurent. XIV. 488.
2) Duranton. IX. 365 urm. Laurent. XIV. 155. — În caz însă când
în
același act, două sau mai multe clause ar fi în contradicere,
ambele vor remânea, fără efect: „ubi pugnantia inter se în testamento

Juberentur, neutru: ratum est.“ (LL. 188. Dig. Lib. 50. Tit. 17.)—
In caz însă când testatorul n'ar fi înţăles ca ambele disposiţii

să și producă efectele lor, clausa din urmă va abroga pe celaltă
:
„Clari et aperti juris est, în fideicommissis posteriores voluntates
esse firmiores.*

(L.

19.

Cod.

Lib.

6.

Tit.

Cu atât mai mult deci, clausa posterioară
terioară, dacă clausele contradicătoare au

42, de

fideicommissis.)

va revoca pe cea anfost cuprinse în acte

deosebite. (L. 3. Cod. Lib. 6. Tit. 36, de codicillis.) Duranton. TX. 366.
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surile ori ce dovadă luată în afară de testament,!) pe când Curtea,

de

casaţie

din

Belgia

vent că nici o lege nu
„voinţa testatorului de a
ce interpretează. ?)
Ambele păreri sunt
neapărată. In adevăr, de

admite

principiul

contrar,

sub

cu-

opreşte pe judecătorii care interpretă
recurge la împrejurările străine de actul
însă prea absolute şi o distincţiune este
câte ori este vorba de a reconstitui un

testament, precum, de esemplu, în casul în care ar trebui să se
stabilească adevărata data a testamentului olograf, spre a fi substituită acelei - eronate, nu mai încape îndoeală că judecătorii nu
vor putea să recurgă la împrejurări externe, ci vor trebui nea-

părat să aibă în vedere esclusiv numai substanţa actului, din care
să deducă voința, testatorului: ez îpsomet testamento... ex propriis verbis testamenti.. non aliunde, non extrinsecus, după cum
se esprimă Dumoulin. De câte ori însă o disposiţie testamentară,

regulară în privința formelor, este întunecoasă sau îndoelnică, de
atâte ori, judecătorii vor putea, să interprete voința testatorului şi
să coroboreze prin probe externe dovedile trase din însuși substanța, testamentului. 2) Imprejurările străine nu vor putea deci fi
invocate pentru a se căuta şi afla voința testatorului de cât în
mod

accesor,

atuncă

această

când

voință

va, resulta

mai

întâi

şi

în mod principal dia însuşi termenii testamentului. *)
Deci, dacă pentru a se interpreta intenţiunea testatorului,
ar fi necesar de

a se asigura

despre

esistența.

unor fapte care ar

fi contestate de părți, judecătorii ar putea să constate aceste fapte,
chiar prin proba testimonială. 5)
In ori ce caz, de câte ori este vorba de a se constata voinţa testatorului, judecătorii fondului sunt suverani apreciatori,
şi apreciarea lor nu este supusă controlului curței de casaţie. 6)
„
Puterea de interpretare pe care curtea de casaţie a recu1) Vegli decisia din 1818, citată textual

în Demolombe (XXI. 37) și

în Laurent (XIII. 129). Vedi această decisie și în Repert. lui Dalloz.
Dispositions entre vifs. 3493, p. 1006, în notă.
2) Veţi Laurent. XIV. 157. Comp. D. P. 73. 1. 104.D.P.80.2. 134.

5 Demol. XXI. 36 urm. Comp. Laurent. XIII. 128 urm. și XIV.156 urm.
*) Cas. Fr. D. P. 85. 1. 317. D. P. 92. 1. 279. Laurent. XIV. 161.
5)
€

Pand. Fr. II. 8192 urm. Comp. C. Douai. Pand. Pâriod. 88. 2. 117.
Laurent. XIV. 161. Aubry et Rau. VI. $ 712, p. 141. Duranton.

[X. 373, p. 358, 359.

Pand. Fr. Il. 8217 urm. Demolombe. XXI. 738. Aubry et: Rau.
VI. $ 712, în fine. Cas. Rom. Bulet. 1863, p. 223. Dreptul pe 1888,
No. 57. Pand. Pâriod. 87. 1. 222. Pand. Period. 88. 1. 73 şi 322.
Pand.

Period.

89. 1. 173

şi 528. D.

P. 89.

1. 379.

Pand.

1893. 1. 115. Vedi și nămolul de decisiuni citat în Pand.
nations)

II. 8219

șiin

Period.

Fr.(Do-

Râpert. lui Dalloz. Supplement, Tom. V, Disp,

849. Vedii şi supra, p. 483, text și noța 3,
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UI.

noscut-o în tot-deauna, în materie de testament, judecătorilor de
fond, nui autorisă însă de a denatura natura actului şi de a
substitui voinţa lor acelei a testatorului, căcă, în asemene casuri,
decisiunile lor ar fi anulate. 1) (Comp. Art. 37 $6 L. curţei cas.)
Aplicaţiunea
Aceste fiind principiile pe care judecătorii trebue să le aprincipiilor
de mai sus plice de câte ori vor avea a interpreta un legat, este greu de a
în practică. percurge, ipotezele multiple și diverse care sau înfăţoşat înaintea, instanțelor judecătoreşti. Astfel, curțile și tribunalele au avut
adese ori a cerceta ce a înțiles testatorul prin legatul tuturor
bunurilor mobile sau efectelor mobiliare, prin acel al universalităței bunurilor mobile sau imobile, prin valori mobiliare sau prin
toate mobilele sale, prin legatul unui fond de comerț sau a unui
portofoliu, prin legatul unuă dulup şi a obiectelor conținute în el,
prin legatul une; rente, a creanţelor sale, a tuturor proprietăților

sau a imobilelor

sale ete.

Judecătorii

ținând

samă

de intenţia

testatorilor au interpretat disposiţia lor când întrun sens, când
întwaltul, după împrejurările causei. Toate aceste decisiuni se pot

vedea, şi consulta cu folos în Pand. Fr. (donations) II. 8019
Despre

Art. 1023

urm.

din codul francez, eliminat de legiuitorul
nostru

(legatum

debiti).

Codul francez nu cuprinde de cât o singură regulă de interpretare în materie de legate, şi anume acea prevădută de Art.
1023, după care moștenitorul nu poate să impute asupra valorei legate ceea ce defunctul datorea, legatarului, în virtutea unei
alte cause. ?)

')

Legat de alimente.

Art.

813 Cod. Calimach, 672
Austriac, 846
Italian.

”

Pand. Fr. Il. 8245

urm. Cas. Rom. Bulet.

1863, p. 223

şi Dreptul

pe 1891, No. 77. Cas. Fr. D. P. 68. 1. 12. D. P. 1. 345.D.P.
80. 1. 69. D. P. 82. 1. 476.D. P. $4. 1. 353 și 388. D. P. 85.1.

317. D. P. 87. 1. 75. D. P.
1. 73. Pand. Period. 89. 1.
Vechile noastre legislaţiuni
de interpretare a legatelor.

pot fi contrarie

intențiunei

89. 1. 1] şi 378. Pand. Period. 88.
528.
cuprind din contra mai multe regule
Toate însă sunt, arbitrare, întru cât

testatorului.

Astfel,

pentru a nu ci-

ta de cât câteva esemple, Art. 813 din codul Calimach (672
Austriac) prevede că, în legatul de hrană, adecă de alimente, se
cuprinde

hrana,

îmbrăcămintea şi locuinţa, quia sine his ali corpus

non potest (L. 6. Dig. Lib. 34. Tit. 1), ear în legatul! de creștere,
se cuprinde, împreună cu creșterea bună şi potrivită cu starea
testatorului, și învățătura nevârsnicilor. Art. 846 din codul Italian,

cuprinde o disposiție identică.

Comp. și At.

879

din

noul

cod

Spaniol. (In cât priveşte întinderea legatului de alimente, vedi Art.
514—816 Cod. Calimach, 673 Cod. Austriac).
Legatul chelăriei. Art.
817 Cod.
Calimach.

In legatul chelăriei se cuprind toate cele de mâncat și de băut

ce testatorul gătise pentru sine, pentru femeea sa,
pentru toată familia sa. (Art. 817 Cod. Calimach.)

copiii

sei
|

şi
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De câte ori deci, un debitor a lăsat prin testament creditorului seu o sumă egală cu acea ce'i datorea (legutum debiti), legatarul va putea să reclame atât legatul cât şi creanţa sa, pentru că calitatea de creditor nu este incompatibilă cu acea de le-.

gatar, şi pentru că testatorul este presupus a fi făcut:o liberalitate,
întru cât el n'a manifestat o voinţă contrarie... si voluntas testatoris compensare volentis evidenter non ostenderetur. (L. 85.
Dig. Lib. 31, de legatis, Il.)
Lăsânduse

testatorul
Sub

bilele

legatum

cui-va o casă nu se înțălege și pojijia ei, dacă Legatul unei

nu va fi orânduit și aceasta.

legatum

mobilelor

cele trebuincioase

casei

(Art. 818 Cod. Calimach.)

se cuprind

numai

spre

mai

cu

podoaba

deosebire

locuinţei,

case.

mo- Legatul mo-

ear sub bilelor casei

legatum pojijiei se cuprind mai în deobşte şi acele spre iconomia At Gl
casei, afară de instrumentele unui meșteșug. (Art. 819 Cod. Calimach, 674 Cod. Austriac.) Astfel, curtea din Besancon a decis
că legatul unei

case

necesare pentru a
usul și mobilarea
8051. — Tot astfel,
tot ce se va găsi

cu mobilele

sale

nu

cuprinde

toate

mach 674
Abstriac.

mobilele*

locui în acea casă, ci numai acele destinate la
apartamentelor. D. P. 61. 2. 100. Pand. Fr. Il.
s'a decis că disposiţia prin care testatorul lasă,
în odaea sa și în mobilele acelei odăi, cuprinde

mobilele, nu însă și valorile incorporale conținute în acele mobile.
C. Rennes,
analogă,

3 dechembrie

s'a admis

1888. Pand. Fr. II. 8052.— Intro ipoteză

însă soluția contrarie.

D. P. 54.

1.

187.D.P.

73. 1. 248. Totul este deci o cestie de intenţie și de interpretare.
Sub numele de legatul pojijiei casei, nu se cuprind și cele unite Legatul pojicu zidire, nici cele ce rădicânduse strică faţa zidirei, precum suntiiei. Art. 820
dulapurile cele bagate în părete și altele asemene, nici cărțile, nici Cod. Galibiblioteca, nici îmbrăcămintea, nici armele, nici cele spre desfătare,
”
precum sunt fântâni zvârlitoare şi altele. (Art. 820 Cod. Calimach.)
Dacă sa lăsat legatul unui dulap mișcător sau sicriu, împreună Legatul unui
cu lucrurile

ce sunt întrânsul,

se înțăleg

numai

acele ce testatorul

dulap sau

obicinuea să ție acolo, ear nu și acele câte din întâmplare s'au pus Ant Bal Col
acolo din îndămână. (Art. 821 Cod. Calimach, 677 Austriac,) Curtea Calimach, |
din

Caen

a decis

ca legatul

unui

dulap

cu

tot

ce se

găsea

în- 677 Austriac.

lăuntru la moartea testatorului cuprinde şi creanţelea căror titluri
s'au găsit în acel dulap. D. P. 52.2. 217. Pand. Fr. Il. 8085 urm.
Legatul

lucrurilor

curgătoare

(lichide)

se dă împreună cu vasele Legatul lichi-

lor. (Art. 822 Cod. Calimach, 677, în fine, Austriac.)
delor.
Dacă testatorul lăsând legat o hotărâtă câtime de vin, sau de Hotărâtă câgrâu etc. va fi dis: de la cutare vie sau moșie, și de nu şe vatimea legaface acolo atâta cât a lăsat, atunci legatarul nu va lua mai mult
tului.
de cât s'a făcut. (Art. 823 Cod. Calimach.)
In legatul de juvaere, se cuprind petrele cele scumpe şi măr- Legate de
găritarele cele curate, ear în legatul podoăbă se cuprind celejuvaere şi îmfăcute spre împodobirea hotăritelor persoane. (Art. 824 Cod.. Ca- ppodobire:
limach.

Comp.

auro, argint
In legatul

Art.

678

Cod.

Austriac

şi Dig.

Lib.

34, Tit.

2, de

Calimach. |

etc.)
de aur

din afară îmbracate

și de argint, nu

se cuprind

cu aur şi cu argint, cum

iucrurile

cele

pe Legat de aur

nici monedile. (Art.

şi argint.

825 Cod. Calimach. Comp. Ant. 679 ab initio, Cod. Austriac.) Comp. Art. 625 0od.
L. 19 şi urm. [. 27. Dig, Lib. 34, Tit. 2, de auro, arginto ete.

”
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„ Această disposiţiune prin care legiuitorul interpretă voinţa
presupusă a testatorului este foarte juridică; de aceea, ea se
vede admisă atât în dreptul Roman
prin legea mai sus citată,

cât şi în codul

Calimach.

')

(Art.

810

corespundător

cu Art.

667

din codul Austriac.)
Ce trebue să decidem în legislaţia actuală, unde Art. 1023
din codul fr. n'a fost reprodus? Sar putea dice că acest text
având de scop curmarea controversei care esista în dreptul vechii
anterior, și în acelaș timp înființarea unei presumţiuni legale (juris tantum), asemene presumţiune de liberalitate nu poate să aibă
fiinţă, întru cât nu avem în această privinţă nici un text de lege.
Cred însă, cu toate aceste, că soluțiunea va fi aceeaşi la
noi ca și în Francia, şi aceasta nu atât prin aplicarea, Art. 810
Codul Austriac (Art. 679) mai adaogă încă că albiturile nu intră
sub denumirea de haine, nici dantelele sub denumirea de albituri,
ci sub denumirea de obiecte de toaletă. (Comp. L. 23 urm. Dig.
„Lib. 34. Tit. 2.) De asemene, sub denumirea de echipaje întră

Art. 679 Cod.
Austriac ne-&

reprodus în
codul Calimach

trăsurile,

Alte disposiţii din codul
Austriac nereproduse îu codul Calimach.
Legatul unei
moşii, cu toate cele de pe
densa. Art.
837 Cod. Calimach.

codul

mai

destinate

la usul

testatorului,

nu

însă

reprodus

în codul

Calimach,

precum

sunt

acele

relative

la

anțelor esistente (Ast. 668) ete.

Lăsânduse danie o moșie dimpreună cu toate lucrurile ce sunt
pe dânsa, nu se înțălege înarmarea moşiei, dacă n'au lăsat testatorul anume și pe aceste. (Art. 837 Cod. Culimaeh.)

În legatul de înarmarea

moşiei

se cuprind

cele trebuincioase

pentru lucrarea pământului, adecă: vite, unelte, cum și cele pentru adunarea de roduri, pentru cărat, așezat și păstrarea lor. (Art.
838 Cod. Calimach.) ete.
Codul Caragea cuprinde şi el câte-va regule de interpretare,
însă întrun număr
unei case cuprinde

mult mai mic. Astfel, după acest codice, legatul
ușele şi celelalte câte sunt încheate; el nu

cuprinde însă aşternuturile, de nu se vor numi şi ele. ete

(Art.

11 și 12, partea 4, cap. 4, pentru legat.) Mai vedi încă și alte
esemple în Art. 13 urm, loco cit.
Art. 1017 din codul Neerlandez prevede că, dacă testatorul a

1017 din

Olau-

legat, fructele

dez.

Dreptul
străin,

și hamurile

legatul unei prăvălii (Art. 675, 676), la, legatul banilor în numerar
care se întinde și la efectele publice (Art. 680), la legatul cre-

Regule de iuterpetare admise în codul
Caragea.

Art.

caii

şi caii de călărit, nici hamurile lor.
Acest codice mai cuprinde încă și alte disposiţiuni care nu s'au

sau

veniturile,

fără

a întrebuința

cuvintele

usufruct

sau uz, fondul va remânea în proprietatea moștenitorului, el fiind
dator a remite legatarului fructele și veniturile lui. Această soluţie poate fi însă contrarie intenţiunei testatorului. Comp. Laurent.
VI. 326 și Ante-proiect. de revisuire, III. p. 386.
Legiuitorul nostru neprevădând nici o regulă de interpretare a
legatelor, în toate ipotesele de mai sus tribunalele vor aprecia în

')

mod suveran care a fost intențiunea testatorului. Laurent. XIV. 164.

Art. 1023 din codul fr. se vede reprodus şi în legislaţiunile străine.
Vedi Art. 1018 cod. Olandez, Art. 845 cod. Italian, Art. 667 cod.
Austriac, Art, 873 cod Spaniol de la 1889 ete.
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neabrogat

(Art.

şi o urmare firească

1912),

a Art.

dar mai

978,

care,

mult

după pă-

rerea tuturora, este aplicabil şi la testamente. (Vedi supra, p. 493.)
In adevăr, testamentul fiind un mod de a dispune cu titlul
gratuit, este natural de a admite că acel care dispune în favoarea cui-va prin testament, a înţăles săi facă o liberalitate, ear nu
o plată pe care el era dator so facă, cu atât mai mult cu cât

calitatea de creditor

al testatorului

nu este

incompatibilă cu a-

cea de legatar. Legatul făcut unui creditor, departe de a constitui un nou titlu pentru creanţa primitivă, constitue din contra

titlul original a unei alte creanţe. Prin urmare,
n'a înţăles a gratifica pe legatar, ci a'i lăsa
legat, ceea ce'i datorea de mai înainte, fie

dacă

numai,
pentru

testatorul

cu titlul de
ai conferi o

dovadă scrisă pe care creditorul n'o avea, fie pentru a preface
înti”o obligaţie pură şi simplă o creanță condițională sau cu termen (Instit; $ 14. Lib. IL. Tit. 20), fie, în fine, pentru a face ca
creanța să nu mai poată fi contestată de moștenitorii sei etc., el
mare de cât so spue, şi voința sa se va esecuta ca o lege.))
Intru cât însă el n'a spus nimic, nu se poate crede, raţionalmente vorbind, alt ceva de cât că el a înţăles a face o liberalitate. Eliminarea Art. 1023 din codul francez nu are deci, cel puțin după părerea noastră, nici un interes practic, şi este probabil că legiuitorul nostru nu Pa mai reprodus, credându'l de prisos.
Despre

Legiuitorul
rea legatelor.

acceptarea

nu vorbește

Prin

urmare,

lele de la moșteniri,

şi lepădarea

legatelor.

nicăiri despre
vom

acceptarea şi lepăda-

aplica, în această

însă bine înțăles, numai acele

privință,

regu-

care cuprind

aplicarea dreptului comun, nu însă și disposiţiunile excepţionale
care nu pot fi întinse prin analogie şi care trebuesc strict măr-

ginite la casurile anume prevădute, în baza principiului cunoscut :
exceptiones sunt strictissime interpretationis.
1* Despre

Și

acceptarea

mai înainte de toate, în privința

remâne îndoeală că Art. 686 de la
cipiul tradiţional, admis și prin
după care nimine nu este silit a
este aplicabil şi la legate. Pentru
bue
2)

deci

legatelor.

o acceptare,

adecă

acceptaţiunei, nu

mai

moşteniri, care reproduce prinArt. 1022 din codul Calimach,
primi moștenirea fără voea sa,
ca un legat să aibă fiinţă tre-

o manifestaţiune

a voinţei

prin

care

Laurent. XIV. 164. Demolombe. XXI. 736. Troplong. NIL. 1972. Thiry.
II. 451. Pand. Fr. Il. 8567. $. Lescot. IV. 1510. Duranton. LX. 258,

Art, 686.
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”

legatarul consimte a se folosi de liberalitatea care "ia, fost. făcută.
(Laurent. XIII. 550. Pand. Fr. Donations. IL. 8683.)
Art. 689 prevede că acceptarea moștenirei poate să fie expresă sau tacită. Acest princip este general, pentru că acceptarea este un consimțământ, şi ori ce consimţământ poate fi expres
sau tacit. Prin urmare, el este aplicabil şi la legate, de unde resultă că acceptarea legatului poate fi atât expresă cât şi tacită.
(Laurent. XIII. 550.)
Consimţămentul expres putând în regulă generală să se manifeste fără existenţa unui act care să'l constate, acceptarea expresă a

legatarului poate să aibă-loc fără existenţa vre unui act autentic sau
privat, conform principiilor generale. Art. 689, după care acceptarea moştenirei este expresă când moștenitorul își însuşește titlul sau calitatea de erede într'un act autentic sau sub semnălură
privată, fiind o derogare de la principiile generale, nu este deci
aplicabil la legate. (Laurent. XIII. 550. Pand. Fr. Il. 8685 urm.)
Acceptare
Acceptarea unei moșteniri este, după Art. 689, tacită când
tacită. Art,
660. * primitorul ei amestecânduse în afacerile moștenirei (pro herede
gerendo) face fapte din acele pe care el mar putea să le facă de
cât. ca proprietar şi care lasă a se presupune neapărat, evidenter,
după cum se esprimă L. 42 $ 3. Dig. Lib. 29. Tit. 2, intenţiunea
de a fi moștenitor. ') Această disposițiune fiind aplicarea
principiilor

generale

relative

primească aplicațiune
legatarului

se va putea
legatul. 2)
Acte

Actele

conser-

vatorii.

Condiţiile

necesare p.

va

fi tacită

de

interpreta
curat

la consimțământul

și la legate,
câte

altfel

ori

el va

de cât

conservatorii,

tacit, trebue

să'și

de unde resultă că acceptarea

de

fi făcut

un

act

care nu

ca o voință de a accepta

îngrijire

şi de

administraţie

provisorie nu atrag însă neapărat acceptarea legatarului. (Art.
690.) (Laurent. XIII. 550.)
Acceptaţiunea, fie ea espresă, fie tacită, cere oare care con-

ca acceptarea Aițiuni,

fără,

de care

ea nu

poate

să aibă loc.

Astfel,

este

neapă-

să poată avearat ca legatarul să. aibă cunoştinţă de titlul în virtutea căruia
loc.
el este chemat a primi ceea ce 2X a lăsat defunctul, căci dacă el
ar primi ca dar între vii ceea ce i a fost lăsat ca legat, acceptarea n'ar putea să'l lege întru nimic. 2)

>

)

„Pro herede gerere videtur is qui aliquid facit

quasi

heres.*

20. Dig. Lib. 29. Tit. 2.) Vedi și Art. 1028 Cod. Calimach.
Astfel, faptul din

de la moștenitor
de a face acte

partea legatarului de a cere predarea

(L.

legatului

sau de la executorul testamentar, precum și acel
de proprietar

(Art. 691) atrag

a legatului. Laurent. XIII. 550, Pand. Fr.
Tom. III al Iuerărei noastre, p. 320

urm.

acceptarea

IL. 8688 urm.

tacită

Vedi şi

:) Laurent. XIII. 551. Pand. Fr. II. 8696.—L. 22. Dig. Lib. 29. Tit.

2, de udquirenda vel omiltenda hereditate, cuprinde o decisie identică
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să aibă loc de cât la moar- Momentul

tea testatorului, pentru că numai atunci se deschide

dreptul le- pân ace

gatarului. (Art. 802.) Legatul condiţional ar putea fi acceptat chiar să aibă loc.
înaintea îndeplinirei condițiunei, căci legatarul având necontestat Art. 802,
dreptul de a ceda şi de a dispune de dreptul seu eventual, pentru
a dispune de acest drept, el trebue să fie legatar, și el nu devine legatar de cât prin acceptaţiune. !)
Art. 789 din codul Calimach prevede că legatarul nu poate Legatarul
primi o parte din. legat şi alta s'o lepede, reproducând în această Poate Darprivință L. 38 Pr. din Digest. Lib. 30, de legatis I, unde se dice:te din legat.
legatarius pro parte adquirere, pro parie repudiare legatum non COntrovesăpotest, *) de unde resultă că atât la Romani, cât și în vechia
noastră legislaţiune, legatarul care acceptase numai pro parte era
considerat că a renunțat la legatul întreg, căci o parte din le-

gat: fiind lepădată, una nu putea în mod valid să fie primită
deosebit de celaltă. (Comp. [. 75. Dig. Lib. 29. Tit. 2.) Ce
trebue să decidem în -legislația actuală ? Troplong (III. 2153) aplică aceste texte şi astăzi. Principiul indivisibilităţei acceptaţiunei
fiind însă străin de materia legatelor, și ele fiind în princip divisibile, afară de casul bine înțăles, în care lucrul legat ar fi indivisibil, nimic nu sar opune astăzi ca legatarul să primească o
parte din legat, lepădând pe celaltă, dacă intenţia testatorului
ma fost alta. Totul este deci o cestie de fapt şi de intenţie. *)
[n cât priveşte însă moştenirea ab intestat, ea nu poate să
în privinţa aceluia, care fiind moștenitor ab intestat, şi în acelaşi
timp înstituit prin testament, făcuse o adiţie de ereditate, în ne-

cunoștința testamentului care'l instituise.

1) Laurent. XIII. 551. Pand. Fr. II. 8697.
— Vedi însă Merlin. Râpert.
Tom. 9. Legataire, $ 4, No. 5, p. 193. Troplong. III. 2152.
2) Vegi şi L. 4. Dig. Liib. 31, de legatis, Il, unde se dice: „Neminem
ejusdem

rei legate partem

velle, parten, nolle,

3) Laurent. XIII. 552. Demolombe. XXII.

verius est.“

331. Pand. Fr. Il.

Aceeaşi soluțiune ar fi a fortiori admisibilă

8700.—

în casul în care tes-

tatorul ar fi făcut prin acelaşi act mai multe legate deosebite aceluiaşi legatar: „Sed duobus legatis relietis, umun quidem repudiare, alțerum vero amplecti posse, respondetur,“ (LL. 5. Pr. Dig.
Lib. 31, de legatis, IL.) Comp. Laurent, Demolombe. loco cit. Cas.
Fr. D. P. 56. 1.216. D. P. 74. 1. 457.
“Este însă de observat că, la Romani,

legatarul

nu

putea să pri- Deosebire în-

mească legatul pur și simplu, lepădând pe acel care impunea o tre dreptul
sarcină : „Sed si unum ex legatis onus habet et hoc repellatur, non Roman pă

idem dicendum est.“ (L. 5 $ 1. Dig. loco cit.) Vegi şi DL. 22. Pr.

Dig. Lib. 40. Tit. 5, de fideicom. libertatihus. Astăzi, asemene distincţiune nu mai este admisibilă, și legatarul ar putea să primească legatul pur şi simplu și să lepede pe acel cu sarcină, afară de
casul când ambele legate n'ar face de cât unul, sau când testatorul
ar fi manifestat o intenţie contrarie. Comp. Demol. XXII. 331.—
Contrâ. Troplong. III, 2153,

ua.
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aibă loc numai pro parte (Art. 1037 cod Calimach), pentru că
nu se poate pricepe cum moștenitorul ar represinta pe defunct
numai pentru o fracțiune a bunurilor sale. 1)
Am vorbit pănă acum numai de acceptarea din partea le-

partea moş- Sâtarului.

Dacă

el a murit,

în urma

deschiderei

legatului,

fără a

tenitorilor le-se fi pronunțat încă, moștenitorii sei vor putea să primească sau
s
"să lepede legatul, fie care pentru partea sa, chiar dacă ar fi vorba
de un legat universal: Feredes legatarii possunt pro parte adquirere, pro parte vepudiare legatum. (Î. 38. Pr. Dig. Lib. 30,
de legatis, 1. 2)
Efectele acAcceptaţiunea legatului produce aceleaşi efecte ca şi accepta-

ceptaţiunei. pea unei
dată

nu

moşteniri,

mai

poate

de unde

în urma

resultă

că acel

să renunțe,

care a acceptat o

pentru că, prin

acceptare,

el a exercitat dreptul seu. 3) Semel heres, semper heres. *)
Legatarul nu va putea să revie asupra acceptaţiunei sale de
cât când ea ar fi fost viciată prin eroare (substanţială), violenţă
sau dol, sau când ea ar fi fost făcută de un incapabil (Art. 694),
în care caz el va putea să renunţe, dacă a parvenit să anuleze
acceptaţiunea conform dreptului comun. 5)
2* Despre

lepădarea

legatelor.

Lepădarea legatelor fiind o instrăinare, nu poate să emane
de cât de la o persoană capabilă, acei incapabili neputând
renunța, de cât prin persoanele chiemate a lucra în numele lor

sau ai asista. *) (Art. 199, 405, 406,

687, 815.)

Ca și acceptarea, ea nu poate să aibă loc de cât în urma
morței testatorului. (Art. 702, 802, 965.) (Demolombe. XXII. 330.)
Care sunt însă formele renunțărei ?
În privinţa legatului particular sau singular, toată lumea admite că renunţarea nu este supusă la nici o formă, şi că ea

poate să fie atât expresă cât și tacită.

1) Laurent. IX. 426. Demol. XIV. 356. Vedi şi Tom. III al nostru, p. 338.

2) Comp. Art. 692, 693. Vedi Demolombe. XXII. 332. Pand. Fr. Il. 8704.
3) Laurent XIII. 552. Troplong. III. 2149. Pand. Fr. II 8705 urm. —
Vegi însă Demolombe. (XXII. 334) care distinge pe nedrept între

legatul cu sarcină și acel fără sarcină.

*) „Quod adquisitum est, repudiari non potest“ dice L. 1$ 7. Dig.
__Lib. 38. Tit, 9, de successorio edieto.
*) Demolombe. XXII. 335 urm. Laurent. XIII. 553. Pand. Fr. II. 8705.
„ Ve şi Tom. III ai lucrărei noastre, p. 330 urm.
*) Pand. Fr. IL. 8711. Troplong. III. 2154. Demolombe. XXII. 326.
Comp. L. 11. Dig. Lib. 26. Tit. 8 și L.5 $8. Dig. Lib. 27. Tit.

9.—Femeea

măritată

n'ar

moștenire ab

intestat,

de cât cu

putea

deci

accepta un

autorisarea

legat, ca şi o

barbatului

seu

sau a

justiţiei. (Art. 199, 687 $ 1.) Tribun. Paris, la 9 Mai 1890. Pand.

Fr. ÎL. 8746.

|

|
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și acele cu titlul uni- Renunţarea :

Versal, se susține că renunţarea trebue. să se facă la grefa tribut

nalului, conform Art.

695, pentru că legatarii universală şi acei cu versale sau

titlul universal sunt loco heredum. (Art. 650 şi 897.)!)
părere

este

însă

inadmisibilă,

pentru că renunțarea

Această, Su til uni-

fiind, ca, și

troversă,

acceptarea, o manifestaţie a consimțământului, ea trebue să
fie
validă, îndată ce este neîndoelnică, chiar în lipsă de solemnitate.

Art. 695, care face din renunțarea la moștenire. un act solemn,
fiind o excepţiune și o derogare la principiile generale, nu este
aplicabil

la legate,

și

renunțarea

poate

fi,

în asemene

materie,

ca şi acceptarea, atât expresă cât și tacită, *) dovedinduse conform principiilor generale expuse la titlul obligaţiunilor. (Art.
1169 urm.)
Renunţările nepresupunenduse însă nici o dată (Art. 695) și Renunţarea
ele resultând numai din declaraţiunea expresă a părţilor sau din este de fat
fapte positive ce nu lasă nici o îndoeală asupra intențiunei lor, %)

legatarul

nu va, fi considerat

că a renunţat la, dreptul seu

de cât

atunci când actul din care se deduce renunţarea nu este suscep- .
tibil de o altă interpretare. *) Renunţarea atârnă deci de împreJurări, și fiind vorba în specie de o cestie de fapt, decesia care
interpretă intenția legatarului scapă de controlul casaţiei. (Cas.
Fr. D. P. 77. 5. 278, No. 15.)
')

Demolombe.

2)

IV. 194 bis II. Comp. Curtea din Riom. D. P. 62.2. 146.
Laurent. XIII. 554. Pand. Fr. Il. 8714 urm. Pothier. Don. fest.
No. 317. Thiry. II, 485, p. 478. Pelissi6 de Rausas. Iiberalitâs en- -

XXII.

327.

Aubry

et Rau.

VI

$ 726, p. 199.Troplong.

III. 2155. Petrescu. Zest. p. 671. Arntz. Il. 2169. Vegi și Demante

-

tre Epouz, p. 161. Tot în acest sens se pronunță și jurisprudența. Vedi
D. P. 57. 1. 425. D.P.60.1. 119, 120. D. P. 62. 1.450. D.P.
65. 1. 477. D. P. 74. 5. 308.D.P.83. 2. 111.D.P.85.2.78 şi 180.

%)

Altă dată, și renunțarea la moștenire putea fi tacită... et alio
gquovis judicio voluniatis. (L. 95. Dig. Lib. 29. Tit. 2.) (Art. 1034
Cod. Calimach.) Vedi Tom. III al lucrărei noastre, p. 338, nota 1.

C. din București.

jactare
*)

Pand.

Dreptul

presumitur.
Fe,

IL. 8717

pe

1888, No. 72, p. 580. Nemo

Vedi Tom. III, p. 337, nota 3.

urm. Laurent.

XIII.

555.

Demol.

XXII.

res suas
328.

S.Imprejurările

Lescot. V. 1680. Troplong. III. 2157. — Astfel, consimțământul le- care ar putea
gatarului la înstrăinarea lucrului

legat (L. 120. $ 1. Dig. Lib. 30,

constitui o

de legatis, |;—L. 88 $ 14 și L. 84 $ 2, Dig. Lib 31, de legatis II), renunțare

ar putea, constitui,

după împrejurări,

o renunțare tacită. ' Troplong.

III. 2156. Laurent. XIII. 555. Pothier. Don. fest. 317. Pand, Fr.
II. 8721. Demolombe. XXII. 328. Tot astfel ar putea fi considerat
și refusul din partea lui de a achita sarcinele legatului. Comp.
Demolombe. XXII. 328. Pand. Fr. 11. 3721.—Nu trebue însă să confundăm abstenţiunea, care ar resulta din tăcerea şi inacţiunea legatarului cu renunțarea care nu poate să resulte de cât din fapte incompatibile cu voința de a accepta. Curtea din Caen (16 no-

embr. 1860) Pand. Fr. Donaftions. IL. 8719.

83
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CODUL

CIVIL.— CARTEA

III.—TIT. II.— CAP. V.—S-a INI,

„regatul nu „O dată ce am admis că. renunțarea poate fi expresă sau taprimi. în ur-Cită, întocmai ca şi acceptarea, trebue să aplicăm principiile relaDat
-Jui,

tive de la acceptare, de unde resultă că legatarul care a renunţat la dreptul seu nu mai poate în urmă să primească legatul,

afară de casul când renunțarea ar fi anulată pentru causă de incapacitate, sau pentru viciuri de consimțământ (eroare, dol și violenţă.) (Art. 953 urm.) Cu alte cuvinte, trebue să aplicăm la renunţare ceea, ce am dis în privinţa acceptărei. !)
Art. 701 nu
Legatarul n'ar putea, în urma renunţărei sale, să mai pri-

Eeaiblică
la mească
troversă.

legatul, chiar dacă el iar fi fost încă primit de nimine,

pentru că, prin renunțare, el a exercitat dreptul seu. Art. 701 de
la moștenirile ab intestat nu este deci aplicabil la legate, pentru că această disposiţiune fiind excepţională trebuește, ca toate
excepțiunile, mărginită la casurile anume prevădute și nu poate fi
întinsă prin analogie la moștenirea testamentară care constitue o
derogare de la moştenirea legitimă. 2) „Quod enim semel repudia-

tum, redintegrare minime concedimus.“ (L. 7. Cod. Lib. 6. Tit. 46.)
Efectele reRenunţarea la uu legat, ca şi renunțarea la o moștenire ab
nunțărei. intestat, fiind un act unilateral, îşi produce efectele sale, ca și
acceptarea, erga omnes, dacă ea
rali şi absoluți. Se înțălege însă
rîrea care ar admite renunțarea
ţilor care au figurat în instanţă.
Dreptul creLegatarul are facultatea de
gatarului de gatul.

oa

In acest

renunţarea,

fraudaloasă, TIlOT

l0r,

din urmă

dacă
și să

a, fost făcută în termeni genecă, la caz de contestare, hotăn'ar putea. fi opusă de cât păr5) (Art. 1201.)
a accepta sau de a lepăda le-

caz însă, creditorii

ea a fost făcută
accepte

legatul

lui ar putea

să atace

cu viclenie în paguba

dreptu-

pentru

debitorul lor. *) Art.

699

Art. 699, 975.de la moșteniri este aplicabil la legate, pentru că el nu este de
cât aplicarea unui princip general înscris în Art. 975 în materie de
acţiune pauliană. 5) (Comp. Art. 1286 Cod. Calimach, 953 Austr.)
)

Laurent. XIII. 556. Pand. Fr. Il. 8738. Demolombe. XXII. 335.
Vedi și supră, p. 502.—Legatarul ar putea însă să accepte legatul, dacă elar fi renunţat în scop numai de a frauda legea timbrului,

pentru

că

asemene

renunțare

frauduloasă

implică

tocmai

o acceptare. Laurent. loco ct.
>) Laurent. XIII. 557. Pand. Fr. Il. 8736. Pelissi6 de Rausas. op.cit.
p. 161.—Contră. Demolombe. XXII. 333. Troplong. III. 2158. Aubry et Rau. VI. $ 776, p. 199. Comp. Cas. Fr. D. P. 60. 1. 118.
3) Laurent. XIII. 558. Pand. Fr. IL. 8741. — Dacă renunţarea s'a făcut prin 0 convenție, ea nu'și va produce efectele sale de cât în
privința părților contractante. (Art. 969.) Laurent, loco cit.
*) După Laurent (XIII. 559), creditorii n'ar avea nevoe pentru a ac-

cepta

legatul de autorisarea

justiției,

fiind

că

Art. 699

ar cu-

___prinde, în această privință, o derogare la dreptul comun.
5) Laurent. XIII. 559. Pand. Fr. IL. 8742. Troplong. III. 2159. Demolombe.

C. Rouen.

XXII.

337.

Aubry

et Rau.

VI $ 726, p. 199.—Vedi

D. P. 67. 2. 9.—Creditorii donatarului

însă

n'au însă calita-

DESPRE LEGATUL UNIVERSAL, —ART. 887, 888.
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Impărțirea legatelor.
Art. 887.—Se poate dispune prin testament de toată sau de o
fracțiune din starea cui-va, sau de unul sau mai multe obiecte determinate. (Art. 802, 856 urm. 888 urm. 894 urm. 899 urm. C.C. Art.
1002 C. Er.)

Legatele sunt astădi de trei feluri: universale (Art. 888
urm.), cu titlul universal (Art. 894 urm.), sau singulare (Art. 899
urm.) ori particulare, după cum se esprimă Art. 775.
Când testatorul dispune de toată !) averea, sa, legatul se dice
universal ;

când

el dispune

numai

de

o fracțiune

din

averea

sa,

legatul este cu titlul universal sau a unei fracțiuni de moştenire.
In fine, el este particular sau singular, de câte ori testatorul a,

dispus
Art.

numai

de

unul

sau mai

multe

obiecte

802, numaă

de

o parte

din

bunurile

astădi instituirea de moştenitor nu mai
eași

determinate.

Testatorul putând să dispue atât după Art. 887, cât și după
persoană,

poate să lese

şi legatari

sale,

de aici resultă, că

este necesară
şi moştenitori

şi că aceab intestat,

ceea ce era admis şi prin Art. 709 şi 711 din codul Calimach.
(554, 556 Austriac.) Regula romană, după care nimine, afară de
militari, nu putea să moară parte festat şi parte melestat este

deci

abrogată. ?)

această

In

cât priveşte

codul

Italian,

regulă este în vigoare şi astădi. 3)

se susține

însă

că

SECȚIUNEA. IV.
Despre

legatul

umniversal.— Noţiunile
caracterele luă.

acestui

legat şi

Art. 888.
— Legatul universal este disposiţiunea prin care testatorul lasă, după moartea'i, la una sau mai multe persoane, universalitatea bunurilor sale. (Art. 889 urm. Art. 1003 C. Fr.)
tea de a accepta o donațiune în numele debitorului
am vădut supră, p. 122, nota 3, pentrn că dăruitorul

seşte în viaţă și care n'are afecţiune

și pentru

lor, precum Creditorii
docare se gă- natarului nu

de cât pentru donatar, nu însă por acrepta

creditorii sei, ar putea foarte bine să nu primească ac- pre debite.

ceptarea creditorilor și să revie asupra actului care nu este încă
definitiv. Troplong. II. 2159.
1) Pentru ca testatorul să poată dispune prin testament de toată averea sa, trebue să nu esiste nici un moştenitor reservatar. (Art.
841 urm.) Comp. Art. 763 din codul Spaniol de la 1889.
2) Demolombe. XIII. 80 ter. Mourlon. Il. 525. Marcadă. III. 451.
Vedii și supră, p. 12.—La Romani, numai militarii puteau să moară
parte testat și parte netestat: „Jus nostrum non patitur eumdem

în paganis, et testato et întestato decessisse,

turaliter inter se pugna

earumque

est, testatus et intestatus.*

rerum

na-

(L, 7. Dig. Lib.

50. Tit. 17.) Vedi și Instit. $ 5. Lib. 1. Tit. 14, unde se dice:
„heque enim idem ex parte testatus, et ex parte intestalus decedere
|
potest, nisi sit miles,“

5) 'P. Huc, Le code civil Ialien et le code Napolton.—Vegi însă Buniva. Delle

sucecessioni, p. 10.

rului lor.
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legatului universal.
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CIVIL. — CARTEA

III. — ŢIT, Il.— CAP.

V.— S-a IV.— ART. 888,

Legatul universal este disposițiunea testamentară prin care
testatorul lasă eventual, la una sau mai multe persoane, universalitatea, bunurilor ee el va avea la moartea lui. 1) Cuvântul eventual
trebueşte adaos la text, fiind că ceea ce trebue să se considere,
pentru a se şti dacă legatul este sau nu universal, n este resultalul ce va produce legatul, ci întinderea vocațiuueă legatarului.
Ceea ce caracterisă deci legatul universal este vocațiunea legatarului la aniversalitatea bunurilor care vor compune patrimoniul
testatorului la moartea sa.'2) Astfel ar fi disposiţiunea concepută
în termenii următori: „las lui X toată averea mea, sau las lui X
toată averea, ce voi avea la moartea mea.“ „Instituesc pe X moştenitorul meu sau voesce ca cutare să fie legatarul meu.“ ete. Nu
este chiar nevoe de a întrebuința cuvintele „legatar universal,“
pentru că, precum
foarte bine observă curtea de casaţie din
Francia (D. P. 52. 1. 136), rânduirea unui legatar nu este as- .
tăgi supusă întrebuințărei unor termeni sacramentali sau unei
formuli determinată, precum era altă dată la Romani, înainte de
Justinian, 5) ci este de ajuns ca testatorul să fi manifestat în
mod clar şi neîndoelnic intenţiunea de a transmite esclusiv persoanei gratificată universalitatea bunurilor ce el va lăsa la moartea sa.*)
Se poate chiar întâmpla ca testatorul să fi calificat legatarii
sei de universală, şi cu toate aceste, din clausele testamentului, să
resulte că această espresiune a fost impropriu întrebuințată de

dânsul. (Cas. Fr. D. P. 58. [. 334.)
tâmpla

ca persoana,

calificată

Sar

legatar

putea de

universal

asemene în-

să nu

fie în rea-

litate

de cât un esecutor testamentar. (C. Orlâans. D. P. 70. 2. 90.)
De câte ori deci termenii testamentului vor lăsa o îndoeală
oare care asupra voinţei testatorului, de atâte ori va interveni
apreciarea judecătorului care va determina dacă persoana înstituită are vocâţiunea, la universalitatea bunurilor defunctului. În
caz când legatarul va, avea, cel puţin eventual, această vocaţiune,
el va fi un

legatar

universal,

ear

în

caz

contrar,

un legatar

cu

titlui universal sau cu titlul particular.
1) Prin universalitatea bunurilor se înțălege complexul tuturor drepturilor din care se compune un patrimoniu, care este susceptibil de
mărire

sau

de

micşorare

și care

cuprinde

sau imobile, corporale sau incorporale,
parți testatorului în momentul fucerei
care “i vor aparținea

2) Comp. Cas. Rom.

în momentul

„EL

certa

quedam

(Instit. $ 2. Lib.
Uipian

(Prag.

Tit.

bunurile,

mobile

morțel sale. Pand.

Fr. Il. 8251.

Dreptul! pe 1891, No. 77. C. Bucureşti, în con-

siderentele sale. Dreptul
3)

toate

și nu numa acele care atestamentului, dar și acele

verba

pe 1889, No. 34, p. 272.
cuiqne

II. Tit. 20.)

generi

Vedi

24, $ 3 urm.)

legatorum

diversele

significabantur.“

formule

arătate în

şi Instit. lui Gaius, II $ 192 urm.

Vedi şi supră, p. 484,nota 2.
*) Laurent. XIII. 506. Pand. Fr. II. 8272

urm. Demolombe. XXI. 545.

Comp. curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1889, No. 75, p. 604.
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par a pune
ează

și mai

princip

statornic

suveran,

are
sau nu caracterul
.
instanţele

de

fond au

după

însă,

cu toate

cu

888.
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că instanţa de fond apreci-a se şti dacă

intenţia

testatorului,

dacă

unui legat universal. ') Este
.

o putere

este vorba de a se aprecia
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franceză

ca un

în mod

LEGATUL

aceste,

suverană

intenţia
nu mai

de apreciare

testatorului
puţin

un

legat Sau SEE i

adevărat
că „Sub
versalcontrolul
cade
A
de

câte

ori casaţiei. Con-

(vedi supra, p.

adevărat

este

troversă.

că ces-

tiunea de a se şti care este adevăratul caracter a unei disposiţii
testamentare, privită din punctul de vedere al textelor care definesc

diversele

specii

de

legate,

este

o cestiune

de drept,

care

cade sub controlul curței de casaţie. Astfel, curtea din Bucureşti, interpretând voința testatorului, considerase ca un legat universal

clausa

prin

care

un. testator

lăsase

pe soția

sa

„dese-

verşită clironomă pe starea sa“ (Dreptul pe 1891, No. 24), şi
curtea de casaţie a casat această decisie, argumentând că din
termenii festamentului nu se poate deduce voinţa testatorului de
a. lăsa soției sale

ca astfel

ori

ce avere

ar remânea

la moartea

legatul să fie universal, ei că, din

les ai lăsa de cât averea

prevădută

contra,

sa, pentru

el n'a

înţă-

în testament, de unde resultă,

că curtea de fond calificase reu legatul şi deci violase legea. ?)
Sunt considerate ca legate universale, următoarele:
10 le- Exemple de

gatul tuturor mobilelor şi a tuturor imobilelor (Art. 461); 20 le- IEate unigatul nudei proprietăţi a tuturor bunurilor, pentru că usufructul
fiind un drept vremelnic se va stânge odată (Art. 557) şi atunci
legatavul

va

avea

proprietatea

deplină

a averei

întregi; 2) 3* le-

gatul tuturor bunurilor care vor fi disponibile la moartea testatorului, căci, în asemenea caz, toate bunurile testatorului putend
fi disponibile la moartea sa, dacă nu esistă moștenitori reser1)

Cas, Rom.
vești.

Dreptul pe 1882, No. 44 şi pe 1888, No. 54. C. Bucu-

Dreptul

pe

1883, No.

37, pe anul

1891, No. 24 (decisie easată.) Comp.
P. 77.

2)

1.p.

1889,

No.

34 și pe

anul

Cas. Fr. D. P. 79. 1. 220.D.

55.

Vegi Dreptul pe 1891, No. 77. Comp. Aubry et Rau. VI. $ 714,
în fine. Demol. XXI. 528. Pand. Fr. [1. 8249. Comp. Cas. Fr.D.

P. 58. 1. 334.—Cestiunea de a se şti dacă o disposiţie testamen-

tară este făcută cu condiţiune sau cu termen este earăși o cestie
de drept, şi prin urmare, supusă controlului curței de casaţie.
Cas. Rom. Dreptul pe 1881, No. 63.
3) B. Lacantinerie. II. 580, 596. Laurent. XIII. 518. Demolombe. XXI.
538. Arntz. Il. 2046. Thiry. Il. 428. Demante. IV. 144 bis 1V.
Pand. Fr. Il. 8345. Duranton. IX. 189. Comp. D.P. 78. 2. 231.
D. P. 71. 2. 106.

D. P. 73. 1. 233,

Legatul usufructului averei întregi (Art. 550)este un legat parLegatul
ticular, fiind că el nu dă drept la toate bunurile testatorului, ci usufructului
numai la, folosința viageră a acestor bunuri. (Vedi înfră, esplic. eg
|
Art. 894 $ 2.)
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vatari, legatarul are o vocaţiune eventuală la
functului. *)
Legatul tuLegatul tuturor bunurilor ce testatorul
turor bunurilorce testa. Mentul facerei testamentului nu este însă
torul ar po- pentru că, în caz de a dobândi testatorul alte

ar poseda în moun legat universal,
bunuri, ele nu se

mentul face- VOt

intestat.

seda

in

mMo-

cuveni

legatarului,

ci moștenitorului

toate bunurile de-

ab

Legatarul

rei testamen- ne având deci, în asemene caz, vocaţiune la universalitatea bunu"rilor ce defunctul va lăsa la moartea sa, nu poate fi un legatar
universal. ?)
Reducerea, eEfectele legatului universal pot să fie reduse prin esistenţa
fectelor lega-

tului univer-Moştenitorilor

reservatari

(Art.

847),

sau

altor

legatari

cu

titlul

sal prin pre-particular, însă dacă aceşti moştenitori, din o causă sau altă,
senţa altora. (noarte, refus sau incapacitate) nu ieu partea ce le a conferit,
legea sau voinţa testatorului, bunurile ce le ş'ar fi cuvenit cădând
în universalitatea. patrimoniului defunctului se vor cuveni legatarului universal.
Se poate înAcela care are vocaţiune pentru întregul patrimoniu al detâmpla
le- functului Y
aa
ivap
“ar
dacă
mar
:
gatarul ca uni
este
legatar universal,
chiar
dacă
n'ar
esista
pentrun
versal să nu dânsul nici un emolument. Astfel, dacă presupunem că defunctul
_
.
PRI
3
nimic din & lăsăt
ieei esenta.
0 avere de 100,000 lei,v un legatar universal și dece le
tea legată. gatari particulari, fie care pentru 10,000 lei, la caz de caducitate
a tuturor legatelor particulare, legatarul universal va lua întregul patrimoniu al defunctului; ear dacă toate legatele particulare
îşi produc efectele lor, legatarul universal nu va lua absolut nimic.
Aceste principii se găsesc foarte bine espuse într'o decisiune
Legatul păr.
ţei disponibile.

1) B. Lacantinrie. II. 580.— Tot pentru aceleași motive, trebue să
considerăm ca legat universal legatul prin care testatorul ar fi
lăsat partea sa disponibilă sau toată partea de care legea îi permite de a dispune,

chiar

dacă

în

momentul

facerei testamentului,

el avea moștenitori reservatari, căci legatarul are, în asemene caz,
vocaţiune

pentru

întreaga

avere,

dacă

la moartea sa, nu

esistă re-

servatari, totul fiind atunci disponibil. B. Lacantinerie. loco cit.
Thiry. ÎL. 428. Arntz. IL. 2046. Accolas. II. p. 545. Demol. XXI.
540. Laurent. XIII. 515. Pand. Fr. Il. 8310 urm. Troplong. III.
1784. Demante. IV. 144 bis III. S. Lescot. IV. 1320. Aubry et Rau.
VI $ 714,

p. 145.

Comp.

D.

P.

70.

1. 76.—

ar fi dis: „las lui X jumătate din partea

Dacă

n'ar fi universal, ci cu fiul universal, pentru
universalitatea bunurilor, ci numai o parte din

Legatul suc-

cesiunei cu-

venită, testa-

însă

testatorul

mea disponibilă,“

legatul

că el nu cuprinde
ele. Thiry, IL. 428.

Laurent. XIII. 522. B. Lacantinerie. IL. 596. Marcade IV. 96.
2?) Mourlon. II. 818. Thiry. II. 428, în fine. Maread6. IV. 98. Comp.

Cas. Rom. (ultimul considerent.) Dreptul pe 1891, No. 77, p. 615.

De asemenea,

legatul

unei

succesiuni

cuvenită

testatorului

n'ar

constitui de cât un legat particular, ori cât de mare ar fi această

succesiune, și chiar dacă ea ar constitui toată averea testatorului.
Pand. Fr. II. 8264. Demolombe. XXL. 584. Laurent. XIII. 531. Arntz.

II. 2067.

Duranton. IX 231. Maread. IV. 119. Vegi şi infră, es-

plic. Art. 894 $ 2.
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recentă a curţei noastre supreme

(afacerea Oteteleşanu-Kalender):

„Considerând, dice Inalta Curte, că pentru ca o persoană să poată
fi privită juridicamente ca legatar universal. se cere ca ea să

aibă vocaţiune,
a testatorului,

ce priveşte

adecă
şi ca

să fie chemată ca, după încetarea din viaţă
continuatoare

patrimoniul,

să vadă

a persoanei

acestuia

în ceea

întrând în patrimoniul

seu în-

tregul patrimoniu al persoanei decedate; că, pe lângă această
întrare a averei testatorului în patrimoniul legatarului, legea ne

maj cerând, ca condiţiune
verea
rează

a existenţei calităţei de legatar, că a-

legată să şi remână în patrimoniul legatarului, se învedecă profitul pecuniar al acestuia, emolumentul, cu toată im-

portanţa lui practică din punctul de vedere al ucceptaţiunei sau
lepădărei legatelor, nu a fost privit de lege ca condiţiune esenţială
a validităţei

lor

că, prin

juridice;

urmare,

nostru,

în dreptul

o

persoană, căreia testatorul transmite, ca un continuator al seu
juridic, întregul seu patrimoniu, e în toată puterea cuvântului un
legatar universal supus, o dată legatul acceptat, tuturor dreptuvilor şi îndatoririlor acestei calități, abstracţiune făcând de imprejurarea, că, în condițiunile în care e făcut legatul, sarcina ar
esclude a priori ori ce idee de emolument.“ 1) etc.
Prin urmare, ar fi validă disposiţiunea prin care un testaar lăsa universalitatea

tor

bunurilor

sale

unui

legatar

sarcina

cu

de a le vinde şi de a întrebuința prețul vândărei la înfiinţarea
unui stabiliment public, precumo şcoală, o biserică un spital ?) etc.,
şi în adevăr, instanțele noastre judecătorești au validat testamentul lui I. Oteteleșanu, prin care DI. I. Kalender a fost rânduit legatar universal cu sarcina de a înfiinţa un institut de fete române, unde ele să poată primi o creștere și o educaţiune simplă,
fără obiceiuri de lux. 3)
») Vegi Dreptul pe 1892, No. 25. Tot în acest sens se pronunţase atât tribun.

Ilfov (Dreptul

pe

1889,

No.

46),

cât şi curtea din Bu-

curești. (Dreptul pe 1891, No. 12.) Comp. și Cas. Rom. Dreptul
pe 1891, No. 77. Accolas. II. p. 544. Pand.Fr. Il. 825] urm. Thiry.
II. 428. Arntz. IL. 2045. B. Lacantinerie. Il. 579. Repert, Dalloz.
Supplement. Tom. V. Disp. 885, 886. Laurent. XIIL. 505, 509. Demolombe. XXI. 532, 535. Mourlon. II. 815. Comp. C. Bourges,
Angers şi Cas. Fr. D. P. 87. 2. 80. D. P. 86. 1.465.D.P. 89.
2. 4. Pand. Prod. 86. 1. 170. Pand. P6riod. 88; 2. 27.
2)

institui un legatar universal, cu sarcina

S'ar putea

chiar

legatarului

a averei

de a dis-

pune după bunul seu plac de ceea ce "i a fost legat, chiar dacă
testatorul ar fi avut în vedere întrebuințarea probabilă din partea
legate.

Dacă

testamentul

nu cuprinde

nici o

recomendaţie expresă sau tacită relativă la întrebuințarea banilor,
instituirea, este validă, fără a se avea în vedere întrebuințarea, ce

persoana, instituită a făcut sau va face cu lucrul
Toulouse (3 ianuar 1888.) Pand. Fr. Il. 8355.

legat.

Tribun.

3) Vegi atât decisiile române cât și acele străine citate în nota 1, precum
“şi conclusiile foarte însămnate în afacerea Oteteleşanu-Kalender
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Deosebire

- Nu trebue să confundăm

legatarul universal care are, pre-

între legata” cum am vădut, o vocaţiune la universalitatea, bunurilor defunctuşi esecutorullui, cu esecutorul

testamentar

care nu

are nici

o Vocaţiune ere-

testamentar. ditară, ci este un simplu mandatar. (Vegi înfră, esplic. Art. 910.)

N'ar trebui însă să se creadă că mandatul de esecutor testamentar este incompatibil cu calitatea, de legatar universal, căci
Sar putea foarte bine întâmpla ca testatorul să lese un legat parti-

cular

legatarului

seu

viciile ce el așteaptă

universal, cu titlul

de resplătire,

pentru

de la dânsul, ca executor testamentar. 1)

ser-

Legatul nu
S'ar putea crede că legatul încetează, de a, fi universal atunci
înceteazăde cad legatarul vine în concurență cu unul sau mai mulți moștesal când le- nitori reservatari,

al

pentru

ee ind hotărită de lege,

cu moşteni- pune, în asemene

că partea

sar

moștenitorilor

reservatari fi-

părea că testatorul nu mai poate dis-

caz, de cât de ceea ce remâne, adecă

de o frac-

(ori noiova- ţiune de bunuri, ceea ce ar constitui un legat cu titlul universal.

(Art. 894 urm.) Acest raţionament ar fi însă inadmisibil, pentru
că, pe de o parte, însuși legiuitorul presupune concursul legatarilor universali cu moştenitorii reservatari (Art. 889, 893), ear
pe de altă parte, legatul neproducând efectele sale de cât în momentul morţei testatorului, în acest moment poate să nu mai esiste moștenitori

reservatari,

fie

că

ei au

murit,

au

renunțat,

ori

sau făcut nedemni, și am vădut că este de ajuns ca legatarul
să
aibă un drept eventual la universalitatea bunurilor defunctului,
pentru ca legatul să, fie universal. 2)
Esistența mai
Definiţiunea, legatului universal,
aşa precum am dato, ne
multor lega- conduce la o consecinţă, anume prevăgută de Art.
888, că legasali. * tul universal poate să fie făcut la una sau la maj
multe persoane. Când sunt mai mulți legatari universali, fie-care are
drept
la averea întreagă, şi unul mărginește pe celalt în eserciţiu
l dreptului seu, făcânduse o împărțeală prin concursul lor
(concursu

partes fiuni). Fie-care legatar avend

vocaţiunea, eventuală la uni-

versalitatea bunurilor testatorului, partea, acelor
care nu voese
sau care nu pot să primească legatul sporeşte partea
celorlalți,
ale distinsului meu amic, Gh. Filiti, procuror general
la Inalta
Curte de Casaţie, publicate în Dreptul pe 1892, No.
25,
a făcut deosebita onoare de a invoca părerea noastră care ne
înaintea
Inaltei Curți.
1) O. Grenoble (14 fevr. 1887). Pand. Fr. Il, 835
— 4.
Clausa prin care
un testator ar institui un legatar universal,
pentru a uşura plata
legatelor lăsată de

dânsul, constitue o adevărată
universal, cu toate consecinţile sale, ear nu un
legatele particulare. C. Caen (22 april 1850).
*) Pand. Fr, II. 8308. Demol. XXI. 536. Thiry. IL.

instituţie de legatar
mandăt de a plăti

Pand.

Fr. IL. 8356.

428. Laurent. XIII.

514. Accollas. II. p. 545. Troplong. III. 1774. Petresc
Trib. Tutova, sub preşed. d-lui Sc. Popescu. Dreptul peu. Test. p. 286.
1886, No. 41.
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unul

din legatari

averea, întreagă. ') (Art. 929.)
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888,
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se presintă,

el va lua

Laurent. XIII. 505, 510. Pand. Fr. Il. 8262, 8288 urm. Mourlon. Casurile în
[1. 815. Arntz. II. 2046. Mareade. IV. 94. Cas. Rom. Dreptul pecare legatul

1881. No.

pe

1882, No. 44. C. București. Dreptul

59. — Remâne lăsat la mai

însă bine înţăles că pentru ca să fie mai mulți legatari universali, soane Pete
fie care din ei trebue să fie instituit asupra universalităței bunu- sau nu este
rilor defunctului, ceea ce ar fi, de es., atunci când testatorul ar gice : universal.
şi pe B

„înstătuesc pe A

bunurilor mele,

tuturor

asupra

sau

asu-

pra universalităței bunurilor mele; las sau dau lui A și lui B toate
bunurile mele.“ etc. In asemene cașuri,atât A și B sunt amândoi
legatarii mei universali, pentru că am dat fiecărui din ei speranţa,

de a lua averea mea întreagă. Dacă însă în loc de a da fie cărui
legatar vocaţiunea la averea me întreagă, am dis: „las jumătate
din bunurile mele lui A și celaltă jumătate lui B, sau las ori dau
bunurile mele lui A și ui B, la fie care pe jumătate,“ atunci am
făcut două legate cu titlul universal, fiind că fie care legatar nu

are vocaţiunea, pentru universalitatea bunurilor mele, ci numai pen-

tru un drept limitat și restrâns la jumătate din aceste bunuri. Ori
ce s'ar întâmpla deci, fie care legatar nu va lua

din

Mourlon.

mea.

averea

II. 816.

jumătate

de cât

et Rau. VI. $ 714, p. 145.

Aubry

Duranton. IX. 184. Arntz. II. 2047. Demolombe. XXI. 537. Thivy. IL.
Testamente. p. 285.

428. Petrescu.

Se

însă întâmpla ca testatorul să fi fixat partea fiecărui

poate

aceste,

şi cu toate

legatar,

el să fi înțăles

a face un

legat univer-

sal. Aceasta este o cestie de intenţie pe care judecătorii fondului
0 vor deduce în mod suveran din natura disposițiunei. Laurent.
XIIL. 511. Troplong. III. 1769. Pand. Fr. II. 8288 urm. 8301. Comp.
Cas. Fr. D. P. 79. ]. 33. D. P. 82. 1.55.
Dacă

testatorul

ar fi dis astfel:

„las a treia parte din bunurile Legatul de

mele lui A, ear restul sau ceea ce va remânea lui B*“ ambele le- eo quod sugate ar fi, după unii, cu fitlul universal, ca și cum testatorul ar pererit prefi dis: „las a treia parte din bunurile mele lui A, ear celelalte legat Pr
“l, lui B. Demol. XXI. 543. Thiry. II. 428. Arntz. IL. 2047. Aubrylui universal,
et Rau. loco cit. p. 145. Duranton. IX. 186.— Contră. B. Lacanti- Controversă.
nerie. Il. 580,
Dar

în fine. Laurent.

din urmă

Această

dacă

XIII.

516. Troplong. III. 1784 urm.

părere este preferabilă,

cestiunea

de mai

sus este

după

cum

controversată,

vedea.

vom
se

admite Legatul res-

generalmente că legatul de eo guod supererit este un legat uni-tului bunuriversal, dacă testatorul a început a face la una sau la mai multe lo precedat
persoane legate particulare, precum, de es., în casul când ar fi dis: particălare.
„las 20,000 lei lui A, 10,000 lei lui B, ear restul bunurilor mele
iui C.* Motivul acestei soluțiuni este că testatorul a avut inten„ţiunea de a esclude de la moștenirea sa pe moștenitorii sei legi-

timi, ceea ce nu este cu putință de cât sub condiţiunea ca caduci-

tatea legatelor făcute lui A şi lui B să profite lui C, motive

mi se par

admisibile și în ipoteza dintâi. Vegi

loco. cit. Demol.

XXI.

542. Aubry et Rau.

care

B. Lacantinerie.

loco. cit. Laurent.

XIII.

516.. Thiry. II. 428. Duranton. IX, 187. Cas, Fr. D. P. 79.1. 220,

512

CODUL CIVIL. — CARTEA Ii. — TIT. II. — CAP. V.— S-a IV.—ART. 889, 891.
Despre

Efectele
posesiune

efectele

legatului

legatului universal

a

bunurilor

legate

fructelor bunurilor legate (Art.
393, 897.)
IL. Punerea

în posesiune

sunt

(Art.

universal.

relative:

889,

890);

10 la, punerea

891);

2" la

în

dobândirea

3” la plata datoriilor. (Art.

a bunurilor

cuprinse în testament.

„Art. 889. — Când testatorul are eregi reservatari, legatarul univevsal va cere de la aceștia punerea în posesiune a bunurilor cuprinse
în testament.

(Art.

653,

841—843,

890

urm.

901

C.C.

Art. 1004 C. [+))

Art. 891.—Când testatorul nu a lăsat eredi reservatari, legatarul
universal va cere de la justiţie posesiunea bunurilor cuprinse în testament. (Art. 653 C.C.)
10 Casul

când

testatorula

lasat mostenitorii reservatari. (Art. 889)

Când testatorul are moștenitori reservatari

(Art.

(Art. 841

—843), aceşti moştenitori având sezina sau posesiunea, averei
succesorale din momentul morței defunctului (Art. 653), ei o vor
transmite legatarului universal.
RecunoaştePunerea în posesiune nu consistă însă numai în tradiţiunea
onatza IedA lucrului legat, ci în consimțământul moștenitorului de a fi dese-

tului.

zisat de o parte din moştenire. Punerea, în posesiune, în materie
de legate, nu este

Nulitatea

Sa

deci

un simplu

fapt

material,

ca în materie

de vândare, ci mai mult o recunoaştere şi o sancţionare a legatului.!)
Legiuitorul

Pen nu compromită

rul ar îi fostmai sâcre

wa

conferit

sezina

legatarului

pentru

ca

el să

drepturile reservatarului care, în ochii legei, sunt

de cât acele

ale legatarului,

de unde resultă că orice

scutit de 10. clausă prin care testatorul ar fi scutit pe legatar de această pusesiune.

nere în posesiune, autorizândul a se pune singur în stăpânire,
sau declărând că el va avea posesiunea de drept, ar fi nulă și
neavenită. *) Asemene clausă, deşi nulă, ar conferi însă legatarului proprietatea fructelor din diua, morței testatorului. 3) (Art. 900.)

Legatarii, ori care ar fi, *) vor trebui deci în tot-deauna să
ceară, posesiunea de la, moștenitori reservatari. (Art. 889, 895, 899.)
5 Laurent, XIV. 42. Pand. Fr. II. 8929. B. Lacantinerie. IL. 606.
2) B. Lacantinerie. Il. 584. Laurent. XIV. 8 şi 48. Demolombe. XXI.
553, 622. Troplong. III. 1792. Duranton. IX. 191. Demante. IV.
146 bis IL. Arntz. II. 2050. Mareade. IV. 128. Aubry et Rau. Vl.
$ 718, p. 155.

Petrescu.

Zest.

p.

303.

Pand.

Curtea din Chambery. D. P. 85. 2. 78.
3) Laurent. XIV. 79. Mareade. IV. 130. Demante.
*)

Fr. IL. 8952.

Comp.

IV. 159 bis L. Pand.

Fr. II. 9106. Demol. XXI. 646. Vedi și iînfră, esplic. Art. 900.

Legatarul

ax

trebui

să ceară

posesiunea

de la reservatari,

chiar

dacă el ar fi un moștenitor care, după lege, ar avea sezina și ar

PUNEREA ÎN POSESIE A LEGATARULUI UNIVERSAL.—ART. 889
i.

Ei vor trebui să ceară posesiunea
:

a

3

-

tiți ce sezina, în ordinea

moştenire, chiar

în

aceşti

dacă ar esista

:
ap
tatorul i-ar
fi conferit.

în

care

un

x

de la moștenitorii
ni

moştenitori

esecutor

testamentar

nu

înves- Esecutorul

chemaţi

testamentar

:
.
:
sezina
pentru
mobile

specie, sezina esecutorului

sunt

513

cărui

YI

testamentar

la;uvestit cu se-

tes- zina nu face

A:
obstacol
(Art.. 911), fiind:
că,ax cererea
Dose-la

este o adevărată

se- siunei de la

zină, ci mai mult o simplă detenţiune cu titlul de sechestru,!) care Postenitori
nu poate să împedice în nimic şezina moștenitorilor. (Cas. Rom.
Bulet. 1890, Se 1, p. 1131.)
Cererea de punere în posesiune nu poate să fie făcută de Momentul
an
lay
„_
când se cere
câtA la. deschiderea
dreptului * legatarului,
pentru căx asemene cepimeterea în
rere implică acceptarea şi esecutarea legatului. *)
posesiune.
primi

moştenirea,

pentru

că

el are sezina ca moştenitor, ear nu

ca legatar. Pand. Fr. Il. 8946. Laurent. XIV. 45. Demol. XXI. 619.
Legatarul va trebui să ceară posesiunea de la reservatari, chiar

dacă el ar fi avut, sub un alt titlu, înainte de deschiderea moștenirej,

posesiunea

obiectelor

legate, de

es., în calitatea

de împru-

mutător, locatar sau arendaș etc., pentru că alt-ceva este detenţiunea,
sau posesiunea, de fapt (Art. 1846), pe care el o are în asemene caz,
şi alt ceva

este

posesiunea

de drept,

pe care

el trebue

de la, reservatari. Pand. Fr. Il. 8942 urm.

Demolombe.

B. Lacantinerie.

82.

II. 606.

Laurent. XIV.

44,

s'o ceară

XXI.

Demante.

618.

IV.

158

bis IV. Duranton. 1X. 272. Aubry et Rau. VI. $ 718, p. 155,text
şi nota 4. Râpert. Dalloz. Supplement. Tom. V. Disp. 902. Curtea
din Alger. D. P. 77. 2. 83.—Contră. Marcadă. IV. 130. Troploneg.
III.

1792.

S. Lescot.

IV.

1327,

1423

urm.

Grenier. Il. 301.

'Toul-

lier D. III (partea 1) 541. Comp. D. P. 49. 2. 88.D.P. 57. 2. 22.
D. P. 76. 2. 11. Vedi și înfră, esplie. Art. 900.
Aceeaşi soluţiune ar fi, pentru aceleași motive, aplicabilă în caz
când legatarul ar fi coproprietar în indivisiune a bunurilor ce'i ar
fi fost legate. Pand. Fr. il. 3944. Laurent. XIV. 44. Demolombe.
XXI. 619. Petrescu. Zestamente, p. 301, 302.

In cât priveşte însă legatul de liberaţiune, adecă prin care cre- Legalul de

ditorul remite debitorului datoria sa (legatum liberalionis), este ge. liberaţiune.

neralminte admis că legatarul n'are nevoe de a cere punerea, în Controversă.
posesiune și că dobânda datoriei sale încetează din giua morței
testatorului. Mourlon. Il. 844, în fine. Demol. XXI. 620. Aubry et
Rau. VI.$718, p. 156. Demante. IV. 158 bis V.—Coutră. Laurent.
XIV.

46.— Văduva,

legatară

universală,

va trebui

și dânsa

să cea-

ră posesiunea, averei legate, de barbatul seu, ea nefiind scutită
prin calitatea sa de usufructuară legală a bunurilor fiului seu minor. (Art. 338 urm.) Petrescu. Zestamente, p. 302.
1) Pand. Fr. Il. 8969, 9920. Laurent. XIV. 54, 339 și 370. Demolombe.
XXII. 55, 68. Thiry. IL. 462. Vedi şi înfră, esplic. Art. 911, 912.
2) Astfel, de câte ori va fi vorba de un legat supus unei condițiuni
suspensive

sau

unui

termen,

cererea

de punere

în posesiune

nu

va, fi primită înainte de îndeplinirea condițiunei sau de sosirea
termenului. Aubry et Rau. VI. $ 718, p. 156. Pand. Fr. Il. 8979
urm. Laurent. XIV. 56. Demolombe. XXI. 623. Petrescu. est. p.
295. Comp. D. P. 49. 1. 29%. D. P. 52. 1. 113.
De asemenea, punerea în posesiune a legatului făcut unei persoane

morale

nu

poate

bândită de la guvern

fi cerută

de. cât în urma

pentru acceptarea

autorisărei

acestui legat.

do-

(Art. Sil,
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Formele punerei în posesiune.

CODUL

CIVIL. — CARTEA

IIl.— TIT. H1.— CAP.

V. — S-a IV.—ART.

889,

Art. 889, 895 şi 899 prevăd că legataral: trebue să ceară
punerea în posesiune, ceea ce implică o acţiune judecătorească.
Din Art. 890 și 899 resultă însă că moştenitorii pot acorda punerea în posesiune şi de bună voe.
In asemene caz, punerea în posesiune sau desezisarea moştenitorului nu este. supusă la nică o formă şi poate fi atât ex-

presă cât şi tacită,

adecă să resulte

atât din o declaraţie

for-

mală,

cât şi din esecutarea legatului. !)
In lipsă de redactarea unui act care să constate punerea în
posesiune expresă, ea va putea, să resulte din corespondenţa părților, care se va aprecia în mod suveran de instanţele de tond.?)

Dacă

moștenitorii

refusă de a da posesiunea, de bună voe,

legatarii o vor cere prin o acțiune judecătorească, care se va întroduce înaintea tribunalului în circonseripția cărui s'a deschis

moştenirea. 5) (Art. 63 Pr. Civ. şi 95 C.C.)

In oră ce caz, o simplă somaţiune făcută moștenitorului mar
fi suficientă, pentru că, deşi ea arată voinţa legatarului, totuşi ea
nu obligă pe moștenitor la nimic. *)
817.) Aubry et Rau. Laurent, loco ciț. Râpert.
ment. Tom. V. Disp. 904. Petrescu. Zest. p.
deaux, D. P. 59. 2. 22. Comp şi Curtea din
iovei (30 septembrie 1890) No. 104.
?) Astiel, plata dobândei unui legat particular

cătră

moștenitori

Dalloz. Disp. Supple295. Curtea din BorNancy. Gazeta Crafăcută legatarului de

reservatari ar constitui, fără nici o îndoeală, o

punese în posesiune tacită. Pand. Er. Il. 8988. Laurent. XIV. 58.
-—- Tăcerea moștenitorilor nu este în princip un consimț&mânt, însă
cu toate aceste, judecătorii ar putea să vadă în această tăcere un
consimțămănt tacit, dacă legatarul s'a pus singur în posesiune sau

a păstrat posesiunea ce avea de mai înainte cu știrea şi fără nici

o opunere din partea moștenitorilor. Comp. Laurent. XIV. 58. Pand.
PF». LI. 8991 urm.—De câte ori, pentru punerea în posesiune, s'a închiet un

act,

trebue,

pentru

ca

acest

act

să constitue

acțiunea în nulitate, ca el

nations. IL. 8987.

57, 58.

să intrunească

condițiunile prescrise de Art. 1190. Pand. Fr, DoComp.

Laurent.

XIV.

*) Laurent. XIV. 57. Aubry et Rau. VI $ 718, p. 156.
Judecătorul
de ocol ware
competenţa,
de a îucuviiața, punerea

in posesiune

a legatarului,
Conţroversă.

o confir-

mare a legatului şi a face inadmisibilă

Demolombe.

XXI. 629. Pand. Fr. II. 8985. Cas. Fr. D. P. 52.1. 151.
2) Trib. din Lodăve (3 iulie 1890) și Trib. Paris (18 decembrie 1890.)
Comp. și Cas. Rom. Bulet. pe 1886, Sa 1 p. 406. B. Lacantinerie,
IL. 584. Pand. Fr. II. 9003. Laurent. XIV. 59. Demol. XXI. 628.
Aubry et Rau. VI $ 718, p. 157. Judecătorul de ocol ar fi incompetent,

chiar

dacă

ar fi vorba

de

un

legat

mai

mic

de

1500

lei,

pentru că, la cererea de punerea în posesie, moștenitorul ar putea
să opue o acţiune prin care s'ar ataca testamentul pentru vicii

de formă, ceea ce nu întră în competența, judecătoriilor de ocoale.

Pand. Fr. Il. 9005. Jdem. Jud. Ocol. Olmato (Corsica.) D. P. 66. 3.
24.—Contră. Trib. St. Omer. D. P. 66. 3. 24. Toullier D. III. 564
*) Laurent. XIV. 59. Pand. Fr. Donations, IL. 8999. Demolombe.
XXL. 627. Comp. D. P. 48. 2. 5,

PUNEREA

IN POSESIE

A LEGATARULUI

UNIVERSAL.—ART.

889.

515:

Cheltuelele făcute cu ocasiunea, acestei cereri sunt în sarcina
moștenirei. (Art. 901.)
La cererea legatarului de punere în posesiune, moștenitorul
va putea să opue excipiendo o acţiune prin care ar ataca testamentul pentru viciuri de formă sau pentru viciuri interne, sau
reducerea legatului, dacă el întrece partea disponibilă. (Art. 841

urm.)

(Demolombe. XXI. 552. Arntz. IL. 2050, în fine.)
Din principiul că legatarii n'au sezina bunurilor legate și că Consecinţile

ei trebue s'o ceară de la moștenitorii reservatari resultă urmă- Se
toarele consecinți:
legatarii n'au
10 Fă nu pot, din autoritatea lor proprie, să se pue în po- 22
sesiune, căci aceasta ar constitui o usurpaţiune, o samavolnicie
care ar angaja respunderea lor. !)
2 Dreptul ce legatarii au la fructele sau dobendile bunurilor dăruite

890,

este subordonat.

cererei de

punere

în posesiune.

(Art.

899.)
30

Legatarii

care

n'au dobândit

încă

punerea

lor în pose-Exerciţiul ac-

chiar

acţiune

siune nu pot să întroducă astădi 2) contra celor de al treilea, nicătiunilor judeo acţiune

relativă

la bunurile

sesorie, 5) soluţiune care,

legate,

pre cât am

nici
vădut,

este

o

po-

aplicabilă și moş-

tenitorilor de sânge care nau sezina (vedi Tom. III, p. 230 şi
672, nota 2), pentru că, deși proprietari, ei nu au încă esercițiul dreptului lor de proprietate. *)
D

„Elenim cequissimum

pretori visum est, unumquemque non sibi îp-

Sum jus dicere oceupatis legatis, sed .ab herede petere“.
Dig. Lib. 43. Tit. 3, Quod legatorum.)

2) La Romani,

legatarul putea, din contra, independent de ori ce ce-Deosebire în-

rere de punere

în posesiune,

nitorului cât și în contra

să pornească,

atât în contra

moște-

(L. 1 $ 2. Dig. Lib. 43. Tit. 3.)

'Toullier D. III. (partea 1.) 573. Vegi și Tom. III al lucrărei noastre, p. 672,

nota

2.

4) Laurent. XIV. 62. Demolombe. XXI. 633 și XVII. 36. Thiry. IL. 430..
Mourlon. II. 838. Duranton. IX. 200. Aubry et Rau. VI $ 718, p.
157. Pand. Fr. IL. 9044 urm. Comp. Cas. Rom. Trib. Ialomitza și
C. Bucureşti. Dreptul pe 1889, No. 44 și 69. Dreptul pe 1888.
No.

28. Mai

vedi încă

C. București, sub

președ.

D-lui G. Petrescu.

Dreptul pe 1891, No. 35. Toate aceste decisiuni stabilesc că moştenițorii de sânge care n'au sezina n'au nici o acţiune în contra
celor de al treile înainte de a fi trimeși în posesiune de. justiţie
(Art. 653), însă acest princip este aplicabil și legatarilor.
Astfel, legatarul, pănă la dobândirea posesiunei n'are acțiunea

în revendicare contra celor de a] treile. Laurent. loco cit. Pand.
Fr. IL. 9045.—Contră. Toullier D. III (partea 1) 572. Duranton.
IX. 378. Vei și Arntz. Il. 2051.
|
EI nu are de asemenea calitatea de a face o poprire în mâna

celor de al treile

tre dreptul

celor de al treile, toate acţiunele perso- Roman şi

nale sau reale carei aparțineau.
3)

(L. 1. $ 2.

debitori ai moștenirei. (Art. 455 urm. Pr. Civ.)

Curtea din Bastia. D. P. 46. 2. 279. Pand. Fr. IL. 9046.

CODUL CIVIL. — CARTEA
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ditorii

1016.

1743,

Transmiterea,
proprietăţei
bunurilor
legate.

lor (Art.

974)

ar putea,

însă

să iee

măsuri

conservatorii

(argum. din Art. 1016), precum ar fi: punerea peceţilor (Art. 654
uri. Pr. Civ.), facerea inventarului (Art. 897 C.C.), cererea separaţiei de patrimonii și luarea inscripției prevădută de Art.

Rânduirea
unui administrator provisor.

889, 891.

De asemenea, pănă la punerea lor în posesiune, ci nu pot
fi urmăriți de creditorii moștenitori. 1)
Inainte de punerea :lor în posesiune, legatarii şi chiar. cre-

Măsuri conservatorii.
Art.

INI, — TIT. 11. — CAP. IL. — S-a 1V.—ART.

întreruperea

Legatarul

prescripţiei 2) etc.

universal a cărui drepturi

tră, mostenitori,

ar

putea,

să ceară renduirea

înainte

de

ar fi contestate de că-

trimiterea

unui administrator

gioase. (C. Paris. D. P. 72. 2. 69.)

sa în

provisor

posesiune,

a moştenirei liti-

Legatarul fiind însă proprietar, independent de punerea sa în posesiune (Art. 644, 899), va putea să transmită altora proprietatea
bunurilor legate prin vendare, donaţiune, prin moștenire (Art. 899)
ete. Creditoriă sei vor putea de asemene să urmărească bunurile mobi-

le sau imobile care constituesc legatul, remănând însă ca plata, valorilor urmărite să se facă în urma, punerei legatarului în posesiune. 5)
„20

Casul

când

testatorul n'a lasat moştenitori
|
(Art. 891.)

reservatari.

In Francia, înaintea, consiliului de stat s'a discutat foarte mult
cestiunea de a se ști dacă legatarul universal trebue să aibă de
drept posesiunea bunurilor legate, sau dacă el trebue să ceară această

ziua,

posesiune

de

pentru

cuvânt

la, reservatari.

că

Unii

testamentul

voeau

ca el să aibă

se-

îi dă un titlu tot. aşa de le-

gitim, ca şi acel al moștenitorului care "şi trage dreptul seu din

lege;

ear alţii susțineau,

soane

care

au

acela a cărui

fie cate

şi cu drept

un

că faţă, cu două persă se prefere

pe

titlu se naşte din lege, ear nu din voinţa defunc-

tului, cu atât mai mult cu cât

care va fi chiemat a esamina
răpește o parte din avere.

Pentru

cuvânt,

titlu deosebit, trebue

a curma.

această

moștenitorul de sânge

şi a critica

titlul

discuţiune,

consulul

este acela

prin

care i se

Cmbacârăs a

propus un termen de mijloc care consistă în a acorda sezina legatarilor universali, numai în lipsă de moștenitori reservatari, propunere care sa adoptat prin Art. 1004 şi 1006 din codul fran-

cez, făcânduse astfel un
1)

Pand,

Fr. IL. 9048.

fel de transacțiune

Demolombe.

plong. III. 1840, p. 393.

XVII.

36.

*) Aubry et Rau. VI $ 718, în fine. Laurent.
%

„2051. Demol. XXI. 632. Demante.
tions. IL. 8900 urm. 9036 urm.

IV.

151

între ambele sisteme
Mourlon.

IL. 838. Tro-

XIV. 32 urm. Arntz, II.
bis Î. Pand

Fr.

PDona-

Pand. Fr. Il. 8753 urm. 9035. Aubry et Rau. VI. $ 718,
în fine.
Laurent. XIV. 4. Demolombe. XXI. 631, Thiry. IL. 457, în fine.

PUNEREA

IN POSESIE

propuse. Este

A LEGATARULUI

însă de observat

rul nu are sezina
Dacă testamentul

UNIVERSAL.

că, în sistemul

— ARȚ. 891...

5I7

codului fr., legata-

de cât atunci când testamentul este autentic.
este olograf sau mistic, punerea în posesiune

se face prin ordonanţă

preşedinţială.

(Art.

1008

fe.)

Legiuitorul nostru respectând dreptul reservatarilor, a modificat
însă codul francez, hotărînd că legatarul universal n'are nici o dată

sezina, şi că, în lipsă de reservatari, el trebue s'o ceară de
la justiţie, 1) modificare pe care însă legiuitorul a uitat-o când
a ajuns la Art. 895. 2)
Bun

sau

reu,

acesta,

este

sistemul

legei

noastre.

Prin

Deosebire de

la codul
francez.

ur-

mare, în lipsă de moștenitori reservatari, legatarul universal, chiar
atuncă când testamentul ar fi autentic sau când el ar fi-un ascendent care, prin urmare, are sezina ca moştenitor (Art. 653)

(vedi supră, p. 512, nota 4) va cere, ca şi moștenitorii colaterali, punerea sa în posesiune de la justiţie, adecă de la tribunalul în a cărui circonscripție s'a deschis moştenirea 5) (Art. 63
Pr. Civ.), neavând calitatea, pănă la dobândirea posesiunei, de a,

întroduce vre o acţiune relativă la bunurile legate nici în contra
moștenitorilor, nici în contra celor de al treile, 4)
Trimetereu în posesiune se va face de complectul tribunalu-Trimetereaîn
lui, pe

calea gracioasă,

după

o simplă

cerere

din partea

rului, ear nu numai de președintele tribunalului, după cum
face

în codul

francez,

mistic. (Art.
1)

1008

atunci

când

testamentul

este

legata-Posesinne
se
ordonă de tri-

ea se”

olograf sau

fr.)

Formalitatea. trimeterei în posesiune îşi trage origina sa din drep- Origina putul Roman, unde ea însă avea un caracter cu totul altul. La Ro-aerti în pomani, în adevăr, acel instituit moştenitor, ori care ar fi fost forma! sesiune.Dreptui Roman.

testamentului

torului pentru

seu,

trebuea neapărat

a dobândi

tate nu'i o conferea

să recurgă

posesiunea pe care

nici o dată.

„Sive falsum,

la intervenţia

pre-

adiţiunea de eredisive

ruptum,

sive

îrritum dicatur esse testamentum, salva eorum disceptatione, seriptus heres jure în possessionem milti desiderat.“ (Pauli Sentcn. Lib.
II. Tit. 6. $ 14.) Vegi și $ 17 loco cit; unde se dice: „In eo
testamento heres scriplus, quod neque ut oportuit, oblatum, nec publice recitatum est, heres scriplus în possessionem milti frustra de-

siderat,“ Obligaţiunea impusă moștenitorului de a cere posesiunea
vinea de acolo că Romanii nu cunoşteau sezina care este o ficţiune și care își trage origina sa din dreptul obicinuelnic francez. (Art.
318 din cutuma Parisului.) Vei Tom. III. p. 228.
2)

bunalul în
complect

Im adevăr,

legatarul

universal

neavând,

la noi, nici o dată sezină,

nu trebuea să se dică în Art. 895 ca legatarul cu titlul universal
este obligat, în lipsă de moștenitori reservatari, a cere posesiunea

de

la legatarii

universali,

căci aceştia

nu

pot da ceea

ce nu

au. Comp. Tribun. Iași, sub președ. D-lui T. Criveţ. Dreptul pe
1890, No. 78, p. 626.
3) Judecătorul de ocol este în ori ce caz incompetent. Vegi supra,
p. 514, nota 3, unde se arată controversă.
4) Laurent. XIV. 31. Aubry et Rau. VI $ 710, în fine, p. 130. Vedi
şi supră, p. 515, text şi nota 4.
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Jurnalul tri-

Jurnalul tribunalului fiind un act de procedură gracioasă, ca,

închide moş-şi în casul

PANA

când

se pune

(Art. 653), nu închide

în posesiune

pe moștenitorii

colaterali

moștenitorilor calea de a ataca testamen-

a ataca tes-tul.') In adevăr, tribunalul, când acordă sau refasă trimeterea în
tamentul. posesiune nu judecă, ci nu face de cât aşi da părerea, an pavealis, cui să, încredințeze de o cam dată posesiunea succesiunei,
şi pentru aceasta, apreciează, fără a judeca fondul. Tribunalul nu
face deci de cât să acorde esecutarea unui testament care, pănă

la proba contrarie trebue să'şi producă efectele sale (vedi supră,
p. 482, în notă), de unde resultă că punerea în posesiune se ad-

mite sau se respinge
Inchierele

Aceste

închieri

fără citarea părţilor. 2)

ale

tribunalului

date

pe

calea

gracioasă

nu

Ani ngiei sunt şupuse nici oposiţiei, nici apelului, dreptul comun ne privici oposiţii mindu'și de astă dată aplicaţiune, pentru că, în specie, nu esistă
tă apelului. un litigii, ci numai o simplă cerere unilaterală. „ Considerând,
dice curtea din București, că apelul nu este admisibil în materie
gracioasă, pentru motivul că aceste hotăriri neputându-se comunica, pentru că nu avem cui să le comunicăm, de oare ce întrânsele nu figurează de cât o singură parte, cel ce a cerut punerea sa în posesiune, nu avem nici de când să facem să curgă
termenul de apel; și nu se poate dice că apelul este admisibil
ori când, pentru că atunci am putea să fim amerinţați 30 de
ani cu un apel asupra trimeterei în posesiune, când legiuitorul a

voit ca

aceste afaceri să fie de urgență

„dreptului comun

resolvate;

ar constitui deci agravarea

aplicațiunea

lui 3) ete.“

Apoi, mai este de observat că de câte ori legiuitorul voeşte
să admită apelul în contra, închierelor date în camera, de consiliu,

el o dice anume, de es., în Art. 642 Pr, Civ., când este vorba de
închierele consiliului de familie asupra aprobărei tribunalului.
A-

ceasta nu este însă de cât o escepţiune care tocmai confirmă re-

gula generală:
') Comp.

Tribun.

Mourlon.
noastre,

exceptio firmat
Ilfov.

IL. 839.

p.

234,

Dreptul

regulam
pe

în casibus non

exceptis.

1887, No. 33. Laurent. XIV. 21.

Arntz. II. 2055.

Vedi şi Tom. III al

Vedi

o decisşie

34.

Vedi şi minoritatea

a curţei
: noastre

lucrărei

supreme

care

pune în princip că închierele luate de tribunal pe calea gracioas
ă
nu pot dobânăi autoritatea lucrului judecat. Dreptul pe 1890,
?) Cas. Rom. Bulet. Sa Ipe 1886, p. 407. Curtea din Bucureşt No. 13.
i. Dreptul

pe

1889,

No.

curței

din

București.

Dreptul pe 1886, No. 62.
2) Veţi Dreptul pe 1889, No. 34. Vedi și Dreptul pe
1886, No. 62,
părerea minorităţei, compusă din .D-nii Ad. Cantacuzino
și N. Budișteanu.—

Contra. Petrescu. est. p. 229. Comp. Trib. Ilfov și Cas. Rom.

Dreptul pe 1893, No. 30 şi 45.—In Francia, se controv
ersează de asemenea cestiunea de se şti dacă ordonanța preşedenţială
nere în posesiune este sau nu supusă vre unui recurs. Vedi. de puPand.
Fr. Il. 8872 urm. Thiry. 1. 434. Laurent, XIV. 30.
Demolombe.
XXI. 510. Mourlon. IL. 839.

PUNEREA ÎN POSESIUNE A LEGATARULUI UNIVERSAL.— ART. 891.
Dar dacă în princip
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nu esistă nici apel nici oposiţie în con- Casurile în

tra închierelor luate de tribunal pe cale de jurisdicție gracioasă, Cip

dreptul
cerea, a
a dat o
tențiuni

comun îşi va primi din contra aplicare de câte ori afaluat un caracter contencios, adecă de câte ori tribunalul
hotărire în contradictor asupra două sau mai multe preopuse care toate aveau de obiect punerea în posesiune

ei

apel. -

a aceliași averi de moștenire. !)
Dacă moştenirea sa deschis în străinătate şi legatarul a do- Art. 374 Pr.
bendit punerea în posesiune de la judecătorii străini, această îndi
chiere nu se va putea esecuta în Romănia înainte de a fi declarată, esecutorie

de judecătorii

Să vedem acum
de a incuviința

ce trebue

punerea

lul se va asigura mai
ce, în regulă generală,

în

Români. 2) (Art.

să

posesiune

căci numai,

a

374

Pr.

Civ.)

tribunalul,

legatarului.

înainte Paptele des
Tribuna- buc să se 2

întâi despre moartea testatorului, ceea sigure tribuse va constata prin actul de moarte es- de aordona

tras din registrile stărei civile.
se va, mai încredința apoi dacă
tari,

cerceteze

în lipsa

unor

petenţa, de a ordona punerea

(Art. 32, 46 urm.) Tribunalul ial
nu esistă moștenitori reservaasemene

moştenitori,

în posesiune. 5

el are

com-

Esistenţa unui co-

pil natural recunoscut ar face ca tribunalul să fie necompetent,
dacă legatarui ar invoca testamentul mamei acestui copil, pentru

că, față cu mama sa, acel copil este ca şi un copil legitim. €)
Dacă, testamentul nu este depus la grefa tribunalului, conform
Art. 892, tribunalul va cere înfăţoşarea lui şil va esamina spre
a vedea

dacă

el

întruneşte

condiţiunile

unui

testament,

de

es.,

dacă el este scris, datat şi subsemnat de mâna, testatorului 5) etc.
1)

Curtea din București.
34. Petrescu.

Dreptul

Testamente.

pe

p. 299.

1886. No. 62 şi pe 1889, No.

2) Cas. Fr. D. P. 53. 1. 59. Comp. Petrescu. Testamente. p. 300.
5 Pand. Fr. Donations. Il. 8862. Laurent. XIV. 28, 43. Mourlon.
*)

839.

IL.

1827.

Demolombe.

XXI.

D.P.

58.

2. 160),

pentru

că acolo

II.

505.

Veţi supră, p. 8304.— In Francia, se admite însă soluţia
(Vegi

>)

Troplong.

copilul natural

contrarie
chiar

re-

cunoscut n'are sezina,.
Pand. Fr. II. 8839. Laurent. XIV. 24. Mourlon. II. 839. Demolombe.
XXI. 505. Mareade. IV. 111. Petrescu. Zest. p. 299. Masse-Verge.
III. p. 282, nota 4. Comp. Cas. Fr. D. P. 56. 1. 250.—Se poate întâmpla ca adversarii legatarului să conteste testamentul, de es.,
scrierea și subserierea lui. In asemene caz, tribunalul va aprecia gra-

vitatea contestațiunei și va admite sau va respinge, după împrejurări,
cererea de punere în posesiune, fără însă a prejudeca întru nimie
fondul. Curtea din Agen (D. P. 56. 2. 297) observă cu drept cuvânt că dacă contestaţia moștenitorilor ar fi de ajuns pentru a
opri trimeterea în posesiune a legatarului, Art. 891 nu 'şi ar mai
primi nici odată aplicaţiune. Comp. și C. Poitiers. D. P. 82. 2.
36. Mai vegi încă Laurent. XIV. 25. Pand. Fr. I[. 8839. Demolombe,
XXI. 507. Cât pentru viciurile interne ale testamentului care s'ar
34
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Tribunalul se va, incredința despre identitatea legatarului, despre
plata prealabilă a taxei de înregistrare (Art. 33. L. timbr. din
1886.) ?) El va mai aprecia încă dacă legatul este sau nu universal ?) etc., toate aceste, bine înțăles, fără a prejudeca, cestiunele
care ar putea mai tărdiu să vie în discuţiune pe calea, contencioasă.
II. Dobândirea fructelor

bunurilor legate.

Art. 890. — Legatarul universal are drept a pretinde fructele 5)
bunurilor cuprinse în testament din diua, cererei în judecată, sau din
(iua în care eredele a consimţit a da legatul. (Art. 123, 485 urm.

854, 889, 898, 899 C.C. Art. 1005 C. F..)

Fructele produse de un lucru aparținând proprietarului acelui lucru (Art. 483), ar fi trebuit ca, în baza acestui princip, legatarul să aibă drept la fructele lucrului legat din diua morței
testatorului, fiind că atunci el a dobândit; proprietatea bunurilor
cuprinse în testament. *) (Art. 644, 899.)
Cu toate acestea, legatarul universal nu are drept la fructe
de cât din diua în care el a cerut punerea sa în posesiune (Art.
889)

sau

din

diua

în

care

moștenitorul

a consimţit

a'i da lega-

tul de bună voe, princip pe care legiuitorul nostru Pa admis penopune de adversarii
tul pentru

captațiune

legatarului,
sau

atacânduse, bună oară, testamen-

incapacitatea

testatorului

ori a legata-

rului, tribunalul nu se va opri la ele, cel puțin în regulă generală,
lăsând ca ele să se judece pe calea unui proces principal (Laurent.
XIV. 26. Mass6-Verge. III. p. 282, nota 3),cu toate că, şi de astă
dată, după unii, tribunalul ar putea să respingă cererea de punere în
posesiune, dacă plângerea s'ar părea întemeiată. Comp. Demolombe. XXI. 508. Troplong. III. 1830. Pand.Fr. Donations. IL. 8852
urm. Curtea din Poitiers. D. P. 56. 2. 143.
1) Pand. Fr. II. 8866. Luurent. XIV. 28. Demolombe. XXI. 509. Troplong. III. 1833.
|
*) Laurent. XIV. 27. Pand. Fr. II. 8857 urm. Demol. XXI. 505. Mass6-Verge. III. p. 282, nota 4, în fine. Troplong. III. 1827. Marcade.
3

„Deosebire
nr

u

Calimach și
dreptul ae- -

tual.

IV. 111. Comp. D. P. 70. 2. 113.

|

) Art. 899 şi 900 vorbesc de fiucte și interese.

*) In dreptul nostru anterior, lesatarul

dobândea numai

un drept. de

creanță la moartea testatorului, ear proprietatea nu se strămuta
de cât prin darea şi luarea în stăpânire. (Art. 841 Cod. Calimach,

684 Austriac.)—Cu toate aceste, atât fructele naturale cât şi acele civile aparțineau legatarului din vremea morței testatoruluă. (Art.
849 Cod. Calimach, 686 Austriac.) Legatul unei sumi de bani pro-

ducea de drept dobândă din giua morței
moștenitorul

nu

era în culpă

pentru

testatorului,

neplata

la timp

chiar dacă

a legatului.

Curtea din Focşani hotărise contrariul, însă această decisie cu
drept cuvânt a fost easată, Art. 849 din codul Calimach nefăcând

nici o distincțiune în această privinţă. Vedi Dreptul pe 1883, No. 69.

DOBÂNDIREA

tru

FRUCTELOR

BUNURILOR

toate legatele în genere.

LEGATE.— ART. 890.

!) (Art. 898,

899

521

Ş 2.) Pănă îna-

cest moment, fructele se cuvin moștenitorului, pentru că el având
paza şi administraţiunea averei de moştenire, este just ca res-

ponsabilitatea și îngrijirea sa, să fie resplătite prin fructele acestei averi, 2)
3
Așa dar, în legislaţiunea noastră, legatarul universal, ca şi
ori

care

legatar

în genere,

putând

să ceară

punerea

sa în pose-

siune chiar în diua morţei testatorului, nu va avea
o perdere, dacă va fi diligent.
Mai

mult

încă,

prin

escepţiune, legatarul

absolut nică

va dobândi fructele

lucrului legat din diua morţei testatorului, independent de ori
ce cerere în justiție în două casuri: 10 când testatorul a, prevădut însuși în testament că voinţa sa este ca să i se dee fructele
chiar

din momentul

morţei sale;

2

când

s'a legat

Art. 900.

drept alimente

o rentă viageră sau o pensiune. 5) (Art. 900.)
Aceasta este singura derogare care s'a făcut la principiul Deosebire de

de mai sus, căci legiuitorul nostru n'a mai reprodus excepțiunea * 04! fran-

pe care o face textul corespundător francez, şi care nu figura în
proiectul

primitiv

al codului: (Arntz.

II.

2061),

după

care

lega-

tarul universal are drept la fructe din diua morţei testatorului,
atunci când el a făcut cererea, de punere în posesiune în termen

de un an de la data morței.*)
Legatarul
neavând
u
A

.

nile

prevădute

în Art.

deci drept la fructe, afară de excepţiu- ce se înțăpi

900,

de cât

.

.

din

diua

cererei

ua.

„lege

prin

în judecată fructe şi do-

sau din diua în care moștenitorul a consimţit a-i da legatul, naşte bendirea lor.

întrebarea: ce trebue să înţălegem prin fructe şi cum
desc ele de moștenitor sau de legatar?
|
")

'Tot de atunci începe pentru legatar și obligațiunea de a plăti do-

*)

se dobân-

bândile

datoriei

moştenirei

care ar fi în sarcina

lui, pentru că do-

bândile datoriilor sunt o sarcină a fructelor. Mareade. IV. 104.
Laurent. XIV. 69—La Romani, moștenitorul instituit avea folo-

Dreptul

sinţa bunurilor

Roman.

cuprinse în testament din

diua morţei. testatorului,

ear legatarul universal numai din diua predărei voluntare a lega“tului sau punerei în întârdiere a acelui grevat: „In fideicommissaria hereditatis restitutione constat non venire fructus, nisi ex
mora facta

est, aut

cum

quis specialiter fueri!

rogalus et fructus

restituere.“ (L. 18. Pr. Dig. Lib. 36. Tit. 1.)
3) Disposiţia escepţională a Art. 900 se aplică la toate legatele în
genere, deşi ea, se vede pusă sub rubrica care se ocupă despre
legatele

singulare,

pentru

că, dacă legiuitorul

permite

testatorului

de a deroga de la regula generală în privinţa proprietăţei fructelor,

aceasta

este pentru

că legatul

e singular,

ci pentru

seu atât în privinţa

II. 9116.

900.

tăței

'-4)

nu

are dreptul de a dispune de lucrul

cât

şi a folosinţei. Laurent. XIV. 81. Pand. Fr. Donations.

Vedi

şi înfră,

esplic. Art.

Tot în acest sens se vede
—Este

că el

proprie-

de observat

,

redactat și Art. 864 din codul Italian.

că legiuitorul nostru

a mai

făcut o modificare

analoagă în Art. 854. Vedi supră, p. 393, text şi nota 2.
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CODUL

Distincţiunea

CIVIL. — CARTEA

Şi mai

înainte

III. — TIT.

de

Il. —CAP. V. — S-a IV.—ART.

toate, în lipsă

890.

de text, în ceea ce pri-

„fi definițiu- veşte distincţiunea, și definiţiunea fructelor, trebue să aplicăm reAplicarea re- gulele

de la

usufruct, regule

care, după

cât am vădut (Tom. II.

gulelor de la 470 urm.), sunt aplicabile şi posesorului de bună credinţă. Așa
dar, fructele și în casul de față sunt naturale şi civile. Fructele
naturale sunt acele ce pământul produce fie de la sine, fie prin
cultura omului (industriale.) Ast-fel sunt spinii, puii animalelor şi
produsul

lor,

precum

lâna,

laptele,

mierea ')

grâul,

sacara,

po-

rumbul etc. (Art. 532.) Fructele civile sunt chiriile, arendile,
procentele banilor etc. (Art. 523.) (Vegi Tom. II. p. 470 urm.)
Dobândirea
Cât pentru dobândirea, acestor fructe, vom aplica earăşi re-

At Gas îs, ulele de la usufruct, așa că fructele naturale nu se vor dobendi
de cât prin deslipirea lor de lucrul care le produce (Art. 524),
pe când fructele civile se vor dobândi di cu di. 2) (Art. 525.)
Deosebire de
Din faptul că legiuitorul nostru vorbeşte de fructe, ear nu

Ia codul frân- de folosință
ar părea

să

(jouissance),
resulte că,

după
dacă

cum se esprimă

legatul

consistă

textul

întrun

francez,

lucru

care

nu produce nici fructe, nici dobândi, legatarul n'ar putea să reclame o despăgubire de la moştenitor pentru folosinţa ce acesta
Va împedicat de atrage din lucrul legat, în urma trimeterei în posesiune, pentru că legatarul nare drept de cât la fructe, și în
Copacii desrădăcinaţi de
urtană.

1) Copacii desrădăcinați sau sfărâmaţi de vânt sau de furtună nu se
consideră în genere ca fructe. Laurent. XIV. 75. Comp şi Tom. II
al lucrărei noastre, p. 576.—Primele obligaţiunilor care se trag la
sorți se consideră ele ca fructe sau ca o sporire escepțională care
se unește cu capitalul? Vedi Laurent. XIV. 74, pe care Dl. Petrescu (est. p. 316) îl reproduce în totul, fără al cita.

Repartiția

2)

Laurent.

XIV.

75. Repartiția

fructelor

civile

între

moștenitor

și

fructelor ci595. |

legatar nu presintă nici o dificultate. Aceste fructe dobândinduse
în adevăr di cu di (Art. 525), toate acele care vor fi exigibile în

| Repartiția
ructelor, maBod.

țit a preda legatul vor aparținea legatarului. Demolombe. XXI.
638. Laurent. XIV. 75. Pand. Fr. IL. 9092. S. Lescot. IV. 1427.
In privinţa fructelor naturale, se va aplica de asemene Art.
524, în cât moștenitorii nu vor dobândi de cât fructele percepute
înaintea cererei de trimetere în posesiune a legatarului. Acele

dliua, cererei în judecată sau în diua când

moștenitorul a consim-

care în momentul cererei vor fi încă alipite pământului vor aparținea legatarului, ceea ce nu este fără inconvenient, căci moșteni-

torul, în unele casuri, poate să dobândească toate fructele, deși
sezina sa n'a ținut de cât un timp scurt, și poate să nu câștige
nimic, dacă fructele naturale sunt încă alipite de pământ în momentul cererei legatarului. Comp. Laurent. XIV. 75. Demol. XXI.
639. Remâne însă bine înţăles că, în caz când legatarul va lua recolta

prinsă

de a

fi culeasă, el va trebui să plătească

de rădăcini,

pentru

că el a făcut

cererea

sa înainte

moștenitorului cheltue-

lele de arătură şi sămănătura (Art. 484), dacă aceste cheltueli n'au
fost făcute de testator, ci de moștenitor, pentru că altfel legatarul

s'ar îmbogăți în detrimentul acestui moștenitor, ceea ce nu este
permis. Laurent. XIV. 76. Demol. XXI. 641. Pand. Fr. IL. 9093.

DOBENDIREA FRUCTELOR ȘI PLATA DATORIILOR. — ART. 890, 893.
“specie,

lucrul

n'a produs

nici un

fruct.

Aceasta

este

aşa

523

de ade-

verat în cât autorii care admit în Francia părerea contrarie se
întemeiază pe cuvântul folosință, care cuprinde întrebuinţarea lucrului sau tragerea unui folos oare-care, espresiune nereprodusă
de legiuitorul nostru. 1)
Pănă

acum

am

presupus

rență cu moștenitori
legatarul

că legatarul se găseşte

în concu- Casul:în care

reservatari. Ce se va întâmpla însă

sar găsi în fața unor

când paru se

colaterali de la care el nu poateţa unor moş-

cere sezina, pentru că nici ei nu o au (Art. 653 $ 2, 891)? Cur. tenitori cola-

tea,

noastră

supremă

a decis,

și cu

drept

cuvânt

paremi-se,

că,

în asemene caz, bunurile testate întră din momentul morţei testatorului în patrimoniul legatarului universal, deși punerea sa, în
posesiune de cătră justiţie s'a făcut mai târdiu. Prin urmare, în
asemene caz, veniturile bunurilor cuprinse în testament vor aparţinea legatarului din momentul morţei testatorului, independent de cererea punerei în posesiune (Art. 891), pentru că altfel ar trebui ca veniturile acelor bunuri să nu aparţie nimărui,
sau să aparție colateralilor, ceea ce ar fi contra voinţei testatorului. 2)
Dar

dacă

ar

esista

rul universal nu va
Ant. 890, şi el va
fructele percepute
chiar dacă, în diua
sesiunea moștenirei.

un singur

moştenitor

reservatar,

legata-

putea să dobândească fructele de cât potrivit
trebui să restitue acestui moştenitor toate
de dânsul pănă în diua cererei în judecată,
morței testatorului, el ar fi avut de fapt po(Arntz. Il. 2061. C. Alger. D.P. 77. 2.83.)

III. Plata datoriilor.
Art. 893.—Legatarul universal care va veni la moștenire în coucurs cu un erede reservatar, este obligat la datoriile și sarcinele succesiunei

personal 2)

pănă

în concurența

părței

sale,

ȘI

ipotecar

pen-

15
—

1) Comp. Laurent. XIV. 77. Pand. Fr. II. 9100 urm.
— S'ar putea cu
toate aceste admite şi la noi soluţia pe care autorii o admit în
Francia, însă bazânduse mai mult pe echitate de cât pe litera legei, Comp. Petrescu. TZestamente. p. 317.

Vedi Dreptul pe 1892, No. 27.— Dacă moștenitorul a făcut plan-

tațiuni sau construcțiuni

pe pământul

morței

sale, a trecut în patrimoniul

măriți

pentru

testatorului

care, din diua

legatarului, se va

aplica

drep-

tul comun. (Art. 494.)
3) Cuvântul personal esteaici opus cuvântului ipotecar, ca și în Art,
896, de unde resultă că creditorii moştenirei au o acţiune directă
și personală în contra legatarului fie universal (Art. 893), fie cu
titlul universal (Art. 896), moștenitorii reservatari neputând fi urpartea

de

datorie

care

cade

în sarcina

legatarului.

Demolombe. XăI. 574 și XVII. 35 urm. Laurent. XIV. 87.—0Obli-

gaţiunea legatarului la plata datoriilor naşte din acceptarea legatului, însă pentru ca el să poată fi urmărit de creditorii moşteni-

-
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CIVIL.— CARTEA

I11.—TIT. MI.—QAP. V.—S-a IV. — Art. 893, 897.

tru tot.) (Art. 550 urm. 775, 778, 841 urm.
1792

1009

C. C. Art.

888 urm. 896, 897, 902,

C. Fr.)

Art. 597.—Legatarul

universal 2) sau

acela al unei

fracțiuni a

suctesiunei nu se poate pune în posesiunea legatului, fără a se face,
după cererea lui, un inventar al bunurilor ce compun legatul, de judecătoria în ocolul căreia s'a deschis succesiunea. 3)
Legatarul care va primi a întra în posesiunea bunurilor fără inventar va fi obligat a plăţi toate debitele *) succesiunei, chiar de ar fi
mai mari.de cât averea lăsată de testator, (Art. 95, 704 urm. 713, 888
urm. 893, 894 urm. 896 C. C. Art. 668 urm. Pr. Civ.)

Disposiţiile testamentare ne conferind numai drepturi, ci şi
datorii, dreptul la o parte oare care din moştenire implică obligaţiunea de a plăti o parte proporţională din datoriile şi sarcinile
acelei moșteniri, pentru că, după cum foarte bine dice curtea de
casaţie fr. (D. P. 51. 1. 283), atât dreptul cât şi obligațiunea,

nu sunt,

in

specie,

tul succesorul

de

universal.

cât

consecinţele

Este

corelative

a ori cărui ti-

firesc lucru deci ca toţi acei

care

moștenesc o universalitate de bunuri, fie prin voinţa, legei, fie prin
voința omului, să plătească toate datoriile de care sunt grevate a-

cele bunuri sau o parte corespondentă cu ceea ce ei au primit,
dacă n'au moștenit tot activul ereditar, după cum este firesc lucru că acei care nu ieu din moștenire de cât un obiect particurej, trebue

să fie pus în posesiunea

nerea în posesiune, el nu poate
moştenirei,

„Mourlon.

nici să urmărească

II. 838. Troplong.

text şi nota 4 și p. 516.

Inesactitate
de text.

legatului

seu,

căci,

nici să fie urmărit
pe

aceştia.

de

pănă la pu-

Demolombe.

creditorii
XVII.

36.

III. 1840, p. 393. Vedi și supră, p. 515,

|

1) Este de observat că legiuitorul s'a esprimat reu când a dis că legatarul universal este obligat la plata, datoriilor şi sarcinelor succesiunei pănă la concurența -părței sale, pentru că din această espresiune ar părea să resulte că legatarul universal nu plăteşte
datoriile

moştenirei

ultra

vires

(comp.

Art.

714,

777,

când din Art. 897 resultă contrariul. Legiuitorul trebuea

902), pe

deci să

gică, ca și în Art. 896, că legatarul universal plătește datoriile şi sar-

cinele moștenirei în proporțiune

că, dacă

datorii,

și aşa

el va lua jumătate

dacă va lua a treia

mai departe.

din

cu partea sa, ceea, ce îns&mnează
moștenire,

va plăti jumătate

parte, va plăti numai

din

a treia parte,

Mourlon. II. 438. Laurent. XIV. 89.

Remâne însă bine înţăles că testatorul ar putea să impue legatarului universal obligaţiunea de a plăti o parte mai mare din
datorii. Aubry et Rau. VI. $ 723, p. 174.
*) Art. 897 se ocupă și de legatarul universal, deși el se vede
aședat în secția care tratează despre legatele cu titlul universal.
3) Nu este vorba aici de judecătoria, de ocol, precum s'ar părea
la
prima,

vedere,

ci de tribunalul

de

prima

colului) în care s'a deschis moştenirea.

instanță

a, judeţului (0-

1) Prin debite se înțălege aici atât datoriile cât şi sarcinele moştenirei și prin urmare şi legatele. Despre deosebirea între sarcini
şi datorii, vei înfră, p. 525, nota 3, în fine,

„PLATA DATORIILOR.
— ART. 893, 897.
lar să nu plătească nici o datorie,
sarcină a bunurilor particulare.!)
Din capul locului, trebue să
sali şi acei cu titlul universal de
dintâi

vor

plăti

datoriile

pentru că datoriile nu sunt o
(Vedi. Tom. III. p. 553, 554.)
deosebim deci legatarii univeracei cu titlul particular. Cei

defunctului

(Art.

893,

cei de al doile nu le vor plăti. (Art. 775,
In privinţa legatarului universal, despre
două ipoteze se pot înfăţoșa: 10 sau el vine la
presenţa unui moştenitor reservatar; 2” sau el
moștenitor reservatar. In casul

moștenitor
legatarul

reservatar,
luând

averea,

595

întâi, adecă

896), pe

când

nu

(ipoteză

pe care

Art. 893

întreagă,

va

toate

nele *) moştenirei (Mourlon. II.
res emolumenti, dacă n'a primit
tar. (Art. 897.) Această soluțiune.
admisibilă și la noi, cu toate că
sezina şi trebue s'o ceară de la

plăti

când a-

909.) 2)
care ne ocupăm acum,
moştenire singur, fără,
vine în concurs cu un
esistă

nici un

n'o

prevede)

datoriile

şi sarci-

438) şi el le va plăti ultra eilegatul sub beneficiii de invenadmisă in codul francez, +) este
legatarul, în asemene caz, n'are
justiţie (Art. 891), pentru că

') In baza acestui princip, am vădut că donatarul unei sumi fixe de
bani sau a unui ori mai multor obiecte determinate și specificate
în individualitatea lor nu poate fi obligat la plata datoriilor dăruitorului. Vedi supră, p. 187. „ZEris alieni, quod ex hereditaria
causa venit, non ejus qui donutionis titulo possidet, sed tolius jupis successoris onus est.“ (L. 15. Cod. Lib. 8. Tit. 54, de donationibus.) Ce trebue să decidem în privinţa unei donaţiuni universale sau cu titlul universal? Vedi supră, p. 187 urm.
2) Codul Calimach obligă și el pe legatari la plata datoriilor și sarcinelor moștenirei (Art. 854 corespundător cu Art. 692 din codul
Austriac), însă ei puteau, în urma, acceptărei legatului, să se sustragă de la ori ce contribuţiune, întorcând legatul sau prețul lui,
dimpreună cu fructele percepute. (Art. 855 Calimach, 693 Austriac.)
Codul lui Andr. Donici prevede din contra că legatarii nu se îndatoresc la, jalobele pentru datoriile mortului, ci numai moștenitorii lui. (Cap. 38, $ 8.)
2) Pasivul moșştenirei cuprinde datoriile defunctului și sarcinele moștenirei. (Art. 774, 777.) Sarcinele sunt acele obligaţiuni care n'au
luat naştere de cât în urma morței lui de cujus, que ab herede ce-

peruni. (IL. 40. Dig. Lib. 44. Tit. 7.) Astfel sunt cheltuelele de înmormântare

sau ale ultimei boli, acele făcute cu ocasiunea

rei peceţilor, facerei

pune-

inventarului, împărțelei, sau cheltuelele cererei

pentuu predarea legatului (Art. 901) etc. şi toate acele în fine
care se fac într'un interes comun. Laurent. XIY. 88. Duranton. IX.
212. B. Lacantinerie. II. 593. Comp. Cas. Fr. D. P. 62. 1. 288.
Cuvântul sareină cuprinde și legatele (L. 40. Dig. Lib. 44. Tit,
7.) Laurent. XIV. 88. Demolombe. XIV. p. 570, No. 522. Vedi și
Tom. III al lucrărei noastre, p. 547.
4) Demolombe. XXI. 569 urm. Demante. IV. 152 bis- Il. Mourlon. Il.
438 şi 847. Arntz. II. 2062. B. Lacantinerie. II. 593. Laurent. XIV.
87. Pand. Fr. Il. 9125. Thiry. IL. 439. Comp. D. P. 67. 2. 8.

Dreptul nostru anterior.

sarcinele
moştenirei.
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CIVIL. — CARTEA

III. — TIT. II. — CAP, (Il. — S-a IV. — ART.

893, 897,

plata datoriilor nu esie un efect al sezinei, ci o
consecinţă a
transmiterei universalităței bunurilor. 1)
Dl. Petrescu (Zest. p. 320) dice din contra că legata
rii nu
plătesc . datoriile de cât pănă la concurența valore
i
bunuri
lor
ce
primesc, pentru că, la noi [ea „ei mau nică o dată
sezina şi nu represintă în totul pe defunct. Această, soluție este
însă nu numai
greșită, dar şi contrarie textului Art. 897. Dovadă
la aceasta, este
că colateralii n'au nici ei sezina, și cu toate aceste
, nu cred să
se poată susţinea că ei nu plătesc datoriile ultra
vires. Prin urmare, încă odată, plata datoriilor nu este un efect
al sezinei, ci
0 consecință a transmiterei universalităței bunurilor.
Dacă legatarul universal vine la moștenire în
concurenţă cu un
reservatar (singura ipoteză pe care o prevede Art.
893), el este obligat a plăti datoriile și sarcinele moștenirei în propo
rțiune cu partea.
sa, dacă testatorul nu i-a impus o parte mai mare
din datorii,?) ear
nu pănă la concurența părței sale, după cum
greşit se esprimă
textul nostru. (Vedi supră, p. 524, nota 1.)
Dacă sunt mai mulţi legatari universali sau
cu titlul universal, fie-care va, contribui în proporţiune
cu partea sa. (Mourlon. ÎL. 438, 847.)

In ori

. Datorie

ipo-

tecară,.

ce caz,

legatarii nu

vor

putea fi urmăriţi de credilor în posesiune. (Art.
în fine și p. 516.)
In caz când datoria defunctului era garan
tată prin o ipotecă,
legatarul universal (Art. 893) sau acel
cu titlul universal
(Art. 896) care a luat acest imobil nu va
mai plăti această datorie în prop
torii moştenirei de cât în urma trimeterei
889, 891.) (Vegi supră, p. 523, nota 3,

orţiune

cu partea

sa

de moştenire, ci o va

plăti în întregimea ei, ca detentor al imobilului (Art.
1792), pentru că ipoteca este indivisibilă. *) (Art. 1746.)
EI trebue deci sau să
plătească întreaga datorie, capete și proce
nte, sau să, delese imobilul... af vel fotum debitum reddat, vel
eo, quod detinet, cedat,
(L. unică $ 2, în fine. Cod. Lib.8. Tit.
32.)

!)

:)

Consecint,

acestei

fine.

eum,

teorii,

legiuitorul

nostru

cuvintele relative la plata datoriilor. Astfel a, eliminat din Art. 653
, pe când Art. 724 din
codul fr. prevede că moștenitorii legit
imi au sezina sub condiţiunea de a plăti toate sarcinele moştenirei
, Axt. 653 din codul nostru
prevede că descendenți şi ascendenții
au
cesiunei din momentul morfei defunctulu de drept posesiunea suei, fără a dice nici un
cuvânt, despre plata datoriilor, Vegi
Tom. III, p. 231, nota 2.
Aubry et Rau. VI $ 723, p. 174. Vegi
și supră, p. 524, nota 1, în
„Ad

cui ex

Trebelliano

sen.

restituitur, successionis Onera, seu legat consulto pars hereditatis
orum prestationem pro competenti portione spectare, indubitaţi
juris est.“ (L. 2. Cod. Lib. 6.
Tit. 49.) Vedi și L. 2. Cod. Lib. 4.
Tit. 16.

:) Comp. Art. 777, 778, 896 şi 902. Vedi Tom. III al lucrărei noastre, p. 548, nota 2, 553, nota
3 şi 557

urm,

PLATA DATORIILOR.— ART. 893, 897.
Remâne

.

,

597

însă bine înţăles s1Îcă, în. asemene
caz, , legatarul. care gatarilor
Recursul care
leȘi
N

din causa ipotecei, a fost silit să plătească din datoria, CO-dincausaipomună mai mult de cât partea sa, are recurs în contra. celorlalţă tecei au pă
moștenitori

sau

colegatari.

Acest

drept i se conferă

anume

prin de cât partea

Art. 778, care prin succesori cu titlul universal înțălege legatarii universali sau cu titlul universal. ') „Datoriile mortului cele
cu amanet, dice Art. 1068 din codul Calimach, trebue să le plătească numai acel moștenitor ce le-au luat în partea sa, și dezamanetându-le,

lui.

poate

să se

răfuească

cu

8. Tit.

32.)

(L. unică $ 2. Cod. Lib.

impreună

lor.

moștenitorii

Pănă
acum am vorbit numai despre legatarii proprietăţei Legatarulîn
depline. Se poate însă întâmpla ca defunctul să fi făcut un legat usutruct auuniversal sau cu titlul universal în usufruct numai.
Moștenitorul viversalităei

universal fiind singur în princip obligat la plata
vului seu

(Art.

774

urm.),

rigoarea principiilor

datoriilor auto- unei câtimi
cerea

ca

usufrut- litate. Art. ”

tuarul universalităței unei averi (Art. 888) sau a unei câtimi oare
552.
care din intregimea unei averi (Art. 894) să nu fie nică o dată,
obligat la plata datoriilor, pentru că el nu este un moştenitor universal. (Laurent. VII. 17, 19.) Art. 552 făcând însă o derogare la principiile generale, pentru că usufructuarul universal sau
cu titlul universal se folosește de venitul averei, şi punând echitatea mai presus de cât dreptul, îl obligă a contribui, dimpreună
cu nudul proprietar, la plata datoriilor, aşa în cât proprietarul
va plăti capitalul, ear usufructuarul dobânda datoriilor. 2)
Venim acum la Art. 897, care este o fericită inovaţiune a Art. 897.
legiuitorului nostru, şi care curmă una din cestiunile cele mai
controversate din

mereu

asupra

codul

francez.

In adevăr,

în Francia,

se discută

cestiunei de a se ști dacă legatarii universală sau

cu titlul universal

plătesc

datoriile

4ltra

vires

sau

întra

vires

e-

molumenti, şi părerile sunt împărțite. *) In codul nostru, această,
controversă nuwși mai are ființă, pentru că Art. 897 declară espres că legatarul care va întra în posesiunea bunurilor fie cu

voea, justiţiei, fie cu voea moștenitorilor
tar,

va

fi

obligat a plăti toate

reservatari, fără

datoriile și

sarcinele

inven-

(debitele)

1)

Comp. Mourlon. II. 446. B. Lacantinerie, II. 593. Aubry et Rau.
VI $ 723, p. 174. Vegi în Tom. III al lucrărei noastre, p. 557
urm. esplic. Art. 778.
2) Laurent. VII. 19 și XIV. 105. Marcad€. IL. 529. Vegi şi Tom. Il

3)

al lucrărei noastre, p. 620.
Vegi controversa arătată pe

larg

în

Demolombe

(XV.

115

urm.

XVIL. 38), în Aubryet Rau. VI. $ 723, p. 172, nota 4 şi în Thiry.
Il. 437. Vedi şi Tom. III al lucrărei noastre, p. 374, nota 1.
Curtea din Bordeaux a decis de curând că legatarul universal

plăteşte datoriile şi sarcinele moştenirei

ultra vires, dacă na ac-

ceptat legatul sub beneficii de inventar. D. P. 1893. 2. 374. Comp.
D. P. 71.

1. 141.

D.P.

51.

1, 281.
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moștenirei,

chiar

lL—TIT.

11.—CAP.

V.—S-a1V.—

ART.

897,

dacă aceste ar fi maă mari de cât averea lă-

sută de testalor. Textul este formal, de şi reu redactat, căt, cu
toate că legiuitorul nu cere o declaraţiune din partea legatarului că el voește să primească legatul sub beneficii de inventar,
după cum o cere pentru moștenitorii de sânge (Art. 704 urm),
nu mai puţin adevărat este că aceasta a fost intenţiunea, sa şi
de sigur că, legatarul nu va lipsi de a face asemene declaraţie
la grefa tribunalului judeţului în care s'a deschis moștenirea (Art.
704), de câte ori va voi ca patrimoniul seu să nu fie amestecat
cu acel al defunctului şi să nu plătească datoriile de cât pănă
la concurenţa activului ereditar. (Art. 713.)
Principiul care resultă din textul nostru este deci următorul: legatarii universali sau ca titlul universal, ca şi toţi moştenitorii în genere, ') plătesc datoriile şi sarcinele moştenirei, şi
prin urmare şi legatele (veţi înfră esplic. Art. 902), pentru partea lor corespundătoare, ultra vires, singurul mijloc ce au de a se
sustrage de la această, obligaţie este de a primi legatul sub beneficiii de inventar şi de a face în adevăr inventarul cerut de
lege în termenul şi după formele legale. (Vedi in Tom. III, p.
375 urm. esplic. Art. 704 urm.)
Acceptarea beneficiară este deci facultativă pentru legatari,
ca şi pentru moștenitorii de sânge. (Art. 685.) Ea este silită numai pentru minori şi interdişi (Art. 454 şi 687 $ 2) şi în câsul Art. 693.
Legatarul nu va mal avea însă facultatea de a usa de beneficiul acceptărei beneficiare, dacă aceasta i-a fost interdis prin

0 clausă espresă a testamentului, pentru că testatorul poate să
mărească sau să micşoreze legatul, după bunul seu plac. 2) Dacă
asemene clausă nu convine legatarului, el nare de cât să nu primească, legatul.

Cât pentru legatarul particular, el nare nici un interes de
a primi legatul sub beneficiii de inventar, fiind că el nu plăteşte
nici o dată datoriile. (Art. 775, 909.)
) Am

vădut în adevăr

că,

în

legislația

noastră,

toți moștenitorii,

chiar şi acei neregulați, sunt obligaţi a primi moștenirea

sub be-

neficiii de inventar, dacă nu voesce să plătească datoriile de cât
pănă la concurenţa activului ereditar. Vedi Tom. III al lucrărei
noastre,

p. 224, nota

1, 231,

nota

3, 373, nota

5 și p.

554

urm.

In Francia, cestiunea este earăşi controversată,
:) Cel mult, sar putea face două escepții la această regulă:
una
privitoare la moștenitorii reservatari, pentru că reserva nu
poate
fi vestrânsă prin nici o condiţie, şi celaltă la acceptarea minorilor
și a interdișilor, pentru

că legea,

voeşte

ca acceptarea

acestor per-

soane să nu fie de cât beneficiară. (Art. 405, 687 $ 2.) Cu toate
aceste, cestiunea este controversată. Vedi Tom. III, p. 374.

LEGATUL

CU TITLUL

UNIVERSAL.—ART:

SECȚIUNEA
Despre

894.

529

V.

legatele unei fracțiuni de moştenire ) (cu titlul universal).
Noţiunile acestui legat și caracterele lui.

In dreptul vechiii francez, anterior codului actual, erau două
specii de legate: legatul universal care se dicea și cu “titlul universal şi care era a unei universalităţi de bunuri sau a unei părţi
din ea, şi legatul particular sau cu titlul particular, care era a,
unui lucru determinat.?) Proiectul codului menţinuse
- această clasificare,

pentru

că, printr'ânsul

nu

se

dădea

sezina,

nică unui

le-

gatar. Mai târdiu însă, în urma discuţiunei urmate, conveninduse
a se da sezina legatarului universal, în lipsă de moștenitori reservatari (vegi supră, p. 516), sa admis clasificarea tripartită astfel cum se vede în cod,?) clasificare care, în dreptul nostru, nare
nici o rațiune juridică, fiind că nică un legatar n'are sezina.*)
Art.
poate

avea

894. -— Acest legat
de

(adecă

obiect o fracțiune

a

unei

a moştenirei,

fracțiuni

de

precum

parte, sau toate imobilele,
sau toate mobilele, sau
imobile. (Art. 550, 887 urm. C. C. Art. 1010 0. Fr.)

) Legatul unei fracțiuni de moștenire sau cu

moştenire)

jumătate, atreia

o

titlul

fracțiune

universal

din
-

este

acela pe care Romanii îl numeau legalum partitionis, „Que species legati partitio vocabatur, quia cum herede legatarius partiebatur hereditatem.* (Instit. $ 5. Lib. 2. Tit. 923.) — Legiuitorul
nostru s'a ferit de a întrebuința aici espresiunea legat cu titlul
universal şi a, introdus acea de legatar a unei fracțiună de moștenire, pentru că legatarul este sau nu este universal prin însuși
titlul seu şi pentru ca să nu să confundă legatul universal cu acel cu titlul universal, după

cum

se confundă

legatul

particular

cu

- acel cu titlul particular, care nu este de cât unul și același lucru.

(Comp. Marcade. IV. 116.) Cu toate aceste, însuși legiuitorul nostru, în Art. 550, vorbește de dobândirea unui uşufruct cu titlul
universal prin testament, donațiune sau moştenire (vedi Tom. II,
p. 617, notele 2—4), ear în Art. 775 de legatarul cu titlul universal.

2) In codul actual se găsesc mai multe remășiți a acestei divisiuni.
In adevăr, când Art. 775 dice că legatarul cu fițlul universal contribuește
lumentul

la datorii de o potrivă cu eredi, în proporțiune
seu, este evident că, sub denumirea de legatar

universal, întră şi acel universal, ca și în Art. 778.
“este

de netăgăduit

că espresiunea

disposițiunile

cu emocu f:flu?

De asemenea,

universale

care în

Art. 810 sunt opuse acelor cu fitiul particular, cuprind atât legatele
universale cât și acele cu titlul universal. Marcade. IV. 116. Vedi
şi Art. 852 care, sub denumirea de legate universale, cuprinde şi
legatul cu titlul universăl. Comp. supră, p. 381, nota 3.
3) Arntz. II. 2065. Demolombe. XXI. 575. B. Lacantinerie. II. 595.
Pand. Fr. Donations. IL. 8382 urm.
4) Este adevărat că dreptul adăogirei sau sporirei n'are loc între
colegatarii cu titlul universal, ci numai între acei universali (Art.
929), însă aceasta, este mai mult o consecință neapărată -a voinţei
testatorului, de cât un efect al clasificărei legatelor. Demante. 1V.
153 bis Il, în fine. Demolombe. XXI. 575.
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Definiţiune.

Exemple de
legate cu titlul universal.

CODUL CIVIL. — CARTEA UI.—TIT. II. — CAP. V. — S-a V.— ART. 894,
Legiuitorul nu defineşte legatul unei fracțiuni de moştenire,
ci se mulțumește a arăta casurile în care acest legat are loc,
Legatul unei fracțiuni de moștenire sau cu titlul universal
poate fi definit: acela care are de obiect o parte din toate bunurile testatorului (o fracțiune din moştenire), sau o parte din cotitatea disponibilă, sau toate imobilele, sau toate mobilele sale, sau
o fracțiune numai din mobile ori din imobile.
Așa dar, precum legatul universal are de obiect conferirea
unui drept eventual asupra universalităţei bunurilor defunctului,
tot. astiel, legatul cu titlul universal consistă întrun drept eventual asupra unei fracțiuni a acestei universalități.
Din

cele

mai

sus

espuse

un legat cu titlul universal:

resultă că trebue

1* legatul

să

considerăm

ea

unei frațiuni a părţei dis-

ponibile, ') de esemplu, jumătate, a treia, parte, un

șfert,

etc.;

20 le-

gatul unei fracțiuni a întregului patrimoniu, precum jumătate, -a
tveia parte etc. din universalitatea bunurilor; *) 3* legatul tuturor
imobilelor defunctului, fie că acest legat ar avea de obiect proprietatea întreagă, sau numai nuda, proprietate (Cas. Fr. D. P.
73. 1. 233); 4* legatul tuturor mobilelor; 50 legatul unei frac-

țiuni din

toate

imobilele,

ear

nu

numai

a unei

categorii

de

imo-

bile; *) 6* legatul unei fracțiuni din toate mobilele defunctului,
deşi legiuitorul nostru a, uitat, de a prevedea acest legat, pe care
textul francez îl prevede anume. +)
Legatul usuIn fine, unii, între care și DI. Petrescu (p. 330), susţin că
teuctului averoi întregi, Și legatul usufructului întregei averei a testatorului
ar fi un leControversă. gat cu titlul universal, însă vom vedea că această
părere este cu
desevârşire inadmisibilă, mai ales la, no, unde Art. 550
a fost
modificat, după părerea lui Marcade. (Veţi esplic. Art. 8948
2.)

')
:)
n)
)

Legatul părţei disponibile

întregi

ar fi, după cum

versal. Vedi supră, p. 508, nota 1.
Acea fracțiune ar putea însă fi redusă,

dacă

disponibilă. Așa, de es., dacă părintele care
jumătate din averea lui întreagă, legatul ar
cu toate că el ar fi redus la a treia parte.
Legatul unei fracțiuni din o categorie de
unei intregi

categorii

de bunuri

mișcătoare

am

vădut, uni-

|
întrece

ar

partea

are doi copii ar lega
fi cu titlul universal,
(Art. 841.)
imobile, ca și legatul
sau

nemișcătoare,

ar
fi în adevăr un legat singular. Demolombe. XXI. 583 urm.
Mourlon.
II. 820. Marcad€. IV. 119. B. Lacantinerie. ÎL, 597.
In adevăr,

legatul

tuturor

mobilelor

fiind

un

legat

cu

titlul

universal, apoi un legat care cuprinde o fracțiune dir întreag
a avere
„mișcătoare nu poate fi și el de cât tot un legat a unei
fracțiuni
din fracțiunea averei de moștenire, adecă un legat cu titlul
universal. Comp. Bonachi. IV. p. 281. — Vedi însă Petrescu
(est. p.
234) care pare a considera, acest legat ca singular, întemei
nduse
pe ultimele cuvinte ale Art. 894, după care ori ce alt
legat (neprevădut în acest text) este singular.
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universal.

Efectele acestui legat, ca şi a acelui universal, sunt relative:
1* la punerea în posesiune a bunurilor legate (Art. 895); 20 Ia,
dobândirea fructelor bunurilor legate (Art. 898); 3* la plata datoriilor.

1

(Art.

775,

Punerea

Art.
siunea de
verşali, 1)
timi. (Art.

896,

în posesiune

897.)

a bunurilor cuprinse în testament.

895. — Legatarul unei fracțiuni de ereditate va cere posela eredii reservatari;' în lipsa acestora, de la legatarii uniear în lipsa și acestora din urmă, de la ceilalţi eredi legi653, 659 urm. 841 urm. 889, 892, 897, 899, 901 C.C. Art,

1011 C. Fr.)

Legatarul

cu

titlul

universal,

prietatea, bunurilor cuprinse
torului. (Art. 644, 899 $ 1.)
El
,

rat so

ne

având

ceară

insă

are,

ca şi acel

universal,

în testament din diua morţei

posesiunea

acestor

bunuri,

testa-

trebue

neapă- Casul când

Aa:

de la cei care o au sau care au dobântit-o

justiţie. *) Dacă el vine în concurență numai cu moștenitori

pro-

legatarul vine

de la; concurenţă

reserva- cu moşteni-

tari, el va, cere punerea sa în posesiune de la, aceştia, ori câţi ar (0 reseta”
fi, pentru că, ei au cu toţii sezina. (Art. 653.) Tot ce am dis în această privință relativ la legatarul universal este aplicabil şi legatarului cu titlul universal. (Vegi supra, p. 512 urm.)
|
|
Pănă

la punerea

sa în posesiune, el nu

va

putea

nică să ur-

mărească pe detentorii legatului, nică să fie urmărit de creditorii
moștenirei, având numai competența de a face acte conservatorii.
(Vedi supră, p. 515 urm.)

|

Dacă el vine în concurență cu moştenitori reservatari pe de, Casul când,
o parte,

şi cu

moștenitori

nereservatari

pe

de

altă

(ipoteză

De- în concurenţă

prevădută, de lege), ceea ce se va, întâmpla atunci când defunctul cu moşteni-

ar fi lăsat în viață pe părinţii sei și frați şi surori

sau descen- tari și mere.

denţi din aceștia (Art. 671, 673), înainte de punerea în posesiune a colateralilor din partea justiției (Art. 653 $ 2), elnu
va putea să ceară trimeterea sa în posesiune de cât de la reser-

servatari.
-

vatari, care singuri au sezina, punând însă în causă şi pe colaterali, ear după punerea în posesiunea acestora, el nu se va mai
adresa la reservatari, care nu deţin de cât reserva lor, ci la. co1)

Legatarii universali neavând

la noi nici odată sezina, nu se poate

pricepe

da ceea

cum

ei au să poată

ceeace

nu

au.

Vedi

supră,

p. 517, nota 2 şi înfră, p. 532.
|
2) La Romani, legatarii cu titlul universal erau obligați a cere po- Dreptul Rosesiunea legatuiui fie de la moştenitorii ab intestat, fie de la cei
man.
testamentari (L. 1 $ 2. Dig. Lib. 43. Tit. 3), afară de casul când
ei aveau această din urmă calitate, în care caz, ei dobândeau partea lor de

moștenire

prin acceptarea

ei.
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CODUL

CIVIL. — CARTEA III. — TIT: I1.——CAP. Y..-— S-a .V. — ART: 895,

laterali, pentru că ei stăpânesc întreaga. parte disponibilă, din
care se plătesc legatele. 1)
Casul când - : Dacă legatarul universal vine în concurență “numai cu moşegala vine tenitori neregulați (soţia defunetului sau statul), (Art. 679, 680),
cu moşteni- €l va cere punerea în posesiune de la aceștia, pentru că ei detori ai țin întreaga avere, însă numai după ce şi dânşii vor fi. dobândit
”
posesiunea de la justiţie. (Art. 653 $ 2.) In caz când nici un
moştenitor neregulat
lu universal va face

nu sar pune în posesiune, legatarul cu titsă se declare moştenirea, vacantă, îndreptând

cererea de punere în posesiune contra curatorului acestei succesiuni. 2) (Art, 724 urm.)
|padrertența
Art. 895, luânduse orbește după textul francez, prevede că,
“în lipsă de moștenitori reservatari, legatarul cu titlul universal
va cere punerea sa în posesiune de la legatarii universală, ceea
ce necontestat

este

o înadvertenţă.

neertată,

pentru

că,

în legis-

laţia noastră, legatarul universal neavând nici o „dată sezina,
(Art. 889, 891), nu poate da ceea ce nu are. Prin urmare,
pentru a fi corect, legiuitorul nostru ar fi trebuit să nu vorbească
de loc în Art. 895 de legatari universali. 5)
_„Cu toate acestea, textul fiind formal, se înțălege că, în lipsă de reservatari, legatarul cu titlul. universal va cere posesiunea, de la legatarul universal sau de la toți legatarii universali,
dacă esistă mal mulţi, însă numai după ce și aceşti legatari vor
dobândi posesiunea de la justiţie. (Art. 891.) Dacă legatarul uni-

versal nu cere punerea, sa în posesiune, moștenirea. se va declara
vacantă şi legatarul cu titlul universal va, îndrepta, cererea,
sa,

precum am dis mai sus, în contra curatorului acelei moşteniri,
Casul când
Dacă legatarul cu titlul universal se găseşte în concurență
„Legatavul cu pe de o parte cu un legatar universal, ear pe de alta,
cu moşsal vine în fenitori reservatari. (ipoteză pe care legea n'o prevede), el nu
va

conpurențe cupuţea

şă ceară

punerea

sa în

posesiune

de la legatarul

univer-

niversal şi cu Sal, cât timp acesta n'a fost şi el pus în posesiune
de moşteni„moștenitori tori conform Art. 891, deşi legatarul universal
luând, în specie,
toată partea disponibilă, este obligat a plăti legatele lăsate
de
defunct,

ci va

cere

unii ce au sezina

posesiunea

de

(Art. 653),

la moștenitorii

punând

1) Comp. Mareade. 1V. 120.—Dacă
servatari (colaterali), legatarul
posesiune

de

aceștia,

după

ce

reservatari,

însă în causă

și pe

ca

lega-

nu esistă de cât moștenitori nerecu titlul universal va fi pus în

şi ei însă vor

capata

sezina

de la
justiţie. (Art. 653 $ 2.)
*) Maread6. IV. 120. Mourlon. II. 841, Arntz. IL. 2068, în
fine. Thiry.

IL. 41 în fine. Duranton. IX. 209. Comp. şi Laurent. XIV. 52.
Vedi

3)

şi Curtea dif București. Dreptul
Vegi supră,

p. 517, nota

2și

sub preşed. d-lui T. Criveţ.

pe 1875, No. 34.

531,

nota

1.

Comp.

Tribun.: lași,

Dreptul pe 1890, No. 78, p. 6236.
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tarul universal, care fiind obligat la plata legatului, poate să aibă
interes a/| contesta. O dată însă ce legatarul universal a dobândit de la moștenitori posesiunea legatului seu, numai de la dânsul se va cere posesiunea legatului cu titlul universal, pentru că
el fiind detentorul întregei părţi disponibile este singur obligat
la plata legatului cu titlul universal şi prin urmare şi la predarea posesiunei acestui legat. 1)
In fine, legiuitorul prevădend ipoteza în care testatorul n'a, Casul cănd

lăsat nică moștenitori reservatari, nică legatari

universală, ci nu eE2tatu, vine

mai nişte moștenitori legitimi care nu sunt reservatari, obligă pe cu moşteni-

legatarul cu titlul

universal a, cere posesiunea de la aceştia.

Dacă testatorul a lăsat în
tunci cestiunea nu sufere nici o
nu au reserva (Art. 843), totuși
putea s'o confere legatarului cu
se complică

când

testatorul

(9! nereser-

viață pe bunul sau buna sa, adificultate, pentru că bunii, deși
având sezina (Art. 653), ei vor
titlul universal.
Cestiunea însă

a lăsat

numai

colaterali

sau

numai

moştenitori neregulaţi (Art. 679 urm.), pentru că ei, după legea,
noastră, n'au sezina. In asemene caz, legatarul cu titlul universal
va, cere posesiunea de la moștenitorii legitimi sau de la moștenitorii neregulaţi, însă numai după ce şi aceștia vor dobândi'o
de la justiţie. (Art. 653 $ 2.)
Dacă,

aceşti

moștenitori

nu

se pun

în posesiune,

averea este

vacantă, și prin urmare, legatarul universal va dobândi
nea legatului de la curatorul acestei moşteniri. 2)
In ori ce caz, cheltuelele cererei pentru punerea
siune sunt în sarcina moştenirei, cu condiţiune însă de
atinge reserva. (Vedi infră, esplic. Art. 901.)
Cu alte cuvinte, legatarul cu titlul universal, ca şi

titlul particular, nu va cere nici odată

|

posesiuîn posea nu se

Art. 901.

acel cu Legatarul cu.

posesiunea sa de la jus- ee

tiție, cu toate că tribunalul de Iași, sub preşedenţia D-lui T. Criveţ, cere nici o
a hotărit contrariul, pentru că, precum foarte bine observă curtea, dată posesidin București, nu numai nici un text de lege nu dă legataruluijustiţie. Concu titlul universal sau cu titlul particular dreptul de a cere de tToversă.
la justiție trimeterea în posesiune a legatului seu, ci din contra,
din Art. 891, 895 şi 899 resultă că ori ce legatar, afară de acel universal (Art. 891), este obligat să ceară de la moştenitorii

legitimi tradiţiunea legatului seu. 3)

1) Marcad6. 1V. 120. Laurent. XIV. 50. Arntz. Il. 2068. Demolombe.
XXI. 591. Demante. IV. 154 bis. 1. Mourlon. II. 841. Thiry. II. 441.
2) Vedi supră, p. 532 şi autorii citați acolo, în nota 2.
3) C. București. Dreptul pe 1875, No. 34. Comp. şi alte decisii tot a
curţei din București, Dreptul pe 1889, No. 34, p. 271. Dreptul pe
1886, No. 62.— Contră. Tribun. Iaşi Dreptul pe 1890, No. 78. Vedi
şi Tribun. lalomitza (afacerea Zappa). Dreptul pe 1893, No. 36.

Comp. Petrescu p. 327 și 342.

CODUL
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Legatarul cu

titlul

univer-

sal nu poate
cere posesiunea, de la esecutorul testamentar.
Art. 911.

CIVIL.— CARTEA

:

Legatarul

II. — TIT.

Il. — CAP.

cu titlul universal

V.— S-a V.— ART.

n'ar putea

cere

896,

898.

posesiunea

nici

de la esecutorul testamentar căruia testatorul i-ar fi conferit sezina pentru mobile (Art. 911), pentru că sezina esecutorului testamentar nu este o adevărată sezină, ci mai mult o detenţiune
cu titlul de sechestru. (Art. 1626 urm.) Esecutorul testamentar
poate,

ce e dreptul,

când

el are sezina

mobilelor,

să plătească le-

gatul, însă el nu trebue so facă de cât atunci când moștenitorul
care este debitor al legatului şi care prin urmare are interes al
contesta, a consimţit la punerea în posesiune a legatarului. 1)
2” Dobândirea fructelor

bunurilor

legate.

Art. 898.
— Legatarul unei fracțiuni de moștenire poate pretinde
fructele din diua cererei în judecată, sau din diua în care
de bună voe darea legatulni. (Art. 890, 895, 896 C C.)

i s'a

oferit

In codul francez nu esistă nici o disposițiune în privinţa
dobendirei fructelor din partea legatarului cu titlul universal, ceea
ce face că, acolo cestiunea este foarte controversată.?)
Textul nostru curmă ori ce “controversă, punând pe aceeaşi
treaptă pe legatarul universal şi pe acel cu titlul universal, așa
în cât Art. 898 se găseşte esplicat prin cele ce au spus supră,

p. 520

urm.

asupra Art.
3*

890.
Plata

datoriilor.

Art. 996.
— Legatarul unei fracțiuni de ereditate este obligat la
sarcinele şi datoriile succesiunei testatorului, personal în proporţiune
cu partea sa, 8) și ipotecar pentru tot. (Art. 550—552, 775, 893, 897,
902 C. C. Art. 1012 C. Fr.)

') Laurent, XIV. 54. Vedi și supră, p. 513. Comp. Demol. XXII.
55, 67 urm.
— Este deci de mirat cum Dl. Petrescu (Zest.p. 327)
a putut să scrie că legatarul totalităței sau unei fracțiuni de moştenire trebue să îndrepte cererea sa de punere în posesiune
contra esecutorului testamentar care ar fi fost învestit de testator cu sezina mobilelor. (Art. 911.)—Bonachi (IV. p. 285) criticând
cam aspru pe Dl. Petrescu, crede că acest pasaj nu poate
fi de cât
resultatul unei răle tălmăciri a lui Michaux. N'am controlat însă
faptul. De altmintrele, însuși Dl. Petrescu, câteva pagine mai la
vale (p. 342), recunoaște că legatarul particular nu poate cere punerea în posesiune

de la, esecutorul

testamentar.

"întreb atunci care să fie oare raţiunea
universal şi acel cu titlul universal ar
poate să facă legatarul particular ?...
2) Vedi diversele sisteme arătate în Pand.
3) Observăm că de astă dată legiuitorul
când

dice

că legatarul

plătește

datoriile

Dacă

este

aşa,

în virtutea căreia legatarul
putea să facă ceea ce nu
Fr. Il. 9066 urm.
se esprimă foarte
şi sarcinele

corect

moştenirei

în

proporitune cu partea sa, pro hereditariis partibus (L.2. Cod. Lib.
4. Tit. 16), pe când el se esprimă din contra în mod greșit în
Art. 893, când dice că legatarul universal plăteşte datoriile şi
sarcinele moștenirei până în concurența părței sale. Vegi supră,
p. 524, nota 1.

PLATA DATORIILOR.— ART. 89%.

Legatarul cu titlul

ae

universal luând o: fracțiune

535

din 'univer-

salitatea bunurilor defunctului, trebue să plătească, datoriile - și
sarcinele !) moştenirei în proporțiune cu partea sa, pro heredita-

riis partibus (Li. 2. Cod. Lib.

4.

Tit. 16 și L. 2. Cod.

Lib. 6.

Tit. 49), prin aplicațiunea principiului: bona non întelliguntur,
nisi deducto are alieno. (|. 39 $ 1. Dig. Lib. 50. Tit. 16.)
Aşa dar, îndată ce legatarul cu titlul universal a dobândit
punerea în posesiune a legatului seu (Art. 895), creditorii moștenirei pot să'l urmărească 'personal pentru partea proporțională a
fracţiunei de bunuri ce el a primit, şi ipotecat pentru toată datoria, dacă el a primit un imobil grevat de ipotecă, -remănândui,
în acest din urmă caz, recurs în contra celorlalți moștenitori sau
colegatari. (Art. 778, 779, 902.) (Vedi supră, p. 526.)
Cât

pentru

legatarul

întreaga universalitate, el
tarul, la plata

datoriilor,

în usufruct

nu

a unei câtimi

oare care din Legatarul în

contribue, dimpreună

de cât pentru

(Art. 553.) (Vegi supra, p. 527)

Când legatul cu titlul universal

cu

proprie- MSuiruea tu-

procentele acelor datorii. din universa-

|

are de

litate.

obiect

o

fracțiune Plata dato-

din: averea, întreagă, de es., o jumătate, a treia sau a patra parte lor and

din moștenire, cestiunea

este foarte

simplă, căci, în asemene caz, de obiect o

legatarul va plăti jumătate, a treia sau a patra parte din
datoriile, fără nică o distincţiune.
Când legatul cu titlul universal,

în loc de

bilele, toate mobilele moștenirei,

o

a

consista

toate fracțiune din
tate
în o Elata datorii-

fracțiune a, întregei averi de moştenire, are de obiect toate imo- gatul are de
sau

fracțiune

- din “imobilele obiect toate

ori din mobilele defunctului (Art. 894), proporţiunea în care le- „imobilele,

gatarul

vă

trebui

să plătească

datoriile

defunctului

se

va

afla lele, sau o

prin prețeluirea bunurilor care constituesc legatul în comparaţiu- fracțiune din

ne cu prețeluirea celorlalte bunuri ale defunctului. 2)
|
Legatarul cu titlul universal, ca şi acel universal, va plăti Art 897.
însă partea, sa corespundătoare din datoriile şi sarcinile defunc-

tului ultra
1)

vires,

Sarcinele

dacă

moștenirei

el a acceptat

timei boli, cheltuelele
rului ete. Vedi supră,
2) Astfel, să presupunem
lei, imobilele valorând

sunt

legatul

pur

şi

simplu,

fără,

cheltuelele de înmormântare, acele ale ul-

sarcinele

pentru punerea peceților, facerea, inventa- moștenirei.
p. 525, nota 3.
o
că moştenirea defunctului se rădică la 100,000
80,000 lei, ear mobilele 20,000 lei. Dacă

testatorul a legat toate imobilele sale, legatarul, din 100,000 lei,
va lua 80,000 lei, adecă 4%/, din moștenire,.și prin urmare, el va
plăti 4/; din datorii. Dacă din contra, testatorul a legat toate mo-

bilele sale, legatarul va lua. numai 20,000 lei, adecă o cincime din moștenire, și prin urmare, nu va plăti de cât 17; din
datoriile defunctului. Mourlon. II. 850. Laurent. XIV. 91. Arntz.
II. 2071. Duranton. IX. 213. Demante. 1V..155 bis II. Accolas. [L.
p. 536. Boileux. IV. p. 148. Maread6. IV. 122. Demol. XXI. 600.
Aubry et Rau. VI-$ 723,p. 175.B. Lacantinerie, IL. 599. Thiry, IL 443,
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beneficii de inventar, Art. 897 din codul nostru fiind formal în
această privință și curmând controversa care esistă în Francia.
Contribuirea. la datorii.—

Raporturile legatarilor și moștenitorilor
dintre ei.

— Legatarii cu titlul univesal 1) contribuesc de o poArt. 775.
trivă cu eregii (la plata datoriilor şi sarcinelor moştenirei) în proporțiune
cu emolumentul lor. 2) (At. 550, 551, 552, 174, 177 urm. 888 urm. 893,
894 urm. 902 C. C. At, 871 C. Ir.)

Am vădut, când ne am ocupat despre plata datoriilor în
materie de moştenire (Tom. III, p, 551),că plata datoriilor este
') Prin legatar cu titlul universal se înţălege aici și acel universal,
ca şi în Art.

778,

redacţiunea

tului anterior, unde legatarul

a dreptext fiind o remăşiță

acestui

universal şi acel cu titlul universal

erau tot una. Vedi și Art. 810. Marcad6. IV. 116. Arntz. Il. 1579.
Demol. XVII. 31. B. Lacantinerie. II. 285. Vedi şi p. 529, nota 2.
Ce se înțăle-"

ge prin emo-

lument. Controversă.

2

Cuvântul

emolument

loc la o controversă.
resultă că legatarul
moştenitorii legitimi,
rei în proporțiune cu
numai în limitele şi
folosuluă ce el trage
părere

dau

următorul

(emolumentum) care se vede

esemplu:

eată o persoană

sa, lasă, ca moştenitori, doi fraţi legitimi şi un
universal de o treime din întreaga lui avere,
legatar

sarcina

dat

775a

în Art.

S'a dis în adevăr că din termenii Art. 775
cu titlul universal nu este obligat, față cu
a contribui la datoriile şi sarcinele moștenipartea sa, după cum se esprimă Art. 896, ci
pănă la concurența emolumentului, adecă a
din legatul seu. Autorii care susțin această

unui legat

particular

de

care,

la moartea

legatar cu titlul
impunend acestui

10,000 lei.

Se presupune

că defunctul a lăsat 60,000 lei avere şi 90,000 lei datorii. Averea
în asemene caz împărținduse în trei, fie care din frați va lua câte
20,000 lei, ear legatarul cu titlul universal tot 20,000 lei. Fiind însă
că legatarul cu titlul universal trebue să plătească legatul de 10,000
lei, se susţine, în acest sistem, că

el nu

va contribui

dimpreună

cu

fraţii defunctului la plata datoriilor pentru partea sa ereditară: de
20,000 lei, ci numai în proporţiune cu emolumentul seu (10,000
lei), adecă pentru a cincea parte din avere.
Vedi în acest sens.
Demante. Il. 205 urm. Duranton. VII. 433. Berriat St. Prix. II.
3076. Troplong. III. 1858. Toullier D. II (partea 11.) 520— Această
părere este însă înadmisibilă, pentru că, atât după spiritul cât și
chiar după litera legei, cuvintele în proporțiune cu emolumentul
seu însă&mneazăîn proporțiune cu partea sa ereditară.
Legatarii

putând în adevăr să fie urmăriți în această
torii moștenirei (Art.

893,

896),

nici mai mare, nică mai mică

partea

limită de cătră credi-

contributorie

nu

poate

fi

de cât partea obligatorie. (Art. 777.)

Cu alte cuvinte, legatarul nu va, plăti datoriile și sarcinele

moş-

tenirei în raport cu emolumentul sau folosul ce el trage din legat,
ci în proporțiune cu dreptul și partea sa ereditară. Laurent. XIV.
89, 92 și XI. 78. Demolombe. XVII. 33. Duvergier asupra lui
Toullier, loco ciţ. nota a. Acollas. II. p. 327. Aubry et Rau. V$
637. Baudry-Lacantinerie. IL. 285, p. 197.

CONTRIBUIRE LA DATORII.
— ART. 775.

:

597

privitoare la răporturile dintre moștenitori cu credit
orii sueces

iunei, pe când contribuțiunea regulează relațiunile
dintre moştenitori între ei.
a
În ce proporțiune legatarii universal san cu titlul
universal
contribuesc ei cu moştenitorii la plata datoriilor
şi a sarcinelor
moştenirei ? De sigur în. proporţiunea în care ei
plătesc datoriile.
Prin urmare, partea contributţorie este egală
cu partea lor obligatorie. Defunctul are el moștenitori ab intestat
și un legatar cu
titlul universal pentru jumătate sau o pătrime
din averea sa,
legatarul va plăti datoriile pentru jumătate sau
pentru un şfert,
ear restul se va plăti de cătră moștenitori. Defun
etul lăsat-au el
numai legatari cu titlul universal, fie care din acești
legatari va
plăti o fracțiune din datorii, în proporţiune cu parte
a sa.
Tot astfel, legatarul universal, în concurență cu moşte
nitorii
reservatari, plătește partea din datorii corespundătoare
cu fracțiunea ce el este chiemat a lua în universalitatea, bunur
ilor. Astfel, legatarul universal sau cu titlul universal care
are vocaţiune
pentru jumătate din avere, va plăti jumătate din datori
i, ear IMOştenitorul, celaltă jumatate. (Comp. C. Bucureşti. Drept
ul pe 1891,
No. 32.) Dacă defunctul n'a lăsat nici un moștenitor
reservatar,

ci mai mulți legatari universali sau cu titlul universal,
fie care
va plăti earăşi după analogia părţei sale. Dată defunctul
a lăsat

numai un legatar universal, el va plăti toate datori
ile,
că el iea toată averea. (Mourlon. II. 438, 847.)
Testatorul remâne însă liber de a schimba modul

tribuţiune la datorii statornicit de

lege, sub condiţie

pentru
de

însă

con-

de a

nu se atinge reserva moștenitorilor. (Art. 847.) (Demo
l. XXI. 607.)
Despre

pluta legatelor

particulare,

Art. 1009 din codul francez (al nostru 893) prevede
că legatarul universal este obligat la plata. tuturor legatel
or, afară de
casul de reducțiune prevădut de Art. 852, 853.
Art. 1013 fr. (eliminat la not) prevede de asemenea
că legatarul cu titlul universal contribuește cu moştenitorii
legitimi la
plata legatelor particulare. Aceste disposiţiuni privit
oare la plata
legatelor fiind eliminate de legiuitorul nostru, naște
întrebarea
înt'a cui sarcină cade plata legatelor în legislațiunea,
noastră?
“Și mai

înainte

de toate,

nu

încape

îndoeală

fiind liber de a dispune de bunurile sale după
.

este liber de

a pune

crede de cuviinţă,
legatari universali,
Disposiţiunile sale
să poată” aduce vre

plata

legatelor

4

.

în sarcina

că

bunul
acelora,

testatorul Punerea, le-

seu
ce

plac, gatelor în
sarcina ace-

el Vâlora ce testa-

fie ei moştenitori legitimi, regulați, neregulaţi, ie
cu titlul universal sau cu titlul - particular.
sunt pentru toți obligatorii, fără însă ca ele
o atingere dreptului moștenitorilor reserva-

”
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tară, 1) care
slobodă de

trebue

condiții

II.—TIT. 11.—CAP. V.—S-a V;—PLATA LEGATELOR,

să'și primească
și de alle

reserva lor

insărcinări,

după

intactă, curată și
cum

se

esprimă

Art. 972 din codul Calimach (774 Austriac). (L. 36 $ 1. Cod.
„Lib. 3. Tit. 28.) (Vedi şi supră, p. 366.) El poate numi în
- acest -scop şi un esecutor testamentar. (Art. 910 urm.)
„Cu legaturi se însărcinează toţi -dirpreună moștenitorii, dice Art. 788
din codul Calimach (649 Austriac), dacă testatorul i-au insămnat.
anume, ear de au dis numai simplu să dee moştenitorii mei,
atunci vor da, după analogia părței lor ; ear împlinirea legaturilor
poate testatorul s'o încredinţeze. numai unuia din moșteniloră sau
şi din legatari.“ Vedi şi Art. 790 din același cod.
Dacă, testamentul nu conține nici o disposiţiune relativă la
plata

legatelor,

se vor

aplica

regulele

prescrise

Art. 902.
— Eregii testatorului sau ori ce

de

Art.

902.

altă persoană obligată

a plăti un legat sunt personal datori al achita, fie care în proporţiune
cu partea ce îea din succesiune. 2) Sunt datori ipotecar pentru tot, pănă
în concurența

valorei. imobilelor

ce deţin.

(Art.

550,

552,

653,774 urm.

777,.893, 896, 897, 1743 urm. 1746, 1749 $1, 1753 C. C. Art. 1017 C.Fr.)
Art.

902

presupunând.

că

testatorul

nu

s'a

rostit

asupra.

') Aubry et Rau. VI $ 716, p. 150. Laurent. XIV. 107, 115. Pand.
Ye. Il. 9171, 9190. Demolombe. XXI. 607. B. Lacantinerie. IL. 600.
Cas. Fr. D. P. 87.:1. 75. Pand. Pâriod. 86. 1. 180.
Derogare tacită la Art.
902.

Testatorul poate, sub condiţiunea de a nu atinge reserva Moş
tenitorilor, să deroage şi în mod tacit la regulele statornicite de

“Art. 902 pentru
lăsa

o casă

plata

lui B, după

legatelor.

Astfel, în caz când testaturul ar

ce a legat toate

imobilele

sale

lui A, le-

„Satul casei va fi eselusiv în sarcina lui A, legatarul cu titlul
universal al imobilelor. Aceeaşi soluţie ar fi admisibilă atunci
când testatorul ar lăsa un tablou unei persoane, după ce ar fi
legat toate mobilele sale altei persoane, sau când el ar lăsa unuia, toată biblioteca sa și altuia o operă din această bibliotecă.
Voința testatorului de a deroga la dreptul comun, în ceea ce
priveşte plata legatelor particulare, n'ar putea să se inducă din
fapte echivoti, ci numai din împrejurările care fae neapărat, să se
presupue asemene voința din partea lui. Astfel, legatarul cu titlul
universal al. mobilelor va, fi singur, precum am vădut, . considerat
ca însărcinat cu plata legatelor corpurilor certe care fac parte din

universalitatea mobilelor, nu însă și: cu plata

.

“Inesactitate
de text.

de bani, pentru că nu se poate dice
„din universalitatea mobiliară. Comp.
Laurent. XIV, 116. Demol. XXI. 609,
„123, p. 177, text şi nota, 13.
— Vedi

legatelor unor sumi

că sumele legate fac parte
Baudry-Lacantinerie. 1. 600.
610. Aubry et Rau. VI. $
însă Duranton. LX. 218, 219.

*) Este de observat că legiuitorul s'a esprimat reu când a dis că fie
care moștenitor plătește legatele în proporţiune cu parteace el

iea din succesiune, aceasta nefiind adevărat de cât pentru datorii
(Art, 114, 177), de oare ce legatele nu: se plătesc de cât din
partea disponibilă. Marcade. IV. 133, în fine. B. Lacantinerie. II.

593. Pand. Fr. Donations.

IL. 9179. Mourlon. I|. 847, în fine,

PLATA LEGATELOR PARTICULARE.

Se
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plăţei legatelor, le consideră ca nişte datorii şi sarcină ale moștenirei, obligând .pe toţi acei care sunt chiemaţi a lua o parte din
succesiune fie în virtutea legei, fie în baza unui testament, ale achita în proporțiune cu partea lor, szb condițiune însă, bine înțles, ca reserva moștenitorilor neapăraţi să remâe întaclă și neatinsă.) In sistemul codului actual, legatele cad în sarcina, averei
de moştenire, așa că cine se împărtășește din activul ei, trebue
neapărat să iee parte și la pasiv.
Moștenitorul care nu achită
legatul nu se mai declară însă nevrednic de moştenire, după cum
era altă dată (Art. 846 Cod. Calimach), pentru că această pedeapsă n'a fost reprodusă de legiuitorul actual.
Cât pentru legatarii cu titlul particular sau singular, în lipsă, Legatarii

de o anume stipulaţiune din

partea

defunctului,

ei nu

plătesc Pguaal nu

nică datoriile, nici legatele (Art. 775, 909), ori care ar fi valoarea princip nici

obiectelor ce ei ar

lua,

pentru că ci nu

primesc o universali- jo

e Pi

tate de bunuri, şi atât datoriile cât şi legatele lăsate de defunct.
775, 909.
sunt o sarcină a acestei universalități.
|
Aşa dar, plata legatelor nu cade de cât în sarcina moște-Acţiunile care

nitorilor ab intestat, a legatarilor

universală şi

acelor

cu titlul aparțin, de

universal.
Îndată ce au primit moştenirea, ei sunt personalobligaţi a achita legatul, fie care în proporțiune cu ceea ce primește, nu
însă din

moștenire, precum

greşit

se

esprimă

testul, ci din partea

disponibilă (vedi supră, p. 538, nota 2), ceea ce însămnează că
legatarul are o acţiune personală ex testamento pentru dobândirea
legatului în contra acelui obligat al achita. Aceasta, lasă însă a
se presupune că legatul a fost determinat numai în specia sa
(legatum generis), precum, de es., dacă s'a lăsat un cal, fără a se
arăta

anume

care,

sau

atâte

chile

de

grâu

ori

de

porumb

(Art.

908), căci dacă legatul are de obiect un corp cert şi determinat
în individualitatea, sa (species) (Art. 903), care era proprietatea
testatorului, legatarul nare numai un drept personal sau de ere-anţa, în contra acelui obligat a plăti legatul, ci o acţiune reală
in revendicare. 2) (Art. 644, 899 $ 1.)
)

Redactorii codului actual, luânduse după dreptul obicinuelnic, au
părăsit deci de astă dată, precum foarte bine observa Aubry et
“Rau (VI $ 716), principiile legislațiunei Romane, unde testamentul

era privit ca un tot indivisibil, subordonat unei rânduiri de moştenitor, şi unde toate legatele cădeau în sarcina moștenitorului

)

instituit.
|
Mourlon. II. 830, 831. Thiry. Il. 457. Marcad6. IV. 127, 133. Demante. IV. 158 bis |. B. Lacantinerie. IL. 610. Demolombe. XI.
666, 669. Pothier. Don. Zest. VIII, 287. Laurent. XIV. 173. Arntz.
II. 2105. Vedi și înfră, esplie. Art. 899 $ 1.— Pentru ca legata-

rul unui corp cert și determinat

să aibă

însă

eserciţiul acțiune

în revendicare, se cere ca el să fi dobândit predarea legatului sau
“cel puţin o hotărire judecătorească care ordonă această predare.

Pand. Fr. IL. 9219. Laurent. XIV. 173. Thiry. IL. 458.
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Moștenitorii

Dip

împrejurarea că atât moștenitorii

sau legatarii jegateje întocmai ca și datoriile
respund de porţiune pu ceea ce ei primesc

cât şi legatarii plătesc

moştenirei

(Art. 777), în

din partea disponibilă,

isoliibiiti cei care sunt solvabili nu respund

de insolvabilitatea

pro-

resultă

că

celorlalţi,

şi paguba, în asemene caz, priveşte numai pe legatar, conform
principiului : nec pro his qui solvendo non sunt, onerari coheredes 'pportet. (L. 33. Pr. Dig. Lib. 31 de legatis IL.) ))
Beneticiul de *: - Arţ. 902 punând legatele în sarcina moştenitorilor şi a le-

ee

1" gatarilor pu precizează întinderea acestei obligaţiuni, în cât autorii

897 pentru se înțreahă dacă ei plătesc legatele

ultra vires sau

datorii e e hereditarias. Cestiunea este foarte controversată

întra

vires

în Francia, însă

gate. Deose- cred, cu toate aceste, că sunt motive puternice pentru a decide
uite pe 12, că heneficiul de inventar se întinde şi la legate şi că atât moş-

|

țenițorul câţ şi legatarii care nu au acceptat moştenirea sub beneficiii de inventar vor plăti legatele, întocmai ca şi datoriile
uliţă vies. In adevăr, după Art. 1718, ori cine este obligat
personal,

este îndatorit

aşi

împlini

obligaţiile

sale

cu

toate

bu-

nurile sale, presente şi viitoare.
Apoi, moștenitorii fiind, după
Art. 777, obligaţi a plăti datoriile şi sarcinele moştenirei, legiuitorul necontestat consideră legatele ca o. sarcină. ?) „Hereditariarum actionum loco habentur et legata, gquamvis ab herede caperint.“ (L. 40. Dig. Lib. 44. Tit. 7.) In fine, obligaţiunea tuturor moștenitorilor, fie chiar și neregulaţi, de a plăti datoriile şi
sarcinele moştenirei ultra vires hereditarias, dacă ei n'au primit

moştenirea, sub beneficiii de inventar, resultă pănă la evidenţă din
Art. 897, căcă, dacă, după textul suscitat, legatarii universali și
acei cu titlul universal au asemene obligaţiune, « fortiori, moştenitorii trebue so aibă și ei. 3) Prin urmare, noi avem o rațiune
mai mult pentru a admite această soluţiune, pe care unii o admit
in Francia, cu toate că acolo lipseşte Art. 897, care este o ino-

vaţiune a legiuitorului nostru. 4) Această soluţiune a fost admişă

in ultima

stare a legislaţiuneişi de Justinian.

5) Demol.
2)

Vedi

XXI.

supră,

667. Durant.
p. 525,

nota

IX. 381. Arntz.
3,

în

fine

şi

5)

Il. 2105. Thiry. IL. 458,
Tom.

III. p.

547.

Comp.

Laurent. XIV. 88 și 108. Demolombe. XIV. 522, p. 570.
3
) Vedi supră, p. 527 urm. și Tom. III al lucrărei noastre, p. 554 urm.

*) Vedi în acest sens. Laurent. XIV. 108. Demolombe. XIV.521 urm.

Aubry et Rau. V. $ 717,p. 192. Duranton. VI. 462. Troplong. LII.
1843. Bertauld, Revue pratique (anul 1860) Tom. X, p. 531 urmn.
Comp. C. Poitiers. D. P. 64. 2. 118.— Contră. Mourlon. Il. 236.
Marcade. IV. 135. Demante. III. 24 bis V, 103 bis III, 124 bis!
şi Tom. IV. 162 bis II. Accollas. IL. p. 562, 563.
*) „Si vero non fecerit inventarium secundum hanc figuram, sicul
prodizimus, non retinebit Falcidiam: sed complebit legatarios
et fideicommissarios, licet pure substantize morientis tran-

scendat mensuram

legatorum

datio“.

(Nov. 1,

cap. 2, $ 2.)

PLATA LEGATELOR PARTICULARE.
Așa dar, legatele particulare

se plătesc

.

din

e

partea

bilă de cătră moștenitori și legatarii universală sau cu
niversal,
ceea

şi ei sunt obligaţi la plata legatelor,

ce ieu

din

partea

disponibilă,

41:

disponi- Persoanele

titlul

u- pare, A ătese

în proporțiune cu

ultra vires

hereditarias,

ticulare.

dată

nau usat de acceptaţiunea beneficiară. (Art. 897.)
Legatarul universal care va lua întreaga parte disponibilă Legatarul uva plăti deci toate legatele, chiar dacă el sar vedea redus la niversal.
simplul rol a unui esecutor testamentar.
Dacă, esistă mai mulți legatari universali, 'obligaţiunea de aEsistenţa mai
plăti legatele particulare apasă asupra fiecărui din ei, de vreme multor logace îoți au același titlu, afară de casul când testatorul arfi însărsali.
cinat numai pe unul din ei cu plata legatului, ceea ce el este liber
de a face. (Pand. Fr. Donaftions. IL. 9177.)
In nică un caz însă, moştenitorii reservatari care contribuesc Moștenitorii

la. plata datoriilor (Art. 774, 777) nu sunt obligați la plata le- aere
gatelor,

pentru

că

reserva

lor

nu

poate

nică o dată

să fie atinsă

bligaţi la

prin liberalităţile defunctului. (Laurent. XIV. 111.) Deci, de câte Plata leeaori reserva

lor

va

fi atinsă

va esercita acțiunea
Dacă,

pe

prin

un

în reducțiune.

lângă

legatarii

legat

(Art.

universali,

universal,

841

urm.

ar. esista,

reservatarul

852,
și

853.)

legatari

CU Legatarii cu

titlul universal, aceștia vor contribui cu cei dintâi la plata, lega. titlul univertelor particulare, în proporțiune

cu

ceea

ce eiieu

din

partea dis-

ponibilă. (Art. 775, 896.) (Pand. Fr. II. 9181.)
|
Legatarii cu titlul universal pot: să vie în concurenţă cu
moştenitori reservatari. In asemene caz, ei vor plăti toate legatele particulare, dacă legatul lor cu titlul universal cuprinde toată,
partea

disponibilă,

moștenitorii

reservatari

neputend

fi

obligaţi

a plăti legatele din reserva lor, care trebue să rămâe intactă şi
neatinsă. In caz când legatul cu titlul universal ar întrece partea
disponibilă, reservatarii vor esercita, acțiunea în reducțiune (Art.
852, 853), şi legatarii cu titlul universal nu vor plăti legatele particulare de cât în proporțiune cu ceea ce le a remaş în-.urma
reducțiunei. !)
Dacă

legatul

disponibilă,
eu

atribuită

ab

cu

ci numai
.

intestat

titlul

o

universal

fracțiune
:

moștenitorului

y

nu

din ea,

cuprinde

celaltă

reservatar,

toată

partea casurile în

fracțiune fiind care moşteni-

ipoteză

torii reserva-

prevădută tari contribu_
esc la plata,

In dreptul vechiii însă, moștenitorul nu numai

că nu era

obligat

a plăti legatele ultra vires, dar nici chiar intra vires, fiind că el
putea să reție a patra parte din bunuri. (Instit. $ 3. Lib. 2. Tit.
22 și $ 1. Lib. 2. Tit. 24.)

1) Laurent, XIV. 113. Demolombe. XXI. 603.

Demante. IV. 156 bis.

B. Lacantinerie. Il. 599. Pand. Fr. II. 9185.—Legatarii tuturor
mobilelor vor plăti legatele particulare de mobile, ear legatarii
tuturor imobilelor, acele de imobile. Berriat St. Prix. Il. 3669. Demante.

IV,

156

bis, în fine.

legatelor.
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CODUL

CIVIL.—

de Art.
universal

1013

CABTEA

III.—TIT. I1.—CAP. V.—S-a

fr. (eliminat în codul nostru),

şi moștenitorul

reservatar

vor

plăti

V.—PLATA LEGATELOR.

legatarul
legatele

cu

titlul

particulare

în proporţiune cu ceea ce fie care iea din partea disponibilă.
Moștenitorul reservatar, cu toate că, în specie, nu avem nici un
text, va

contribui

la plata

legatului

particular, pentru că, pe lângă

reserva sa, el primeşte şi o fracțiune din partea disponibilă din
care se plătesc legatele. El nu va contribui însă în proporţiune
cu partea ce el ea, din întreaga moştenire şi care se compune din
reserva sa mărită cu fracțiunea din partea disponibilă, după cum
pe nedrept susțin unii în Francia, pentru că el nu plăteşte le-

gatul

din

reserva

sa,

ci

numai

din

partea

disponibilă

de

care

defunctul n'a dispus. Astfel, dacă presupunem că defunctul a lăsat un fiu legitim şi un legat cu titlul universal de o pătrime,
fiul care va lua 3, din moștenire, jumătate ca reservă (Art. 841)
şi 1/, din partea disponibilă, nu va plăti de cât jumătate din legatul particular, pentru că el a luat jumătate
din partea
disponibilă. :)
Se poate

întâmpla

ca legatarul

cu

titlul. universal

să vie în

concurență cu moștenitori nereservatari: de esempiu, testatorul a,
lăsat un frate legitim şi un legatar cu titlul universal pentru |.
In asemene caz, fratele defunctului va plăti 3, din legatul par-

ticular, ear legatarul cu

titlul

universal

Y,. (Demante.

IV. 156

bis. Demolombe. XXI. 604.)
Legatarul unui usufruct universal sau cu titlul universal conLegatarul usufructului.
tribuește
și el, dimpreună cu proprietarul, nu numai la plata daArt. 550,552.
toriilor defunctului (vedi supră, p. 527 şi 535), dar şi la plata
legatelor particulare lăsate de dânsul, care sunt o sârcină a părței disponibile. Prin urmare, proprietarul va, plăti capitalurile legate de defunct, ear usufructuarul procentele acestor capitaluri,

dacă defunctul n'a dispus altfel. 2) (Art. 550, 552.)

')

Mourlon. Il. 851. Arntz. Il. 2074. Marcade. IV. 123. Bugnet, asupra
lui Pothier. Tom. VIII. p. 295, nota 1. Demante. IV. 156 bis. £.
Lescot. IV. 140
— 6.
Contră. Laurent. XIV. 113. Demol. XXI. 606.
Duranton. LX 222, care în ediţiile precedente susținuse părerea admisă de noi. Pand. Fr. II. 9189. Thiry. II. 445.B. Lacantinerie. II.
599. “Acollas. II. p. 557. Această din urmă părere este însă inadmisibilă la noi, pentru că ea se întemeiează pe Art. 1013 carene
lipsește. Noi neavând în această privinţă nici un text, trebue să

respectăm

principiul

că reserva

nu

poate fi grevată

de legate,

și

în specie, acest princip mar fi respectat, dacă am face ca copilul
să plătească 2, din legatul particular.
Comp. Laurent. VII. 20 și XIV. 117. Vedi şi Tow. II al lucrărei
noastre,

p. 620,

621.

PLATA

LEGATELOR

PARTICULARE.

i

543

Despre: modul plăţeă legutelor.
Principiile privitoare la plata datoriilor fiind aplicabile şi la
plata legatelor, de aică resultă că legatarul nu poate fi silit a
primi un alt lucru de cât acel legat, cu toate că valoarea lucrului oferit ar fi egală sau mai mare cu acea a obiectului legat. ')
(Art. 1100.) „Cim per fideicommissum aliquid relinquitur, ipsum
prestandum quod velictum est.“ (L. 11 $ 17 ab înitio. Dig.
Lib. 32, de legatis, Il.)
|
Nimic par împedica însă ca testatorul să lese alegerea debitorului legatului de a/l achita în bani sau în mobile, ori în imobile

de

a le moştenirei.

Asemene

alegere

sar

putea

de sigur

stipula şi în favoarea beneficiarului legatului particular. La
de îndoeală, adecă când nu se poate stabili cu precisiune

caz
cui

testatorul a înțăles a lasa, alegerea, ea se va cuveni debitorului
legatului (Art. 1027), prin aplicaţiunea principiului în virtutea

căruia clausele îndoelnice se interpretă în favoarea debitorului.2)
(Art. 983.) Semper in obscuris, quod minimum est sequimur. (L.
9. Dig. Lib. 50. Tit. 17, de diversis regulis juris antiqui.)
Când lucrul legat esistă şi este în comerţ, însă moştenitorul Casurile în
nu

poate

>

,

să/l predee,

4

în casul,

soane care nu vrea săl vindă
prea

mare,..., guod. dominus

A
es., când

de

:
el aparţine

sau care cere pe

non

vendat,

unei * per

dânsul

vel immodico

un

„_ care

preţpoate da va-

pretio ven- oprea

1) Laurent. XIV. 118. Pand. Fr. IL. 9200 urm. Toullier D. III (partea [) 524 urm.— Din cele mai sus espuse resultă că legatarul unei
sumi de bani nu poate fi constrâns a primi altceva de cât bani,
chiar dacă n'ar esista bani în moştenire, remănând că, în acest caz,
acel însărcinat cu plata legatului să'și procure bani de unde va
crede de cuviință... „heres pecuniam legatam dare compellitur, sive

de suo, sive ea venditione rerum
hereditariarum, sive unde voluerit. (LU. 19. Pr. Dig. Lib. 31, de legatis îl.) „Banii ce s'au lăsat le-

gatum, dice Art. 803 din codul Calimach, trebue a se plăti, și de
nu vor

fi bani în averea

legatarului.“

Tot astfel, persoana
tenitorul, fie legatarul)
legate, chiar dacă ea ar
lucrul în natură... guta

însărcinată cu plata unui
nu poate. să dee bani în
avea motive de afecțiune
îniquum est îd separavi

Dig.

[.) „Dacă

Lib. 30,

de legatis

legat (fie moşloc de lucrurile
pentru areţinea
a se (L. 71 $ 4.

testatorul lăsând

legatum

cui-va,

i-au poruncit

ca să dee altuia o sumă hotărită sau un lucru hotărât,

dice

din codul

Art.

790

Calimach,

atunci

se îndatorește

sau să împlinească desevârșit porunca aceluia, sau
de legatum.“

Vedi

şi Art.

802

din codul

Calimach,

să
unde

legatarul

se

lepede
se dice:

»Moştenitorul este dator a cumpăra și a da legatarului lucrul care

2

s'au legat nu anume din averea legatorului,
se va găsi în averea lui un asemene lucru.“

debitorul legatului

ci nehotărit,

Laurent. XIV. 119. Pand. Er. II. 9204. Comp. Art. 798

dacă

Cod.

nu

Ca-

limach. Vedi şi supră p. 59.— In cât privește dificultăţile la care
pot să dee loc legatele de efecte publice, în caz de reducerea
dobendei, vedi Laurent. XIV. 120.

era

CODUL

544

CIVIL.— CARTEA

III.— TIT. UI. — CAP.

dat (L. 14 $ 2. Dig. Lib.
torul va plăti legatarului

V.—S-a VI. — ART.

894

$2.

32, de legatis, III), atunci moștenivaloarea lucrului legat din vremea

morţei testatorului (justam cestimationem), în locul lucrului pe
care el nu poate să'l predee. !) (Art. 906.)
Valoarea lucrului se va preda de asemene în locul lucrului :
legat când el a perit din culpa moștenitorului, sau când el a perit în urma punerei sale în întârdiere, în casul în care legatarul
war fi suferit paguba, dacă lucrul i-ar fi fost predat la timp. %)
Afară de aceste casuri moștenitorul nu va datori nimic la caz
de perirea, lucrului legat fără culpa lui (L. 114 $ 19. Dig. Lib.
30, de legatis 1.)
Se

Casurile în

poate

întâmpla

ca

lucrul

legat

să fi eșit

din

comerţ.

In

asemene: caz, moștenitorul nu va datori nici lucrul, nici valoarea
rul legatului
nu datorește lui, pentru că scoaterea din comerţ echivalează cu perirea lunimic,
crului. Dacă însă moștenitorul ar fi primit o îndemnitate pentru
care

debito-

aceasta, ceea ce sar întâmpla, de es., când pământul legat ar fi
tost espropriat pentru causă de utilitate publică, în urma morței

testatorului (Art. 481 C. C.
se va da legatarului. 3)

și Art.

19

Constit.),

îndemnitatea
i

SECPIUNEA VI.
Despre

legalele singulare sau parlticulare.— Noţiunile
legat şi caracterele luă.

acestui

Art. 394 $ 2.— Ori ce alt legat (adecă care nu este nici universal, nică cu titlul universal) este singular. (Art. 551, 775, 899 urm. Art.
1010 $2C. Fr.)

Art. 894

Esemple de
legate particulare.

$ 2 dă o definiţiune negativă a legatului singular

sau particular. După acest text, ori ce legat care nu are de obiect o universalitate de bunuri, sau o fracțiune din o universalitate este un legat singular, singularum rerun (Instit. Lib. II.
Tit. 24) sau particular, după cum se esprimă Art. 775. 4)
Din cele mai sus espuse resultă că trebue să considerăm
ca un legat singular sau particular: 10 legatul tuturor mobilelor
1)

Pothier.

VIII.

Don.

Zest.

283,

de legatis III.
2) Pothier. Op. cit. 284. Pand.

Vegi

și

L.

11

$

17. Dig.

Lib. 32,

Fr. Donations. IL. 9207.

3) Pothier. Op. cit. 285. Pana. Fr. IL. 9208. Comp. Cas. Fr. D.P.71.

1. 141 și L. 78 $ 1. Dig. Lib. 31, de legatis IL.
+) Florentinus (L. 116. Pr. Dig. Lib. 30, de legatis 1) defineşte legatul
singular în modul

următor:

„Legatum

est delibatio heredilatis,

qua

„ testator ex eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum
velit.“ . Veţi şi L. 36. Dig. Lib. 31, de legatis, IL, unde se dice:
»Legatum est donatio testamento relicta.“

DESPRE

LEGATUL

SINGULAR, — ART. 894 $ 2.

545.

sau tuturor imobilelor, determinate fie care în deosebi; 1) 20 legatul unei anume categorii de bunuri mișcătoare sau nemișcătoare; ?)

3* legatul unei moșşteniri cuvenită

testatorului

şi

neliquidată în

timpul morţei sale; 5) 40 legatul aşa dis de liberaţiune, adecă prin
care creditorul iartă debitorului datoria sa. (Pand. Fr. IL. 3576) etc.

Legatul

usufructului tuturor bunurilor testatorului şi a fortiori Legatul usu-

a unei fracțiuni din aceste bunuri constitue de asemene un legat Puctuluitusingular,

pentru

că legatarul

nu

are

vocaţiune

bunurilor, fiind că el nu va avea nici o dată

la

nuda

universalitatea
rilor testato-

proprietate, pulul a

ci numai folosinţa. adecă un obiect particular sau determinat. lar. ControAceastă părere admisă generalminte în Francia este cu atât mai
Vesa:
admisibilă la noi, cu cât Art. 550 din codul nostru nu vorbeşte
ca textul corespunțător francez (Art. 610), de legatarul universal

și acel cu titlul universal al usufructului,

ci de acel ce câştigă,

cu titlul gratuit un usufruct universal sau cu titlul universal,
schimbare care, precum am observat (Tom. II, p. 617, nota 2),
se datorește observaţiilor lui Marcad6, care susține că usufructuarul întregei averi a testatorului este un legatar singular. Este
adevărat că Art. 552 prevede că usufructuarul fie universal fie
cu titlul universal trebue să contribuească, dimpreună cu proprietarul la plata datoriilor, însă aceasta este o derogare la principiile generale, pentru că numai moștenitorul universal este în
princip obligat la plata datoriilor autorului seu (Art. 774 urm.)
şi usufructuarul, după părerea tuturora, nu este un moștenitor
universal. Această derogare la, principiile generale este întemeiată pe echitate, pentru că usufructuarul întregei averi a testatorului se foloseşte de tot venitul averei, şi nudul proprietar n'are,
în timpul usufructului, de cât capitalul fără nică un folos. Aceasta
)

Astfel,

dacă având numai două case, una în Iași şi una în Bucu-

reşti și două moșii în diferite judeţe, aș fi legat lui A casa mea
din Iași, casa me din Bucureşti, moșia me

din

județul

cutare şi

acea din judeţul cutare, acest legat n'ar fi cu titlul universal, ci
singular, cu toate că aș fi legat aceliaşi persoane toate imobilele

mele, pentru că am legat aceste imobile considerate fie care în
deosebi, ear nu ca o universalitate de bunuri. Marcade. IV. 118.
Demolombe. XXI. 582.
2) Astfel, legatul tuturor moşiilor mele, sau a tuturor caselor mele,
saua moșiilor ce aș avea în cutare județ, sau a tuturor viilorori livedilor

mele,

ori a tuturor

vitelor mele

ar

fi

un

legat

singular,

fiind că asemene legat esclude pe celelalte bunuri de altă categorie.
B. Lacantinerie. Il. 597. Marcade. IV. 119. Mourlon. JI. 820. Demol.
XXI. 583, 584. Arntz. IL. 2067. Thiry. IL. 446. Troplong.IIl. 1849.
Aubry et Rau. VI $ 714, p. 147. Vedi și supră, p. 530, nota 3.
5) Arntz, II. 2067. Demolombe. XXI. 533, 584. Marcade. IV. 119.
Laurent. XIII. 531. B. Lacantinerie. Il. 597, în fine. Aubry et Rau.
VI. $ 714,p. 147. Pand. Fr. II. 8264. Vedi şi supră, p. 508, nota 2.
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CODUL

CIVIL.

— CARTEA

1I1.— TIT. II. — CAP.

V. — S-a

VI.—ART.

894 $ 2,

este causa pentru care echitatea a fost pusă mai presus de: cât
principiile de drept. (Laurent. VII: 17, 19.)
Legiuitorul califică deci pe nedrept acest usufruct de universal, și aceasta nu însămnează alt ceva de cât că asemene usufruct

are

de. obiect

o masă

de

bunuri.

Apoi,

nică nu este esact

de a se ţlice că usufructuarul tuturor bunurilor testatorului. este
obligat la plata datoriilor, pentru că în realitate el nu plăteşte
în timpul folosinţei sale de cât procentele capitalului pe care îl
plăteşte nudul proprietar. !)
Despre

Toate

Legatul unui
corp cert şi
determinat,

lucrurile

obiectele

mobile

care pot fi legate.

sau

imobile,

presente

sau

viitoare,

2)

corporale sau incorporale (Instit.. $ 21. Lib. 2. Tit. 20), precum
şi toate drepturile reale sau personale care sunt în comerţ, (Instit,
$ 4. Lib. 2. Tit. 20) pot face obiectul unui legat singular sau
particular. (Art. 795 Cod. Calimach, 653 Austriac.)
Astfel, legatul singular poate să aibă de obiect corpuri certe

şi determinate

se esprimă

în individualitatea.

Art.

796

din codul

lor

(species), în felii,

Calimach,

de es.,

după; cum

cutare

cal sau

cutare moşie ori casă a mea, sau un corp determinat numai în
genul seu (genus), îndeobște, după cum se esprimă Art. 796 din

Legatul unui
drept de usufruct etc,

codul Calimach, de es., una din moşiile mele, sau unul din caii
mei, fără a se arăta anume care, sau o câtime de lucruri fungibile etc.
Se poate de asemene lega un drept de usufruct, de us, de:
') Laurent. VII. 17,

II. 2067.

19 şi XIII. 526. Pand. Fr. IL

Acollas. IL. p. 554. B.

Lacantinerie.

8415

II. 597.

urm. Arntz,

Thiry. IL.

440. Mourlon. II. 822. Demante. 1V. 157 bis II. Marcad6.. IV. 99
şi 119. Aubry et Ran. VI $714,p.714,text şi nota 16. Demolombe.

XXL. 586. S. Lescot. IV. 1381. D. P. 54.23. 146. D. P.
D. P. 67. 2. 5. D.P.69.2.109. D.P. 14.1. 457. D,

124. D. P. 81, 2. 114. Vedi și supră,

p. 507, nota

62. 2.146.
P. 80. 2,

4 şi 530.—

Contră. Duranton. IX. 208 şi IV. 552, 663. Masse-Verge. III.
p.
290, text și nota 13. Troplong. III. 1848, Comp. Cas. Fr.D.P.
63.
1. 73. După aceşti din urmă autori, legatul în usufruct a tuturor
bunurilor testatorului ar fi un legat cu titlul universal. “Tot
în acest din urmă sens se pronunţă, și DI. Petrescu (Zest.
p. 330) care
combate pe Marcade, fără a baga de samă că modificările
intro-

duse

de

legiuitorul

nostru

la titlul

usufructului

sunt tocmai împrumutate de la acest autor, (Vedi
crărei

noastre,

p. 617

urm.)

(Art.

550—552)

Tom. II al lu-

*) Astfel, aş putea lăsa legat tot vinul ce va eși din recolta,
viei mele
sau toți puii ce vor produce animalele mele în anul viitor, pentru
că se poate lega ceea ce nu
adhuc non sit, legari posse.“

Pothier, Don,

Test, VIII.

158,

esistă încă: „Quod în rerum natura
(LL. 24. Pr. Dig. Lib. 30, de lega. |.

LEGATUL

abitaţiune,
rului

UNUI CORP CERT

o servitute,

şi chiar

un

fapt

ŞI DETERMINAT.

o creanță,

o

moștenire

— ART. 903.

cuvenită

posibil şi licit, de es., cutare

DAȚ

testato-

fapt al moş-

tenitor ului, etc, ') „Daniile cele prin diată lăsate, dice $ 2 de
sub cap. 38 din codul lui Andr. Donici, pot să fie în lucruri
mișcătoare sau nemișcătoare, în: folosință de venituri, dobândi, roduri, ertare de datorie de bani, şi altele.“ Pentru ca un lucru
„să poată fi legat trebue însă că el se fie transmisibil prin
' moş"tenire. Astfel, un usufructuar n'ar putea lega dreptul seu de

- asufruct, pentru că acest drept se stânge o 'dată
(Art. 537.) (Baudry-Lacantinerie. II. 619.)
Despre
* Un

cu moartea lui.

legatul unuă corp cert și determinat (species).

Imeru se

dice

cert

şi determinat

când

este astfel precisat.

în cât se poate distinge de celelalte lucruri de același gen. (Comp.
IL. 6.Pr. Dig. Lib. 6. Tit. 1 şi L. 54. Pr. Dig. Lib. 45.Tit. 1.)
. Astfel, când am dis: las cutăruia cutare moșie a me sau cutare
cal al

meu,

lucrul

legat este

un

corp

cert

și determinat (speci”s),

pentru că se știe ce anume moșie sau ce calam legat. (Art.796
Cod. Calimach, nota 46.) Despre astfel de legate se ocupă Art.
903. Când dic din contra: las cutăruia o moșie, sau un cal, fără
2 arăta

anume

care, lucrul

este

mai în gen, îndeobşte (genus)
Şi în individualitatea sa (Art.

nedeterminat

sau

(Art. 796 Cod.
908.)

Art..903.— Lucrul legat se. va preda cu

determinat

Calimach),

nu-

nu însă

acceşoriile necesare, în

- starea, în care se găsea la moartea testatorului. 2) (Art. 467 urm. 482
urm. 899, 904, 905, 927, 1074, 1080, 1102, 1156, 1325 C. C. Art,

1018 C.Fr.)
Când legatul are de obiect un

lucru cert şi

determinat, el

se cuvine legatarului din diua morței testatorului (Art. 899 $ 1),
_și acest drept se realizează prin acceptarea şi predarea, legatului.
Dacă unul şi același lucru s'a lăsat legatum de două sau de
„mai multe ori într'acelaşi testament, legatarul îl va lua numai
o dată. (Art. 804 din codul Calimach.)
Dacă acelaşi lucru s'a
_ lăsat

la două

persoane

prin

testamente

deosebite, . legatul

se cu-

vine legatarului prevădut în ultimul testament, cel anterior
“ dată fiind revocat prin cel posterior; (Art. 921.)
Legatarul

fiind proprietar

morţei testatorului (Art. 644,
,

- sistă

numai

în

predarea

în

al lucrului legat încă din momentul Moştenitorul
.

899

posesiunei

y

$ 1), predarea
sale, *)

de

legatului cou- -nu garantează

unde

.

resultă,

„pe

legatar p.

că evicţiuneala-

5 Gomp. Demolombe. XXI. 677. Pand. Fe. IL. 8430. “Thiry, IL. 447, cruluă legat.

-2)
3)

Arntz.. IL. 2076. -Demante. IV. 157 bisL. Aubry et Rau. V $ 675,
-676, p. 532 urm, Baudry-Lacantinerie. II. 619. Pothier. Don. Test.
'Pom. VIII. No. 158.
-

In textul oficial se dice din greșală la moartea donatoruliă.

Legatavius debel în- vacuam possessionen înduci. Pothier. Tom.
VIII. Don. test. 258. Demolombe. XXI. 697. Demante. IV. 163.
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moștenitorul

nu

este

obligat

II. —CAP. V. — S-a VI—ART.

a garanta

pe

legatar

pentru

903.

evic-

țiunea lucrului legat, dacă asemene obligaţie n'a fost anume impusă de testator. ') (Art. 828.)
Este adevărat că, în caz când legatul ar avea de obiect două
lucruri alternative, sau un lucru care urmează a fi luat din mai
multe lucruri de aceeași specie, precum, de es., în casul când sa
dis: las cutăruia un cal din acei ce voi avea la moartea mea în
hergelia mea (vedi infră esplic. Art. 908), legatarul evins ar
„putea să ceară sau un alt lucru de aceeaşi specie, sau al doile
lucru care face obiectul legatului alternativ, însă aceasta nu este
un recurs în garanție propriu dis, ci mai mult o cestiune de validitate a plăţei, pentru că eşte de princip că plata unui lucru
nu este validă și nu produce liberaţiune de cât numai atunci
când acel care a primit lucrul poate să'l reţie. *) (Art. 1029,
1030, 1095.)
Predarea luPrima regulă care resultă din Art. 903 este că luerul legat.

crului legat trebue să se predee de ori ce debitor al legatului, cu accesoriile

cu accesoriile
sale.

sale necesarii, fiind că aceasta, este voinţa presupusă a, testatorului.
Care lucruri
Accesoriile sunt acele lucruri menite a servi lucrul principal,
sunt acces0- fără însă a se incorpora acelui lucru și ași perde individua
litafea lor proprie. Astfel, ușile şi ferestrele unei case, pe
care
codul Caragea le numește lucruri incheate (Art. 11, partea
IV,
cap. 4) nu sunt accesoriile casei, ci fac parte integrantă din
casă,
pentru că ele nu'și au păstrat individualitatea lor proprie,
propriam ac separatum conditionem. (L. 7 $ 1. Dig. Lib. 41.
Tit. 4)
Când se lasă legato casă, legatarul are dreptul la ușă
şi la ferestri, însă nu ca la niște lucruri accesorii, ci ca la niște
lucruri
care fac parte integrantă de lucrul legat. Cel mult
s'ar putea
considera ca accesoriii al doile rând de ferestri care
se obicinuese
a se scoate în timp de vară.

Lucrurile accesorii necesare,

Legatarul

are

dreptul

la lucrurile

accesorii necesarii sau ne-

apărate, adecă, fără de care el nu se poate servi de
lucrul principal după destinaţia sa, 2) pe când el nu are dreptu
l la lucru')

Demante. IV. 163 bis I[. Demolombe. XXI, 698. B.
Lacantinerie.
II. 618. Laurent. XIV. 172. Aubry et Rau. VI $ 722,
p. 166. Comp.
L. 77 $ 8. Dig. Lib. 31, de legatas, IL.— Moștenitorii
țiune ar fi însă obligaţi a garanta, pe legatar, dacă prin escepel ar fi fost
evins din causa lor, când, de es., el ar fi perdut
procesul pentru

că din r&utate sau din negligenţă ei nu ar fi predat
titlurile de

2)

proprietate. (Art. 828 $ ultim, 903, 998, 999,
et Rau. loco cit. Duranton. IX. 254.
Aubry

et Rau. VI $ 722,

nerie. II. 618. Laurent.

3)

p.

XIV.

166.

Duranton.

172. Demol.

Dig. Lib. 46. Tit. 3 şi L. 39 $2.

1003,

IX.

XăL.

254.

1315.)
B.

Aubry
Lacantţi-

699. Comp. L.61.

Dig. Lib. 30, de
„Sunt tamen gqucedam, que omnimodo legalum sequunlegatis 1.
tur.“ (LL. 52
„$ 9. Dig. Lib, 32, de legatis III.) Vedi Art.
1325.
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rile care nu'i sunt absolut necesare pentru întrebuințarea, obiectului
legat. Care lucruri accesorii sunt necesarii și care nu sunt necesarii, aceasta este o cestie de interpretare care variază, după
împrejurările fie cărui caz. Judecătorii fondului vor aprecia dar
în mod suveran intenţiunea testatorului, având în vedere obiceiu- “
rile sale, precum și obiceiurile locului etc. ') (Comp. Art. 980.)
Acest

caracter

pe

care

trebue

să'l aibă lucrul accesoriu pen-

tru ca legatarul lucrului principal să aibă drept la densul resultă
sau din lege sau din intenţia testatorului.
Astfel, vor fi considerate ca, lucruri accesorii a unei moșii,
şi prin

urmare,

se vor preda

legatarului

odată

cu imobilul;

mo-

Lucrurile
considerate
ca accesorii
necesarii.

bilele pe care legea le declară imobile prin destinaţie, animalele
afectate la cultura pământului, instrumentele aratorii, paele şi gunoaele 2?) etc., teascurile, hâragii, căldările, poloboacele și alte
idicură a unei vii etc. (Art. 468), titlurile de proprietate, cheile
unei case (comp. Art. 1315), coloanele și alte înfrumuseţări făcute la imobilul legat în: urma confecțiunei testamentului. 5) (Art.
904 $ 2.)
In privința mobilelor, vom consideră cea accesorii necesare: cheile, zăvoarele şi broasca dulapului legat (L. 52 $ 9.
Dig. Lib. 32, de legatis III), sporul animalelor (L. 21. Dig. Lib.
30, de legatis, I și Art. 17, partea IV cap. 4 din codul Caragea),
privasul unui tablou, globul unei lampe sau a unui ceasornic
de masă (pendule), teaca unei sabii, cutia unui juvaer etc. *)
(Demolombe. XXI. 702.)
Legatul lichidelor cuprinde şi vasul care le conține. (Art.
822 Cod. Calimach, 677 Austriac.)
Se poate întâmpla ca un lucru care, după lege, n'ar f CON- Legatul unui
siderat

ca

accesoriul

obiectului

legat,

să fie

însă

considerat

ca,

fond închis
cuprinde și

atare după intenţia testatorului. Astfel, legatul usufructului unui dreptul de
pe afond înfundat, adecă închis din toate părţile (Art. 616), cuprinde trecere
cel fond.
şi dreptul de trecere pentru a întra în acest fond, căci altfel
') Demante.
Pand.

Fr.

IV. 163 bis II. Demol. XXI. 704.
II. 8498.

Distincţiunea

Troplong.

pe care legiuitorul

III.
o

1932,

face între

accesoriile necesarii şi acele care nu sunt necesarii este împrumutată de la Pothier. Don. festam. Tom. VIII. 275.
2) Axt. 837 din codul Calimach prevede din contra că legatul unei
moşii nu cuprinde și înarmarea moșiei, adecă vitele, uneltele și
celelalte, dacă testatorul n'a lăsat anume şi pe acestea. Vedi și
supră,

3)

adjecta

4)

p. 498,

în notă.

„Rdibus legatis, columnas et mârmora, que post testamentuin factum,
sunt,

legato cedere.“

(Instit,

$ 19. Lib.

2. Tit.

20.)

Veţi însă L. 53 $ 1 Dig. Lib. 32, de legatis, [IL, după care legatul
unor inele nu cuprindea cutia: „Item annulis legatis, dactyliotheca
non cedunt.“
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CODUL GIVIL„==CARTEA, 11,
— TIȚ. I.-—CAP. V:—S-a VI.—ART, 903,
legatarul nu :s'ar' putea; şervi. de.

fondul: legat,

1)

soluţiune

care

era admisă şi la. Romani. (L. 2 $ 2. Dig. Lib. 8. Tit. :5.)
legatul une,
In fine, unii susțincă legatul unei case ar cuprinde şi -acel

prinde și Seal grădinei -acelei case, chiar atunci când această, grădină ar fi
gatul &ridi- deosebită de casa legată prin o uliţă sau o altă grădină, însă s'a

case.

dis cu drept

„ țin -atuncă

cuvânt că această

când

testatorul

soluțiune este contestabilă, cel pu-

a devenit

proprietarul

grădinei

în ur-

ma facerei testamentului, căci el nu putea să aibă intențiunea de
a da un lucru pe care atunci nul avea.2)
A doua regulă care resultă din Art. 903 și a cărei aplicațiune o găsim în Art. 904 şi 905 este că lucrul legat trebue
să fie predat în starea în care el se găseşte la moartea. festa-

Predarea lu-

torului. „Pundus legatus talis dari debet, qualis
116 $ 4. Dig. Lib. 30, de legatis 1.)
|

Dreptul legatarului deschidânduse numai

„cerului legat

relictus est.“ (L,
|
|

la

moartea

testa-

4
în starea în torului (Art. 802), lucrul legat se va preda a în starea în
care el
ae n se E-se găsea în acest moment
(comp. Art. 801 cod. Calimach), chiar

tea testato- dacă el ar fi fost deteriorat de
ralu.

pentru

că

acest

din

urmă

testator

fiind

în

timpul

proprietar

pănă

vieţei
în

sale,

momentul

morţei, poate să] întrebuinţeze după bunul seu plac, şi chiar să']
strâce de tot (Art. 480), de unde şi consecința că legatul remâne
caduc dacă lucrul legat a perit în timpul vieţei testatorului. 3)
(Art. 927.)
punbonătăți- .
Dacă testatorul, în loc de -a deteriora lucrul legat, Ia
musețarea Înbunătăţit din contra sau înfrumusețat, „îmbunătățirile şi înfruMueraluă le- musăţerile vor profita legatarului, prin aplicaţiunea, aceluiaș
princip.

Sg.

(Art. 904.) Cât pentru schimbările ce lucrul legat poate

bendească din momenţul
aplica

principiile

Deci, dacă
rului o valoare
„ȘI numai prin o
psseț, vel etiam
III), aceasta va

relative

morţei

pănă

la datoria

în diua
unui

predărei,

corp

lucrul legat a dobândit în
mai mare, independent de
causă naturală... „veluti si
insule natae“ (|. 16. Dig.

să

do-

se

vor

cert.

urma, morței testatotaptul moștenitorului
alluvione ager auctus
Lib. 32, de legatis,

profita: legatarului, după cum,

reciproc,

el ar su-

')

Pothier. Tom. VIII. op eif. 275. Demol, XXI. 703. Laurent
. XIV.
140. Marcad6. IV. 137. Pand. Fr. II..8495. S. Lescot. IV.
1480.
*) Demolombe. XXI. 703. Pand. Fr. II. $496.— Vedi
însă 'Toullier
D. III (partea I) 531 și B. Mouillară asupra lui Grenier
. II, 316.
5) Deci, dacă testatorul, în urma facerei testamentului,
a deslipit o
bucată din fondul legat, alipind-o la „un alt fond melegat, această
bucată

nu

se va mai

cuveni-legatarului,

pentru

că el “a arătat în

deajuns intenţiunea de a revoca legatul în parte.
„Et magis est,
ut quod alii destinatum est, ademtum esse „videat
ur.“ (L. 24 $ 3,.
în fine. Dig. Lib. 30, de legatis 1.) Aceeași soluţiune ar fi
aplicabilă, dacă, deteriorarea sau deslipirea unei părţi
a
fondului
legat
ar
datori numai întâmplărei.
(Comp. Art, 498,
Pothier. Don.
Testam. VII. 265.
(
D
d

-
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feri pagubele ce ar resulta din micşorarea de valoare care ar
fi efectul unui
caz fortuit.
Legatarul fiind proprietarul lucrului

legat

din momentul morței

testatorului,

se va

aplica

deci

în totul maxima: casum sentit dominus sau res perit domino. 2
(Art. 1102, 1156.) Dacă însă lucrul a perit după ce moștenitorul
a fost pus în

pe dânsul.

întârdiere

*) (Art.

de a/l

1074

preda,

paguba

îl priveşte

numai

și L.108 $ 11. Dig. Lib. 30, de legatisL.)

Moştenitorul şi în genere ori ce debitor al legatului având obli-

gaţiunea de a preda lucrul legat trebue pănă atunci să'l conserve
(Art. 1074) şi săi dee îngrijirea unui bun proprietar (Art. 1080),
de unde

resultă

că el

va

trebui

să

despăgubească,

pe

legatar

pentru toate deteriorările âduse lucrului prin culpa sau pegligența
sa (Art. 998, 999), după cum, reciproc, el va avea drept la despăgubiri pentru cheltuelele utile făcute de dânsul spre conserva-

rea lucrului legat. ?)

Am dis că testatorul, în calitatea, sa de proprietar
poate să strice şi chiar să desființeze en deseverşire
în care caz, legatul va remânea caduc. (Art. 927.)
Art. 904 prevede ipoteza inversă, adecă casul în
torul care a legat un imobil a mărit în urmă acest
alte achisițiuni.
Art. 904. — Când cel ce a dat legat un imobil, 4) a

(Art. 480),
lucrul legat,
care testaimobil prin

Art. 904.

mărit în ur-

mă acest imobil prin alte achisițiuni, aceste achisiţiuni, şi de ar fi ală'turea eu. imobilul, nu pot fi socotite ca parte a legatului, de- nu se face
o nouă disposiţinne pentru aceasta.
Infrumuseţările și construcțiunile noue, făcute asupra fondului legat,
fac parte dinti”6nsul. Asemenea face parte "din legat. adaosul ce - testatorul a făcut unui loc închis, întindând îngrădirile sale. (Art. 462 urm.
482,

488

urm.

903,

1777

C. C. Art.

1019

C. Fr.)

La Romani, legatul unui fond cuprindea și părţile mai târ- Dreptul Roman.
diu alăturate la acest fond, cu toate că prin testament nu se

dicea că se lasă fondul astfel cum se va stăpâni la moartea tes-

—

ro

1) „Câte legaturi, pănă a nu se da, se stric firesce, sau din vre o
întâmplare peste putinţă a se opri, Sau de dăruitor se cheltuesc,
paguba este a legatarului.“ (Ant. 18, partea 1V, cap. 4. Cod. Caragea.) Veţi şi Art. 801 din codul Calimach.
„Ear dacă scăderea ori desevârșită pierzare a specialnicilor luceruri dănuite (adecă a legatelor de corpuri certe și determinate),
s'au pricinuit din vieleşug, sau din prelungirea moștenitorului (adecă dacă el n'a plătit la timp legatul), atunci se îndatorește
moștenitorul spre împlinirea pagubei legatarului.“ (Comp, Art. 686

din codul Austriac.) Vedi și Art. 19. Cod. Caragea, partea IV, cap.4.
3; Comp. asupra tuturor acestor cestiuni. Laurent. XIV. 141. Demolombe. XXI.
urm,

Demante.

706 urm. Mourlon. II. 856. Pand. Fr. Donations. Il. 8502
IV. 163. Baudry-Lacantinerie. II. 615.

4) Fie în deplină proprietate,
infră, p. 552, nota 2,

fie în usufruct, lex non distinguii. Vegi
36
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Dreptul

ac-

tual.

CIVIL..— CARTEA. II: — TIT. IL:
— CAP. V.— S-a VL—ART.

904,

tatorului, dacă însă testatorul le stăpânea într'un singur trup, si
modo testator eam partem non separatim possedit, sed universitati
prioris fundi adjunzit (L. 10. Dig. Lib. 31, de legatis, WI şi L.
24 $ 2. Dig. Lib. 30, de legatis 1), soluţiune care trecuse şi în
dreptul nostru anterior. 1)
:
Codul actual, interpretând altfel voința presupusă, a testatorului, a părăsit asupra acestui punct dreptul Roman, hotărind
din contra că ori ce imobil dobândit de testator, în urma facerei
testamentului, fie în deplină proprietate, fie în usufruct numai, 2)
chiar dacă el ar fi alăturea şi ar forma un singur trup cu imobilul legat,

își păstrează individualitatea sa și prin urmare nu poate

fi socotit ca făcând parte din legatul primitiv,
care sar fi legat un loc închis sau împrejmuit,
fi mutat în urmă de testator, lărginduse astfel
face obiectul legatului. Legiuitorul a socotit că
mutărei

împrejmuirei,

testatorul

a arătat

afară de casul în
a cărui gard sar
locul primitiv care
prin faptul stră-

în: deajuns

voinţa

sa ca

bucata de loc alipită astfel la acea primitivă să facă un singur
trup cu locul legat şi că această alipire să remâe statornică şi

în urma
Dreptul nostru anterior.

Peosebire de
vedacţie de
la codul francez.

')

”)

morţei

„Când
4. din

*) dacă

el n'a, manifestat

se va scrie legat vre un loc, dice Art.

codul

Caragea,

se. înţăleg

o voinţă contrarie,

13

şi câte. locuri mai

partea IV, cap.
la

urmă

s'au

împreunat cu locul, de nu le va deosbi făcătorul dieții“ sau de le
va avea în stăpâmre unite întrun trup, după cum se esprimă Art.
834 din codul Calimach. Tot în acest sens se pronunţă și Pothier.
Don. Testam. Tom. VIII, 265.
|
Textul francez vorbind numai de legatul proprietăței unui imobil,
sa dis de unii (comp. Coin-Delisle. Art. 1019, No. 2) că Art. 904
n'ar fi aplicabil, dacă nu s'a legat proprietatea, ci numai usufructul
imobilului, cu toate că şi întrun caz şi în altul raţiunea este
aceeași. Taţă cu textul nostru, care vorbește de legatul unuă îmo-

bil în genere,

%

sale,

fără nici o distincţiune,

această părere

nu

poate fi

susținută. Prin urmare, Art. 904 este aplicabil în toate casurile,
chiar și când s'a legat numai usufructul unui imobil. Comp.
Demolombe. XXI. 722. Duranton. IX. 265, Mass6-Verge. III. p. 289, nota
10. Pand. Fr. Donations. IL. 8519.
Așa dar, fondul întreg, fie el urban sau rural (Laurent.
XIV. 144),
care la moartea testatorului se găseşte îngrădit, ori care
dul de îngrădire, se cuvine legatarului, cu toate că, din ar fimocapul locului, legatul nu cuprindea de cât o parte din acest
fond, prin aplicațiunea principiului care voește ca lucrul
legat să se predee în
starea în care el se găseşte la moartea testatorului, (Art.
903.)
“Din faptul că partea finală a Art. 904 este o reîntoarcere
la dreptul comun, resultă că Art. 904 se aplică chiar în casul când fondul legat ar fi fost împrejmuit în urma, facerei testame
ntului, deşi
textul pare â presupune că s'a legat un loc închis şi
apoi s'a mărit
acel loc prin strămutarea gardului. Demol. XXI.
718. Pand. Fr.1l.

8526.

—Vedi însă B. Mouillard asupra lui Grenier (UI.
317, nota a)
care nu aplică Art. 904 la ceasul când locul
nu era, împrejmuit în
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pe când,
arată că
pe urmă
ceasta a

în caz când
testatorul ar
a fost alipită
fost intenţia

el a legat un fond neîngrădit, nimic nu ne
fi înțăles a lega şi bucata de pământ care
la fondul legat prin testament.. Dacă asa la facerea testamentului, el n'are de cât

so

prin

disposiţe

spue

o nouă

Art. 904
cipiile

cuprinde

generale

şi o

testamentară.

deci în acelaşi timp şi o derogare

aplicare

a acestor

principii.

la prin-

Partea

întâi a

textului este o derogare la principiul care voește ca lucrul legat
să se predee în starea în care el se găseşte la moartea testatorului
(Art. 903), pentru că, în ipoteza $ 1 a Art. 904, legatul unui fond
nu cuprinde și părțile mai târdiu alăturate pe lângă acest fond, pe
când partea finală a textului cuprinde din contra o aplicare a
principiului general înscris în Art. 903, pentru că, în caz de mă-

rirea locului legat prin strămutarea gardului, fondul legat se
predă astfel cum se găsește la moartea testatorului. (Art. 903.)
“Prin urmare, legiuitorul actual interpretând voinţa testatorului, stabilește ca escepţiune că legatul unui fond nu cuprinde
şi părţile

mai

târdiu

alăturate

pe

lângă

acest

fond,

dacă

el

nu

este îngrădit sau împrejmuit.
Art. 904 neprevădând de cât casul în care un singur imobil Art. 904 este
aplicabil şi aa tost legat, s'ar putea dice și s'a dis chiar că de câte ori nu tunci când sa
Sa legat un singur imobil determinat, ci mai multe imobile în- legat o unitrunite

Art.

sub

904

legate

comună,

nu mai este aplicabil

vor

imobile

o denumire
trebui

dobândite

Cred

însă,

să

fie

sau

o

universalitate

şi că, în asemene

predate

dimpreună

cu

de

versalitate de

imobile, imobile. Con-

caz,

imobilele

toate

celelalte

de testator în urma facerei testamentului.
cu toate

acestea,

că Art.

904

este

aplicabil

!)
în

toate casurile, chiar și atuncă când sar fi legat o universalitate
de imobile, aceasta fiind intenţiunea presupusă a testatorului, de
vreme

ce nu

este probabil că acela care

a legat imobilele ce posedă

actualmente să fi înțăles a lega şi acele ce el va poseda în viitor.2)
Aceeaşi soluţiune este aplicabilă în caz când testatorul ar
fi legat toate imobilele din cutare judeţ sau cutare comună, şi ar
fi făcut apoi alte achisițiuni în aceeaşi comună. (Pand. Fr. II. 8529
urm. Demol. XXI. 721. Laurent. XIV. 145. Troplong. III. 1938.)
Art. 904 vorbind de imobile în genere (Art. 462 urm.) se aplică la toate imobilele, prin urmare, atât la fondurile rurale cât şi la,
momentul

facerei testamentului, sub

cuvânt

că această

disposiţie

ar fi escepțională şi prin urmare n'ar putea fi aplicată la ceasuri
neprevădute. Această părere este însă greşită, pentru ca ultimul $

"5
>

al Art. 904 nu este o escepţie, ci din contra, aplicarea principiului general înscris în Art. 903.
Bnenet asupra lui Pothier. Tom. VIII. p. 300, în notă. Mourlon.
II, 857. Demolombe. XXI. 720.
Laurent. XIV. 145. Pand. Fr. Donafions. II. 8527. Toullier. D. III
(partea 1) 535. Baudry-Lacantinerie. IL. 616.

troversă.
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CODUL CEVIL.—CARTEA UI.—TIT. I1—GAP. V.—S-a VI.—ARP. 904.
acele

urbane, la locurile

esistao clădire etc.
text, vom aplica, în
toare, cu toate că,
esamina care a fost
Legatul unei
De câte ori

stârpe

(area)

cât şi la

acele

pe

care

ar

(Laurent. XIV. 145.) Mai mult încă, în lipsă de
genere Art. 904 și la legatele de lucruri mişcăîn specie, judecătorii vor face foarte bine de a
intenţia testatorului. '*) (Demolombe. XXI. 723.)
va fi însă vorba de legatul unui lucru mişcător

Eneri de a “compus din o colecţie de alte lucruri; precum ar fi, de es.

le-

biblioteciete. gatul unei galerii de tablouri, a unei bibliotecă etc., achisiţiunile
posterioare testamentului vor profita legatarului, pentru că intenția
probăbilă a testatorului a fost, în asemene caz, de a lega fiinţa
colectivă astfel cum ea se va găsi la moartea lui. ?)
Legatul unui

tamazie.

Tot

astfel,

legatul

unui

tamazlic

de

oi a unui cârd de porci ete. va cuprinde

vite,

a

unei

toate

turme

animalele

de

care

fac parte din tamazlic, turmă sau cârd în momentul morţei testatorului, chiar când numărul animalelor ar fi fost mărit prin achisițiuni sau
micşorat prin perderi posterioare confecţiunei
testamentului. 3)
Rădicarea de
Venim acum la $ 2 al Art. 904 care, făcând earăşi apliconstrucţiuni

nouă asupra Câţiunea

principiilor generale,

hotăreşte

că, înfrumusețările

şi con-

fondului ae strucțiunile noue făcute asupra fondului legat fac parte dintrânsul.
gat. Art.
s 2.
Prin construcțiuni nouă trebue să înțălegem, cu toată controversa, ce

esistă asupra

acestui

punct,

atât

acele

adaose la construcţiile anterioare, cât și acele care

care

au

au

fost

fost ră-

dicate în urma facerei testamentului pe un loc stârp.
ce se înţăleAstfel,. dacă presupunem că, testatorul, după ce a, legat un
* Seţiani loc stârp (area), de es., o grădină, a făcut apoi asupra acestui
noue. Con- loc clădiri de o valoare ori cât de îns&mnată, aceste clădiri se
') Troplong. III. 1938. Demolombe. XXI. 721. B. Lacantinerie. II.
616. Laurent. XIV. 145. Pand. Fr. Il. 8529 urm. Petrescu. Zest.
p. 335. Comp. L. 33 $ 1. Dig. Lib. 32, de legatis, III şi L. 28 $

2.

*)

Lib.

84.

Tiţ. 3, de liberatione

legata.

Demante; IV. 164 bis 1, în fine. Pand. Fr. II. 8534. Demol. XXI.
723. Massc-Verge. III, p. 289, nota 9. — Legatarul unei biblioteci
mar avea, însă dreptul la biblioteca care, în diua morţei testatoru-

lui, i-ar

fi cădut

lui moștenire

lucrului legat se întemeiează

torului,

și în specie,

această

de la altul,

pentru

că mărirea

numai pe voința presupusă
mărire

provine

din

o

a

testa-

întâmplare

pe

care testatorul n'a cunoscut-o. Demol. XXI. 724. Pand. Fr. Il. 8535.

Tot

astfel,

dacă

testatoru!l

ar 6

legat

cui-va

argintăria

ce

la

moartea, lui se va găsi la moşia sa, acest legat nu va cuprinde
argintăria ce altul ar fi dus la țară, fără ştirea, lui, căci, în specie,

mărirea legatului nu sar

datori

voinței

testatorului,

ci faptului

unui al treile. (L. 39 $ 2. Dig. Lib. 34. Tit. 2, de auro, argento etc.)
3) Demolombe. XXI. 723. Pana. Fr. II. 8536. Troplong. III.
1935.
„Grege

legato,

et que postea

acceduni,

(L. 21. Dig. Lib. 30, de legatis L)
cap. 4, Cod. Caragea.

ad

legatarium

pertinent.“

17,

partea IV,

Veţi și Art.
|

LEGATUL

UNUI

1MOBIL

IPOTECAT

ETC. — ART. 905.
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vor preda legatarului, dacă testatorul n'a manifestato voinţă contrarie, pentru că ele fac parte din legat, în puterea, principiului

înscris

în

Art.

489:

omne

guod

înedificatur,

solo

cedit.

2)

A fortiori, deci, clădirile adaose de testator pe lângă cele esistenteClădiri adaoj
y
„se
pe lângă

|

în momentul

facerei

testamentului

vor

fi tot ale legatarului.

Dacăceleesistere,

aceasta nu este voința testatorului, el n'are de cât să şteargă din
testament clausa relativă la legat, sau să desființeze testamentul
în totul.

„De

va

scrie

cum

am

dice

legat

vre

un

loc

fără

de

namestie, și la urmă va face pre dânsul namestii, şi nu le va
deosebi, se înțelege dimpreună cu locul și namestiile și celelalte.“2)
(Art. 13 $ 2, partea IV, cap. 4. Cod. Caragea.)
Despre
Art.

legatul unui imobil ipotecat
usufruct.
905.

a fost ipotecat

sau

supus

dreptuluă de

— Dacă înaintea testamentului sau în urmă, lucrul legat
pentru

datoria succesiunei,

sau chiar

sau supus dreptului de usufruct, acela ce este

pentru altă datorie,

dator a da

legatul

nu

este ţinut a libera lucrul de această sareină, afară numai dacă testatorul Pa obligat espres la aceasta. (Art. 517 urm. 551, 775, 909, 923,

1108 $ 2, 1746 urm.
Din

1792,

obligaţiunea

1799

C. C. Art. 1020 C. Fr.)

ce moștenitorul

avea

de

a pune pe legatar Dreptul Roman,

1) Laurent. XIV. 146. Demolombe. XXI. 714. Pand. Fr. IL. 8515 urm.
B. Lacantinerie. II. 616. Duranton. IX. 267. Troplong. III
1940. S. Lescot. IV. 1473. Mourlon. II. 858. — Contră. Marcade.
IV. 139. Vazeille. Art, 1019, No. 5. B. Mouillard asupra lui Grepier.

ÎI. 317, nota a. După

acești din

urmă

autori,

Art.

904

ar

înțălege prin construcțiuni nouă acele adaose la clădirile esistente
de mai nainte, sau acele care au înlocuit clădirile vechi, ear nu
clădirile râdicate pe un loc stârp, părere care este inadmisibilă,
pentru că ori ce clădire se consideră ca un accesoriu al pământului.

(Art. 489.)

De

aceea,

Art.

1777

prevede

că

ipoteca

se

îu-

tinde asupra tuturor amelioraţiunilor făcute în urma constituire
ipotecei pe fondul ipotecat. Jus soli sequetur edificium. (|. 21. Dig.
Lib.

2)

13.

Tit. 7, de pigneratitia

actione,

vel contra.)

Aceeași soluţiune era admisă și în dreptul Roman: Si are legate Dreptul Rodomus împosita sit, debebitur legatario, nisi iestator. mutavit voman.
luntatem.“ (|. 44 $ 4. Dig. Lib. 30, de legatis 1.) Tot cam în astfel de termeni se esprimă şi Javolenus în L. 39. Dig. Lib. 31, de
Igatis, II:
„Si are legate, post testamenium factum, edificium
împositum est, utrumque debebitur et solum, et -superficium.“
Mai

vedi încă L. 98 $ 8. Dig. Lib. 46, Tit. 3, de solutionibus et liberationibus.— Vedi însă L. 79 Ş 2. Dig. Lib. 32, de legatis, III,
unde Celsus dice că dacă testatorul a zidit pe locul legat, şi dacă
această clădire

se găseşte

distrusă

în

momentul

morței

sale, le-

gatarul poate cere pământul legat, cn toate că el n'ar
fi putut să!
ceară, dacă clădirea mai avea încă ființă la moartea testatorului:
„Area legata, si incdificata medio tempore fuerit, ac rursus area
sit, quamquam tune peti non poterat, nunc tamen debetur.“

CODUL
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CIVIL. — CARTEA

III. — TIT. II. — CAP.

V.— S-a VI. — ART. 905,

îu deplina, şi libera posesiune a legatului seu, în vacuam possessionem, năştea la Romani, pentru dânsul, obligaţiunea de alibera
lucrul
Dreptul

legat

de

Dreptul

no-

ipoteca sau usufructul care'l greva.

Roman

admisese

însă, în această privinţă, mai

multe

stru anterior. distincţiuni !) care nu trecuse în legislaţia noastră anterioară, căci,
ceată cum se esprimă în această privinţă codul Caragea: „De se
va, scrie legat vre un lucru zălogit, moștenitorul este dator să!l
scoată şi să'l dea, sau de se va fi vândut,să'i respundă preţul.“ 2)
(Art. 8, partea IV, cap. 4.) Tot cam în aceşti termeni se esprimă
şi Art. 835 din codul Calimach. 2) „Lăsânduse legatum un lucru
amanetat, se îndatoreşte moștenitorul să'] scoată şi să] dee în mâna,
legatarului, ear de sau vândut lucrul acela de cătră creditori, se
îndatoreşte moștenitorul a da preţul acelui lucru.“

')
:)
Deosebire între codul Calimach şi acel
Austriac.

:)

Vedi L. 57. Dig. Lib. 30, de legatis 1, —L. 66 $86; L. 76 $2;
IL, 26. Dig. Lib. 31, de legatis, II; —L. 6. Cod. Lib. 6. Tit. 42,
de fideicommissis
; — Iastit. Justin. $ 5 şi 12. Lib. 2. Tit. 20.
Vedi și Art. 10 din același cod care dice că: „de se va lăsa legat
vre un lucru închiriat, atunci moștenitorul să plătească legatarului
toată chiria, din diua ce se va face stăpân pe lucrul acela pănă
la împlinirea sorocului închirierii, şi după soroc, să fie al legatarului.“
Este de observat că codul Calimach s'a depărtat de astă dată de
la, codul Austriac, pe care Va avut de model, căci, pe când, după
vechiul legiuitor ai Moldovei, ipoteca cade în sarcina moștenitorului,
Art.

662

în medio

din codul

Austriac

prevede

din

contra

că

dacă

lucrul legat este grevat de o sarcină reală, această sarcină priveşte pe legatar. Cu alte cuvinte, în codul Austriac, lucrul se
predă legatarului în starea în care el se găseşte, ca și în codul
nostru actual, adecă cu sarcina care apasă asupra lui, pe când în
codul Calimach, din contra, ipoteca nu cade în sarcina legatarului,
ci în sarcina moștenitorului care trebue să predee lucrul liber și
negrevat.

Art. 878

din

codul Italian.

Codul

Calimach

admite

deci

soluţia

dreptului

Roman,

pe când codul Austriac admite soluţia dreptului francez, care este
şi acea admisă la noi prin codul actual. Comp. Unger. System des
Osterr. allg. Privatrecht. VI $ 67, nota 1.
Codul Italian a derogat întru cât-va, de la principiile actuale, apropiinduse de dreptul Roman. In adevăr, după Art. 878 din acest codice,
dacă lucrul legat este grevat de un drept real, moștenitorul nu este

obligat a' degreva, și asemene sarcină privește numai pe legatar...
il peso ne €& sopportato dal legatario ; dar dacă lucrul este obligat
pentru o datorie personală, moștenitorul este însărcinat cu. plata
anuităților sau a dobândilor și a sumei principale, după natura. datoriei, afară de casul când testatorul a dispus altfel. Această disposiție lasă însă de dorit și soluţia admisă atât de legiuitorul

nostru cât şi de acel francez este cu mult preferabilă și mai con-

formă intenţiunei testatorului, pentru că obligația moştenitorului
de a degreva lucrul este un nou legat care nu se poate presu-

pune şi care trebue să resulte din

Codul Spanic] din 1889.
Art. 867, 868.

voinţa espresă a testatorului.

Noul cod Spaniol de la 1889 prevede de asemene (Art. 867)
că dacă legatul are de obiect un lucru amanetat sau ipotecat

pentru

siguranța unei

datorii

exigibile, plata trebue

să se facă de

“LEGATUL UNUI IMOBIL IPOTECAT ETC.
— ART. 905.
Legiuitorul

actual făcând
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aplicaţiunea principiului

că lucrul Dreptul ac-

legat urmează a fi predat în starea în care el se găseşte la moar-

bl

tea testatorulut (903) și respingând distincţiunile subtile pe care
Romanii le făceau între casul când sarcina care greva; lucrul legat

era

anterioară

sau

posterioară

confecţiunei

testamentului, sau

când ipoteca avea drept causă o datorie a moștenirei ori a unui
de al treile,a modificat și de astă dată atât dreptul nostru anterior
cât şi dreptul Roman, hotărind prin Art. 905 că, în toate casurile, debitorul lucrului legat nu este obligat al degreva de sarcinele reale, ipotecă, usufruct,
servitute și altele, care ar apasa

asupra lui, afară de casul când testatorul a manifestat în mod
espres o voință contrarie.
Deci, dacă lucrul legat a fost supus usufructului, legatarulusutruct, ipova respecta

asemene,

acest

dacă

usufruct,

imobilul

având

numai

legat a fost

urma, testamentului, sau pentru

nuda

ipotecat

datoria unui

proprietate.

De

teă.

fie înainte, fie în

al treile pe care testa-

torul ar fi garantat-o, legatarul va primi imobilul grevat de ipotecă.
Aceasta nu însămnează însă că legatarul este obligat la plata,
datoriilor testatorului,
sau singular nu poate,

pentru. că el fiind un legatar particular
în această calitate, să fie obligat la plata,

datoriilor. (Art. 775, 909.) Legatarul, în calitatea sa de detentor al imobilului va putea fi, ce e dreptul, obligat a, plăti ipoteca
(Art.

1792), însă,

în asemene

caz,

el va

avea

recurs

contra

de-

bitorului acelei datorii. 1) (Art. 1108 $ 2, 1799.)
Textul nostru, ca și acel francez, nu vorbeşte de cât de ipo-Servitute, su-

tecă şi usufruct. Cu toate aceste, nu mai remâne îndoeală că şo- Periicie etc.
luţiunea este

aceeaşi

și pentru

celelalte

sarcini

reale, precum ser-

vitute, superficie etc. care ar greva obiectul legat, căci de câte
ori testatorul a supus lucrul legat unei sarcini reale carei micşorează valoarea, de atâte ori el a înţăles a revoca cel puţin în
mod parţial legatul făcut. ?) (Art. 923.) Prin urmare, dacă fondul
cătră moștenitor, şi în caz de a se face de cătră legatar, el este
subrogat în drepturile şi acțiunile creditorului pentru a o reclama
de la moștenitor. Cât pentru celelalte sarcini reale, perpetue sau
vremelnice, precum usufructul, usul sau abitațiunea etc., legatarul
trebue să le respecte. (Art. 868.) Distincţiunea intre ipotecă şi ce-

lelalte sarcini reale este însă arbitrară și soluțiunea
pune

este

sarcinele

acea
reale,

admisă
ori

care

de

legiuitorul

ar fi, privesc

nostru,
numai

după

care se imcare

pe legatar.

toate

.

1) Art. 874 din codul tr. (eliminat la noi) Art. 871 și 1024 fr. couferă de asemenea

creditorilor

acțiunea

ipotecară în contra lega-

tarului particular, Vedi şi Art. 1012 $ 2 și 1152 din codul Olan-

dez. Cu toate că asemene texte lipsesc în legislaţia noastră, soluţia este aceeaşi, în baza principiilor generale.
2) Pand. Fr. Il. 8540. Mass6-Verge. II. p. 281, nota 8. Laurent. XIV.
"347. Demolombe.: XXI. 728. Troplong. III. 1946. Arntz. Il. 2094.

„*Pothier, VIII. Don. testam. 258 urm.

..
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CODUL

legat

Modificarea

CIVIL.
— CARTEA

era

grevat

de

Il. — TIT.

11. — CAP.

o servitute

sau

V.—S-a

de

un

VI.— ART.

905, 906.

drept de superficie, le-

gatarul îl va primi cu această sarcină, conform principiului general: „Pundus legatus talis dari debet, qualis relictus est.« (L.
116 $ 4. Dig. Lib. 30, de legatis 1.)

Disposiţiunea Art. 905, după care

mu prin vo. pligat

a libera

lucrul

legat

de

sarcina

moștenitorul

nu este

o-

ce'l grevează, fiind inteme-

înţa, testato- jată pe intențiunea presupusă a, testatorului, nu va mai fi aplica„bilă de câte ori el a manifestat o voință contrarie prin o clausă
espresă a testamentului. Nică o formulă sacramentală nu esistă
în această privinţă, însă testatorul va, trebui în mod neîndoelnie
şi neechivoc să oblige pe debitorul legatului a plăti ipoteca sau a
rescumpăra.

usufructul

ori

servitutea, care

ar greva

fondul

legat,

pentru că asemene clausă este o derogare la principiul general,
după care lucrul legat se predă în starea în care el se găsește
Ja moartea, testatorului. (Art. 903.) (Laurent. XIV. 147.)
De

câte

ori deci

testatorul

a obligat

espres

gatului a plăti ipoteca sau a rescumpăra

pe debitorul le-

servitutea

ori

usufruc-

tul care grevează fondul legat, el va trebui să se înțăleagă cu acei în drept pentru degrevarea
lui.
Dacă creditorul ipotecar

nu voeşte a primi plata şi a consimţi la ştergerea ipotecei, fie că
wa, espirat încă termenul, fie pentru altă causă, debitorul legatu-

lui va trebui să

depue

banii

la

casa

de

consemnaţie.

(Demo-

lombe. XXI. 730.)
Dacă, fiind vorba de un usufruct sau de o servitute, creditorul acestor drepturi reale nu voeşte să le vândă sau cere un preţ
pre mare... vel îmmodico pretio vendat (L. 14 Ş 2. Dig. Lib. 32,
de legatis III), debitorul legatului va, plăti legatarului, după o justă estimaţie, preţul usufructului sau servitutei... justam cstimationem înfera, după cum se esprimă legea sus citată din Digest. !)

Despre
_Art. 906
— .
Când

legatul lucrului altuia. *)
testatorul

știind, a dat legat lucrul

altuia,

însărcinatul cu acel legat este dator a da sau lucrul în
natură, sau valoarea lui din epoca morţei testatorului. (Art. 899, 907, 1026
urm. C.C.
Art. 1021 C. Fr. modificat.)

') Demolombe. XXI. 730.

2

Pand. Fr. II. 8543.

Mourlon. II. 860.

Demante. IV. 165 bis III. Mass6-Verg€. III. p. 281, nota 8. Duranton. LX. 246. Laurent. XIV. 147.—Vegi însă $. Lescot (IV.
1482)
și Coin-Delisle (Art. 1021, No. 10), după care debitorul legatul
ui
ar fi liberat de obligaţia sa care nu se poate îndepli
ni fără nici o
culpă din partea lui. (Argum. din Art. 1082, 1083, 1102,
1156.)

Pria
cum

legatul lucrului altuia (Art, 906), sau a unui lucru
străin, după
se esprimă Art. 907, nu se înţălege lucrul pe care testato
rul

nu'l posedă în momentul
cra

determinat

care

(Duranton. IX. 241.)

este

Dacă

facere

testamentului,

proprietatea

unei

ci legatul unui lu-

persoane

cunoscute.

testatorul are un drept, fie chiar și e-

LEGATUL LUCRULUI ALTUIA.—ART. 906, 907.
gatul

-

Art. 907. -—- Când testatorul neștiind, a legat un lucru
este nul. (Art. 906 C. C. Art. 1021 C. Fr. modificat.)

Art.

1021

din codul francez

559
străin, le-

declară nul legatul lucrului al- Codul fran-

tuia, ca şi vendarea lucrului străin!)

(Art. 1599

fr),

fie că le-

“7

gatarul a știut sau nu a ştiut că acel lucru nu aparţinea.
Această disposiţiune împrumutată de la dreptul canonic
„(Durant. IX. 244, nota 6), criticată de unii, aprobată de alţii, 2) este
o derogare însămnată de la dreptul Roman şi de la dreptul anterior unde, în unele casuri, se putea da şi lucrurile care nu erau
ale testatorului, etiam que non sunt teslatoris (Ulpian. Regul.
Tit. 24 $ 8) şi unde legatul lucrului altuia era valid când testatorul ştiea că acel lucru nu aparţinea... si defunctus sciebat
alienam vrem esse, nonet si ignorabal. 5) (Instit. 8 4. Lib. 2. Tit,
20, de legatis.)
Legiuitorul nostru găsinduse între două soluțiuni opuse, âcea Codul nostru.
a dreptului francez, pe de o parte, admisă şi în codul Calimach
Art. 806), şi acea a dreptului Roman, a dat preferență soluțiunei
Romane, şi cu drept cuvânt, pentru că testatorul care lasă legat lucrul
altuia, știind că acest lucru nu! aparţine, nu dispune de un lucru
străin, ci manifestă, intențiunea ca moştenitorul seu să dobândească
acel lucru

şi săl

predee

legatarului,

săi plătească prețul lui. ) In asemene

sau la caz

de imposibilitate,

condițiuni, legatul lucrului

ventual asupra, lucrului legat, acest lucru nu mai este străin. Lau-

rent, XIV. 128, 129. Demolombe.
Lucrul de asemene nu se chiamă

ței testatorului, el era în

XXI. 690. Pand. Fr. Il. 8435.
străin dacă, în momentul mor-

patrimoniul

acest patrimoniu în momentul

seu,

deși el n'ar fi fost în

facerei testamentului. (Art. 862 Ş 2

din codul Spaniol și Art. 837 $ 2 din codul

Italian.

Demolombe.

XXI. 681 bis. Laurent. XIV. 129. Aubry et Rau. V. $ 675, 676,
p. 536. Pand. Fr. Il. 8436. Reguala Catoniană (citată supră, p. 44,
nota 1, în fine), care ne ar conduce la soluţia contrarie, n'a fost admisă de legiutorul modern. Vedi supră, p. 93.
») In cât priveşte vândarea lucrului altuia, vedi Tom. III. p. 503,
nota 2. Vedi și supră p. 182, precum și p. 226, nota 1.
2) Laurent (XIV. 127) este unul din acei care aprobă soluţia dată
de codul francez, dicând că această disposiţie este preferabilă ca
regulă practică. Cu toate aceste, autorul de mai sus, ca legislator
de astă dată, consacră în totul în Ante-proiectul de revisuire (Art.

816) soluția

admisă de legiuitorul

nostru și de acel Italian (Art.

837), ceea ce dovedeşte că modificarea principiilor
prumutată de la dreptul canonic, lasă de dorit.
2)

Mai

vedi

încă în privinţa

legatului lucrului

altuia.

Romane,
Ulpian.

im-

Regul.

Tit. 24 $ 8.— Gaius. Instit. IL. $ 202.—L. 10. Cod. Lib. 6. Tit. 37.
—L. 67 $ 8. Dig. Lib. 31, de legatis I.—L. 1482. Dig. Lib.
32, de legatis III. ete.
*) Legatul lucrului altuia făcut cu știință de testator nu transferă
deci

legatarului

personală

proprietatea

lucrului

legat, ci'i conferă

pentrua obliga pe moștenitor la dobândirea

o acţiune

şi predarea

CODUL

560

CIVIL.—CARTEA

III.
— TIT. IL—CAP.

V.—S-a

VI.—ART.

906, 907.

altuia este foarte legitim şi nică o rațiune serioasă nu poate fi invocată în contra lui.
Codul Austriac.Art 662

“Cu toată logica ce militează în favoarea acestui

sistem, co-

dul Austriac, de şi pătruns de tradiţiunea Romană, totuşi o părăseşte de astă dată şi apropiindu-se de codul francez, declară nul
legatul lucrului altuia care nu aparține nici testatorului, nici moştenitorului, nici legatarului obligat de al remite unui al treile,
adăogând însă, pentru casul escepţional în care testatorul ar fi
poruncit ca un lucru străin să se cumpere
rului, ca să se dee valoarea acestui lucru,

spre a fi dat legatadacă proprietarul nu

voeşte

Codul Calimasch,

a'l înstrăina. (Art. 662 Cod. Austaiac.)
Codul Calimach care, precum au observat, de multe ori părăsește dreptul Austriac spre a urma obiceiul pământului sau dreptul Roman (vedi de es. supră, p. 556, nota 3), reproduce de astă
dată Art. 1021 din codul francez, prevădend în Art. 806 că: „lă-

Dreptul arctual,

sând cine-va, legatum vre un lucru străin, știind sau neștiind, nu
are tărie acel legatum.“ !)
Astădi, din contra, legatul unui lucru determinat străin este
valid, dacă festatorul:a ştiut că acel lucru nu aparținea, fiind
nul, numai

Legatarul
trebue să do-

în

casul

Legatarul

vedească va- & dovedi
liditatea, legatului.

că legatul

lucrului
eşte al

contrar.

(Art.

fiind reclamant,
este valid,

906,

adecă

dron.

bis I. Pothier

Don.

Marcad6. IV.

fest. VIII.

1) Celelalte legislaţiuni ale noastre

Codul lui AnDonici.

neapărat

că testatorul

sarcina

de

a ştiut

că a

străin, sau la plata valorei lui, dacă proprietarul uu voînstrăina sau cere pe dânsul un preţ prea mare (L. 14 $

2. Dig. Lib. 32, de legatis, LII).
166

907.)

lui incumbă

codul lui Anar. Donici (eap.
va prin diată vre un lueru

283.

141.

Demante.

lV.

|

reproduce dreptul Roman.

Astfel,

38 $ 3) prevede că: „de va lăsa cinestrăin, știind că este striiin, atunci va

cere alt lucru de potriva aceluia
lăsa danie vre un lucru străin,

sau plata lucrului, ear de va
socotind a fi al seu, dania nu

poate avea tărie, fără de cât. numai de s'au lăsat acea, danie vre
unei rudenii de aproape sau femeei mortului.“ Legatul lucrului altuia era deci prin escepţiune valid, şi în acest din urmă caz, con-

form

dreptului

persone,

pentru

Roman,

dacă el era făcut

că se presupunea

prozime

vel conjuncie

că, din causa legăturilor

intime

ce esistau între legatar și testator, acesta ar fi dat lucrul străin
rudei sale de aproape sau femeei sale, cu toate că ar fi știut că

acest lucru nu'i aparţinea, ef si scisset rem alienam

Lib. 6. Tit. 37.) Vedi

Codul Cara-

gea.

.

înfră, p. 563, nota 2.

Codul Caragea nu reproduce
prevede că: „cănd cel ce face

esse. (L. 10. Cod.

această din urmă disposițiune, însă
diată va dărui legat, vre uu lucru

străin, stiindu'l, și pre urmă, judecânduse stăpânul, și-l va lua, atunci moștenitorii sei se îndatoresc să respundă legatarului prețul acelui lucru. [ar când cel ce a făcut diata va fi dăruit legat lucru
străin, neștiindul, şi lucrul acela se va lua de stăpân cu judecată,
atunci moștenitorul nu e dator nimic.“

LEGATUL

legat un

lucru

LUCRULUI

străin. ) (Art.

ALTUIA.

1169.)

— ART. 906, 907.

Stabilirea

561:

acestui fapt vada

loc la dificultăţi practice, pentru că legatarul va susţinea în totdeauna că testatorul avea cunoștință cum că lucrul legat aparţinea altuia, pe când moștenitorul va avea interes a susține contrariul, spre a se putea anula legatul. 2)
Cu

toate

acestea, nu mai

puţin

adevărat

este

că de

câte

ori

legatarul va putea stabili prin ori ce împrejurări, culese chiar în
afară de testament, că testatorul cu știință a legat un lucru străin, 3
de atâte ori legatul va fi valid şi el va avea o acţiune personală
pentru a obliga pe acel însărcinat cu plata legatului la predarea
lucrului în natură sau a valorei sale din epoca morţei testatorului. (Vedi sapră, p. 559, nota 4.)
- Debitorul legatului se poate deci, în asemene caz, libera de Logatul lu-

obligaţia sa predând, după alegerea sa (Art. 1027), sau lucrul în cuprindeun
natură, sau valoarea lucrului din timpul morţei testatorului. Cu legat alteralte cuvinte, legatul lucrului altuia, în lipsă de o tălmăcire din parnativ,
tea testatorului, cuprinde un legat alternativ. Prin urmare, debitorul lucrului legat se va libera sau
tură, sau prin predarea valorei lui

prin predarea lucrului în na(Art. 1026 urm.), soluţiune

care se vede admisă atât prin Art. 837 din codul Italian, 3) cât
și prin Art. 3, cap. 38 din codul lui Andr. Donici.%) Nimic n'ar îm') Duranton. IX. 224. Pand. Fr. IL. 8431, în fine. Art. 861 $ 2 din
codul Spaniol este formal în această privință. Vedi şi $ 4. Instit,
în fine, Lib. 2. Tit. 20, unde se dice: „Et îta divus Pius rescripsit:
et verius esse, îpsum, qui agil, 2d est legatarium, probare oporiere,
scisse alienam rem legare defunctum, non heredem probare oporte-

re, ignorasse alienam, quia seiper necessitas probanda
qui agit.“
2) Pentru a pune capăt unor asemene contestațiuni,
codul Italian nu validează legatul lucrului altuia de
dițiunea de a se declara în testament că testatorul
lucrul legat era proprietatea altuia... salvo che siă

incumbit sili,
Art. 837 din Art. 837 Cod.
cât sub conItalian.
ştiea cum că
espresso nel

testamento, che il lestatore sapeva essere cosa altrui. Această disposiţie merge însă prea departe şi ar fi fost de ajuns să se ceară

ca din testament să resulte că testatorul știea cum că lucrul nu'i
aparținea, fără a se prescrie însă în această privinţă nici o declaraţie din partea testatorului. (Comp. Art. 816 din Ante-proiectul
de revisuvire a lui Laurent.)
5) „Nel gqual caso e in facoltă dell eredeodi acguistare la cosa legata per rimelterla al legatario, o di pagarne a questo il giusto prez20.* (Art. 837 $ 1, în fine din codul Italian.)
4) La Romani, debitorul legatului trebuea să caute a cumpara lucrul Dreptul Rolegat, şi numai când nu putea să se împace asupra prețului, el
era obligat a preda valoarea lui: „ta, ut heres cogatur redimere
vem alienam et prestare, vel si non potest redimere, cestimalionem

ejus dare.“

(Instit. $ 4, ab înitio.

Lib. 2. Tit, 20.)

Vegi

și L. 14

$ 2. Dig. Lib. 32, de legatis, III. Vegi şi Gaius, Instit. IL. $ 202,
unde se dice: „Quo genere legati (per damnationem), etiam alienu
res legari potest, ul et heres redimere et prestare, aut cestimalio-

nem ejus dare debeat.*

man.
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CODUL

CIVIL.— GARTEA

II.—FIT. IL.—0AP. V. —S-a VI.—ATR.

pedica însă pe testator de a
rul seu de a dobândi lucrul
gatarului particular, fără a
rea lui, în care caz, legatul
prietarul lucrului va refusa
Legatul lu-

Din

cele

mai

sus

obliga
străin
putea
nu va
de al

espuse

906, 907,

pe moştenitor sau pe legatași de al preda în natură leînlocui acest lucru prin valoaputea fi esecutat, dacă provinde. (Marcadă. IV. 141.)

resultă

că

testatorul

ar putea

să

craiul
nl Jese unui legatar particular lucrul moștenitorului, rem heredis (nstit,
sau a lega- $ 4. Lib.

2. Tit.

20)

sau

tanti ini” cru este un lucru străin.

al legatarului

universal,

căci

acest lu-

Prin urmare, la noi, asemene legat va,

f valid, prin aplicarea Art. 906, dacă testatorul a știut că lucrul nu era al seu, ci al moștenitorului sau al legatarului universal. EL va, fi nul în casul contrar. !) (Art. 907.) Totul se mărgineşte deci la faptul cunoștinței sau necunoștinței testatorului.
Cunoştinţa ce ela avut că lucrul. era străin se va proba de beneficiarul legatului. (Art. 1169.) (Vegi supră, p. 560.) Moştenitorul
sau legatarul nu vor putea, însă să predee legatarului particular valoarea lucrului legat, ci însuși acel lucru. (Laurent. Ante-proiect
„Legatul lu-

de

revisuire.

cerului Art, Incrul
tarului. leza805 Cod Ca- (Art.

piei

III p.

Codul nostru,

380.)

legat aparţinea
805)

|

ca și acel francez,

de mai :înainte

declară asemene

legat

nu prevede

casul

în care

legatarului. Codul Calimach
nul, afară de casul

când tes-

681, tatorul ar fi înţăles ca legatarul să eie preţul lucrului... „sin au-

Cod. Italian, fem res mea

legetur, legatum

non

valebit.“?)

(L. 66 $ 6, in fine,

Spaniol Dig. Lib. 31, de legatis IL.) Art. 878 din noul cod Spaniol de la
1889

prevede

de asemene

era proprietatea

legatarului

că legatul
în

este nul

momentul

dacă lucrul

facerei

legat

testamentului.

Dacă legatarul a dobândit însă lucrul mai pe urmă cu titlul gratuit, el nu poate cere nimic, ear dacă Pa dobândit cu titlul one-

ros,

el poate

să ceară

ca moștenitorul

săl

despăgubească de ceea

ce a dat pentru dobândirea lui, disposiţiune care se vede admisă
atât prin Art. 661 din codul Austriac, cât și prin Art. 843 din
codul Italian. Asemene disposiţiuni imprumutate de la Romani
(L. 34 $ 7. Dig. Lib. 30, de legatis 1) sunt însă inutile, căci, fi1) Comp.

Laurent.

Ante-proiect.
III. p. 380. Petrescu.

Zest. p. 337.

Legislaţiunile străine validează de asemene aceste legate făcute
sub formă de sareine. Vedi Art. 838 din codul Italian, Art. 1014
din codul Olandez, Art. 863 din noul cod Spaniol la 1889 ete. Comp.

şi Art. 816 $ 2 din Ante-proiectul de revisuire a lui Laurent. Asemene legate erau valide şi la Romani. Instit. $ 4. Lib. 2. Tit.
20 și L. 67 $ 8. Dig. Lib. 31, de legatis Il. In codul fr., din contra, această cestiune este foarte controversată, din causa Art. 1021
care în ori ce caz declară nul legatul lucrului altuia. Vedi con-

*).

troversa arătată în Pand. Fr. Il. 8448 urm. și în Thiry. IL. 449.
Căm id quod meum

est, non possit amplăs fieri meum.

LEGATUL

ind

vorba

în

specie

LUCRULUI

de legatul

ALTUIA.—ART.

907.

lucrului

altuia,

asemene

legat:

563

asemene

legat ar

forsitan

enim,

putea fi validat prin aplicarea Art. 906.1)
Pănă acum am presupus că testatorul a legat lucrul altuia, Art. 907.
avend cuncștință deplină că acest lucru este o proprietate străină. (Art. 806.) Dacă el însă a legat lucrul altuia, credând că,
este al seu... quod si suam esse putavit (L. 10. Cod. Lib. 6. Tit.
37), aut si existimabat suam esse (|. 67 $ 8. Dig. Lib. 31, de
legatis Il), legatul este nul, pentru că dacă el ştiea că lucrul nu
este al seu,

poate

că nu

făcea

scissei ulienam, non legasset.
mene

legat este

nul

sub

(Instit. $ 4. Lib.

legea

actuală,

chiar

2. Tit.
dacă

si

20.)

Ase-

legatarul

ar fi

o rudă de aproape (prozima persona) sau soţia, testatorului. ?)
Legatul lucrului altuia fiind în asemene caz nul, după Art. Predarea le-

907, legatarul pare nici o acţiune contra celui însărcinat cu plata Satului care

lui.

Dacă

însă proprietarul lucrului legat la predat

legatarului,

nulitatea legatului

este

acoperită

de bună voe

prin

esecutarea

irmare.

lui

care este o confirmare. Legatul lucrului altuia, nul după Art. 907,
poate deci fi confirmat, nefiind vorba în specie de o nulitate de
ordine publică. Pentru ca confirmarea să fie însă validă, ea trebue

să întrunească condiţiunile cerute de lege. î) (Art: 1157,

') Comp. Laurent.

1190.)

Ante-proiect. III. p. 381, No. 10 și Pothier. VIII

Don. test. 165 urm.—In codul fr., nu mai remâne îndoială că legatul lucrului care ar aparținea legatarului n'ar avea nici o valoare,
prin aplicaţiunea regulei care declară nul legatul lucrului altuia (Art,
1021 fr.), însă cu toate aceste, asemene legat ar putea fi valid în
casul în care testatorul prevădând că legatarul ar fi nevoit să'şi

vândă luerul, ar fi însărcinat pe moștenitorul de a'l rescumpara
sau de a; plăti valoarea. Comp. Demolombe. XXI. 689. Pand. Fr.
i

Donations.

2)

“A

Il. 8474,

La Romani,

ştiut că

8475.

legatul era din contra valid, chiar dacă testatorul n'ar Deosebire
în-

lucrul legat este a altui și ar fi credut că este al seu, tre dreptul

dacă asemene legat ar fi fost făcut unei rude de aproape sau soţiei

Roman și

testatorului, soluţiune care se vede admisă și prin Art. 3 (cap. 38) dreptul ac
din

codul lui Andr, Donici. Vedi supră, p. 560, nota
„(Quod

şi suam

esse putavrit, non

zimre persone, vel uxari, vel alii tale persone dalum
turus esset.“ (L. 10. Cod. Lib. 6. Tit. 37, de legatis.)
3)

Laurent.

XIV.

134. Pand.

1.

”

aliter valet relictum

Fr. II. 8463.

Petrescu.

nisi pro-

sit, cui lega-

Zest. p. 338,

care

reproduce în totul pe Laurent, fără însă a/l cita. — Dacă, cu toată nulitatea legatului (Art. 907), el a fost esecutat de moștenitor

în necunoștință că lucrul aparţinea altuia, și în urmă, legatarul a
fost evins de cătră adevăratul proprietar, a cărui drept de revendicare

remâne

în garanție

in tot-deauna

contra aceluia

testatorui, nică moștenitorul

intact,

legatarul

nu

va

care i'a predat legatul,
care

vre o obligaţie de garanţie față

a fâcut predarea

cu dânsul.. „Când

avea

acțiune

pentru

că nici

n'au

contractat

cel ce a făcut

diată va fi dăruit legat lucru străinu neștiind], și lucrul acela se
va ua de stăpân cu judecată, atunci moștenitorul nu e dator nimic,“

564

CODUL CIVIL. — CARTEA U1.— TIT, ÎL. — CAP. V. — S-a VI.—ART. 907.

Validitatea - .

Dar, dacă în casul Art.

907, legatul lucrului altuia este nul,

legatul1v- jegatul lucrului seu ar fi valid, cu toate că testatorul

când secrede
dut că lucrul este a altuia, pentru că
Po acest 1 lucrul

tuia.

altuia,

a fortiori

el

a trebuit

dacă

să

el

voească

a voit
să

ar fi ere.

dee

să dee
lucrul

seu. Prin. urmare, voința sa trebue să fie esecutată. |)
De asemenea, legatul ar fi valid dacă testatorul ar fi credut
că lucrul legat aparţinea legatarului, pentru că, este de ajiins ca
intenţia testatorului să poată fi îndeplinită; gaia exitum voluntas
defuncti potest habere. (Instit. Ş 11. Lib. 2. Tit. 20.)
Legatul

Art, 839 Cod,

Art.

alin.

tenitorul sau

839

unui lucru. sau

din codul

unei părţi indivise.

Italian prevede

că dacă testatorul, moş-

legatarul nu sunt proprietară

de cât a unei

părți

a lucrului legat, sau a unui drept asupra acestui lucru, legatul
nu. este valid, de cât pentru această parte sau acest drept, afară
de casul când testatorul ar fi înțăles a lega lucrul intreg. ca
lucru străin.
Care va fi oare la noi efectul legatului, dacă testatorul n'are

în Îmerul legat de cât o parte indivisă?
Cred că, în legislaţia,
noastră, ca și in acea Italiană, testatorul care ar fi proprietar în

indivisiune

în baza

cu alţii asupra

Art. 906, să lese

unui lucru mobil sau imobil, ar putea,

prin

testament

nu

numai

partea lui in-

divisă, dar chiar întregul lucru stăpânit în indivisiune, căci el poate cu știință să dee un lucru străin. In caz când ar esista îndoială asupra punctului de a se şti dacă ela înțăles a, dispune
de lucrul întreg sau numai de partea sa, presumţiunea va fi că
el n'a înțăles a da de cât partea ce îi se cuvine din lucrul comun, mai cu samă dacă el a dis: las lucrul meu sau casa ori moșia mea, pentru că, după cum foarte bine observă Pothier (Don. test.

VIII.

No. 162), prin

gâtul la partea

lui:

fecta portione, sed

această espresiune

„Cim fundus

meum

el a înțăles a restrânge le-

communis

legatus sit non ad-

nominaverit, portionem deberi constat.“ 2)

(Art. 9, partea IV, cap. 4, Cod. Caragea.) In materie de vândare
însă, cumpărătorul evins poate din contra să ceară a fi despăgubit de cătră vândător (Art. 1337 urm.), pentru că acesta s'a
obligat a'i transfera proprietatea lucrului vândut şi trebue prin
urmare să respundă de inesecutarea contractului. Comp. Laurent. XIV.
135. Duranton. LX. 253. Pand. Fr. IL. 847). ToullierD. III (partea
|
I) 549. Grenier. Il. 323. Coin-Delisle. Art. 1021, No.
11.
.
1) „Si quis rem suam quasi alienam legaverit, valet legatum,
nam plus
valet, quod în veritate est, quam quod in opinione.“ (Instit.
$ 11 Lib.
2. Tit. 20.) Comp. I. 1 $.4. Dig. Lib. 40. Tit. 2, de manzmissis vindicla.
*) L. 5 $ 2. Dig. Lib. 30, de legatis, IL. Veţi și L. 30 $ 4.
Dig. Lib.
„82, de legatis INI. Comp. Pand. Fr. 1. 8477 şi Cas. Fr.
Repert.
Dalloz. Disp. 3779 nota 1. Merlin, Râpert. "Tom. 9. Legs, secţia
IV,

$ 3, No. 1, p. 709.

LEGATUL UNEI DATORII SAU CREANȚE.
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Dacă testatorul n'âre asupra lucrului legat de cât un drept
oare care, el va fi presupus a nu fi legat de cât dreptul cel are.
(Pothier. Op. cit. No. 164.)
Prin urmare, testatorul care, în specie, ştiea că nu avea de
cât o parte indivisă în lucrul comun, înțeles-au el să dee tot lucrul, adecă, pe lângă partea lui, și partea celorlalți, legatarul va
avea drept la lucrul întreg, potrivit Art. 906. Inţăles-au el să
dee numai partea sau dreptul ce el are în lucrul comun, legatarul nu va avea drept de cât la partea care i se cuvine.
In caz când indivisiunea n'ar fi încetat la moartea testatorului,

legatarul va

fi în drept

țeala va determina
Dacă

a o provoca

în locul

partea care i se va cuveni.

testatorul

a legat

nu va avea interesa

lucrul

în întregimea

cere împărţeala,

lui şi împar-

(Thiry. Il. 450.)
lui,

legatarul

având drept la lucrul întreg.

Dacă presupunem că testatorul care n'a legat de cât partea,
lui indivisă, a înstrăinat acea, parte înainte de a muri, legatul va

fi caduc prin

aplicarea

Art.

923.

(Thiry. II. 450.).

“ Despre legatul unei datoriă (legatum

debiti).

Testatorul poate să lese prin testament creditorului seu ceea
cei datoreşte (legatum debiti), de şi la prima vedere sar părea
că asemene legat, nu poate să aducă nică un folos creditorului, 1)
şi în asemene caz, legatarul va putea să reclame atât legatul cât.
și creanța sa, pentru că calitatea de creditor nu este incompatibilă cu

acea

de legatar, şi pentru

că testatorul

este

presupus a

fi făcut o liberalitate, întru cât el n'a manifestat o voință contrarie, soluţiune care eră admisă atât în dreptul Roman (IL. 85.
Dig. Lib. 31, delegntis II) cât şi în dreptul nostru anterior. (Art.
810 Coa. Calimach, 667 Austriac.) Art. 1023 din codul fr. este
formal în această privinţă, şi deși acest text se vede eliminat în
codul nostru, totuşi soluțiunea va fi aceeași, în baza Art. 978, aplicabil la testamente (vedi supră, p. 499), după care decâte ori
o clausă este primitoare de două înțălesuri, ea se interpretă în
sensul

ce poate

nică unul.

Despre
După
creanţa, sa,

avea

efect,

ear

cum

tegatul de liberațiune

nu

în acela

ce

nar

discut această

(legatum

produce

cestiune.)

liberationiș).

debitorul poate să lese prin testament creditorului

tot astfel,

să ierte debitorului
5) In cât

un

(Vegi supră, p. 493 urm., unde

pr ivește

creditorul

datoria
folosul

sa

poate

să lese

sau. să

remită

(liberatio legata). ?) (Comp.

ce legatarul ar putea să tragă

bânilor ce'i datorește testatorul, vedi supră, p. 499.

ori

Art.

din legatul

2) Pand. Fr. Il. 8570. Troplong. III. 1974. S. Leseot. LV. 1511 urm.
Cas. Fr. Pand. Perid. 1893. 1. 115.—Remiterea dutoriei ar putea
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LIBERATIONIS.

urm.) „Omnibus debitoribus ea, que debent, recte legantur.« )
Liegatul de liberaţiune poate fi făcut pentru toată suma da
de

legatar,

sau

pentru

o parte

numai, *) pentru

pentru procente numai. El poate fi făcut pur și simplu
condiţiune ete. (Comp. Pand. Fr. Donations. II. 8574.)
Dacă

capete sau

sau sub
|

testatorul a legat liberaţiunea unui lucru pe care nw'] da-

torea in realitate, legatul este inutil. (L. 7. $2. Dig. Lib. 34. Tit. 3.) 3
Regule de inIn această privință, codul Calimach cuprinde mai multe ret
P
.
,
.
,
au
i

prevădutede gule de interpretare care ar putea fi aplicate şi astădi, ca unele

codul Cali- ce nu sunt de cât aplicaţiunea, principiilor generale.
și astădi.
Astiel, după Art. 809 din codul Calimach (666 Austriac şi
872 Spaniol), emiterea datoriei nu cuprinde de cât datoriile arArt. 809 Cod.
pa
e
,
e
Calimach. tuale, nu însă
şi acele contractate în
urma constitu
irei legatului.Ş
(L. 28 $1 şi 2. Dig. Lib. 34. Tit. 3.)*) De asemenea, dacă prin
mach, admise

legat sa iertat ipoteca?) sau amanetul, oră chizeșia, $) nu se so-

cotește că s'a iertat și datoria, dacă
tament. (Comp. Pand. Fr. II 8582.)

piată,

Art. 807 Cod.
Calimach.

aceasta nu resultă din tesPrelungirea termenelor de

nu atrage iertarea dobândei.
Legatul creanței ce testatorul ar avea în contra legatarului
o
.
.
A
A
.
yu
obligă pe moştenitor
a da zapisul în mâna
debitorului legatar,

)

2)
5)
4)

fi validată, cu toate că testamentul ar fi declarat nul, dacă
creditorul ar fi înțăles a face un act de liberațiune. Cas. Fr. Râpert.
Dalloz, Disp. 3805, nota 2. — Vedi supră, p. 136, text şi nota
3,
unde am vădut că remiterea datoriei nu este macar supusă
nică
formelor donaţiunei.
L. 1. Pr. Dig. Lib. 34. Tit. 3. Vedi și L. 3. Pr. Dig. loco
cit, unde
se dice: „/iberationem debitori posse legari, jam certum est.“
Vedi
şi Art. 2, cap. 38 din codul lui Andr. Donici, după care
legatul
poate să aibă de obiect iertarea de datorie de bară.
„Non solum autem, quod debetur, remitţi potest, verum etiam
pars
cjus, vel pars obligationis.* (L. 7. Pr. Dig. Lib. 34. Tit.
3.)
Troplong. III. 1977. Pand. Fr. IL. 8575. Pothier. Pand.
II. p. 423,
Comp. Troplong. III. 1978. Pand. Fr. Il. 8583. Legatul
de
țiune nu cuprinde numai capitalul datoriei, ci și procent liberaele eare
au curs

„lu.

L.

de la facerea testamentului și pănă la moartea testatoru-

2886

și L. 31

$ 4.

Dig.

Lib.

34. Tit.

3.
*) Dacă din termenii testamentului ar resulta că s'a
legat
anța ipotecară, debitorul legatar va cere de la moşteni însăşi cretor ca el să
consimtă la ștergerea ipotecei (Art. 1788), şi la caz
de refus, îl va,
urmări prin acţiunea ex festamento pentru a fi condam
nat la ra„_ diare prin o hotărire judecătorească. Pand.
Er. ]l. 8581.
*) Legatul de liberaţiune făcut debitorului principa
l profită eauţiunilor. Acel făcut cauţiunei nu profită, însă debitorului
principal. (Comp.

I, 2. Pr. și L. 5 Pr. și $1. Dig. Lib. 34. Tit, 3.)

făcut unei din cauțiuni nu profită în totul celorlal In fine, legatul
te câuțiuni. (Art.
1142.) Pand. Fr, IL. 8580. Troplong. III.
1976.

In privinţa efectulu

i legatelor de liberațiune, atunci când debitorul are mai mulţi coobligați (Art. 1141),. vedi
Pand. Fr. IL. 8579.
Comp. L. 3 $ 3 şi 1. 29. Dig. Lib. 34.
Tit. 3.
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sau ai da o adeverinţă pentru ca în urmă să nu mai fie supărat
nică pentru capete, nică pentru dobândă. ') (Art. 807 Cod. Calimach,

663 Austriac. L. 3 $ 3. Dig. Lib. 34. Tit. 3.)
Lăsându-se

cui-va, legatum

|

creanţa ce testatorul

are în: con- Art. 808 Cod,

tra unui al treile (legatum nominis), se îndatoreşte

moștenitorul CAlimach-

să dee zapisul (comp. Art. 844 $ 2 cod Italian) şi să lese legatarului jalba împrotiva datornicului, pentru ca, să'și iee capetele
împreună cu dobândile.*) (Art. 808 Cod. Calimach, 664 Austr.)
„ Codul Austriac mai prevede încă prin Art. 668 că în le- Art.668Coa.

gatul tuturor creanţelor esistente nu întră efectele

publice,

nică ANstriăe:

capitalurile plasate asupra imobilelor, nici creanţele care provin
din un drept real, 5) disposiţiune pe care codul Calimach n'a mai

reprodus-o.

Această. soluțiune

testatorului,

căci,

precum

poate fi insă contrarie

am

spus-o

de

mai

multe

intenţiunei

ori,

totul

în

asemene materie atârnă de voința şi intenția testatorului, pe care
judecătorii o apreciează în mod suveran.
Despre

legatul unui fapt

(în faciendo, aut în non faciendo).

Nu numai lucrurile, dar şi faptele, întru cât sunt permise
şi licite, pot face obiectul unui legat. Astfel, aș putea să oblig
prin

testament

pe moștenitorul

meu

sau

pe legatarul

meu a plăti

datoriile unui al treile, a preface sau a zidi din nou casa lui:
„Sed et tale legatum valet: „damnas esto heres domum îllius reficere, vel illum cre alieno liberare.* *) Aceasta ar fi o sarcină pe
') Debitorul care, în necunoștința legatului ce i s'ar fi făcut, ar fi plătit moștenitorului datoria ce el ar fi avut cătră defunct, ar putea
prin condictio îndebiti să revie asupra plăței făcute. Troplong. III.
1979. S. Lescot, 1V. 1515. Pand. Fr. Donations. II. 8584.
2)

Legatul unei creanţe cuprindend o acțiune, adecă dreptul ce testatorul avea contra celui de al treile, ear nu o sumă de bani, legatarul ar avea, drept la suma primită de testator, in timpul vie-

„ţei sale, dacă sar

rului.

constata că aceasta ar fi fost intenţia testato-

Totul se reduce

deci la o chestie de intenţie. Comp.

Lau-

rent. Ante-proiect. III. p. 385 şi D. P. 53. 1. 218.—Art. 844 $1
din codul. Italian prevede din contra că legatul unei creanţe sau

de liberare a unei datorii nu'și produce efectele sale de cât pen-

tru porțiunea care esistă la moartea testatorului, ceea ce poate
să fie contrar intenţiunei testatorului.
5) Curtea din Douai a decis de asemenea că disposițiunea prin care
se

dispune

de

întregul

mobilier

al testatorului,

argintărie,

albituri ete. nu cuprindetitlurile de rentă şi creanţele

haine,

care apar-

țineau testatorului. D. P. 46..2. 155. Pand. Fr. il. 8072.
+) Instit. $ 21. Lib. 2. Tit. 22.
— Vedi şi L. 66. Dig. Lib. 30, de legatis 1, care maj prevede încă legatul unui fapt. Comp. și Art.
840 din codul Calimach unde se vorbeşte de legatul pentru lucrul
de făcut ce s'au lăsat unei politii,
87
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care aş impune-o. moștenitorului sau legatarului meu, și sancţiunea
unui asemene legat ar consista, pentru casul când debitorul lui

ar refusa de a'] esecuta, în plata de desdăunări în care se schimbă ori ce obligaţiune de a face sau de a da.!) (Art. 1075)
Despre

legatul unor

lucruri. nedeterminate

(qgenus).

Art. 908.— Când legatul dat e un lucru nedeterminat, însărcinatul cu legatul nu este obligat a da un lucru de calitatea cea mai bună,
nu

poate

oferi

însă

nici lucrul

cel mai

reu.

(Art.

906, 907, 983,

1027,

1103 C. C. Art. 1022 C. Fr.)
a
Legatul unui lucru nedeterminat (legatum generis) este valid,

sub condițiunea însă ca acest lucru să poată fi determinat. Determinarea, se poate face prin arătarea genului, a măsurei, câtimei sau a numărului.?) Astfel, legatul unui animal, legatul de
vin, grâne sau alte producte, fără nici o altă determinare (L.75
$ 1. Dig. Lib. 45. Tit. 1) ar ti nul, pentru că debitorul legatului
ar putea să se libereze predând ori ce animal sau o cantitate de
producte ori cât de mică, ceea ce ar face dreptul legatarului ilusoriu,3) pe când legatul unui cal, a unui bou,a 10
a 100 kile grâu ete. ar fi din contra valid, pentru

vedre devin,
că animalul

legat este determinat în genul seu, după cum este determinată
şi cantitatea sau câtimea productelor legate. De asemenea, ar fi
valid legatul prin care sar lăsa cuiva productele sau vinul necesar pentru consumațiunea sa anuală, sau a familiei sale, pentru
că, în asemene caz, câtimea, legată poate fi determinată. *)
Dacă la moartea testatorului nu se găseşte în averea lui lucruri de specia acelor legate, moștenitorul le va
va preda, legatarului, aceasta, considerându-se ca o

moștenitorului
sau

cumpăra și le
sarcină impusă

ori cărui debitor al legatului. 5)

') Comp. Pand. Fr. [l. 8591 urm. Mourlon. Il. 862. Duranton. IX.
239. 'Troplong. III. 1870. Pothier. Don. Test. VIII. 177. Demolombe.
XXI. 677. Laurent. XIV. 151. Aubry et Rau. V $ 675,676, p.
536. Comp. Curtea din Angers. D. P. 53. 2. 204.

2) „Ubi autem non apparet, quid,

quale,

quantumque est în stipula-

tione, incertam esse stipulationem dicendum
Lib. 45. Tit. 1, de verborum obligationibus.)
3

„Legatum,

nisi certe rei sit... nulhus

est.*

(|. 15. Pr. Dig.

est momenti.“ (Pauli Sent. Lib.

III. Tit. 7, de legatis, $ 13.)
*) Pand. Fr. Donations. II. 8544. Troplong. III. 1955. Duranton. IX. 240.
Baudry-Lacantinerie. II. 619.
5) Durânton. IX. 241. Mourlon. II. 863. „Moștenitorul, dice art. 802
din codul Calimach, este dator a cumpara şi a da legatarului lucrul

care

s'a lăsat

nu

anume

din. averea

legatorului,

dacă nu se va găsi în averea lui un asemene
658 din codul Austriac.

lucru.“

ci mehotării,

Comp. Att.
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A
tau
,
:
4 am?
Alegerea luDe câte
oriip deci Y testaţorul
a dispus
de un lucru nedetermi
nat cerului
deter_
în individualitatea sa, ci determinat numai în specia sa (Art. 1103), minat numai

în deobşte, după cum se esprimă Art.
când, de es., el a dis: las

de

vin

etc., alegerea

cutăruia

lucrului

ce

796

din codul Calimach, a

un cal, o casă, 0 moşie, un Vas ştenitorului.
urmează

a. fi predat

legatarului

aparține moștenitorului, prin aplicarea, dreptului comun (Art. 983)
după care, la caz de îndoeală, se primește interpretarea cea mai
favorabilă debitorului. (Vegi: şi Art. 1027.) „Dacă cineva va lăsa
legatum nehotăridin
t lucrurile tot de un fel, dice Art. 797 din

codul Calimach (656 Austriac), afuncă se cuvine alegerea
nilorulait.“ 1) Vedi şi Art. 870 din codul Italian.

Î!t- 983.

moște-

Testatorul ar putea însă să lese alegerea în sartina legatarului... nisi aliud testator dixerit, în care. caz el are facultatea

de a alege lucrul cel mai bun.?) (Art. 798 Cod. Calimach, 656
Austriacşi Art. 873 Cod. Italian.)
Ş
Testatorul ar putea de asemene să lese alegerea, lucruluile- Alegerea
fâ-

gat la buna plăcere a unui de al treile (Art. 659 Cod Austriac), de altreilea.
ex arbitrio boni viri. 2)

Ceea ce însă tesfatorul m'ar mai puteasă facă astăgi, este să Legataraltre-

încredințeze moştenitorului sau unui de al treile

legatarul, acest din urmă
însuşi testamentul. £)

neputând

Dacă testatorul n'a prevădut
') La Romani,în
parţinea

nimic,

alegerea

materie de obligaţiuni

tot debitorului,

la caz

dreptul

fi determinat de

de

a alege terminat prin

cât prin festament-

lucrului

convenţionale,

de tăcerea părților;

legat

alegerea aînsă cu toate

aceste, în materie de legate, de câte ori se lăsa prin testament
un lucru nedeterminat, alegerea aparținea legatarului, afară de casul când testatorul ar fi prevădut contrarul: „Si generaliter servus
vel alia res legetur, electio legatarii est, nisi aliud testator dize-

rit.“ (Instit. $ 22. Lib. 2. Tit. 20.)

2) Maread6. IV. 144. Pand. Fr. II. 855% urm. Arntz. II. 2087. Demolombe. XXI. 735. Laurent. XIV. 150. Troplong. III. 1963. Vedi
şi supră p. 59.—Vedi însă S. Lescot (IV. 1501), după care alegerea legatarului ar fi şi în asemene caz restrânsă, ca și acea a
moștenitorului, în măsura arătată de Art. 908.—După ce legatarul
'şi a ales lucrul,

că ori ce
limach.)

el nu

poate,

drept se stânge
Dacă

căinduse,

prin

legatarul a murit

să'și aleagă

altul, pentru

eserciţiul seu. (Art.

799 Cod. Ca-

înainte

de a'și alege legatul, drep-

tu! de opţiune trece la moștenitorii
sei.

Art. 800

din

codul

C. Pau.

Calimach și Art. 875 $1

din

D. P. 74.2. 47.

codul

Italian

sunt formali în această privinţă. Laurent. Ante-proiect. III. p. 384.

5) Comp. Art. 659 Cod. Austriac și 871 Cod. Italian.
— Dacă cel de
„al treile refusă de a face alegerea sau nu poate s'o facă din causă că a murit sau din altă pricină, alegerea se va face, după dreptul comun, de moștenitor. (Art. 908, 983.) Codul Italian (Art. 872)

prevede că, în asemene

caz, alegerea se face de tribunal.

*) Trib. Paris și Ilfov. Dreptul

Vedi și Curtea din București.

încă supră, p. 489 și 59.

pe

1881, No. 28 şi pe 1888,

No. 72.

Dreptul pe 1889, No. 75. Mai

vegi

Dreptul

jan.

Ro-
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CODUL

CIVIL.— CABTEA

III. — TIT. 11.—0CAP. V.—S-a

VI. — ART. 908.

se va face de moștenitor.
și, în asemene caz, el va fi obligat a
preda un lucru de calitatea de mijloc... nec optimus, nec pessimus. (L. 37. Pr. Dig. Liib. 30, de legatis 1.) „Moştenitorul, dice
Art.

Art. 908 se

797

din

codul

Calimach,

nu

este

îndatorit

să

dee

lucrul cel

mai bun, nici are voe să dee lucrul cel mai prost, ci este dator
să dee lucrul de mijloc.“ Aceasta nu este de cât aplicaţiunea Art.
1103, după care debitorul unui lucru determinat numai prin specia
sa nu este dator să dee cea mai bună specie, dar nică cea mai
rea. Testatorul ar putea însă modifica disposițiunea legei şi în
-această privinţă, lăsând debitorului legatului libertatea de a da lucrul de cea mai proastă calitate, în care caz, legatarul va primi
neapărat lucrul oferit de moștenitor. !)

Proiectul Art. 908, care n'a fost modificat de cât in privinţa

PI
ră redacţiunei sale, prevedea, ca, esemplu, legatul unui cal sau a unui
neă speciirie- vas de vin, de unde resultă că acest text nu este aplicabil de

limitate.

cât la legatul unei specii nelimitate (genus illimitatum), adecă la

legatele de mai sus, de es., la legatul unui cal, sau unui vas de
vin, ori care ar fi el etc. Dreptul de alegere al moștenitorului
nefiind mărginit de testator, legiuitorul însuși determină limitele
în care moștenitorul trebue să facă alegerea lucrului legat.
legatul unei
Dacă însă testatorul însuşi a mărginit lucrurile între care

tate. Inapli. Moştenitorul poate să aleagă, dicând, de es.: las cutărui un cal din
carea Art, acei ce voi avea la moartea mea în herghelia mea, sau las un
vas
de vin din acele ce se vor găsi în pivnița mea (genus limitatum),

atunci

Art.

908

nu

mai este

aplicabil,

şi moștenitorul, în

asemene caz, are dreptul de a alege calul sau vasul de vin ce
va, voi, chiar cel mai prost, fără ca, legatarul să poată dice că lucrurile oferite nu sunt de calitate mijlocie, pentru că moștenitorul având alegerea, el este liber de a'și esercita dreptul seu aşa

precum el voeşte şi'și înțălege interesul.)

Tot prin aplicațiunea acestui princip, trebue să decidem că
legatarul va avea, în asemene caz, dreptul de a alege lucrul cel
mai bun, dacă dreptul de alegere i-a fost lăsat anume prin testament. (Baudry-Lacantinerie. IL. 619.)
Legat alterDe asemenea, debitorul legatului, fie el moștenitorul sauo altă
matii art

N

persoană, nu

este obligata preda un lucru de calitate

mijlocie, dacă

„este vorba de un legat alternativ, pentru că debitorul unei obligaţiuni

alternative este liberat prin predarea unuia 'din cele două lucruri
cuprinse

în obligaţie, după,

alegerea sa. 5) (Art. 1026, 1027.)

') Maread6. IV. 144. Demolombe. XXI. 734. Laurent. XIV. 150. Pand.
Tr. Donations. IL. 8550.
-*) Demolombe. XXI. 733. Demante. IV. 167 bis. Troplong. III. 1963,
Aubry et Rau. VI. $ 722, p. 167. Amtz. IL. 2087. Laurent. XIV.
"149. Pand. Fr. Donations, ÎL. 8548 urm. B. Lacantinerie. IL. 619.
— Veţi însă Coin-Delisle. Art. 1022. No. 4.
*) Demol. XXI. 733. Thiry. IL 447 bis. Pand. Fr, [| 8548, 8557
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două lucruri

al- Recursul le-

ternative cât și în casul în care elare de obiect un lucruce u [=
mează

a fi luat din mai multe obiecte

rul evins

ar

putea

să ceară

sau

de aceeași specie, legata- tra debitoru-

face obiectul! uiArt.legatului.
1029, '
aceeaşi specie, însă aceasta 1030, 1095.

al doile lucru

care

legatului alternativ, sau un alt lucru de
nu este un recurs în garanţie propriu dis, ci mai mult o cestiune
de validitate a plăţei. (Art. 1029, 1030, 1095. (Vedi supră, p. 548.)
Despre

efectele

legatului

singular.

Efectele acestui legat, ca și a celorlalte, sunt relative: 1* la
punerea în posesiune (Art. 899 $ 2); 2* la dobândirea fructelor
bunurilor legate (Art. 899 $ 2 şi 900); 3* la plata datoriilor (Art.
775, parte finală şi 909.)
Bfectele în privința punereă în posesiune și a dobândire; fructelor.
Art. 899 $ 2.— Cu
întra în posesiunea

toate

lucrului

aceste, legatarul

legat,

singular nu va putea

nici a pretinde

fructele

sau

intere-

sele, de cât din diua în care a făcut cererea în judecată, sau din qiua
în care predarea legatului i s'a încuviințat de bună voe. (Art. 483 urm.
653,

889—891,

895,

898,

900,

902,

1088

Art. 900.—Interesele și fructele

C. C. Art.

1014

C. Fr.)

lucrului legat devin ale legata-

rului din momentul morţei testatorului şi dacă densul n'a făcut cerere
înaintea judecăţei: 1” cănd testatorul a declarat espres în testament că
voeşte a se urma astfel; 20 când s'a legat drept alimente o rendită viageră sau o pensiune.
(Art. 192,
899, 1639 urm. 1907 C. C. Art.
1.

Punerea

în posesiune

281,
1015

483 urm.
C. Fr.)

762,

a bunurilor cuprinse
(Art. 899 $ 2.)

în

844,

890,

89%,

testament.

Legatarul singular, ca şi ori care legatar în genere (Art.
889, 891, 895), nu va putea întra cu de la sine putere în posesiunea legatului seu, ci va trebui neapărat să ceară punerea sa
în stăpânire. Legiuitorul a uitat însă să ne spue de la cine el
trebue să ceară această punere în posesiune. In lipsă de text,
el va cere posesiunea de la moștenitorii reservatari care sunt învestiți

cu

sezina

(Art.

653); în lipsa

acestora,

de la legatarul

u-

universal sau cu titlul universal, ear în lipsa și a acestora, de la ceilalţi moștenitori legitimi, fie chiar şi neregulați (Demolombe. XXI.
şi autorii citați în nota precedentă —Art. 874 din codul Italian prevede că, în legatul alternativ, alegerea este presupusă lăsată tot
moștenitorului. Codul nostru, ca și acel francez, presupune de

asemenea că alegerea

aparține

nu este de căt aplicațiunea

gatarului evins în con-

debitorului.

(Art. 1027.)

Aceasta

principiilor de la obligaţii. (Art. 983.)

CODUL

572

CIVIL. — CARTEA

593. Laurent. XIV.

II. — TIT. II. — CAP. V. S-a VI. — ART. 899 $ 2, 900

53), după ce însă toți aceștia vor fi și că puşi

în posesiune.!) (Vegi supră,
Declararea
moştenirei
vacantă.
Art 724,

p. 531

urm.

esplic.

Art.

895.)

Dacă atât moștenitorii cât şi legatarii lăsaţi de defunct n'ar

primi moștenirea, ea va fi declarată vacantă și legatarul singular
va îndrepta cererea sa de trimetere în posesiune contra curato-

rului acestei moşteniri. (Art. 724.) (Vedi supră p. 532 și 533)

Prin -urmare, nică o dată legatarul singular, ca și acel cu titlul
universal, nu va putea să ceară posesiunea, sa de la justiţie, cu
toată părerea contrarie a d-lui Petrescu (Zest. p. 342) și a tribunalului din Iași (Dreptul pe 1890, No. 78), pentru că, precum
foarte bine observă curtea din Bucureşti (Dreptul pe 1875, No.
34), nu numai nici un text de lege nu dă legatarului singular și
acelui cu titlul universal dreptul de a cere de la justiţie trimeterea

sa

în

posesiune,

ci din

contra,

din Art,

891,

895

şi

899

resultă că ori ce legatar, afară de acel universal, este obligat să
ceară de la moștenitorii legitimi tradițiunea legatului seu. (Vedi
supră, p. 533.)
2)

Art. 899 $ 2.

primă
diua

Dobândirea

fructelor

bunurilor

legate. (Art. 899
$2 şi 900.)

Fructele naturale și acele civile (înteresele, după cum se esArt. 899 şi 900) nu se mai cuvin astădi legatarului din
morţei

testatorului,

după cum

ele i se cuvineau după Art. 849

" din codul Calimach (vedi supră, p. 520, nota 4), ci numai din diua
în care el a făcut cererea, în judecată, sau din diua în care pre-

darea legatului i s'a încuviinţat de bună voe de cătră acei în drept.
Pănă în acest moment, ele aparțin moștenitorului. (Vedi supră,
p.
521.) Legiuitorul nu face, în această privinţă, de cât a aplica le-

Art. 900,

gafarului singulăr principiul general aplicabil atât legatarului
universal (Art. 890) cât şi acelui cu titlul universal. (Art.
898.)
Prin escepţiune însă, fructele se cuvin legatarului
din diua
morței testatorului, chiar dacă el n'a fost pus în posesiune de bună
voe şi n'a făcut pentru aceasta nici o cerere în judecată, în două

casuri: 1* când testatorul a, declarat însuși că voeşte
a se urma
astfel. Testatorul nare nevoe de a întrebuința termeni
sacramentali, însă voinţa sa trebue să fie espresă, ceea
ce însămnează că
ea nu se va putea deduce prin presumțiuni din cutare
sau cutare

imprejurare, pentru că printi'însa se deroagă de la regula
generală. ?)
') Cât pentru proprietatea

lucrului legat,
e vorba de un lucru cert și determinat. elo are a die moris, dacă
(Art. 644, 899 $ 1.) Dacă lucrul legat nu este

determinat în indiv
itatea sa, ci numai în speria sa (genus) (Art. 908), atunci el idual
are o acţiune persoae at
pentru dobendirea legatului în contra acelui o

Are 099 gl
achita.

(Art. 902. ) Veţi i 'supră, p. 539 şiiî infră, esp
esplic.

) Pand. Fr. IL. 9104. Demol. XXI. 645. Laure
nt. XIV. 78, Troplong.
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moartea,

după

sa, de lucrul

legat

mai

testa-.
Voința trebue
de îndată torului

să se bucure

legatarul

ca

testatorului

Voința,

trebue

încă, pentru

a fi €- să fie mani-

ficace, să fie manifestată, în testamentul care cuprinde legatul sau în- festată în
ment.
trun alt act, dacă acest act ar întruni însă condiţiile unui testament, căci voinţa testatorului esprimată întrun act care n'ar
intruni

caracterele

toate

unui

testament

n'ar produce nici un efect

(Marcade. IV. 129.)
Legarea unei
lucrului legat se cuvin le- pensiuni
2 A] doile caz în care fructele Yang
cu
î
ninY
i ay
:
ya:
.
titlul de alijudeîn
cerere
o
nici
fără
gatarului din diua, morţei testatorului,
cată, este acela în care s'a legat cu titlul de
geră sau 0 pensiune, pentru că, în asemene

alimente o rentă via=
caz, legatul având

mente.

de obiect alimentarea dilnică a legatarului, testatorul este presupus a fi avut intenţiunea ca el să între îndată în dreptul seu pentru ca să aibă cu ce trăi. ') (Comp. L. 15. Pr. Dig. Lib. 34. Tit. 1.)
Legiuitorul nu cere ca testatorul să declare anume că rentă
sau pensiunea a fost legată cu titlul de alimente, aceasta fiind o
cestiune care se va aprecia de judecători, după împrejurări. ?)
III. 188. $. Lescot. IV. 1433. Mareade.1V. 129. Voința testatorului
de a conferi de îndată proprietatea fructelor legatarului ar putea
să resulte din clausa prin care eli-ar fi acordat dreptul de a dispune la moartea lui de lucrul legat în deplină proprietate şi folosință (Demol. XXL. 647. Pand. Fr. Il. 9107. Aubry et Rau. VI. $
721, nota 1, p. 163)sau din acea prin care el ar fi fost scutit de
a cere

trimeterea

sa

în posesiune,

căci

deși asemene clausă

nuare

sens că testatorul nu poate se eie

în sine nici o valoare în acest

sezina de la moștenitorul care a dobândit-o de la lege (Art. 653)
(vegi supră, p. 512), totuşi ea arată în deajuns voința lui de a'i
conferi

de îndată

proprietatea

fructelor.

Pand.

Fr.

IL. 9105

urm.

Demol. XXI. 646, 648. Demante. IV. 159 bis I. Troplong. III. 1888.
Laurent. XIV. 79. Aubry et Rau, loco cit. Marcad6. IV. 130.
__1)

Legatarul

avea

deci

unei rente

viagere

drept la venitul

sau

a unei

pensiuni

alimentare

rentei sau la, prestațiunea

va Prescrierea,

pensiunei veniturilor

îndată ce testatorul s'a sevârşit din vață, putânduse opune numai Tentei sau
prescripția de 5 ani prevădută de Art. 1907.—Dacă legatarul este ir

însă în același timp şi moștenitor, el va avea 30 de ani pentru a

cere prin acţiunea în împărțeală predarea legatului, și în asemene
caz, veniturile urmând soarta legatului, nu sunt supuse prescripţiei
Curtea din
scurţe prevădută de Art. 1907. Pand. Fr. Il. 9117.
Bordeaux. Râpert. Dalloz. Disp. 3844, nota 2.
2) Mareade. IV 129. Arntz. IL. 2080. Demolombe. XXI. 653. — Dacă
judecătorii ar decide, în apreciarea lor suverană, că legatul nu are
de scop alimentarea legatarului, nu se va mai aplica escepțiunea
prevăgdută de Art. 900, ci dreptul comun. (Art. 899.) Laurent. XIV.
80. B. Lacantinerie. Il. 606. Demol. XXI. 652. Demante. 1V. 159
bis I.—De

asemene, legatul

unui

capital

n'ar produce

dobânda din

diua morţei testatorului, chiar dacă ar fi legat cu titlul de alimente, pentru că escepţia prevădută de Art. 900 nu se aplică de
cât la renta viageră sau la pensiune. Demolombe. XXI. 652. Pand.
Fr. Danations. LL. 9121. Baudry-Lacantinerie. Il. 606.

”
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Disposiţia escepţională a art. 900 este aplicabilă tuturor legatelor în genere, deşi acest text face parte din secţia care şe
ocupă numai de legatul singular. !)
Escepţiunea
Această disposiţie fiind însă o derogare la dreptul comun

prevețlută de „ebue, ca toate escepţiile, să fie strict mărginită la cele două
casuri
poate fi în- prevădute

dinsă la alte
troversă.

de lege, fără a putea

fi întinsă şi la altele. 2)

In puterea acestui princip, trebue să decidem că legatarul u-

nui usufruct nu poate să aibă drept la fructe din diua morţei
testatorului, potrivit escepţiunei statornicită de Art. 900 (comp.
Art. 544), deși esistă o mare asemănare între asemene legat
şi

acel

al unei

sau din

rente

diua

viagere,

ci numai

de

la cererea

în

judecată,

predărei legatului de bună voe, conform Art. 899. 3)
3* Plata

datoriilor.

Art. 775 parte finală. -— Cel particular (egatarul) nu
contribu(la plata datoriilor şi a sarcinelor succesiunei.) (Art.
316,
551,
909 C.C. Art. 871 C. Fr.)
Art. 909.—Legatarul singular nu este obligat
a plăti datoriile succesiunei. (Art. 316, 551, 775 C. C. Art. 1024 C.
Fr.)
buește

Legatarul singular sau particular nu contribue în princip
la
plata, datoriilor şi sarcinelor moșştenirei, ori cât de
mare ar fi

valoarea, legatului seu, pentru că el
particular, datoriile nu sunt o sarcină

a universalităţei bunurilor. 1)

„Eris

neluând de
a bunurilor

alieni....

cât un obiect
particulare, ci

totius juris

succes-

1) Laurent. XIV. 81. Pand. Fe. IL. 9116. Vedi şi supră,
p. 521, text şi
nota 3. Atât Art. 899 $ 1 cât şi Art. 902 se aplică
tuturor legatelor în genere. Vedi supră, esplic. acestor de asemene
texte.
*) Laurent. XIV. 82 urm. B. Lacantinerie. IL. 606.—Cu
toate acestea,
escepțiunea, Art. 900s'ar mai întinde încă, după unii,
la casurile următoare: 1" când creditorul a legat, debitorului
ceea ce i se datoreşte (/egatum liberationis), pentru că, în asemen
e caz, datoria
fiind stânsă

din

diua, morței testatorului, ea nu mai poate
să producă dobândă (Thiry. II. 454. Arntz. II. 2081.
'Toullier D. III,
partea I, 541); 2" când legatarul are posesi
unea lucrului legat,
de es., ca împrum

utător, arendaș, chiriaş etc. Marcad6.
IV. 130. C.
Bruxelles. Repert. Dalloz. Disp. 3817, nota
2. Comp. D. P. 57.2,
23. D. P.

76. 2. 17.— Contră,. Laurent. XIV. 44 și 82.
B. Lacantinerie. II. 606 şi autorii citați supră, p.
512, nota 4, unde se arată mai
pe

larg această

controversă,

5) Troplong. III. 1912.—Aceeași soluțiune este
lui unui drept de uz sau de abitațiune (Art. aplicabilă şi legataru565 urm.), deși esistă mai multe deosebiri
Critică la a-

dresa legiui-

sufruct. (Comp.

între
Art. 534, 570,

asemene legate şi legatul unui u571.) Troplong. II. 1914.

4) Laurent. XIV. 86, 93. Arntz. II, 1581.
Demolombe. XVII. 27.—Aceasta este însă, din
nomalie,

şi bunul

punctul de vedere teoretic, o adevărată
apentru că, de câte ori defunctul a lăsat
datorii, rațiunea
simț ar cere

ca toţi

acei

gratificaţi

plata lor, în proporţiune cu ceea ce primesc,

să contribuească

princip

la

pe care le-

PLATA:

soris onus est.“ (L.
prevede

pe

de

DATORIILOR.—ART.

775, 909.
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15. Cod. Lib. 8. Tit. 54.) De aceea, legiuitorul

o parte

că

legatarul singulăr nu contribue la plata

datoriilor (Art. 775), ear pe de alta, că el nu le plătește. !) (Art. 909.)
In puterea

acestui princip,

fixe de bani sau a unui,
specificate

am

în individualitatea,

lor

toriilor dăruitorului. 2)
De asemene, dobânditorul
particular, fructuarus

33. Tit.
plăti

vădut

că donatarul

ori mai multor obiecte
nu

poate

fi obligat

cu titlul gratuit

certarum

rerum

(L.

43,

2) nu este, în lipsă de stipulațiune

dobendile

datoriilor

chirografare

sau

unei sumi

determinate
a

și

la plata da=

unui

în fine.

contrarie,
ipotecare,

usufruct
Dig.

Art 551.

Lib.

obligat a

și la caz de

a fi plâtit ceva, din datoria ipotecară, el are recurs în contra proprietarului.5) (Art. 551.) (Troplong. III. 1911.)
Cu

toate

aceste,

legatarul

nirei în următoarele casuri:

singular

va plăti

datoriile

moște- Casurile in

1% când testatorul îi va fi impus a- A

nume plata unei sarcini sau a unei datorii. Obligaţiunea legata- contribue la
rului resultă, în asemene caz, din intențiunea testatorului şi din plata, datogiuitorul Ta admis prin Art. 852 în privinţa plăței reservei şi prin
Art.

316.

(Vedi

înfră,

p. 576 şi 577.)

Cu

legea şi nu putem de cât să constatăm
Cât
:)

pentru

astfel este
ei

Art. 8%,

896, 897.

datoriilor

este

universal

aceste,

plătesc din contra atât datoriile cât şi sareinele moştenirei, pentru
că ei moștenesc o universalitate de bunuri. (Art. 893, 896, 897.)
Plata

legatarul

toate

anomalia.

privitoare

și acel

cu

titlul

la raporturile

universal,

dintre

moștenitori

cu creditorii succesiunei, ear contribuțiunea la acele dintre moștenitori

între

ei. Vedi

supră,

2) Vegi supră, p. 187 și 525,

p. 536,

nota

537

1.

și Tom.

III, p. 551.

— Tot în baza acestui princip, Art.405 CC,

Curtea noastră supremă a decis că predarea lucrului legat în primi- nu se aplică
rea tutorului unui minor legatar particular, fără o prealabilă autori- la primirea

sare a cons. de familie, este bine făcută de cătră moștenitorul sau
legatorul

Inalta

universal

obligat

cu această

Curte, că disposiţia Art. 405

accepta o moştenire

sarcină:

„Considerând,

particular:

dice

C.C. după care tutorul nu poate

cuvenită unui minor, fără autorisarea consiliului

de familie, și atunci sub beneficiii de inventar, nu are aplicație când
este

vorba

de un

legat particular, de oare-ce acceptarea unei moş-

teniri fie ab intestat, fie testamentară (legat universal) poate să
devie, din pricina sarcinelor şi datoriilor moștenirei, în loc de folositoare,

împovoritoare,

şi de aceea, legea

cere,

în asemene

caz,

ca tutorul să fie autorisat de consiliul de familie; că însă, pentuu
primirea unui legat particular, pe lângă că din textul citatului articol

nu

resultă

aceasta,

apoi

nici nu

esistă

un

cuvânt

pentru

ca

să se ceară o asemene autorisaţie, de vreme ce legatarul particular nu este, după

Art. 909, obligata plăti datoriile

succesiunei

etc.“

Bulet. Cas. Sa I. (anul 1883), p. 427.
3) Cât pentru legatarul în usufruct a unei universalități sai a unei
câtimi din acea universalitate, el plătește procentele datoriilor prin
derogare de la principiile generale. (Art. 552.) Vedi supră, p. 527,

535, 542 și Tom. IL al lucrărei noastre, p. 620 urm.

Art. 552.
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acceptarea legatului din partea -legatarului. 1) 2 Când legatul
particular consistă întrun imobil însărcinat cu o ipotecă.
In asemene caz, legatarul poate fi obligat la plata ipotetei, în calitate

de detentor al imobilului (Art. 1790), remănendui recurs în
contra moștenitorilor şi legatarilor universali sau cu titlul universal. 2) (Art. 1108 $ 2, 1799.) (Vedi și Art. 905.) Art. 871,
874 şi 1024 din codul francez sunt formali în această privință.
3” Legatarul singular poate une ori fi obligat a suferi de-

ducţiunea datoriilor sau a conţribui la plata lor prin natura însăși

a lucrului care face obiectul legatului. Astfel, legatarul unei succesiuni cuvenită testatorului sau a părţei lui dintro societate sau
din o universalitate juridică oare care luând lucrul astfel cum
il poseda testatorul, va moșteni nu numai activul, dar Și pasivul
acestei universalităţi. 2) (Comp. Art. 1400, 1401.)
Remâne însă bine înţăles că dacă testatorul ar fi plătit o
parte din datoriile care grevau moştenirea, legatarul nu va fi o-

bligat a deduce de cât acele care ar remâne de achitat; ȘI vice-

Reducerea.
legatelor.
Art. 852

versa, dacă testatorul ar fi micşorat activul moștenirei, legatarul
mar putea să aibă nici o pretenţie în contra moștenitorilor. *)
4” Trebue să mai observăm încă că dacă legatele întrec
partea disponibilă, ele sunt toaţe reductibile, atât acele universale şi cu titlul universal, cât și acele particulare, fără nici o
deosebire.

5) (Art.

852.)

Aceasta

ne

având

însă

nimic

de comun

cu plata datoriilor, după cum foarte bine observă Marcade (IV.
146), legiuitorul nostru n'a mai menționat în Art. 909 principiul
reducțiunei.
') Laurent; XIV.
Il. 2082.

:)

96. Pand. Fr. II. 9152. Demolombe. XXI. 656. Arntz.

Mourlon.

ÎI. 853.

Marcadâ.

LV.

146.

Petrescu.

Test. p.

346. Aubry et Rau. VL. $ 723, p. 178
— Simpla
.
invitare din partea testatorului de a plăti o datorie n'ar fi însă de ajuns. Pentru
ca legatarul singular să fie obligat la plata datoriilor și pentru ca
legatul să poată fi revocat din causa neîndeplinirei de sarcini
(Art. 830, 930), trebue ca această obligaţie să fie impusă în termeni imperativi prin testament. Pand. Fr. Donations. ÎL. 9153.
Demolombe. XVII. 29, 70 urm. și XXI. 659. Laurent, XIV. 95. Moulon. II. 434, 853. Duranton. VII. 434, Maread6. III. 374. Aratz.

IL. 1582. Thiry. Il. 455. Petrescu. Test. p. 345. Pand. Fr. ll. 9162.
2) Laurent. XIV. 97. Pand. Fr. IL. 9158. Demol. XXI, 657. Duranton.
LX. 230. B. Lacantinerie. II. 597. Aubry et Rau. VI. $ 723, p. 178.

Dacă însă testatorul, în Joc de a lega însăși

3)

„

5)

moştenirea,

ar fi

legat bunurile care fac parte din ea, legatarul va lua numai aceste bunuri, datoriile fiind în sarcina representanților defunctului.
Laurent, loco cit. Pand. Fr. Donations. Il. 9159.
Pand.

Fr. Il. 9159.

Pand.

Fr. Donations.

Demol,

XXI.

657.

28.

Arntz.

Aubry et Rau.

VI. $ 723, p.

178 nota 16. Comp. L. 761 şi L. 88 $ 2. Dig. Lib. 31, de legabs,
IL. Comp. Demoiombe. XVII.
II. 9165.

Il. 1581. Demante. III. 206.

Laurent. XIV.

93, în fine,
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50 In fine, principiul că saccesoriă particulari nu contribuesc
plata datoriilor sufere escepțiunea prevădută de Art. 316

la

după, care

în casul de

a muri

lucrurile

date lui de cătră

nire,

se găsesc

ce

adoptatul

fără descendenţi legitimi,

adoptător prin dar

în natură

în vremea

Art. 316.

sau

morţei

prin

adoptatului

moștese în-

torc la adoptător sau la descendenţii sei, cu obligația de a contribui la datorii. Adoptătorul sau descendenţii sei ne moștenind
în specie de cât unul sau mai multe
rigoarea principiilor ei n'ar fi trebuit

obiecte particulare, după
să plătească datoriile, însă

cu toate aceste, legea, prin escepţie, le impune această obligaţie,
ceea ce dovedeşte, că este vorba în specie de o adevărată moştenire, însă anomală. !)
Modalităţile

legatelor.

Testatorul este liber de a face o disposiţiune pură și simplă,
de a o supune unui termen cert sau necert, unei condițiuni suspensive sau resoluțorie, precum şi unei sarcini, numai să fie licite
şi permise. (Vedi Art. 862 Cod. Calimach, 695 Austriac.)

Legatul care nu e supuş nică unia din aceste modalităţi este Legatul pur
pur şi simplu.
moartea

Asemene

testatorului.

legat

2) Indată

își are ființă
ce

legatarul

şi

este

exigibil

a

trăit

un

la

ȘI Spa

singur

moment mai mult de.cât testatorul, el a dobândit un drept asupra legatului, transmițându'l moștenitorilor sei.*) (Art. 899 $ 1.)
Despre

legatul

cu termen.

Codul actual se ocupă despre legatul cu termen (Art. 926)
şi acel condițional (Art. 925) în secţiunea care tratează despre
revocarea testamentelor şi caducitatea lor, însă această clasificare
fiind vicioasă, vom esplica de îndată textele relative la modalităţile legatelor.
Art. 926.—Disposiţiunea testamentară făcută de la un timp înainte *) nu opreşte pe eredele numit sau pe legatar de a avea un drept

dobândit din momentul morței testatorului.

Art,

1041

(Art. 899, 1022 urm. C. C.

C. Fr.)

Vedi Tom. I. partea II, p. 362. Comp. și Mourlon. Il. 436,
„Itague si purum legatum est, ex die mortis dies ejus cedit.“ (L.
5 $ 1, ab înitio. Dig. Lib. 36. Tit. 2.)
3) „Si post diem legati cedentem legatarius decesseril, “ad heredem
suum transferi legatum.* (L. 5. Pr. Dig. Lib. 36. Tit. 2.)
1) Legiuitorul a voit să vorbească de disposiția testamentară făcută Greşală de
cu termen (ferminus a quo), îusă s'a esprimat rău, căci nu dis- redacţie.
posiţia testamentară e făcută de la un timp înainte, ci esecutarea
legatului este acea care se face după un timp oare-care de la
moaitea testatorului. 'Textul fr. se esprimă și mai rău când vor-

2)
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CODUL

Deosebire intre termen şi
condiţie. Art.

1004,

1029.

925

CIVIL.—CARTEA

IIl.—TIT.

11.—CAP.

V. Sa VIL.—ART.

926.

Art. 926 ocupânduse despre legatul cu termen, ear Art.
despre legatul condiţional, trebue, din capul locului, să deo-

sebim termenul de condiţiune, căci, pe când condițiunea (suspensivă) suspendă dreptul legatarului pănă la implinirea ei, ceea ce

însămnează

că

legatarul

nu

va

avea

drept

la lucrul

legat

de cât

la îndeplinirea condiţiunei, !) termenul din contra nu impedică le-

gatul de a avea ființă la moartea testatorului, ci amână numai
esecutarea și exigibilitatea lui. (Art. 1022.) In casul unui legat
cu termen, este deci de ajuns ca legatarul să fie in viaţă în momentul. morţei testatorului, pentru ca. e] să dobândească un drept
transmisibil la moștenitorii sei,?) pe când in casul unui legat condiţional, el trebue să se găsească, în viață atât la moartea testatorului cât și în momentul îndeplinirei condițiunei (Art. 1004);
altfel legatul ar fi caduc.2) (Art, 925.) „Nimine nu poate câştiga,
dice Art. 890 din codul Calimach (703 Austriac), nică lăsa moştenitorilor sei dritul atârnat de condiţia urnitoare (suspensivă)),
când el la împlinirea ei nu se va afla în viață, sau nu va fi vred-

nic al câștiga.

„Vegi şi Art.

883

Cod. Calimach (699 Austriac).

Soluţia de mai sus se aplică bine înțles numai la condiţia suspensivă
(Art. 1017 urm.), căci dacă legatul ar fi fost făcut sub
ţie resolutorie.
o condiție resolutorie, dreptul legatarului sar naşte din
momentul morţei testatorului şi ar fi desființat prin îndeplinirea
condițiunei. (Art. 1019 urm.) (Laurent. XIII. 533. Thiry. IL. 457.)

Legatul făcut,
sub-o condi-

bește de condiția care, în intenția testatorului, nu face
de
suspenda esecutarea disposițiunei, căci, legiuitorul fr. numeșt cât u
e
diție ceea ce în realitate nu e de cât un termen. (Maread conă. IV.

185. Laurent. XIII. 535.)

„condiție.

„ Samă

'Textul nostru cel puțin nu vorbeşte de

Cu toate aceste, Dl. Petrescu

această

schimbare de redacţie,

(Test. p. 670) nebăgănd de

dice că condiția

prevădu

tă
de acest articol nu este o condiție, ci un termen, pe
când textul
nostru, încă o dată, nu vorbește de condiţie.
') Mourlon. II. 833. Mareade. IV. 185. Demante. 1V.
189. Duranton.
1X. 283. Thiry. II. 457, 485. B. Lacantinerie. IL. 652. Laurent
. XIV.
1. „Sed si sub condilione sit legatum relictum, non
prius dies legati cedit, quam conditio fuerit împleta.“ (I.. 5 Ş2. Dig.
Lib. 36. Tit. 2.)
*) Comp. L. 79. Pr. Dig. Lib. 35. Tit. 1, L. 4 $
1. Dig. Lib. 36,
Tit. 2.—Vedi şi Art. 852 din codul Calimach
(687 Austriac), unde
se dice că: „dacă s'a orânduit ca să iee cineva
legatum o sumă
de

bani sau de alte lucruri Până la un hotărit termen,
şi întâmplânduse a muri legatarul mai înainte de acel termen
(însă
bine
înțăles

_
5)

după testator), atuncea trece dritul acesta la
moștenitorul
lui, afăâră numai de nu va putea dovedi moșteni
torul că legatum
s'a lăsat legatarului celui mort personalicește
numai, pentru că
Personalnicul legatum încetează cu moartea
legatarului.“
„Intercedit legatum, si eu persona decesserit
cui legatum est sub

conditione.“ (L. 59. Pr. Dig. Lib. 35. Tit, I.) Vedi şi L.
unică $7.
Cod. Lib. 5.
Tit. 51, de caducis tollendis.

LEGATUL CU TERMEN.—ART.
926.
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Este deci de mare insămnătate de a se şti când legatul este

cu termen
eală

şi când

asupra

acestui

el este condițional.
punct,

judecătorii

In caz de a esista,
vor

aprecia

în mod

îndosuve--

ran termenii testamentului spre a vedea care a fost intenţiunea
testatorului. 1) (Art. 977.)
Termenul este cert sau necert.
EI este cert, dies certus, când se poate determina mai îna- Termen cert.

inte epoca la care legatul va fi exigibil, de es., la 1 Ianuar 1895.
In caz când legatul este supus unui asemene termen, aceasta nu'l
impedică de a avea ființă la moartea testatorului,?) însă predarea

lui nu se poate cere de cât la espirarea termenului, dâ unde.resultă că dreptul la legat făcând parte din patrimoniul legataru“lui trece la moştenitorii sei, cu toate că el ar fi murit înaintea
scadenței termenului sau înaintea. cererei de liberare. 3) (Art. 8999
|
$ 1, 926.)
Termenul se presupune a fi stipulat în favoarea moștenito“rului, afară de casul când testatorul a înțăles a'1 stipula în favoarea legatarului, ceea ce se ve aprecia după împrejurări. 4)
In caz când termenul este defipt în favoarea moștenitorului,
el poate plăti legatul înainte de termen (L. 1 $ 1. Dig. Lib. 35.
Tit. 1 şi L. 15. Dig. Lib. 33 Tit. 1), pe când plata nu se poate
face

înainte, dacă, termenul

a fost. stipulat

gatarului. 5) (L. 15. Dig. Lib. 33. Tit. 1.)

numai

în interesul

|

le-

1) Laurent. XIII. 535. Demolombe. XXII. 310. Marcade. IV. 185.B.
Lacantinerie. Il. 652. Mourlon. Il. 888. Duranton. LX. 292. Demante. IV. 191. Aubry et Rau. VI. $ 717, p, 152. Troplong. L. 430
urm. Thiry. II. 485. Comp. Cas. Fr. D. P. 75. 1. 35. -- Vegi însă
Cas. Rom. (Bulet. S* I, anul 1880, p. 288) care a decis că cestiunea de a se ști dacă o disposiţie testamentară este făcută sub
condiţiune sau cu termen este o cestiune de drept supusă controlului curţei de casaţie.
2) „Câtm dies certus adscriplum est, certum est deberi.* (L. 1 $1.
„Dig. Lib. 35. Tit. 1, de conditionibus et demonstrationibus.)
Comp. Pand. Fr. II. 8597. Durunton. IX. 279. Arntz. II. 2164. Demolombe. XXII. 309. Laurent. XIII. 532. Petrescu. Test. p. 386.
î) „Cum tempus în testamento adjicilur, credendum est pro herede
adjectum, nisi alia mens fuerit testatoris.“ (L. 17. Dig. lib. 50.

Tit. 17)

2

|

*) Troplong. ]. 400. Petrescu. Zest. p. 386.—lIn toate casurile în care.
s'a defipt un termen, legatul nu va fi exigibil de cât la acest ter- men. Dacă termenul era însă îndeplinit în momentul facerei testamentului sau a morţei testatorului, disposiţiunea va fi considevată ca pură și simplă. Dacă testatorul n'ar fi arătat momentul
din care trebue să înceapă a curge termenul, el va curge, după
împrejurări, din diua facerei testamentului sau din diua morţei
testatorului. (Com. Art. 893 Cod. Calimach.) Troplong. [. 401. Comp.
și L. 41 $ 15. Dig. Lib. 40. Tit.3.

-

CIVL.—GARTEA

CODUL

580

Termen

ne-

cert.

926.

ART.

V.—S-a VI.—

III.—TIT. II. —CAP:

“Am dis că termenul fixat de testator poate fi cert şi 'necert
şi am vădut când el este cert.
Termenul este necert (dies încertus) atuncă când el atârnă
de un eveniment care, deşi are să se întâmple în viitor, întrun
timp

mai

depărtat

sau

mai

apropiet,

nu

se

poate

însă determina

cu precisiune momentul când el are să se întâmple. Astfel, când
dic: las lui A 10,000 lei la moartea lui B, aceasta este un legat cu termen necert (dies certus an, încertus quando), pentru că
deși B are să moară, nu se știe însă când aceasta are să se intâmple: nam diem încertum mors habet cjus. (L. 1 $ 2. Dig. Lib.

35. Tit. 1.) Termenul în casul de față produce însă efectul unei
condițiuni, ca şi cum aş fi dis: las 10,000 lei lui A, dacă el va
supravețui lui B.1): „Dies incertus conditionem în teslamento faciț.2)“ Se poate însă întâmpla ca eu să nu fi înțăles a face un
legat condițional, ci un legat cu termen, ca şi cum aş fi dis: las
10,000 lei luiA plătitori la moartea lui B. Judecătorii vor aprecia care a fost intențiunea mea. Dacă eu am înțăles să pun în suspensie

însăşi esistenţa

disposiţiunei (Art.

1004),

legatul este

con-

dițional şi va fi caduc în caz de a muri legatarul înaintea lui B
(Art. 925), ceea ce face că el n'a transmis nică un drept moștenitorilor

sei;

esecutarea
cu termen,
în viaţă la
smisibil ja
p. 578.)

ear

dacă

eu

am

înțăles

a pune

în suspensie

numai

legatului (Art. 1022), atunci el nu este condițional, ci
și în asemene caz, este de ajunsca legatarul să fi fost
moartea mea pentru ca să dobândească un drept tranmoștenitorii sei. (Art. 899 $ 1 şi 926.) (Vedi şi suprâ

Cu

alte

cuvinte maxima:

dies incerțus

facit

în

ftesta-

mento conditionem (L. 75. Dig. Lib. 35. Tit. 1) nu mai are asfădi

autoritatea

ce o avea

altă

dată,

şi

evenimentul

încerlus quando poate să constitue când o condiţie,
men, după apreciarea intenţiunei testatorului. 3)
5) In materia

Art 705, 706
Cod. Austriac.

obligaţiilor,

asemene

termen

o dată efectul unei condiţii, pentru că
cipiul seu, și termenul amână numai
Pand. Fr. Donations. IL. 8603. Thiry.
:) L. 75. Dig, Lib. 35. Tit. 1.—Comp. L.
gatis II;—L. 1 $ 2 și L. 79 $1. Dig.
Dig. Lib. 36. Tiţ. 2.
3) B.Lacantinerie. II. 652. Pand. Fr. 1]. 8603

necert

cerlus

an,

când un ter-

nu

produce

nici

obligaţia este certă în prinesecutarea ei. (Art. 1022.)
II. 485. Troplong. IL. 398.
12 $ 1. Dig. Lib. 31,deleLib. 35. Tit, 1;—L.4. Pr.
urm. 8611 urm. Pothier. VIIL.

Don. test. 285, 236.—Art. 705 din codul Austriac prevede că dacă
termenul este de natură a se ivi, fără ase ști însă când (dies certus

an, încerhis guando), dreptul
țional

la moștenitorii persoanei

legat trece, ca orice drept necondiinstituite: și numai predarea

legatu-

„lui este amânată pănă la împlinirea termenului ; ear Art. 704 din
același cod -prevede că atunci când este incertitudine asupra în'“tâmplărei- evenimentului

(dies încertus

an et quando),

această res-

tricție se consideră ca o condiţie, făcând astfel aplicaţiunea maximei:

dies încertus

facil în testamento

conditionem.

(L. 75. Dig, Lib.
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Pentru ca termenul necert să producă efectul unei: condiţi- Când termeuni se cere ca el să fi inerent disposiţiunei și să lovească: 0SăŞĂ
et
substanța legatului. Astfel, când dic: las lui A 10,000 le când iu unei conel se va căsători sau când va avea 30 de ani, aceasta este meditimi.
contestat

plinirea

un legat condițional,

vârstei

de

30

ani

pentru

este

un

ca faptul căsătoriei sau îm--

element

constitutiv

al

lega-

tului. Prin urmare, dreptul legatarului se va deschide numai atunci când el se va căsători sau va împlini vârsta de 30 de ani. ID)
Legatul plătibil la majoritatea legatarului nu este însă, UN Legatul plăti-

legat, condiţional, ci un legat cu termen cert, pentru că, în specie, e
arătarea

timpului când

disposițiunea,

trebue

ci numai

să se facă plata nu privește însăşi

esecutarea

și plata

legatului.

tarului.

Prin urmare,

moartea, testatorului înainte de a fi atins vârsta de 21 ani nul
impedică de a transmite dreptul seu la legat moștenitorilor sei,
pentru că el a dobândit acest drept din momentul morței testatorului. 2)
|
|
Legatul nu poate de asemene fi considerat ca condiţional, cu Legatul fruuc-

toată necertitudinea evenimentului, când această incertitudine

resultă

din însuși termenii disposiţiunei,

sau din principiile de drept.

ci din natura

Astfel, în cas de a se lega fructele POrei feste

ce va produce un fond în anul morţei testatorului...
prediorum meorumn futuri anni (|. 26. Pr. Dig. Lib.
legatarul va transmite

dreptul

nu produce. foa-

lucrurilor, dul în anul

legatului

moștenitorilor

ex veditu
36. Tit. 2),
sei, cu toate

că el ar fi murit înainte de culegerea recoltei, pentru că el a,
dobândit acest legat din giua morţei testatorului, de vreme ce testatorul n'a făcut de cât să indice lucrul legat, fără a supune. disposiţiunea sa unei condițiuni.?) „Conditiones extrinsecus, non ex

“testamento

venientes...

non faciunt

legata

conditionalia.*

(L. 99.

Dig. Lib. 35. Tit. 1, de conditionibus et demonstrationibus.)
Tot astfel, legatul făcut unei persoane pentru timpul când ea
va muri, cum morietur, nu este condiţional, ci cu termen, căci
nu măi încape îndoeală că legatarul va muri. Acest termen nu
este necert, pentru că moartea se va întâmpla de sigur în timpul
vieţei legatarului, momentul morţei fiind considerat ca făcând
încă parte din viaţă, guoniam viventes morimur... după cum se esprimă Vinnius. (Demolombe. XXII. 318. Pand. Fr. Il. 8609.)

35, Tit. 1,)—Dacă este evident că termenul nu se va întâmpla nici
odată, el este asimilat cu impunerea unei condițiuni imposibile,
afară de casul cănd testatorul a făcut o ervare de calcul, în care

caz termenul se determină

după intenţia sa probabilă.

(Art. 706

din codul Austriac.)
') Pand. Fr. IL. 8605. Demol. XXII. 311. Aubry et Rau. VL. $ 715,
p. 149. Comp, C. Agen. Pand. Chron. Tom. IV (1860—1869) 2. p. 92.
1) Demolombe, XXII. 312. Duranton. IX. 297. Pand. Fr. II. 8598, 8607.
5) Pand. Fr, IL 8610. Demolombe. XXII. 313. Demante. IV. 192.

Berriat St. Prix. IL. 3770. Comp. L. 1 $3 și L. 99. Dig. Lib. 35.

Tit.

1;—L.

6 $ 1. Dig. Lib. 36, Tit. 2.

Legatul făcut
ne pentru
timpul când
Fa
dițional, ci
cu termen.
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CODUL

_Incertitudi-

CIVIL.--CARTEA

II.—TIT.

II.—CAP. V.—Sa VI—ART.

925, 96.

Dacă termenul este necert în alt sens, adecă dacă esistă in-

atat tu certitudine asupra însăși întâmplărei evenimentului şi prin urmare
privința
în- şi în privinţa timpului când el se va întâmpla, dies încertus an
târmplărel e et quundo (Art. 704 Cod. Austriac), precum, de es., în casul când

cât
şi a tim--as dice: las . 10,000
lei lui A X la căsătoria
din nou a tatălui
seu,a:
pului când el, *
i
Y
N
agp
se va întâm- legatul

pla.

este

condițional (adecă,

dacă

tatăl

seu

se

va

căsători

din

-nou) şi termenul în asemene caz se confunde în tot-deauna cu condițiunea, atât în materie de contracte cât și măi cu samă în materie de legate, pentru că incertitudinea întâmplărei evenimentului
face ca însăși esistenţa legatului să fie necertă şi prin urmare condiţională. (Comp. Art. 704 Cod. Austriac.) Prin urmare, în esemplul de
mai sus, dreptul la legat nu se va deschide prin moartea mea,
ci prin îndeplinirea condițiunei, adecă prin căsătoria tatălui legatarului, de unde resultă că legatul va fi caduc şi nu va profita moștenitorilor legatarului, chiar dacă el mi ar fi supraveţuit,
însă ar fi murit înainte de căsătoria tatălui seu care sar fi în-

tâmplat mai târdiu. (Art. 925,
« Despre

1004 urm.)

legatul condițional.

Art, 925.—0ri ce disposițiune testamentară făcută sub condiţiune

suspensivă, cade când eredele sau legatarul a murit înaintea îndeplinivei condiţiunei. (Art. 1004, 1017 urm. C. C. Art. 1040 C. Fr.)

« Legatul

condiţional

este acela a cărui

esistență atârnă de

un eveniment viitor şi necert. (Art. 1004, 1017.) Legatul condițional nu esistă deci cât timp condiţiunea nu s'a, îndeplinit încă.!)
(Art. 1017.) >
|
Cu alte

cuvinte,

condițiunea

suspendă

însuşi

dreptul

legata-

rului care nu se naşte de cât la împlinirea condițiunei, pe când
termenul amână numai esecutarea și exigibilitatea lui, dreptul
esistând din “momentul morţei testatorului. (Art. 1022.) (Vedi

supra,

p.

578.)

In casul întâi, adecă "când

legatul

este condiţional,

el este caduc, dacă legatarul a murit înainte de îndeplinirea condițiunei, 2) şi prin urmare, legatarul n'a transmis nici un drept
Legatul făcut
sub o condiţie
-

1) Vorbim bine înţăles, în specie, numai de condiția suspensivă, pe
„ave codul Calimach- o numeşte urnitoare
(Art... 867, 890, 894,
895), care suspendă când esistența unui fapt juridic, când resoluiunea

lui. Legatul

făcut sub

o condiție

resolutorie

nu este

condi-

țional. EL este, în privinţa, esistenţei sale, pur și simplu, numai
resoluțiunea fiind în suspensie. Dacă sar ivi un legat sub o condiţie resolutorie sau destegăfoare, după cum o numește codul Calimach (Art. 868, 894, 895, 897), se vor aplica prin analogie principiile care cârmuesc obligațiunile contractate sub o atare condițiune. (Art. 1019 urm.) Laurent. XIII. 533.
*) Legatul va fi caduc, sau mai bine (is
n'a ,
avut nici o dată fiinţă

și atunci când condiţiunea nu se va mai putea îndeplini (deficiente
conditione). Astfel, dacă am gis: îți las 10,000 lei dacă sora d-tale

LEGATUL

moștenitorilor
legatul

este

sei
cu

(Art. 925), ear

termen,

este

veţuit testatorului pentru
sibil

CONDIȚIONAL.—ART.

935,

în casul de al doilea, adecă când

de ajuns

ca

legatarul

ca el să dobândească

la moştenitorii sei, cu

toate

583

că

un

ar fi murit

să fi

supra-

drept transmiînainte

de

espi-

rarea termenului. (Art. 899 $ 1 şi 926.) (Mourlon. II. 833.) Vegi
şi supră, p. 578.
Dacă legatarul a supraveţuit îndeplinirei condiţiunei, el a
dobândit legatul și îndeplinirea
ei are efect retroactiv, în
ceea, ce privește dobândirea proprietăţei
lui, pănă în diua morței testatorului (Art. 1015), de unde resultă că actele de înstrăinare făcute de moștenitor pendente conditione nu vor fi valide,
pentru că nu. emană de la proprietar, soluţiune care era admisă,

şi La

Romani,

în picioare,

')

pe

când

acele

făcute

de

legatar

dreptul seu de proprietate esistând încă

tul deschiderei moștenirei. 2)

|

vor

percepute

înainte

de

îndeplinirea

Art. 1015.

remânea

din momen-

In baza acestor principii, legatarul ar fi trebuit să aibă
dreptul și la fructele lucrului legat tot din diua morţei testatorului, de când dreptul seu are ființă (Art. 483), (vedi sapră, p. 520
şi 572 urm.), însă cu toate aceste, moștenitorul nu restitue fructele

Efectul retroactiv al îndeplinirei
condițiunei.

condiţiunei” (Art.

890

Efectul
troactiv

renu

se aplică la
perceperea,
fructelor.

și

899 $ 2), pentru că el le a perceput de bună credință în calitate de posesor legitim. (Instit. $ 35. Lib. II. Tit. 1.) (Comp. Troplong. [. 291.) Efectul retroactiv al condiţiunei nu se aplică deci
la perceperea fructelor.
Cât

pentru

cestiunea

de

a se şti când un

legat

este

condi-

țional şi când el este cu termen, aceasta este o cestiune de interpretare care se va aprecia în mod suveran de judecătorii fondului,

avenduse în vedere însuși termenii testamentului. 2) Dacă se va decide că legatul este condiţional, se vor aplica.
se va căsători, legatul n'ar esista nici o dată în caz când sora
d-tale se va sevărși din viaţă, fărăa se căsători. (Art. 925.) Arntz.

II. 2165. Mourlon. Il. 888. Aubry et Rau. VI
“6.

Laurent.

XIV.

8 726, p. 197, nota

283.

1) L. 105. Dig. Lib. 35. Tit. 1;—L. 69 $ 1. Dig, Lib. 30, de legatis,
I;—L. 2 $ 3. Cod. Lib. 6. Tit. 43, communia de legatis ete.
2) Pand. Fr. Il. 8657, 8658. Aubry et Rau. VI. $ 717,în fine, p. 153.
Laurent. XIII. 541. Demolombe. XXII. 324, Duranton, IX. 310
urm. Troplong. ]. 291.
3) Cas. Fr. D. P. 75.1. 36. Vei și supră, p. 579, text şi nota 1.—
Legatul ar putea să nu fie condiţional, cu toate că testatorul ar
fi întrebuințat cuvântul conditione.
Astfel, legatul conceput în

termenii următori:
lui B,

nu este un

las atâta, lui A, cu condiție casă dee suma de. . .

legat

condiţional,

ci un legat eu sarcină

(Pand.

Pr. IL. 8617. Petrescu. est. p. 380, 381), și vice-versa, legatul ar
putea fi condițional cu toate că s'ar întrebuința cuvântul sarcină,
precum

ar fi, de es., legatul

conceput

în termenii

următori:

„las

suma de . . . lui A cu sarcina dealua de soţie pe nepoata mea,“
38

Art.

1016.

CODUL

“D84

CIVIL.—CARTEA

111.—TIT. II.—CAP. V.—Sa VI.— ART. 925.

principiile de la obligaţii, în cât legatarul care,în specie, are un
drept eventual va putea, ca şi creditorul, înaintea îndeplinirei
condițiunei (Art. 1016), să esercite toate actele conservatorii, precum să întrerupă prescripția, să ceară separarea de patrimonii.!)

(Art, 781, 1743)

etc.

|

El va. putea de asemenea să transmită altora dreptul seu
eventual, astfel cum el se găseşte în patrimoniul seu, fie cu tilul
oneros, fie cu titlul gratuit, să renunţe la dânsul în favoarea debitorului legatului ?) etc.
Debitorul leLegatarul n'ar mai putea însă să ceară astădi de la acei îngatului nu
sărcinați
cu plata legatului o cauţiune pentru a garanta plata lui
poate fi obligat la dare în urma, îndeplinirei condițiunei sau termenului, deşi asemene caude cauţiune.
Controversă iune era admisă atât în dreptul Roman cât și în dreptul nostru anterior (Art. 853, 857 Cod. Calimach), pentru că cauţiunea
datorindu-se numai în virtutea unei convenţiuni san în virtutea
legei, în specie, nici convenţia, nică legea, nu impune asemene o" Canţiunea,
Muciană.

bligaţie. 3)
|
Liegatul ar putea fi făcut sub o condiţie potestativă negati-

Controversă,Vă din partea legatarului (în non faciendo) a cărei îndeplinire
nu e susceptibilă de a fi verificată de cât la moartea lui, precum,
de es., în casul când testatorul ar fi dis: las 70,000 lei lui A,
dacă el nu se va căsători din nou sau dacă nu va îmbrăjoșa cutare profesie, admiţenduse bine înțăles că asemene condițiuni ar
fi licite, ceea ce încă este un punct controversat. (Vegi supră,

p. 100, nota 1 și p.105.)In asemene caz, condiţia nu se va îndeplini de cât la moartea legatarului, fiind că numai atunci se poate
ști dacă el nu s'a recăsătorit sau n'a îmbrăţoşat profesiunea oprită de

testator,

de unde

resultă

că numai

moștenitorii

legata-

ului se vor putea folosi de acest legat. Pentru a se înlătura acest resultat neechitabil, un jurisconsult Roman, Qzintus Mucius
Scevola, care era pontifer mazimus, a găsit mijlocul de a per-

»
o)

Pand. Fr. II. 8619. Demolombe. XXII. 315. Laurent. XIII.
urm. Troplong. IL. 287. Aubry et Rau. VI. $ 717, p. 152.
Comp. Demolombe. XXII. 315. Duranton. LX. 309. Troplong. L.
Vedi L. 21 $4. Dig. Lib 2. Tit. 14, de pactis, unde se dice:
tem. fihusfamilias de eo, quod sub conditione legatum est, recete
ciscetur.“
Laurent.

XIII.

539.

Pand.

Fr.

II. 8621.

Duranton.

IX.

307.

537.
288.
„Ipa-

Aubry

et Rau. VI. $ 717, p. 152, text şi nota 8. C. Nimes. Repert. Dalloz. Disp. 3812, nota 2.— Contră. 'Troplong. I. 287. B. Mouillard
asupra lui Grenier. IL. p. 779. Vedi şi Demolombe. XII. 316. A-

cest din urmă
856) în acel

sistem, formal

Austriac

admis

astădi în codul Italian

(Art 688) şi în Ante-proiectul

(Art.

lui Laurent

(Art. 824), era admis atât în codul Calimach (Art. 853, 857) cât și

în dreptul Roman.
-deicommtissorum

Vegi

Dig. Liib. 36. Tit. 3, ut legatorum seu fi-

servandorum

causa

cavealur.
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imite legatarului să ceară esecutarea legatului la moartea testatorului, sub condiţiune de a da o cauţiune (cautio Muciana) că,
va restitui lucrul legat, la caz de a nu se conforma, condiţiunei
impusă de testator.!)

Această, soluţiune este, ce e dreptul, foarte echitabilă și ga- Cauţiunea
Muciană nu
?

vrantează
lui, însă

atât drepturile legatarului, cât și acele ale moştenitoru- mai esistă aea este contrarie
principiilor, de oare-ce printi'Ensa, se stăţi. Contro-

dă un efect legatului condiţional, înaintea îndeplinirei condiţiunei,
După rigoarea, principiilor, cauţiunea Muciană, în lipsă de text, nu
mai poate

fi admisă

de cât prin

astăgi,

îndeplinirea

pentru

că legatul

condiţiunei

(Art.

1017),

legat,

fiind că el nu se va

nedevenind

perfect

el n'ar

putea

să'și producă efectele sale înainte (pendente conditione) de cât în
baza unui text care ar face o derogare la principiile generale,
text care nu esistă. ) Prin urmare, legatarul, în specia de mai

sus, nu se va

folosi

nici o dată de

deschide de cât la moartea lui, ceea ce necontestat este o anomalie pe care testatorul nu va putea so evite de cât poruncind
moștenitorului de a esecuta legatul, sub îndatorirea pentru lega-

tar de a da cauţiune.

(Comp.

Art.

855

din codul Italian. 3)

DL. 7. Pr. L.72 $1.L.77$2; L.101 $ 3; 1.106. Dig. Lib. 35. Tit. 1,
Nu trebue să confundăm cauţiunea Muciană cu presumțiunea Muciană, Presumțiudatorită tot lui Quintus Mucius şi admisă atăt la Romani (L. 51. Dig.nea Muciană.

Lib. 24. Tit. 1 și L.6. Cod. Lib. 5. Tit. Z6)cât şi în vechia noastră

legislaţiune (Art. 1695 Cod. Calimach şi Art. 45, cap. 16, partea III,
Cod. Caragea) după care, pentru demnitatea familiei și pentru a cruța
femeei desvăluirea sorgintei rușinoase a câștigurilor sale, averea, câştigată de femee în timpul căsătoriei se considera ea dobândită din

averea

barbatului, ex

torilor

sei, dacă

bonis

ea nu

marili, şi se cuvinea lui și moșteni-

dovedea

sorginta

ei onestă,

unde

habue-

vit. Comp. asupra acestei presumţiuni în dreptul nostru anterior.
Cas. Rom. C. București, Galaţi și Tribun. Iifov. Dreptul pe 1879,
No. 19. Dreptul pe 1886, No. 80, p. 640. Dreptul pe 1889, No.
76, p. 612. Dreptul pe 1890, No. 9. Dreptul pe 1892, No. 45.—
Această presumțiune, în lipsă de text, nu mai este admisibilă astădi.
Laurent. XXIII. 416. Aubry et Rau. 1V $531, nota 3. Marcade. VI.
p. 6.—Vedi însă Troplong. Contrat de mariage, IUL. 2245 și IV. 3017
urm. Comp. Art. 302 cod. de comerţ vechii și 795 din cod. comercial nou.
2) Laurent. XIII. 540 și Ante-proiect. III. p. 390.— Contră. Demolombe. XXII. 317. Pand. Fr. Il. 8623. Duranton. IX. 207, Troplong.

|.

289.

Aubry

et

Rau.

*) Codul Calimach (Art. 860)

VI. Ş 717,

p. 153,

mai prevede încă darea

text şi nota

unei

10.

cauţiuni Art. 860. 861

din partea legatarilor, spre a asigura moștenitorului întoarcerea legatului pentru casurile când moștenirea ar fi fost luată prin jude-

cată de cătră altul, însă nu din vicleșug sau din lenevirea

moște-

nitorului, sau când averea lăsată n'ar fi fost suficientă pentru ase
plăti: legitima moștenitorilor neapăraţi. Comp. Art. 692 în fine din

codul

Austriac.

Evau

scutiți

de

aceasță

cauţiune

acei

la care

se

renduise un legat de măsurată hrană și îmbrăcăminte, precum și
casele publice care în tot-deauna se considerau ca solvabile. (Art,
861 Cod. Calimach.)
.

Cod. Câlimach.
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CODUL

CIVIL.— CARTEA

condiţiunea

Cât pentru

Legatui făcut

JI. — TIT.

1.— CAP. V.—S-a

VI. — ART. 925,

potestativă afirmativă,

precum ar fi,

o condi- de es., acea dea se căsători, si mupserit, sau de a îmbrăţoșa cusub
ţie potesta-

tivă arma- tare profesiune, ea nu mai presintă nici o dificultate, căci legataul mare de cât s'o îndeplinească pentru ca legatul să fie exigitivă.
bil. Moştenitorul n'ar putea, în asemenea caz, să oblige pe legatar a o îndeplini într'un termen oare-care, pentru că el o poate
îndeplini în tot cursul vieței sale. ') (Comp. Art. 1012, 1013.)
Tnfinitum lempus habent. (L. 91. Dig. Lib. 35. Tit. 1)
In regulă generală, el o va îndeplini deci atunci când va
voi şi o va îndeplini astfel cum a fost formulată de testator, și
cum a, fost intențiunea lui, pentru că ea este ca şi o lege pentru legatar. Indeplinirea, condițiunei va avea, efect, retroactiv (Art.
1015), însă numai în privinţa dobândirei proprietăţei legatului,
nu însă şi în privinţa dobânderei fructelor. (Art. 890, 899 $ 2.)
Vedi supra, p. 583.
Cână condiţia, se consideră ca în-

Condiţiunea
deplinită de câte

potestativă se va considera în genere ca înori legatarul a făcut tot cei stătea prin pu-

deplinită. tință, pentru îndeplinirea ei 2) (comp. Art. 898 Cod. Calimach, 710
Austriac), afară bine înţăles de casul când testatorul ar fi manifestat o voință contrarie, căci totul în această materie atârnă de
voinţa lui: 3) „In conditionibus primum locum voluntas defuncli
obtinet, eaque regit conditiones.“ (L. 19. Pr. Dig. Lib. 35. Tit. 1.)
Dacă condiţia consistă în facerea sau în darea unui lucru
din partea mai multora, ea nu se socoteşte îndeplinită de cât
atuncă când toţi au împlinit-o. (Art. 891 Cod. Calimach.)
Condiţiunea va fi de asemenea considerată ca îndeplinită
când acela care avea înteres la neîndeplinirea ei a împedicat-o
de a se îndeplini prin un fapt voluntar și intenționat. ) (Art,

')

Demolombe. XXII. 319. Pand. Fr. IL. 8631. Dacă însă îndeplinirea
condiţiunei ar atârna de voinţa pură a legatarului, ex mero arbitrio,

cum,

de es., în casul

în care

testatorul

ar fi impus

condiţiu-

nea următoare: si în capitolum ascenderil, legatarul va trebui s'0
îndeplinească îndată ce'i va sta prin putință... căm primum potue„rit. (L. 29. Dig. Lib 35. Tit. 1.) Demol. XXII. 320. Pand. Fr. Il.
8632.—Condiţiunea va, trebui de asemenea să fie esecutată întrun
termen oare-care, dacă moștenitorul sau o a treia persoană ar avea interes la îndeplinirea ei, ceea ce s'ar întâmpla, de es., când

”)

ea ar consista în obligaţia de a face un lucru oare-care în interesul lor. Pand. Fr. Il. 8633. Demolombe. XXII. 321. Troplone. |.
322. Comp. L. 23 $ 1. Dig. Lib. 98. Tit. 5.
Această regulă nu se aplică însă condiţiilor casuale (Art. 1005)
sau mixte (Art. 1007) care, în genere, fiind causa finală a legatului îl ţin în suspensie

:
%

pănă

la

îndeplinirea

lor. Troplong.

[. 330.

Pand. Fr. IL. 8648. Demolombe. XXII. 322.
Laurent. XIII. 544. Demolombe. XXII. 622. Pand.

Fr. Donations. Il.

8646 urm. Troplong. 1. 329.
» Tune demim pro impleta habetur

per eu.

conditio,

câm

stat, qui,

si împleta esset, debiturus erat.“ (L. 81 $ 1. Dig. Lib. 35. Tit. 1.)
Acest, princip se mai vede repetat încă în L. 24. Dig. loco cit.
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1014.) Această regulă este nestrămutată și se aplică la toate
condiţiile în genere. Astfel, dacă aș fi (is: vei plăti 100 lei lui
Titius, dacă eapa mea va fata doi mândi, condiţia va fi presupusă
îndeplinită, dacă d-ta ai făcut ca eapa să lepede pentru ca să nu
plăteşti suma la care te am obligat. (Troplong. 1. 326.)
In fine, condițiunea este presupusă îndeplinită de câte ori
persoană însărcinată de a primi, de a suferi sau de a permite
ceva

pune

prin

faptul

seu

pe

debitorul

legatului

în imposibilita-

tea de a o îndeplini. Astfel, dacă am fost instituit legatar universal sub condiția suspensivă de a da o sumă hotărită lui Titius,
condițiunea va fi presupusă îndeplinită, dacă el a refusat a primi
suma în urma ofertei valabile ce'i aș fi făcut. :) (Lroplong. |. 327.)
Am presupus, bine înțăles, pănă acum ca condiţia suspen- Efectele con-

sivă impusă de testator este în sine posibilă, morală şi licită, căcătițici imposidacă ar fi altfel, ea nu sar considera ca nescrisă ca în codul sau ilicite.
fr. (Art. 900), ci ar avea, cel puţin după părerea noastră, de efect anularea întregului testament?) (Art. 1008), soluţiune care
se vede formal admisă prin Art. 698 şi 712 din codul Austriac.
Condiţia impusă de testator se peate îndeplini atât în tim- Indeplinirea

pul vieţei cât şi în urma morţei sale, însă, în casul întâi, dreptul;ontiț unei
legatarului se va deschide numai la moartea testatorului, pentru testatorului.
că numai atunci testamentul îşi poate produce efectele sale. $)
(Art. 802.) Se poate chiar face o liberalitate sub o condiţiune
care neapărat va trebui să se îndeplinească înainte de moartea

testatorului. (Art. 888 Cod. Calimach, 701 Austriac.) Aceasta era
condiţia pe care jurisconsulții Romani o numeau conditio ad id
tempus quo testator vival (LL. 91. Dig. Lib. 35. Tit. 1), şi în
asemene caz, legatul va avea ființă la moartea testatorului, dacă
se va constata

că

condiţia s'a îndeplinit

pe

când

el era

încă

în

viaţă. (Instit. $ 31. Lib. 2. Tit. 20 și $ 6. Lib. 3. Tit. 15.) Imprejurarea că condiţia de natură a nu fi îndeplinită de cât în
Vegi și L. 85 $ 7. Dig. Lib. 45, Tit. I, unde se dice: „Quicungue
sub conditione obligatus
nus obligatur.“

5) „Si iîta heres

curaverit

ne condilio

institus sim, si decem dedero:

existeret,
-

nihilomi-

et accipere nolit, cui

dare jussus sum, pro impleta conditione habetur.“ (L. 3. Dig. Lib.
28. Tit. 7, de conditionibus institutionum.)
2) Vegi supră, p. 93 urm., unde se arată controversa. Comp. Art. 737
şi 900 din codul Calimach.
3) Astfel, ar fi validă disposiţia testamentară prin care testatorul ar
fi dispus de bunurile sale în favoarea unei persoane, sub condițiunea

ca legatarul

să

întreţie

pănă

la moartea sa. Asemene

clausă,

în lipsă de ori ce acord intervenit între testator şi legatar și de
ori ce angajament din partea acestui din urmă, n'ar putea fi con- siderată ca un contract cu titlul oneros. Cas. Fr. D. P. 83. 1. 76
şi Pand. Chron, VI (anii 1878 —.1886) 1. p. 107.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

JI.—TIT.

timpul vieţei testatorului
tea

legatarului

D. P. 83.

par

I.—CAP.

V.

CU

SARCINA,

ar fi în acelaş timp potestativă din par-

modifica

întru

nimic

1. 76, în notă.)
Despre

Sa VI.—LEGAT

legatul cu sarcină

regula

de mai sus. (Vegi

(sub modo.)

După cum testatorul poate să întârdie efectele legatului prin
supunerea lui unui termen sau unei condițiuni, tot astfel, el poate
să impue legatarului o sarcină, numai să fie licită şi posibilă, !)
(Comp. Art. 897, 898 Cod. Calimach, 709, 710 Austriac,) Legatul este cu sarcină când testatorul a obligat pe legatar
a face ceva sau a da ceva unui al treile, de es., a rădica un monument în memoria, festatorului, a clădi un edificii public, a
da
o sumă de bani unei persoane determinate ete. (L. 17 $ 4.
Dig.

Lib. 35. Tit.

Deosebire în
tre condiţie
şi sarcină.

-.

1, de conditionibus et demonstrationibus.)

Precum

am

bue să deosebim

distins termenul

condiţiunea

pensivă ţine legatul
supră,

în

de

condițiune,

de sarcină,

suspensie

pănă

la

p. 578 și 582, 583), sarcina nu împedică

legatarului
de
de resultă că
ce testatorul

tot astfel, tre-

căci dacă condiţia susîndeplinirea
din

contra

ei (vedi
dreptul

a se deschide prin moartea testatorului, de unlegatarul supus unei sarcini va putea, de îndată

s'a sevârşit

din

viaţă, să

ceară

esecutarea

disposi-

țiunei, și dacă el a murit fără so ceară, acest
drept trece
la moştenitorii sei. ?) Fiind însă că prin acceptarea,
legatului leSatarul s'a obligat, la îndeplinirea sarcinei, s'a format
prin aeceptarea lui o convenţie sinalematică în care condiţia,
resolutorie este
subinţeleasă, (Art. 1020, 1021), și legatul va
fi revocabil dacă el
nu esecută sarcina la care s'a obligat, 5 (Art.
930.) Tot ce am
dis în privinţa donațiunilor oneroase se va
aplica deci şi la le-

gatele
Art. 898 Cod.
Calimach.

grevate de sarcini. (Vedi sapră, p. 173
urm. Și 244 urm.)
Legatarul cărui i sa pus o însărcinare
de testator este dator
a se sili pe cât îi va sta prin putinţă

să împlinească, în totul însărcinarea sa, sau macar so aducă aproape
la sfârşit; însă de se
va împedica de vre o neputinţă ce nui
sar fi pricinuit din greşelele sale, ci din împrejurări independente
de voinţa lui, atunci
)

Pentru

ca legatul

grevat,

de

o sarci

să fie valid, se cere ca
Sarcina să nu distrugă cu desevârşirenă efect
ele legatulni, căci atunci
el mar mai esista de cât în aparență.
Râpe
rt.
Dalloz. Suplem. Tom.
V. Disp.
872.

Astfel,

disposiţia

care
desezișa, de lucrul legat, fără a păstr ar obliga pe _legatar a_se
a nimic din el, ar fi nulă,
„Pentru că legatul este prin
esența sa un act de gratificare.
5 Pand. Fr. II. 8660. Laurent.
|
XIŢI, 546. Duranton. IX. 314,
5) Art. 897

din codul Calimach (709
cină ca o condiţie resolutorie (dez Austriac) consideră și el sarlegătoare), a cărei neîndeplinire
anulează legatul.

DIVERSELE

SPECII DE LEGATE...

589:

el câştigă dreptul legatului, şi fără împlinirea însăreinărei. (Art.
898 Cod. Calimach, 710 Austriac.)
Dacă testatorul nu au hotărit, ci au dis numai: „legatarulArt.
899 Coâ.

poale să facă aceea şi aceea cn

legatum,“

arătând

prin

aceste

Calimach-

cuvinte numai scopul seu, adecă intenţia sa, legatarul nu este îndatorit numai de cât să împlinească cele dise de testator. (Art.
899 Cod. Calimach, 711 Austriac.)
Cât pentru cestiunea de a se şti când legatul este oneros
şi când el este condiţional, aceasta este o cestiune care se va
interpreta în mod suveran de judecătorii de fond, după intenţiunea presupusă a testatorului. (Comp. Laurent. XIII. 547.)
Sar putea îutâmpla ca legatul să nu fie condiţional, cu toate
că testatorul s'ar fi servit de cuvântul condițiune, și reciproc, s'ar
putea ca legatul să fie condiţional, cu toate că testatorul ar fi întrebuinţat cuvântul sarcină. (Vedi sapră, p. 583, nota 3.) “Totul
este deci o cestie de apreciare, și judecătorii vor ţinea. mai mult
samă de intenţia testatorului de cât de termenii întrebuințaţi.
|
Sarcina poate fi stipulată: 1* în interesul testatorului sau a Persoanele

memoriei sale;

2* în interesul

acelui care trebue 'să

plătească
în (9050! câ

legatul, adecă în interesul moștenitorului legitim sau testamentar, poate fi sti-

şi 3* în fine, în interesul unei a treia persoane. (Comp.. Art. 896

pulată.

Cod. Caiimach.) Când sarcina a fost statornicită în interesul testatorului sau a memoriei sale, precum, de esemplu, în casul când
el a obligat pe legatar a râdica un monument, veluti. monumentum testatori facerel.... (|. 17 $ 4. Dig. Lib. 35. Tit. )), moște_nitorii sei ab întestat pot să urmărească îndeplinirea, sarcinei.!)
Acţiunea mai aparține încă, în asemene caz, legatarului universal
sau esecutorului testamentar.
Dacă sarcina a fost stabilită în interesul moștenitorului le- Sarcină sta

gitim sau testamentar obligat

a

plăti

legatul,

acţiunea

pentru josul moste.

esecutarea sarcinei va putea. fi esercitată numai de acești moşte- nitorului.
nitori sau de representanţii sei. (Pand. Fr. II. 8675.)
In fine, când sarcina ar fi fost stabilită în interesul unui al Sarcină sta-

treile, acesta ar putea cere esecutarea ci, după

gatar poate
putea

însă

cere liberarea legatului seu.
cere

revocarea

legatului,

pentru

Ce]

cum ori ce le- bilită în fo-

de

al treile

că asemene

nar

revocare

nui profită întru nimic. *)
Despre
Am
diţionale

diversele specii de legate.

vă&dut că legatele pot fi pure şi simple, cu termen,
şi cu sarcină.

1) Pand. Fr. Il. 8669. Aubry et Rau.

VI. $ 715,

p.

149.

cou-

Petrescu.

Test. p. 384. C. Paris. D. P. 65. 2. 190. Comp. Demolombe. XXII. 267.
2) Demolombe. XXII. 268. Pand. Fr. Il. 8676 urm. Laurent. XIV.
250. Aubry et Rau. VL. $ 727, a» initio, p. 211. Duranton. LX. 322.
Comp. Cas. Fr. D. P. 55. 1. 297.

al treile.
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CODUL

Legatul

Legat remunerator.

Legat peutru priciui
cuvioase, Art,

843 urm. din
codul Calimacb.

Art, 735, 908
din codul
Calimach.

810),

adecă

CIVIL.—CARTEA

II.—TIT.

UI.—CAP.

mai poate încă fi resplătitor
să aibă

de

scop

resplătirea

V.—3a2 VI.

sau remunerator
unor

servicii

(Art.

anterioare

prestate de legatar. ') (Comp. Art. 1259, 1690 Cod. Calimah.)
Legatul remunerator ar fi valid chiar dacă s'ar dovedi că legatarul wa, prestat nici un servicii testatorului, afară de casul, bine
ințăles, în care causa ar fi determinat voinţa testatorului, și fără
densa legatul n'ar fi avut fiinţă. ?) Astfel, ar fi valid legatul făcut în termenii următori: „las 1000 lei lui A care, pe când eram
absent, mi-a gerat afacerile mele, guia, absente me, negotia mea
curavit....“ (Instit. $ 31. Lib. 2. Tit. 20), cu toate că el nu mi-a
gerat nici o afacere. Dacă însă în loc de a mă esprima astfel, aş
fi dis: „las 1000 lei lui A, dacă el a îngrijit de afacerile mele,
si negotia mea curaverit, legatul ar fi condiţional și legatarul nu
va putea cere suma legată de cât dovedind că a îndeplinit condițiunea. (Instit. $ 31, loco cit.)
Legatele pioase sau pentru pricini cuvioase (ad pias causas),
după cum

se

esprimă

Art.

793

şi

843

din

codul

Calimach,

sunt

acele lăsate la mănăstiri, bisericei, şcoale, șpitaluri orfanatrofii,
saraci, şi în fine, toate legatele de binefacere în genere, precum
și acele lăsate pentru grijile sufleteşti, liturghii, pomeniri etc. 3)
(Comp. Curtea din Pau. D. P. 87. 2. 64.)
')

Codul Calimach (Art. 908) prevede însă că legatele lăsate cu nddejde de vesplătire w'au tărie, aderă, de va dice cine-va: las cu-

tăruia legatum, pe cât ar fi lăsat și el mie.
— Vedi și Art. 735 din

acelaș cod, unde se dice: „moştenirea ce se rânduește cu nădejde
de resplătire nare tărie, adecă, de va dice cineva: să'mi fie moştenitor cutare pe atâta parte pe cât şi el m& va rândui pe mine
moştenitor.“
*) Petrescu. Testamente, p. 389.
— Această soluțiune era admisă și
la Romani:
„Falsam causam legato non obesse verius esi, quia
ratio legandi legato non coharel.i ([. 12 $ 6. Dig. Lib. 35. Tit,
şi Instit.

Ş 31.

Lib. 2. Tit. 20.)

Cu

vului putea fi respinsă de câte ori

făcuse legatul de cât în

toate

se

aceste,

cererea

dovedea

consideraţiunea

că

causei

care

„Sed plerumque doli exceptio locum habebit, si probetur
gaturus non Juisse.“ (L. 72 $ 6. Dig. loco cit.)

Art. 734 din
codul Calimach.

„Are

Calimach,

putere

orânduirea

şi de nu se va

testatorului,

adeveri

dice

Art.

pricina pe care

legata-

testatorul

nu

era falșă :
ulias

734

din

au

le-

codul

scris-o

în

testamentul seu, că îndemnânduse au rânduit moştenitor pe
cel
Scris, dicând poate că el îi este dator, sau că moștenitorul
i-au
făcut bine, ori vre o slujbă, ori că este mulțumit de
dânsul; sau

dacă va lăsa cineva moştenire numindu'l fiu sau frate, macar
că
nui era nici fiu, nici frate, căci o asemene arătare nu vatămă
nici
„Pe
Art. 843—8415

Cod. Calimach,.

3)

moștenitor,

Asemene

nici pe legatar.&

Comp.

trebueau să se dee de moştenitor

rului, fără nici o prelungire.

nu se

Art.

572

Cod.

legate, ca şi acele lăsate fără condiţie sau

plăteau

în termen

durile sau dobânţile

(Art.

de şăse

îndată

843

după

Cod.

luni, trebuea

Austriac.

fără termen,

moartea

Calimach.)

testato-

Dacă ele

să se plătească ro-

și ori ce altă sporire întâmplată,

din vremea

LEGATUL

Legatul

DEMONSTRATIV

ȘI DETERMINATIV.

591.

mai poate încă fi demonstrativ şi determinativ.

Legatul este demonstrativ atunci când testatorul esplică dis- egatul deposiţia, sa, prin nişte împrejurări care au de scop de a caracte- monstrativ.
risa numai şi de a descrie persoana legatarului, sau obiectul legat,
fără a atinge însă cât de puţin substanţa legatului. 1)
Așa, de es., când (ic: îți las moşia mea cutare; pe câre ov

am moştenire de la. fratele meu, legatul este demonstrativ, Și asemene legat ar fi valid, chiar dacă moşia lăsată nu mi-ar fi venit
moştenire de la fratele meu, pentru că aceasta nu este de cât o
descriere şi o demonstraţiune care nu viciează întru nimic legatul,
de

vreme

mele

ce

ei. (L.

princip

moşia

legată

este arătată

17. Pr. Dig. Lib.

că un

act nu

poate

35.

în mod

Tit. 1.)

fi anulat

suficient

Este

în

prin nu-

adevăr

de

din causa unei clause inutile:

non solent que abundant, viliare scripturas. (L. 94. Dig. Lib. 50.
Tit. 17.) De asemenea, legatul n'ar fi nul dacă testâtorul ar fi
descris în mod greşit persoana legatarului înşălându-se, 2) de es,,
asupra numelui seu, asupra calităţilor sale etc., dacă judecătorii
au destule elemente pentru a determina persoana gratificată. 3)
In legatele

demonstrative,

eroarea în descrierea

obiectului

le-

gat sau a persoanei legatarului (falsa demonstratio) nu invalidează
deci legatul.
Dacă însă legatul, în loc de a fi demonstrativ, ar fi deter- Legat deminativ sau limitativ, adecă dacă obiectul legat n'ar
fi numai des- „derminativ
scris,

ci determinat

şi limitat

în categoria

ar fi, de es., în casul când aş fi dis:
care

le

am

în

casa

mea

de

fer,

şi

specia

îţi las cele

legatul

sa,

precum

10,000

”

lei pe

va fi nul, în caz când în

morței testatorului ; ear la caz când nu se achitau în termen de
un an, ele se plăteau îndoit. (Art. 844 Cod. Calimach.) Esecutarea
legatelor

pioase

se făcea

de

un

epitrop

ceasta, sub îngrijirea episcopului
chiar

Comp.

a ori cărui

creştin

în genere.

L. 28. Cod. Lib. 1. Tit. 3,

rânduit

locului sau
(Art. 793,

de

anume

a

pentru

a-

mitropolitului

și

845 Cod. Calimach.)

episcopis

et

clericis

etc. şi

Nov. 131, cap. 11 şi 12. Vegi de asemene Art. 747 din noul cod
Spaniol şi supră, p. 57 şi 488.
1)

Demonstraţiunea

se deosebeşte de

condiție

pentru

că,

pe

când, Deosebire
ee

cea dintâi arată cele mai multe ori o împrejurare trecută, condiţia straţie și Co

5

——

arată din contra o împrejurare viitoare. Troplong. Î. 369. Petrescu,
p. 391. „Inter demonstrationem et conditionem, hoc interest, guod
demonstratio plerumguc factam rem ostendit, condilio futuram.* (L.
34 $ 1. Dig. Lib. 35. Tit. 1.) Astfel, când die: îţi las eapa mea
care va fata, legatul este condiţional. EL va fi din contra demonstrativ, dacă am dis: îţi las eapa mea care a fatat.
Falsa demonstratione legatim non perimi. (Instit. $ 30. Lib. 2.
Tit. 20 şi L. 17. Pr. Dig. Lib. 35. Tit. 1.) Comp. şi Ant. 734 Cod.
Calimach, citat suprâ. p. 590, nota 2. 3) Vegli supră, p. 486. Comp. L 34. Pr. Dig. Lib. 35 Tit. 1, Art. 733,
734 din codul Calimach.

diţie.
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

INI. — TIT. Il. —CAP.

V. — S-a VL.

casă nu sar. găsi bani, pentru că eu n'am înţăles a lăsa legatarului o sumă de 10,000 lei în genere, ci cele 10,000 lei limitativ arătate și determinate care n'au ființă.) (Troplong. I. 370.)
Cât pentru cestiunea de a se şti când legatul este demonstrativ şi când el este determinativ, aceasta se va decide earăși

după intenţia testatorului.

Dacă termenii testamentului sunt atât

de întunecoși și de îngăimaţi în cât este cu neputinţă dea seputea decide care a fost intenția testatorului, legatul va fi presupus
mai de grabă demonstrativ de cât determinativ, pentru că nu se
poate presupune că testatorul ar fi înţăles a face un legat inutil
și derisoriu. 2) (Art. 978.)
legat

Legatul

cu

poate

fi cu

causă

sau

causă.

Causă

Causă

fără

causă.

Causa

este

moti-

vul sau cuvântul care a determinat pe testator să facă liberalitatea (ratio legandi in preteritum) pe când modul este cuvântul
pentru care s'a făcut legatul (rațio legandi futura). (Troplong. 1. 379.)
Causa este finală şi impulsivă. Causa finală se numește acea
finală,
pe care o avem în vedere când facem ceva și care ne determină
a face un lucru; ea este începutul și sfârşitul acţiunilor omeneşti,
fons omnium causurum, după espresia lui Mantica.
im-

pulsivă.

Causa impulsivă este acea care ne suggerează ideea, ŞI Voința de a face un lucru; însă înriurirea sa este secundară, pentru

că ea nu cârmueşte esecuţiunea actului, nici se are în vedere în
actul ce facem (Troplong. I. 380), de unde şi consecinţa că dacă
ea este falşă, nu anulează liberalitatea, pentru că ea nu este
causa determinativă şi finală a disposiţiunei. 3)
Causa finală are din contra o astfel de înriurire asupra acțiunilor noastre, încât ea viciează liberalitatea, la caz de a fi falșă,
dacă din împrejurări resultă că fără dânsa, testatorul n'ar fi făcut disposiţiunea *).. si probetur alias legaturs non fuisse. (L. 72
Ş 6. Dig. Lib. 35. Tit. 1.)
Cât pentru cestiunea de a se ști când causa este finală şi
când ea este impulsivă, aceasta se va aprecia după imprejurări.
La caz de îndoială, causa se va considera ca impulsivă și prin

')
9)

„Sed si cerios nummos, veluti guos în arca habet, aut certam lancem legavit, non numerata pecunia, sed ipsă corpora nummorum,
vel rei legate continentur, neque permutationem recipiunt.* (L. 51.

Dig. Lib. 30, de legatis 1.)

mente

Iv)
%)

|

Troplong. 1. 374. Vedi și supră, p. 493.—Fupressio în dubio censetur facta cenusa demonstrationis, nisi hoc exprimatur, ct clare de
appareat,

dicea

Dumonlin.

„Cuvintele

îngăimale,

trebue a se

tălcui cu plecare spre bunitate,“ dice Art. 736 din codul Calimach.
Troplong. 1. 382. Petreseu. Zest, p. 394. Comp. I.. 72 $ 6. Dig.
Lib.
35. Tit. 1 şi L. 92. Dig. Lib. 28. Tit, 5, de heredibus înstituendis.
Troplong. I. 382.—Cessante causa finali apposita, dispositio testa-

toris inutilis est, dice Menochius. Troplong. I. loco cit.

„CHELTUBL

urmare

nu

va

ELE

RELATIVE LA

vicia legatul,

PUNEREA ÎN POSESIE.—ART.

In

fine,

593

în baza principiului înscris în Art. 978,

după care ori ce clausă primitoare de două
se interprete

901...

înţălesuri trebue

să

în sensul ce poate produce un efect. (Troplong. I. 385.)
legatul

mai

poate

încă

fi alternativ,

adecă

să

aibă Legat alter-

de obiect mai multe lucruri din care numai unul urmează a fi
plătit. (Art. 1026.) (Vedi sapră, p. 548, 561 şi 570.) EL poate
să

aibă de obiect

tum annaum

prestaţiuni

periodici,

vel menstruum).

Despre

regulele

anuale

(Art. 851

comune

la toate

sau

lunare

(lega-

Cod. Calimach) ete.
legatele

în genere.

Regulele comune tuturor legatelor în genere surit: acele privitoare la determinarea legatarului și a lucrului legat (vedi supră,
485

urm.);

2" acele

supră,

p

p. 490

urm.); 3* regula prevădută de Art. 886 (vei supra,

p. 461,

nota

2);

relative

4* acea

la interpretarea,

prevădută

de Art.

legatelor

892

relativă

(vedi
la de-

punerea, testamentului olograf sau mistic la grefa tribunalului (vegi
supră, p. 460, 461); 5” regula relativă la transmisiunea pro- .
prietăţei legatului (Art. 899 $ 1) (vedi înfra, p. 595, nota 1);
5% acea prevădută de Art. 901 relativă la cheltuelele cererei pentru predărea sau trimeterea în posesiune a legatului; 6“ şi în
fine, regula prevădută de Art. 902 $ 2 care conferă legatarilor
o ipotecă legală asupra imobilelor moştenirei în contra ori cărui

debitor al legatului.!)

(Vedi înfră, p. 598

Cheltuelele relative

la punerea

urm.)

în posesiune.

Ant. 901.
Cheltuelele cererei pentru predare 2) sunt în sarcina.
suecesiunei, fără ca cu aceasta să se poată reduce reserva legală. — In
caz când testatorul va or dona altfel prin testament, se va urma după
voinţa lui. (Art. 723,841 urm. 890, 891,895, 899, 919 C. 'C. Art. 1016 C.Fr.)
Art.

901

cuprinde

legatelor, fără nică o
care se ocupă numai
901 nu este deci la
După acest text,
nerea în

posesiune

tru motivul
')

o disposițiune

generală

aplicabilă tuturor

deosebire, deşi el se găseşte în secţiunea
de legatele singulare sau particulare. Art.
locul seu.
|
cheltuelele cererei pentru predarea sau pu-

a legatului

sunt

în sarcina moştenirei, nu pen-

că predarea în regulă generală trebue

să se facă pe

Pand. Fr. II. 9237. Demol. XXI. 676. Troplong. III, 1794.—ontră.
Barafort. Sfparation des patrimoines, p. 50, după care Art. 902
$ 2 n'ar fi aplicabil de cât legatarilor particulari. Comp. şi Curtea
„din Toulouse. Repert. Dalloz. Disp. 3902, notal.
2) Predarea este punerea în „posesiune a Jegatului.
Legiuitorul nOstru califică punerea îu. posesiune de predare numai în privinţa legatelor singulare. (Art. 899 $ 2.) Cât pentru legatul universal și
cu titlul universal, el se servește de espresiunile punere sau trimetere în posesiune. (Art. 889, 891, 895.)

Mat.

594

CODUL CIVIL. — CARTEA UIl.— TIT. IL.— CAP. V.— S-a VI.—ART. 901.

socoteala debitorului (Art. 1105 și 1317), nici pentru că, în
specie, debitorul legatului ar fi moștenirea, după cum susțin aproape toţi autorii, ') ci pentru motivul că predarea se face în
interesul comun, adecă atât în acel al legatarului care primeşte
legatul, cât şi al moștenitorului care 71 încuviinţează. ?)
Legiuitorul nu permite însă ca acele cheltueli adăogite la
valoarea legatulvi să întreacă partea disponibilă şi să jignească
reserva care trebue să remâe intactă moștenitorilor reservatari.?)
Tot în sarcina moştenirei mai sunt încă cheltuelele pentru
punerea peceţilor, facerea inventarului ete. (Art. 723 şi 919.)
EunereacholTestatorul este însă liber, sub condiţiunea de a nu ataca re-

sarciva lega- SCIVa moștenitorilor

tarului.

(Duranton.

IX.

274)

de

a pune

cheltuelele

fie în sarcina moştenirei, fie în sarcina legatarului, pentru că el
poate să mărească sau să micșureze legatul ce face. Voința sa
poate,. în această privinţă, să fie espresă sau tacită. (Pand. Fr.
Donations. IL. 9034.)

Plata tuxeTextul francez
Jor de inre- datorite după legea

mai adaugă încă că drepturile de mutaţiune
timbrului, care, la noi, sunt de 3, 6 sau 9,,

£33 L. tmbe. după gradul de înrudire a legatarului (L. timbr. din 1886, Art. 33),
din 1886.

sunt

tot în

sarcina

legatarnlui,

ceea

ce se înțălege

de la

sine,

pentru că asemene taxe privesc în tot-deauna pe achisitor. *) (Comp.
Art. 1105 și 1317 C.C)
Legatarul care a plătit taxa legatului, fără a se deduce pasivul,

a plătit

restituire.

ceea

ce nu

(Cas. Rom.

se

cuvinea,

Dreptul

pe

şi ca atare,

1893, No.

are

drept

la

44.)

1) Demolombe. XXI. 518. Arntz.Il. 2107. Acollas. IL. p. 560. Marcad6.
IV. 132. Thiry. IL. 459.
*) Laurent. XIV. 61. Pand. Fe. II. 9025.
— Dacă însă legatarul a făcut 0 pretenție nedreaptă, el ar putea fi condamnat la cheltueli
în totul sau în parte. (Art. 998 C. C. Art. 140 Pr. Civ.) Demolombe. XXI. 521. Troplong. III. 1918. Arntz. II. 2107. Pand. Fr.
II. 9028. Comp. D. P. 50. 2. 68 şi Tribun. Neufchateau. Pasicrisie
belge (1873) 3. p. 246.
3) Dacă însă moștenitorul de sânge s'ar fi opus pe nedrept la cere-

vea de trimetere în posesiune, și ar fi pricinuit legatarului cheltueli zădarnice,

el ar putea

fi

condamnat

la cheltueli,

chiar

dacă

prin aceasta s'ar jigni reserva sa. (Art. 998.) Arntz. IL. 2107, în
fine. Pand. Fr. 1. 9027. Demolombe. XXI. 519. Laurent. XIV. 61.

At 55
"36

m
”

Comp. Cas. Fr. D. P. 58. 1. 76.
a
+) Moștenitorii sau legatarii sunt obligaţi a se presinta în termenul
defipt de legea timbrului.

(Art. 53) la tribunalul succesoral

declara averea remasă, valoarea
a plăti taxele de înregistrare.

face poate.

an. de

acorda pentru

la punerea

plata taxei un termen

în posesiune

și a

ei şi partea ce li se cuvine, spre
'Tribunalul, după cererea ce i se

a bunurilor,

cel mult de

în care

caz

un

se vor lua

măsuri de asigurare, adecă o ipotecă pentru dreptul fiscului. In
ori ce caz, nici o taxă nu se va, percepe, dacă moștenirea s'a des-

chis

inaintea

de punerea în aplicare

Bucureşti hotărise contrariul

a legei

timbrului.

(Dreptul pe 1890,

Curtea

din

No. 479) însă a-

TRANSMITEREA PROPRIETĂȚEI LUCRULUI LEGAT.—ART, 899 Ş 2.
Nimic nar împedica însă pe testator
cheltuelă în sarciha moștenitorului, însă tot
nu “i se ataca reserva.
In fine, dacă testamentul cuprinde mai
legatar va plăti taxa de înregistrare care

595

de a pune și aceste
sub condiţiunea de a
multe legate, fie care Fie care le?1 priveşte numai pe fe taca de

dânsul, şi tribunalul, cu bună samă, va refusa de a admite cere- inregistrare
4
.
Sa
a
.
y
.
«vu
ntru
rea de punere în posesiune pănă la înfăţoșarea chitanţei casieriei ? tul seu
respective, dacă nu s'a acordat nici un termen pentru plata acestor taxe conform Art. 53 din legea timbrului de la 1886. Textul corespunzător francez prevede anume că fie care legat poate

fi înregistrat în deosebi, pentru a abrogă dreptul anterior, după
care legatarul nu se putea foloşi de legatul seu de cât plătind
taxa pentru toate legatele, remânână ca el să urmărească pe urmă pe fie care legatar în parte.
Această măsură era însă nedreaptă, pentru că punea adese ori pe un legatar sarac în imposibilitate de a dobândi posesiunea legatului seu.
|
Transinisiunea proprietăței

lucrului

legat.

Art. 899 $ 1.—0Ori ce legat !) pur și simplu 2) dă legatarului,
din
diua morţei testatorului, un drept asupra lucrului legat, trasmisibil eregilor

şi

representanților

Art. 1014 $1

C.F.)

sei.

(Art.

644,

651,

Proprietatea bunurilor transmiţânduse
legatarul dobândeşte prin lege, la moartea
tea bunurilor cupriuse în testament, drept
nitorii şi representanții sei *) (Art. 899 $
ceastă decisiune

692,

lege

1015

CC.

prin legate (Art. 644),
testatorului, proprietatransmisibil la moște1) şi această soluţiune

cu drept cuvânt a fost casată,

timbrului, ca şi ori care

926,

pentru

că

în genere, n'are efect retroactiv.

legea
(Art.

1. C. C.) Dreptul pe 1890, No. 72.
1) Ori ce legat, adecă fie el particular, universal sau cu titlul universal. In adevăr, de şi Art. 899 $ 1 se găsește aședat sub rubrica care se ocupă despre legatele singulare, toată lumea recunoaște.că această disposițţiune se aplică tuturor legatelor în genere, care sunt un mod de a transmite proprietatea (Art. 644) şi
că codul cuprinde, în această privință, un vicii de clasificare care
se esplică prin lucrările pregătitoare. Vedi Laurent. XIV. 1. Pana.
Pr. Il. 8747. Demolombe. XXI. 548. Coin-Delisle, asupra Art,
1014. S. Lescot. IV. 1410. Arntz. Il. 2102. Mareadă. IV. 126. Duranton. IX. 271. Thiry. II. 457. B. Lacantinerie. IL. 582, 604. Aubry et Rau. VI $ 717, p. 151, nota 1. Comp. D. P. 7]. 1. 12.
2) Prin legat pur și simplu se înțălege în genere acela care nu este ce se înţăsupus nici unei condițiuni, nici vre unui termen.
(L. 5 $ 1. Dig.legeaici prin

Lib. 36. Tit. 2.) Laurent. XIII. 532. Duranton. IX. 277. In casul de legat pur și

față însă, prin legat pur și simplu se înţălege
legat

care

nu este conditional

şi prin urmare

lato sensu
și acel

supus

ori ce
unui

termen. (Art. 926.) Maread€. IV. 126. Pand. Fr. IL. 8748. Duranton. JX. 277. Laurent. XIV. 1. Thiry. II. 457. Demolombe. XXI. 548.
Mourlon. Il. 833,
3) In lipsă de moștenitori reservatari, legatarul universal are deci
proprietatea absolută şi esclusivă a bunurilor defunctului.
Dacă

simplu.

-

CODUL CIVIL. — CARTEA 1I.— TIT. AI. — CAP. V.— S-a VI.— ART. 89, $ 1.
este adevărată pentru toate legatele în genere, deşi Art. 899 se
găsește aședat sub rubrica care se ocupă numai despre legatele

singulare

sau

particulare.

(Vedi

sapră,

p. 595,

nota

1.)

N'ar trebui însă să credem, precum pare să resulte din text,
că numai legatele pure și simple, adecă lipsitede ori ce modalitate, produc acest efect, căci prin legat pur şi simplu, legiuitorul
ințălege de astă dată ori ce legat care nu este condiţional, fie
chiar şi supus unui termen (vegi supră, p. 595, nota 2), de vre-

me

ce termenul

se deosebeşte de

condiţiune, întru

cât

el nu sus-

pendă, esistenţa, dreptului, ci amână numai esecuţiunea lui. (Art.
1022.) Legiuitorul vorbește deci de legatul pur şi simplu, opunendu'l acelui condiţional care nu se naște de cât la îndeplinirea

condițiunei și care ar fi caduc dacă legatarul n'ar esista

în acel

moment. (Art. 925.) (Vegi supră, 578 şi 582.)
Așa dar, ori ce legat, afară de acel supus unei condițiuni
suspensive (Art. 1017 urm.), conferă legatarului, din momentul morfei testatorului un drept transmisibil la moştenitorii sei.
Și încă, chiar în privința legatelor condiționale, w'ar trehui să credem că proprietatea se transmite la un alt moment de
cât la moartea testatorului, pentru că, de şi legatul supus unei
condițiuni suspensive remâne în suspensie cât timp condiţiunea nu
Sa îndeplinit încă (Art. 1017), totuși îndeplinirea condiţiunei având efect, retroactiv pănă în diua în care legatui s'a deschis

prin

moartea

testatorului

(Art.

1015),

proprietatea

se

transmite

tot în acest moment.
Dacă Art. 899 distinge legatul necondițional de acel condiţional, aceasta este pentru a arăta că în casul în-

tâă, dreptul la lucrul

legat

este dobândit în mod irevocabil

din diua,

morţei testatorului, pe când în casul de al doile, adecă când legatul este supus unei condițiuni suspensive, legatarul nu transmite

dreptul
Natura dreptului ce legatarul a do-

seu

moștenitorilor

sei,

dacă el a murit înainte de

nirea condiţiunei. (Art. 925.) (Laurent. XIV. 1. Pand. Fr. |

Care este
lucrului legat?

îndepli-

8748.)

natura dreptului ce legatarul a dobândit asupra
Pentru a respunde la această cestiune trebue să

bendit asupradistingem între casul când legatul are de obiect.
lucruri nedeterminate, legatum generis (Art. 908), şi între acel când el are
de
obiect un corp cert și determinat în individualitatea sa (species
).
(Art. 903.) Dacă legatul nu are de obiect un lucru determi
nat.
în individualitatea sa, ci numai în specia sa (genus), de
es.: dacă,
sa lăsat un cal, fără a se arăta, care anume, legatarul are
numai o

lucrului legat

el se găsește însă în concurenţă cu reșevatari, legatul seu
fiind
redus la partea disponibilă (Art. 841 urm.), el este coproprietar

în indivisiune a bunurilor moştenire cu moștenitorul reservat
Lregatarul fiind coproprietar are deci acţiunea în împărţală, şi ar.
moş-

tenitorii n'ar putea să'i deie bunurile ce ei ar voi, nici
lor, ca la un simplu creditor. Thiry. IL, 430.

valoarea

ACȚIUNILE

acțiune

CARE APARȚIN

personală ex festamento

LEGATARILOR.

pentru cererea
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legatului

de la acel

obligat al achita (Art. 902), și proprietatea nu se transferă în
asemene caz de cât prin predarea, lucrului, !)
|
Dacă legatul are din contra de obiect un corp cert și determinat în individualitatea sa (Species), care este proprietatea

testatoruluă,
nare numai

?) de es., cutare casă sau cutare moșie, legatarul
un drept de creanță în contra acelui obligat, a plăti

legatul, ci o acţiune
tru că el a dobândit

tatorului.

3) (Art. 644.)

Dreptul
anță

reală în revendicare (rei
proprietatea legatului din

legatarului,

sau drept

real,

ori care ar fi natura

făcend

parte

din

sei, îndată ce el a supraveţuit

rului.

putea

El

ar

de asemene

lui, drept de cre-

patrimoniul

moștenitorii
cuvânt

vindicatio), pendiua morței tes-

să'l vendă,

lui,

cât de puțin
să'l

dăruească,

trece

la

testatoîntrun

să dispue de el cu titlul oneros sau cu titlul gratuit, îna-

inte chiar de a fi pus în posesiune.
Despre

acţiunile

care

*)

aparţin

legatarilor.

Iu ultima stare a dreptului Roman, legatarul avea, pentru
a. dobândi esecutarea legatului seu, trei acţiuni deosebite: o acţiune personală, o acţiune reală și o acţiune ipotecară: „Liceat
legatariis id, persequi,. non solum per acliones personales, sed
etiam per în vrem, et per hypotecariam.“ (Instit. $ 2, în fine.
Lib. 2. Tit. 20.) Vegi și L 1. Cod. Lib. 6. Tit. 43.
Despre

acţiunea personală.

In cât priveşte acţiunea, personală, nu mai remâne nică 0
îndoeală că, legatarii o au și astădi contra moștenitorului sau ori
cărui alt debitor al legatului. (Art. 902 $ 1.) Acţiunea personală care aparţine ori cărui legatar în genere nu este alta de
') -„Legatarul, dice At. 841 din codul Calimach (684 Austriac), câș-tigă pentru sineși și pentru moștenitorii lui dritul asupra legatului
îndată după moartea legatarului; ear dritul proprietăței 'asupră
lucrurilor dăruite, îl poate câstiga numai prin darea și luarea în
stăpânirea sa.“

*) Am vădut
în adevăr
. că legatul lucrului altuia făcut cu știință de

testator (Art. 906) nu transferă proprietatea lucrului legat, ci
conferă, legatarului 0 acţiune personală pentru a obliga pe debitorul legatului la dobândirea și predarea lucrului străin sau la
plata valorei lui, dacă proprietarul nu voeşte al înstrăina. Vedi
supră, p. 559, nota 4. Comp. Marcadâ. IV. 141.
3) Vedi aurorităţile citate supră, p. 539, nota 2. Mai vedi încă p.
547 urm. și 572, nota 1.
*) Pand, Fr. IL. 8753 urm. Laurent. XIV. 4. Vegi şi supră, p. 516.

Art.

841

Cod. Calimach, 684
Austriac.

CODUL
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obiect

trimeterea

sa

în

$2,

posesiune

(Art.

889, 891, 895, 899 $ 2) sau predarea legatului, după cum se
esprimă, Art. 901. Această acţiune are multă analogie cu petiția
de

ereditate,

fiind

că printr'ensa

se cere

predarea

întregei moș-

teniri sau a unei părți din ea. Ea se deosebește însă de petiția
de ereditate, pentru că, pe când această acțiune cuprinde și fructele,
de câte ori ea este intentată contra unui posesor de rea credinţă
(Art. 845), legatarul
la fructe.de câţ din

899

care
diua

$ 2), afară de

cere predarea legatului seu n'are
cererei în judecată (Art. 890,

escepția

- Despre

drept
898,

prevădută de Art.. 900.

acțiunea

reală

(rei vindicatio).

Afară de această acțiune personală, legatarul
și determinat în individualitatea sa (species) (Art.

unui corp cert
903) mai are

încă

o consecinţă

acţiunea

în revendicare.a

lucrului

legat,

.ca

a

principiului care îi conferă proprietatea acestui lucru din diua
morţei testatoralui. (Art. 644, 899 $ 1.) Deci, dacă debitorul
legatului ar înstrăina lucrul legat, legatarul ar putea săl revendice de la, cei de al treile detentori, dacă ela dobândit predarea
legatului, sau cel puţin -o hotărire care ordonă această predare.!)
Despre

acţiunea ipotecară.

(Art..902

$Ş 2.)

Art. 902 $ 2 prevădând că moştenitorii. testatorului
.sau ori
ce altă persoană obligată a plăti un legat sunt datori ipotecar
pentru tot pănă în -concurența valorei imobilelor ce dețin, naşte întrebarea: care este sensul acestui text?
Cestiunea este controversată. Părerea generală este

însă

sigurarea ce ei pot dobândi

prin cererea

nii (Art.

781,

1743),

bilelor moştenirei
oră cărui debitor

mai

au

că legatarii,

independent

separaţiei

încă şi oipotecă

de a-

de patrimo-

legală asupra imo-

atât în contra moștenitorilor cât şi în contra
al legatului (Demol. XXI. 671, 674), ipotecă

care are de scop asigurarea esecutărei ultimelor voinţă ale -testatorului... ut omnibus modis voluntati ejus sutisfiat, şi care se datorește lui Justinian. 2)
1) Laurent.

supră
2)

XIV.

173.

Pand

p. 539, text și nota

n ee In omnbus

autem

Fr.

Il. 9219.

Thiry.

IL. 458.

Vedi

și

2, p. 547, 579, notat 1 șip. 597.

hujusmodi

casibus

în tantum

et hapotheca-

ria unumquemque convenivi volumus, în Quantum personalis actio
adversus eiim compelit.; et hypothecam esse non îpsius heredhs, vel
alterius persone, que gravata est fideicommisso,. rerum ; sed tantummodo earuin que a testatore ad eam pervenerint.* (Li:
1, în fine.

Cod.. Lib. 6. Tit. 43, communia de legatis ete.)

ACŢIUNEA. -IPOTECARĂ. — ART. 902 $. 2.
al
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Art. 902 $ 2 este în adevăr precis şi ai da alt sens. este
considera ca nescris. Este adevărat că Art. 1753 nu mencio-

nează între ipotecile legale pe acea a legatarilor, însă aceasta nu
poate fi de cât resultatul unei: omisiuni, sau poate -că legiuitorul

a cregut de prisos de a o mai menciona, ea fiind regulată la, titlul
donaţiunilor şi a testamentelor. Imprejurarea că legatarii mai au
încă facultatea de a cere separarea de patrimonii (Art. 1743) nu
dovedeşte că ipoteca, legală prevădută de Art. 902 nu'și are fiinţă,
pentru că aceste două instituţiuni sunt departe de a avea efecte
identice, şi fie care își aro utilitatea sa proprie și particulară.
(Comp. Demolombe. XVII. 217.) Cât pentru împrejurarea, că, legiuitorul n'a, conferit o: ipotecă creditorilor defunctului (Art. 777),
cu

toate

că

drepturile

Jegatarilor, pentru
câştig,

certant

de

lor

sunt

că, pe când

mai

sacre

de

acești din urmă

lucro- captando;

creditorii

cât

acele

caută

caută

ale

a avea un

din

contra

să

preîntimpene o pagubă reală, certant de damno vitando, la aceasta
se poate respunde următoarele: creditorii defunctului, ca unii ce
au contractat direct cu dânsul, erau liberi de a stipula ori ce
garanţie, şi dacă ei n'au credut de cuviință so facă, legea nu
poate fi mai prevăgătoare de
siția legatarilor este cu totul

cât au fost ei însuși ; pe când poalta, de vreme
ce ei țin dreptul

lor de la voinţa defunctului cu care nau contractat și dela care
mau putut cere nici o siguranță.
Apoi, din un alt punct de vedere, această ipotecă poate fi
considerată ca stabilită în însuşi interesul testatorului, pentru că
ea asigură

esecutarea ultimei

sale

nitorii. sunt gata a o observa.

voinți pe care a rare oră moște-

1) Vorbesc bine înţăles din punctul

:) Veţi în acest sens: Demolombe.

XXI. 673 şi XVII.

cantinerie. Il. 611, 614. Mourlon. II. 832
comm. de Troplong. 306. Battur. /lypoth.

217. B.

La-

şi Eazamen critique du
1. 332. Persil. Regime

hypoth. At. 2121, No. 44 urm. E. Acollas. II. p. 564. Marcade.
IV. 133; Monnot. "Huypoth. des legataires. p. 67 urm. Pand. Fr. Il.
9227. Duranton. LX. 379 şi XIX. 328. Demante. LV. 162 bis III.
Troplong. Donations. II. 1794, 1928, 1929 și Hypoth. IL. 432 ter.
Toullier. D. INI (partea 1) 567 urm. Comp. Pothier. VIII. Dor.
Test. 288 urm. Vedi şi Tom. III al lucrărei noastre, p. 573. Tot
în acest sens se pronunţă şi jurisprudenţa. Comp. D. P. 51. 2. 19.
D.

P. 64.

2, 928.

D. P.

79.5

271, No0.8.D.P.79.
1.124. D.P.

83. 2. 206.—Contră. Aubry et Rau. VI. ($ 722, p. 168, text şi nota,
21) care consideră ipoteca legală ca inutilă față, cu dreptul ce au
“legatarii de a cere, după Art. 1743, separarea de patrimonii. In
Belgia, ipoteca legală a legatarilor nu mai esistă şi este inlocuită
prin

ipoteca

testamentară

pe

care

testatorul

poate

s'o acorde prin

testamentul seu asupra unor imobile anume determinate de dânsul
pentru a asigura esecutarea legatului. (Art. 42 și 44 L. din 16
dechemb. 1851.) Vedi Thiry. Il .458, în fine. Arntz II. 2105. Laurent,
XIV. 174 și XXX. 543.
39

me
pat
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de vedere al legiuitorului care, in specie, n'a voit să se depărteze
de tradiția Romană,

căci,

de altmintrele, ipoteca legală a legata-

rilor ni are tocinaă rațiune. de a

fi.

Aşa dar, remâne bine stabilit că, în legea actuală, pe lângă
dreptul special, impropriu calificat de privilegii (Art. 1743) ))
«ce toţi legatarii au de a cere separarea de patrimonii, spre
a de'parta de la bunurile moștenirei pe creditorii personali ai moștenitorului, ei mai au îucă o acţiune ipotecară în virtutea căreia se
pot adresa la ori ce detentor de imobile ale moștenirei spre a
“cere plata, integrală a legatului lor sau delăsarea imobilului

(Art. 902 $ 2 și 1792.)

Ipoteca legală pe care o au lezatarii în baza Art. 902 nu
loveşte de cât imobilele moştenirei, nu însă şi acele ale moștenitorului...

sed

tantummodo

eurum

rerum

que

a teslatore ad

eum

'perdenerunt. (L.1, în fine. Cod. Lib. 6 Tit. 43.)
Ea, este supusă inscripţiunei, ca ori ce ipotecă în genere (Art.
1783) (comp. C. Toulouse. D. P. 72. 5. 271, No. 8) și nu are
rang de cât din (iua inscripţiunei sale. (Art. 1778.)
Această,

ipotecă legală

nu

va

avea

loc

de

cât

atunci “când

testatorul n'a dispus nimic în asemene privinţă, căci el 'avend facultatea de a miări sau de a micșora legatul, remâne bine înţăles
că el este liber de a ice că ipoteca legală nu va avea loc sau
nu va lovi de cât un imobil anume determinat, în care casuri legatarul va avea numai o acţiune personală sau o ipotecă; specială. J
Drepturile ce
Ipoteca legală pe care legatarul o are în baza Art. 907
ipoteca conferă legatari-COnferă, ca orice ipotecă în genere: 1 un drept de preferaţi
lor.
(Art. 1720); 2* un drept de urmărire sau de'suită (Art. 1746-$ 3,
1790) și 3* beneficiul indivisibilităţei. (Art. 902 $ 2 şi 1746 $2.)
Dreptul de
| “In virtutea dreptului de preferenţă care resultă din ipac
preterenţă.
Art 1720. legală (Art. 1720), legatarul este în drept de a fi plătit din pre„țul imobilelor moștenirei cu precădere, înaintea creditorilor per-

„sonală .ai moștenitorilor, şi chiar înaintea creditorilor” ipotecari
inscriși în urma, lui, (Art.

1778,

1783.) Legatarul nu va, putea în-

"$ să să opue dreptul seu de preferență de cât creditorilor personali ai moștenitorului, n% însă şi creditorilor moștenirei.
Mai
„mult încă, aceşti din urmă ar fi în drept a fi plătiți din :preţul

imobilelor moștenirei cu
regulei: nemo liberalis,
Dreptul de
Ca ori ce creditor
urmărire.
:
Art. 1746 $3—
şi 1790.
1) Troplong. Donations.
2)

precădere înaintea legatarilor conform
nisi. liberatus. 3)
ipotecar, legatarul este în drept: a ur-

II. 1929 şi Hypoth. 1. 323. P. Pont, Prioil.

et hypoth. 1. 299. Laurent. Ante-proieci. III. p. 630, No. 2;
Demolombe. XXI. 674. Pand. Fr. Donations. LL. 9238 urm. Comp.
D. P. 51.;2. 19 şi D. P.53.2. 69.

3) Baudry-Lacantinerie. IL 612. Comp.. Laurent. XIV. 121; Vegi şi
Tom.

III al lucrărei nostre, p. 592.
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mări imobilul, care constitue gajul seu, în ori ce mână ar trece,
cerând de la detentorul lui ori plata integrală a, legatului, ori
delăsarea imobilului. (Art. 1746 $ 3, 1790, 1792.) Legatarul va
dice detentorului: aut cede, aut solve. Eserciţiul dreptului de şuită, ca şi acel al dreptului de preferență, este supus inscripțiunej luată în timp util. (Art. 1790.) (B. Lacantinerie. Il. 612.)
Ipoteca, este indivisibilă. (Art. 1746 Ş 2.) Est tota în foto, Beneficiul inei tota în gualibet parie. Aceasta însemnează că ori ce detentor divisiuneă
.
al unui imobil sau a unei părți a imobilului ipotecat este obligat adresa
legiua plăti toată datoria ipotecară, dacă el voește să păstreze poseitorului.

siunea imobilului sau a părței

de imobil ce deține. (Art. 1792.)

In virtutea acestui princip, legatarul poate să ceară plata in-

tegrală a legatului seu de la moștenitorul sau de la ori ce debitor al legatului care deţine în totul ori în parte un imobil al

moştenirei.
Aceasta resultă din Art. 902 $ 2 care prevede că
moştenitorii sau ori ce alţi debitori ai legatului sunt datori ipotecar pentru tot pănă în concurenţa valorei imobilelor ce deţin.
Astfel, dacă presupunem un legat de 12000 lei şi trei moștenitori, fie care este obligat a plăti personal câte 4000 lei (Art,
902 $ 1), ceea ce face că, prin acţiunea personală, fie care din
moştenitori nu va putea fi apucat de cât pentru partea sa res-

pectivă,

(4000 lei), pe când,

rul care deține un imobil
întreaga

tra
din
că,
„este
anța

sumă

(12,000

prin

lei),

remănându'i,

celorlalți moștenitori pentru
ei. (B. Lacantinerie. II. 612.
cu legea în mână, am ajuns
un accesoriu a creanţei are
pe care

ea o garantează,

dar aș putea dice
nici o rațiune de
visibilă în efectele
|
In adevăr, de

acțiunea

ipotecară,

moștenito-

al moștenirei va, putea fi apucat pentru
bine înțăles, recurs con-

partea contributorie a, fie cărui
Duranton. IX. 384.) Eată deci,
la conclusiunea că ipoteca, care
mai multă întindere de cât cre-

ceea

ce nu numai

nu

este

logic,

chiar absurd, pentru că legiuitorul nu avea
a face ca ipoteca să fie și de astă dată indisale, ca și în casurile ordinare. (Art. 1746 $ 2.)
câte ori eşte vorba de o datorie ipotecară contrac-

tată de însuşi defunctul, este raţional ca acel din moştenitori care de-

ține imobilul ipotecat pentru siguranţa, acestei datorii, să poată fi urmărit. pentru întreaga sumă, în virtutea, principiului indivisibilităţei
ipotecei, propter îndivisam pignoris Causam, pentru că din capul
locului a esistat o singură datorie garantată prin o ipotecă.
In caz de moarte a debitorului, obligațiunea sa se va împărți
deci între toți moștenitorii sei, şi fie care nu va fi obligat personal de cât pentru partea sa (Art. 1060), ear ipoteca nu se
va împărţi, pentru că ea este indivisibilă (Art. 1746 $ 2), de unde
resultă că, prin acţiunea, ipotecară, creditorul va putea să urmărească pentru întreaga datorie pe moștenitorul care va deţine imobilul ipotecat, după cum el ar putea să urmărească şi pe cei
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de al treile detentori ai imobilului ipotecat, care n'ar fi obligaţi
personal la plata datoriei. (Art. 1792.) Intr'un cuvânt, în specie,

esistă două datorii, acea a persoanei, care se divide între moșştenitori (Art. 1060), şi acea a imobilului, care este indivisibilă (Art.
1746 $ 2), pe când casul ipotecei legale care garantează plata
legatului este cu totul altul, de vreme ce defunctul n'a fost nici
o dată debitor al legatului, ci datoria s'a născut în persoana moştenitorilor, ab herede cepit, şi sa divisat chiar în momentul nașterei ei. Prin urmare, în ipotesa mai sus admisă, adecă a unui
legat de 12000 lei datorit de trei moştenitori, fie care moştenitor datoreşte numai câte 4000 lei și nici unul din ei n'a datorit
legatul întreg. (Art. 902 $ 1.) Legatarul dobândind deci în specie trei creanţe,

fie care

de

câte

4000

lei, legiuitorul

ar fi tre-

buit săi confere trei ipoteci deosebite, şi juridicamente vorbind,
ar fi trebuit ca fie care moștenitor să nu poată fi apucat prin
acţiunea,

dute

ipotecară

în lotul seu.

de

cât

pentru

Atât logica

4000

lei asupra

cât şi principiul

imobililor

că-

indivisibilităţei

ipotecei erau departe de a se opune la asemene soluţie,
mai mult cu cât nu se poate pricepe cum ipoteca poate

cu atât
să aibă

mai multă întindere de cât creanța pe care ea o garantează. !)
In loc de această soluţiune care, cu toată părerea contrarie
a lui Troplong (vedi nota 1), se impunea, ce a făcut legiuitorul?
El a aplicat şi în casul de faţă principiul indivisibilităţei ipotecei.
Această anomalie nu poate să fie de cât resultatul unei eroră legislative şi a unei tălmăciri greşite a dreptului Roman,
unde, ce

e -dreptul,

Justinian

acordase

o ipotecă

legatarilor, însă

unde fie care moştenitor nu putea fi urmărit prin acţiunea ipotecară, de cât în proporţiune cu plata ce el era obligat a face
în virtutea, acţiunei personale... în tantum et hypothecaria (aclione) unumguemque
conveniri volumus, îm Quantum personalis actio adversus eum
competit. 2) (L. 1, în fine. Cod. Lib.
6. Tit. 43, communia de legatis etc.)
Cu toate aceste, textul este formal şi nu putem de cât săl
“aplicăm,

la care

astfel

cum

el

este

conceput,

constatând

numai anomalia

el ne conduce.

1) Comp. Maread. IV. 134. B. Lacantinerie. II. 612. Mourlon. II. 832.
Demolombe. XXI. 675. E. Accolas. IL. p. 564 urm. Pothier. VIII.
Don. Test. 289 și Bugnet loco cit. nota 2. Pand. Fr. Il. 9256. —
Față cu această

critică

intemeiată,

este

deci

de

mirat

cum

Trop-

long (III. 1795 în fine) a putut să dică că codul actual a dat s0-

luţia cea mai conformă cu principiile firești ale ipotecei ...

1) Vegi însă Acearias (Drept
ma, împărțelei, resuită din
moștenitorul putea să fie
tot, în privința obiectului

Roman. 1, p. 962) care arată că, în urcaracterul translativ a, acestui act, că
urmărit prin acţiunea ipotecară peatru
cuprins în lotul seu, de unde resultă că

deosebirea între dreptul actual și acel Roman

rentă de cât reală. Comp.

este mai mult apa-

Demante. IV. 162 bis IV, nota 1.

TRANSCRIEREA

Despre

transcrierea

LEGATELOR.—ART.

legatelor.

603,

1801 C. C. 722 PR. CIV,

(Art. 722 Pr. Civ. 1801 C. C.)

|
Actele de ultimă voinţă care cuprind legate de imobile
ele supuse transcrierei ? Atât în Belgia cât şi în Francia,

sunt
res-

punsul nu poate fi de cât negativ, pentru că legea belgiană din
16 dechembrie 1851 asupra regimului ipotecar (Art. 1) şi legea

franceză

scrierei
ară sau
sultă că,
legitimi

asupra

trascripțiunei

din 23 martie

1855 nu

supun

tran-

de cât actele între vii translative de proprietate imobilide drepturi reale susceptibile de ipotecă, 1) de unde reatât în Belgia cât și în Francia, de câte ori moştenitorii
puși în posesiunea imobilelor defunctului fie de lege, fie

de justiţie,

vor

înstrăina

aceste

bunuri

sau le vor greva de 'drep-

turi reale, usufruct, servitute, ipotecă etc., instrăinările vor fi nule,
ear drepturile consimţite de dânșii vor fi resolvite, îndată ce legatarul va produce un testament, fie chiar şi olograf, care con-

stată dreptul seu, cu toate că cei de al treile mau avut nici un
mijloc de a lua cunoștință despre el, soluțiune care, în ambele
legislaţiuni, nu se datorește de cât unei lacuni regretabile. 2)
Ce trebue să decidem în legislaţiunea noastră? Curtea din
Bucureşti a decis că numai actele între vii translative de proprietate sunt supuse transeripțiunei și că actele de ultimă voință
sunt oposabile terţiilor achisitori, fărăa fi transcrise, 5) soluţiune
pe care dl. Al. Degr6 o admisese încă de la 1875. (Dreptul pe
1875, No. 30, p. 239.)
Și mai înainte de toate, în cât priveşte drepturile reale care
sar constitui prin testament, nu mai încape îndoială că, faţă cu
textul nostru, ele sunt supuse transcrierei, pentru că Art. 722 $
3 Pr. Civ. supune acestei formalități, fără nici o deosebire, foate
actele constitutive de drepturi reale, fie că ele au fost constituite
prin donaţiune, testament, vândare etc. î) Aceasta o recunoaşte
5)

Vedgi Art.

1 din legea, francesă

(D. P. 55, 4. 27).—Art.

1 din le-

gea belgiană supune transcrierei toate actele între zii cu titlul
gratuit sau oneros translative sau declarative de drepturi reale imobiliare.

Vedi

snfră,

p. 606,

text și nota

3,

2)

Comp. Pand. Fr. II. 8757. Laurent. XXIX. 41 urm. Mourlon. Zranscription, L. 3. Revue pratique, Tom. | (anul 1856) p. 6 urm.
3) „Considerând, dice Curtea, că Art. 1801 C. C. și 722 Pr. Civ. care
vorbesc de transcripțiunea
actelor strămutătoare de proprietate
în registrele tribunalului, nu se refer de cât la actele care stră-

mută acea, proprietate între vii; că argumentul prin analogie tras
din Art. 1 din legea belgiană nu poate avea valoare în causă;
că nimine

pănă

acum

nu

s'a gândit

a da articolelor

interpretarea, ce voește a le da apelanta
No: 48.
5

Astfel, ) sufructul,

servitutea,

antieresa,

mencionate

etc.“ (Dreptul pe
usul, abitaţiunea

1881,

ete. care

s'ar constitui prin testament, ca și acele constituite prin donaţiune,
vEndare, transacțiune etc. nu vor fi oposabile celor de al treile de
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însuși

dl.

Degr6,

adăogând

însă

că

testamentele

termenii Art. 722 citat, adecă că ele nu
rei de câte ori au de obiect proprietatea
imobile. (Dpreptul pe 1875, loco cit.)

nu

întră

în

sunt supuse transerieunuia sau mai multor

Așa dar, în acest sistem, care este şi acel al curţei din București, actele de ultimă, voinţă care mar cuprinde constituirea unui drept real, ci numai legatul proprietăţei unui sau mai multor
imobile

sunt,

în urma

morţei testatorului presupuse

a fi cunoscute

de cei de al treile și oposabile acelora care, în urma, deschiderei moștenirei, ar fi contractat cu moștenitorul dezmoştenit în
secret. Intereşul legatarilor și respectul datorit ultimei voinţi a
testatorului sunt deci de astă dată puse mai pre sus de cât interesul celor de al treile, adecă de cât interesul societăţei şi al
creditului public.
Care să fie oare motivele unui asemene sistem atât de desastros pentru cei de al treile care, cele mai multe ori, vor fi surprinși în buna lor credință, neavând de unde să cunoască esistența
testamentului ? Raportorul legei franceze, Debeleyme, a dis că drepturile legatarilor fiind intru cât-va sacre, ca unele ce emană de
la un moribond, n'ar fi tocmai potrivit de a le lăsa la disereția
moștenitorilor. Și raportorul acestei legi mai adaugă încă că legatarii necunoscând mai nici o dată momentul deschiderei moștenirei şi fiind mai în tot deauna depărtaţi de locul în care defunctul s'a sevârşit din viaţă, ei a rare oră vor fi în posițiune de
a putea, îndeplini la timp formalităţile transcripţiei şi că, în ori
ce caz, îndeplinirea, acestei formalităţi ar jigni dreptul testatori-

lor, fiind că eficacitatea ultimei lor voinți ar atârna de lealitatea și buna credință a rudelor dezmoștenite de dânşii. 1)

Ori cât de seducătoare ar părea aceste motive la prima vedere, cred că ele n'au fost admise de legiuitorul nostru, căci obligațiunea

de

a

transcrie

testamentele

termeni destul de precişi atât din Art.
Art. 722

$ 1. Pr. Civ. In adevăr,

resultă,

1801

C.

atât în Belgia

paremi-se,

C.

în

cât şi din

cât şi în Fran-

cât în urma transcrierei ce se va face în registrul respectiv al
tribunalului situațiunei imobilului.
(Art, 722 Pr. Civ. 1295, 1801
C. C.) Vedi Tom. II al lucrărei noastre p. 544, nota 2 şi 548,
nota, 6.—După legea franceză, testamentele nu sunt supuse transcrierei nici în asemine caz. Mourlon. Zranscription. L. No. 4. Trop1)

long.

Transcription.

108.

Vedi acest raport în D. P.55. 4. p. 30, No. 29 şi în Troplong. Zranscription, p. 21 urm.— Vedi însă Mourlon (Transcription |, No. 3),
care, cu o logică sdrobitoare, restoarnă în totul motivele date de

raportor și dovedește că legea franceză păcătueşte atât în: contra
logicei căt şi a dreptăţei. Comp. Laurent. XXIX. 41, 42. —Vedi însă
Troplong (Zranscription, 37) cave apără motivele date de rapor-

torul legei franceze.

|

|

TRANSCRIEREA LEGATELOR.—

cia,

legatele

belgiană
de

imobiliare

nu

se

cât şi acea franceză

strămutare

distincțiune

pe care legiuitorul
se

cum

transcriu,

nu supun

ale proprietăţei

adevăr,

esprimă

în

ART. 1801 C. C. 722 CR. CIV.

pentru

că

transcrierei

605.

atât

legea

toate

uctele

imobiliare, ci numai actele între vii,

nostru n'a reprodus-o.

această

privință

Eată

Mourlon,

în

în

tratatul

seu asupra transcripţiei (1, No. 3): „In cât privește legatele, legea,
nouă, ca și codul civil, le scuteşte de formalitatea trânscrierei.
Regimul publicităţei, organisat de această lege nu cuprinde, în
adevăr, toate actele translative de proprietate sau de drepturi .
reale susceptibile de ipotecă, ci numai actele între vii, de unde
şi consecinţa ca actele de ultimă voință nu întră în această disposițiune.“ Va să dică, dacă legea franceză n'ar vorbi numai de
acte între vii, ci de ori ce acte în genere strămutătoare de pro- prietate,

legatele

ar fi neapărat

supuse

regimului

de

publicitate

organisat prin legea de la 1855. Ei bine, tocmai aceasta a făcut
legiuitorul nostru. Ținând socoteală de critica adusă atât legei
franceze cât şi acelei belgiane, el nu supune transerierei numai
actele între vii, ci toate actele de înstrăinare a proprietăţilor
imobiliare, translative de proprietate sau de drepturi reale care se
pot ipoteca. (Art. 722 $ 1 Pr. Civ. şi 1801 C. C.) Faţă cu asemene disposițiune atât de generală, este oare permis de a distinge şi de a dice, precum se esprimă Curtea din București
(supră,

feri

de

p. 603, nota

cât

la

3), că textele

actele

care

noastre

strămută

n'au înţeles

proprietatea

a se re-

între

vii?

De sigur că nu.
Toate actele translative de proprietate imobiliară fiind în genere supuse transcrierei, testamentul, îndată ce

va avea de obiect un imobil sau
ipotecă va trebui să fie transcris,

un drept real susceptibil de
spre a putea fi oposabil celor

de al treile (Art. 723 Pr. Civ. 1802

C. 0),

pentru

că

testa-

mentul este un act (Art. 802) translativ de proprietate, fiind că
proprietatea, se transmite şi prin legate. (Art. 644, 899 $ 1.)
Această

soluţie

se impune

în legea noastră,

pentru că n'arfi logic

de a se transcrie testamentele numai atunci când prin ele sar
constitui o servitute, o anticresă, un usufruct etc. şi de a le sustrage de la această formalitate când ele ar avea de obiect un
drept mult mai larg, care le cuprinde pe toate, adecă proprietatea.
Din împrejurarea însă că formalitatea transcripțiunei nu este Netranserie-

prescrisă de cât pentru actele de instrăinare, adecă pentru
prin

care

o persoană

transmite

câtră.

alta, fie

fie cu titlul gratuit, un imobil sau un drept
ipotecă,

resultă că nu sunt

cute fără nică un act de

supuse transcripţiei

înstrăinare,

cu

titlul

acele "62, achisitioneros, prin succe-

real susceptibil
achisiţiunile

ci cu un titlu

oare

de paţiue pre-

fă- scripţie, efec-

care, tul IcEci ete:

precum succesiune, prescripţiune, ocupaţiune, efectul legei etc.
Toate aceste. achisițiuni nu sunt supuse transcripțiunei, pentru că
proprietatea nu se transmite în specie prin un acţ, adecă prin

606;
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prin

efectul legei,

vine cn neputinţă îndată ce actul lipseşte.

!)

ment

de

şi

transcrierea
de-

În baza acestui princip, am vădut că dreptul copiilor la jumătete din averea părinţilor care s'au despărțit prin consimţămutual

(Art.

285)

este

oposabil celor

al treile, fără af

transcris. 2)
|
Aceeași soluţiune este aplicabilă şi. usufructului legal. (Vegi
Tom. IL al lucrărei noastre, p. 45, nota 1.)
Acte declaActele declarative de drepturi, precum este impărțeală (Art.
eat
786) nu sunt de asemene, în legea noastră, supuse transcrierei.
3)
Ordonanţe de
Cât pentru cestiunea de a se ști dacă, ordonanţele de adju-

adiudeca
re- decare sunt; sau nu supuse transcrierei, cestiunea este controv
ontroversă.
ere
sată. *) (Art. 1810 C. C. şi 567 ş2pP. Civ.)

NetranserieIn fine, transcrierea nu va avea loc, cu toate că ar esista
vea dreptu- un act translativ de drepturi reale, de câte
ori va fi vorba de
liare.
mobile, pentru că legiuitorul nu prescrie publicitatea
de cât în
Art.

1909. privinţa drepturilor imobiliare.

De câte oii va fi deci. vorba de

mobile, posesiunea va garanta în de ajuns drepturile
celor de
al treile, dacă ei sunt de bună credință. Ei vor
putea deci, în
asemene caz, să respingă ori ce acţiune reală intenta
tă în contra
lor, opunâud Art. 1909.5)
Despre

raportul legatelor.

(Art. 751, 152,

154,

756,

846

C.C.)

Legatele sunt ele, în legislația noastră, supuse
raportului, ca
în codul francez (Art. 843), sau devin ele
raportabile numai în
virtutea unei anume clause din partea testat
orului, ca în codul
Italian (Art. 1008) și acel Austriac (Art.
790)?

Cestiunea poate fi controversată și dificultatea

împrejurarea

vede raportul
752,

754,

că Art.

756

751,

legatelor,
si 846,

pe
care

Imânduse

după

codul

provine

Italian,

nu

din
pre-

când raportul. lor este presupus în Art.
texte nu sunt în armonie

cu Art. 751.

- 1) Cas. Rom. Dreptul pe 1882, No.
26.
2) Vedi supră, p. 331, text şi nota 1 şi Laurent. XXIX. 39.
autor
Yedi încă tot asupra acestei cestiuni, Tom. ităţile citate acolo. Mai
III, p. 470, nota * și
Tom. Î, partea IL, p. 280, 281. Comp.
și Laurent. XXIX. 36.
2) Cas. Rom. Bulet. Sa 1 (1879) p. 380. Comp
. Troplong. Zranscription. 45 şi autoritățile citate în Tomul
III al lucrărei noastre,
p;
453, nota 2 şi 612. Idem. D.C. Popescu.
Dreptul pe 1888, No. 25.
Veldi și supră, p. 191. —In Belgi
a, actel
tate sunt din contra Supuse transcrierei.e deelarative de proprie- .
Vedi Laurent. X. 301 și XXIX. 101 urm, şi (Art. 1 L. din 1851.)
supră, p. 603,nota 1.
*) Vegi Tom. II al lucrărei noastre, pag.
450, nota 1 şi D. C. Popescu în Dreptul pe 1888, No.
Sa
5) Vegi Laurent. XXIX. 37. Mourl25,
on.. Zranseription,. 1, 3. — Vegi
„însă Tom. II al lucrărei noastre,
p. 445, nota |.
.

DESPRE ESECUTORII TESTAMENTARI.— ART. 910.
Sar
portului

putea ice, şi s'a dis chiar că principiul general al ra- -

fiind

înscris în Art.

cie, ear nu Art. 752, 754,
tul legatelor,

Am

607

calcă

principiul

751, acest

756

text este aplicabil în spe-

şi 846, care presupunând rapor-

statornicit

de Art.

751.

vădut însă, cu toată, logica ce militează în

favoarea a-

cestei păreri, că ea trebueşte respinsă, ca una ce n'a fost admisă
de legiuitorul .nostru, deşi. mărturisesc că neraportarea legatelor

ar fi fost o inovaţiune
discut. mai

pe

larg

fericită. (Vedi Tom. III, p. 520 urm. unde

controversa.)

SECȚIUNEA
Despre

VII.

eseculorii testamentari.

Art. 910.—Testatorul poate numi unul sau
testamentari. (Art. 911 urm. 918 C. C. Art. 1025

mai -mulţi.
C. Fr.)

esecutori

„Cu toate că moştenitorii şi legatarii sunt în genere însăreinaţi cu îndeplinirea ultimelor voințe ale testatorului, totuşi, pentru

maj multă siguranță, acest din urmă are facultatea de a rândui
unul sau mai mulți esecutori testamentari, ') căci dreptul de a
testa atrage după sine, ca consecinţă, luarea măsurilor necesare

pentru ca ultima voință a defunctului să fie
cât mai neîntârdiet la îndeplinire.
Pentru

ca testatorul

să

poată

rândui

un

respectată
esecutor

şi

adusă

testamen-

tar a, trebuit însă o lege derogatorie la principiile generale, căci
mandatul ce el conferă acelui însărcinat cu aducerea la îndeplinire a ultimei sale voinți nu se esecută,
esistă de cât la moartea sa, adecă întrun

mai are dreptul de a voi.
|

Legiuitorul

nepermiţând

|
testatorului

sau mai bine dis, nu
timp când testatorul nu
de a regula, ceea ce tre-

bue să se facă după moartea sa de cât prin o derogare de la
principiile generale și prin o favoare escepțională acordată disposiţiilor testamentare, totul în această materie este de strictă interpretare şi numai legea poate să hotărască puterile ce testatorul poate să confere cseentorului seu testamentar. ?) |
|
Instituţiunea, esecutorilor testamentari este de origină fran- Origina, ese-

ceză și ea'şi datorește esistența sa legatelor pioase

bicinueau foarte
-

1)

In

dreptul

mult în urma
byzantin

care

stabilirei christianismului. 2)

și în dreptul nostru

anterior,

se g- eutorilor tes-

esecutorul testa-

mentarse numea epitrop (Art. 844 Cod. Calimach.) Curtea din București. Dreptul pe 1889, No. 75, p. 603. Comp. şi Trib. Ilfov. Dreptul pe 1888, No. 72.
2) Laurent. XIV. 332 urm: și Drept internațional. VIL. 109.
3) Episcopul locului, și în lipsa”, mitropolitul era însărcinat, sub codul Calimach (Art. 793, 845):cu împlinirea, şi împărțirea legatelor
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Dreptul Ro-

man:

Cât pentru

dreptul

Roman,

unde

esecutarea

ultimelor voinţi

ale defunctului era considerată ca, de ordine publică și interes general, 1) de abia găsim pe ici colea câte o lege care ne arată facultatea, ce avea, testatorul de a însărcina pe oare care persoane, nu
cu aducerea la îndeplinire a testamentului “întreg, ca astădi, ci cu
privigherea esecutărei unor disposiţiuni speciale, de es., cu înmormentarea sa (L. 12 $ 4. Dig. Lib. 11. Tit. 7;—L. 88 $ 1.Dig.
Lib. 31, de legutis II), cu rădicarea unui monument (L.12 $17.
Dig. Lib. 17. Tit. 1), cu rescumpărarea de captivi (L. 28. Cod.
Lib. 3. Tit. 1), cu distribuirea de alimente (L. 3 şi 8. Dig Lib.
34. Tit. 1, de alimentis vel cibariis legalis) ete.

Definiţiune,

Esecutorul testamentar este un mandatar însărcinat de cătră
testator cu aducerea la îndeplinire a disposiţiilor sale de ultimă

voinţă, fie că le îndeplinește el însuși fie că stărue şi privighează
numai îndeplinirea, lor.
|
lsecutorul
N'ar trebui însă să, credem, precum susțin unii, 2) că esecu-

jestamentar torul testamentar este mandatavul moștenitorilor şi al legatarilor

datarul moș- impus de testator, pentru că, dacă ar fi aşa, aceştia ar avea, fae
cultatea, de al revoca (Art. 1553), ceea ce nu este. Prin urmarilor. Con- re, este mai esact, de a se dice că esecutorul testamentar nu retroversă.

presintă

nici pe legatari, nici

pe

prepus la o operaţiune care'i
numai al testatorului. 3)
Deosebire

Dar

dacă

esecuţiunea

e mad putea califica, de postum,

moștenitori,

priveşte,

cu

şi că

testamentară

este

toate

că el este

este

mandatar

el

un mandat

care sar

este vorba în specie de un mandat de

nea testa- 0 natură cu totul specială care se deosebeşte de mandatul ordimentară, na.
In adevăr: 1” pe când mandatul ordinar încetează prin
moartea, mandantului (Art. 1552), esecuţiunea testamentară nu începe

din

contra

de

cât la moartea

testatorului;

2* mandatul

or-

dinar poate fi tacit (Art. 1533), ear esecutorul testamentar trebue neapărat, să fie rânduit prin un testament; 3* mandatul ordinar este revocabil (Art. 1553 urm.), pe când esecutorul testamentar nu poate fi revocat, fiind că mandantele nu mai 6sistă, şi

acei

pentru

care

el lucrează

nu

sunt

tere care nu emană de la dânşii. +)
lăsate de defunct pentru
pră,

')

2)

*)

nota

3.

pricini cuvioase

„Publice enim expedit, suprema
(L.

2)

p. 590,

5. Dig.

Aubry

Lib.29.

în drept

ai

retrage

o

pu-

(ad pias causas.) Vedi su-

hominum judicia

Tit. 3, Testamenta guemadmodum

et Rau. VI.$ 711, ab initio. B. Lacantinerie.

:

exitum habere.“
aperiantur etc.

II. 624. Vazeil-

le. III. Art. 1025, No. L. Arntz. II,2113. Vedi și Mourlon. IL. 866.

Curtea, din București. Dreptul pe 1888, No. 21. Marcade. 1V. 147.
Pand. Fr. II. 9848. Demolombe. XXII. 5. Mass6-Verg€. III.
p. 259,
nota, 10. Coin-Delisle. Art. 1025, No. 4. Comp. Laurent. XIV. 323
şi Drept internațional. VII. 108.
Se admite însă în genere că esecutorul testamentar poate fi re-

DESPRE ESECUTORII TESTAMENTARĂ. —ART: 910.
Din toate

mu sunt

aceste deosebiri resultă că regulele

aplicabile esecutorilor

esistă identitate de motive

testamentari de

609

de la mandat Cână se a-

cât atunci

cândTiunei testa.

şi când legiuitorul n'a făcut nici o de- mentare re-

rogare de la regulele mandatului.
„Prin

aplicarea

acestor

sulele
de la

principii,

trebue

să

decidem

că ese- Regulele de

cutorul testamentar ar putea, ca şi un mandatar ordinar, să re- ae e
fuse de a accepta misiunea ce'i este încredințată, căci nu e vorba, secutorilor

în specie, de un
simplă

datorie

munus

publicum,

prietinească,

în

precum este

service

d'ami,

tutela, ci de o testamentari.

după

espresia

lui

Pothier. (Don. tesț. 230.) Dacă însă el a acceptat mandatul, el
este, ca ori ce mandatar responsabil de inesecutarea lui (Cas. Fr.
D. P.

55.

afară

1. 371),

tul, pentru

când

casul

de

el ar fi declinat

manda-

că ar fi în imposibilitate de a/l continua, fără a suferi

(Art. 1556 $ 2.)

el însuşi o daună însămnată.?)
Mandatul

fiind gratuit,

cearăpay
nică o plată. pentru

esecutorul . testamentar
-y nu poate să Esecuţiunea
._..
,
.
ț
tară

serviciile sale,*) ci numai

cheltuelele Cate în

cip gratuită.

vocat de justiţie, după cererea
tate sau

rea

credinţă

(analogie

acelor interesaţi, pentru incapacidin Art.

385

$ 2), şi după

unii,

chiar pentru insolvabilitate sau faliment. Vedi înfră, esplic. Art. 917.
') Laurent. XIV. 330. Pand. Fr. II. 9851 urm. și 10043. Mourlon.
Il. 865. Demolombe. XXII. 7. B. Lacantinerie. II. 624. Arntz. II.
2114. Demante. IV. 170 bis II. Aubry et Rau. VI. $ 711, p. 132.
Mass6-Verge. III. p. 257, nota 4. Duranton. IX. 391.
In caz de refus din partea esecutorului testamentar, justiţia nu
poate rândui altul, pentru că, în dreptul actual, esecutorul testamentar nu poate să fie dativ. (Comp. L. 3. Dig. Lib. 34. Ţit. 1.)

Mass6-Verg€. loco

382.

2)

Demolombe.

cit.

Repert. Dalloz. Disp. 4033.

Laurent. XIV.

XXII. 108. Pand. Fr. Donations. Il. 10050. Vegi

şi înfră, esplic. Art. 917, în fine.
Demolombe. XXII. 8. Mourlon. II. 865. Arntz. II. 3114. Duranton.
IX. 392. Demante. IV. 170 bis II. Aubry et Rau. VI. $711,p.
132. Mass6-Verg6. III, p. 257. Pand. Fr. Il. 9853. Petrescu. Zest.
p. 692.—Vedi însă S. Lescot (V. 1543) şi Laurent (XIV. 330),
după care esecutorul testamentar ar putea să se lepede de mandatul ce primise, fără nici un motiv, pentru că, în specie, nu esistă
contract.—Art. 1068 din codul Olandez prevede că nimene nu este
obligat a primi sarcina de esecutor testamentar sau de administrator

asemene

a unei moşteniri

ori a unui

legat,

ear acel

sarcină trebue s'o ducă pănă la sfîrșit.

care

ar primi

Comp. Art. 898

urm. din codul Spaniol de la 1889.
5) Laurent. XIV. 387. Pothier, Don. Test. VIII. 230.—Din împrejurarea că funcțiunea
de esecutor testamentar este prin natura sa
gratuită resultă că persoanele necapabile de a primi un legat de
la testator,

pot fi însărcinate

fel, epitropul
aflat sub

tutela

poate

cu esecutarea

fi rânduit

sa, non

esecutor

obstat Art.

809.

testamentului

testamentar
— De

seu. Ast-

al minorului

asemenea,

medicul

care ar fi tratat pe defunct sau ministrul cultului care Var fi asistat în ultima sa boală ar putea fi însărcinaţi cu esecutarea, testamentului seu. (Art. 810) ete. Demol. XXII. 11. Pand. Fr. IL. 9860.
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CODUL

CIVIL.— CARTEA III.—ȚIT. 1L.—CAP. V.—S-a VII.—ART.

910.

" velative la. funcțiunea sa, care sunt în sarcina moştenirei. (Art. 919,
1547— 1550.) Fiind însă că gratuitatea mandatului nu este de
esenţa, ci de natura sa (Art. 1534), testatorul ar putea să'i fixeze
un onorarii, asenndându'l chiar sub forma unui legat remunerator
(vedi sapră, p. 510) şi în asemene caz, accepterea legatului atrage

acceptarea

funcțiunei

de esecutor testamentar,

după

cum le-

pădarea mandatului ar atrage caducitatea legatului. !)
Esecutorul
Tot prin aplicaţiunea regulelor de la mandat, se mai decide

(aeal i încă în genere că esecutorul testamentar nu
inlocuit prin de

cât

a lucra

în

persoană, | putând

este obligat numai

să, substituească

pe altul în

2 overa locul lui sub a sa privighere şi respundere. ?) (Art. 1542.) Cestiunea
ind
şi o
gate

cu toate aceste este îndoelnică, pentru că testatorul rândumai în tot-deauna ca esecutor testamentar pe un amic intim
persoană de încredere, amiciţia şi increderea nu pot fi. delealtora. ?) (Comp. Art. 917.)
In fine, obligaţiunile generale care incumbă esecutorului testamentar sunt aproape acele a unui mandatar. (Art. 1539 urm.)
„Esecuţiunea
Mandatul emanând de la testator şi confundânduse cu ulti-

atârnă
de mele sale voinţi, care urmează
statutul per esecuțiunea

a fi escutate,

de aici resultă că

testamentară atârnă de statutul personal

0
a:
“funetului
Vi,va în acest sens că> atâtA validitatea

y
mandatului

al defunctuA

-

cât şi puterele

ce el conferă mandatarului sunt cârmuite de legea sa naţională,
situațiunea bunurilor fiind cu deşeverşire străină de mandatul pe
Aubry et Rau. VI. $ 711, p. 131. Pothier. Don. Test. VIII. 211.
„ Laurent. XIV. 329. Troplong. III. 2010.—Testatorul ar putea chiar
să lese

acestor

persoane

un

mic

present

pentru

a resplăti

munca

ce ci vor depune cu ocasiunea îndeplinirei mandatului lor. Pothier.
Don. Test. VIII. 211, sn fine. Laurent. XIV. 329. Demolombe. XXII.
19. Demante. IV. 170 bis II. Toullier D. III (partea 1) 602. Pand.
Fr. Donations. Il. 9869 urm. 1) Maread€. IV. 147. Arntz. II. 2114. Comp. Demolombe. XXII. 12—14..
B. Lacantinerie. II. 625, în fine. Laurent. XIV. 330.—Remâne însă bine înțăles că dacă, în intenția testatorului, legatul ar fi fost
independent de

sarcina

impusă

prin

testament, ceea

ce se va apre-

„cia în mod suveran de instanțele de fond, esecutorul testamentar
ar putea să reție legatul, declinând mandatul conferit prin testa-

ment. Laurent. XIV. 330. Comp. Aubry et Rau. VI $ 711, nota 7.

Duranton. LX. 391. Pand. Fr. Donations. IL. 9864.
*) Avntz, II. 2116. Demolombe. XXII. 41. Aubry et Rau. VI Ş 71,
p. 132, 158. Mass6-Verg. III, p. 265, $.491. Grenier (ediţia B.
Mouillard) III. 329, nota d. Petrescu. Test. p. 696.
_%) Laurent XIV. 331. Troplong. III. 2038.—Pentru ca cestiunea să
fie îndoelnică, trebue ca testatorul să nu fi dis nimic în privința
substituirei,

căci

dacă

el a permis-o, nu

mai

remâne

îndoeală că

esecutorul testamentar va putea fi substituit prin altul, Comp. C.
Colmar. Repert. Dalloz. Disp. 4046, nota 1.—Art. 909 din noul

cod

Spaniol

este formal în această privinţă.

- DESPRE ESECUTORII 'TESTAMENTARI,
— ART, 913-915.

care testatorui îl conferă

unui prieten spre a vegheala, esecuta--

rea ultimei sale voinţi. *
Prin
esecutorul

ment

derogare

valid,

adecă

nu

prin

testamentare şi cuprinde
nevoe,

după

|

de la , regulele mandatului însă
-

testamentar

părerea

611

.

poate

un

act

fi numit

care

A

de

cât

întrunește

|
,

(Art. 1533), Numirea ese-

prin

una,

“un

din

testa-

cutorului tes-

o disposițiune de bunuri. Nu este însă unui fosta

generală,

ca nominaţiunea

să se facă

prin

însuși testamentul care urmează a fi escutat, ea putând să aibă
loc prin un testament anterior sau posterior. 2)
Persoanele

cure pot fi rânduite esecutori testamentar.

Art. 913.—Acela

testamentar.

(Axt. 914,

ce nu se poate obliga nu poate fi nici esecutor

915,

950,

1538

C. C. Art.

1028

C. Fr.)

Art. 914. — Femeea măritată nu poate fi esecutoară testamentară
de cât cu consimțământul barbatului.
— Dacă ea este separată de bunur, sau prin contractul de maritagiu, sau prin sentinţă judecătorească,

va putea deveni esecutoară testameatară, cu consimțământul barbatului sau cu autorisațiunea justiției, în caz de refus din partea”.

201, 913, 949, 950, 1242, 1248, 1256 urm.
628 urm. Pr. Civ. Art. 1029 C. Fr.)

1538

C. C.

(Art, 199,

Art,

624

urm.

Art. 915.—Minorul nu poate fi esecutor testamentar, chiar cu autorisațiunea, tutorului sau curatorului seu. (Art. 342, 421 urm 454, 913,

950, 1538 C. C. Art. 1030 C. Fr.)

Din împrejurarea că funcțiunea de esecutor testamentar nu
este o sarcină publică (vedi sapră, p. 609), Pothier conchidea că

străinii neînpământeniţi şi toate persoanele incapabile de a dobendi o funeţiune publică precum, de es., femeile (Art. 914) pot fi
esecutori testamentară,- dacă, bine înţăles, sunt capabile de a se

obliga (Art. 913), soluţiune care este adevărată şi astăzi, 5) și
străinul reclamant care sar judeca pentru esecutarea testamentu-

„lui cu care a fost însărcinat
nea judicatum

solvi. (Art.

miar putea fi obligat. a da cauţiu-

15

C. C. 106

urm. Pr.

Civ.) 4)

1) Laurent. Drept internațional. VIL. 109 urm.— Vom vede însă, tii
toate aceste, că un testator străin m'ar putea să dee esecutorului
seu

testamentar

dreptul

de a vinde imobilele sale situate

în Romă-

nia, Statutul personal fiind, în această privință, ţinut în frâu de
cătră statutul teritorial. Laurent, op cif. 110. Vedi și sn/ră, esplic.
op

—

Art. 916 $ 3.

3)

-4)

Arntz. II.
Aubry et
după care
esecutare
1052 din
ment, fie
unul sau

|

a

|

|

2113. B. Lacantinerie. Il. 624. Demolombe. XXI. 21, 29,
Rau. VI. Ş 711 p. 131. — Vedi însă Laurent (XIV. 324)
rânduirea trebue să se facă chiar în testamentul a cărui
se îricredințează esecutorului testamentar.— După Art.
codul Neerlandez, testatorul poate numi. fi6 prin . testaprin un act sub semnătură privată, fie prin act autentice
mai mulți esecutori testamsntari.
|

Pothier. Don. Test.

VIII.

tamentar,

formele Necesitatea,

207.

Demolombe.

XXII.

9. Laurent.

XIV.

325. Pand. Fr. Donations. Il. 9854. Troplong. III. 2009.
C. Bordeaux (3 Martie 1880) Sirey. 81. 2. 8. Pand. Fr. II. 9855.
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Capacitatea,

Pentru

a putea

însă

esecutorului pabil de a se obliga,
Art. 913.

fi esecutor

adecă

testamentar trebue

a nu fi incapabil

nică

a fi ca-

fisicește, nici

legalmente.

Aceasta este earăşi o derogare de la, regulele mandatului,
după. care un incapabil poate fi renduit mandatar. (Art. 1538.)
Motivele acestei derogaţiuni sunt următoarele: în materie de mandat ordinar, mandantul sufere înșuși consecinţele alegerei sale şi
posibilitatea, de a revoca mandatul îi procură mijlocul de a se
sustrage de la dauna ce ar putea suferi prin faptul că 'şi a încredinţat

interesele

unei

persoanei

care nu respunde

de gestiunea

sa, pe când, în casul de faţă, consecințele unei răli alegeri nu
sar suferi de mandant, care nu mai esistă, ci de moștenitorii sei
care nau nică macar mijlocul de a retrage puterele mandatarului. (Vegi supră, p. 608.) Eată pentru ce legea este de astă dată
mai severă şi cere ca esecutorul testamentar să fie capabil dea
se obliga.
Se înţălege însă că el n'are nevoe de a fi capabil in moMomentul
când esccu- mentul confecţionărei testamentului, ci în momentul morţei testamentar tre- torului, de unde resultă că esecutorul testamentar minor în moue să, „fe mentul facerei testamentului va avea capacitatea necesară, dacă
el se găsește -major în momentul deschiderei moştenirei, și reci-

proc, individul capabil în momentul facerei testamentului, nu va
putea, fi esecutor testamentar, dacă, la mortea, testatorului, el ar
fi întergis judecătoreşte (Art. 435 urm.) sau legalmente. !) (Art.

13, 16 Cod. Pen.) De aceea, Art. 913—915
pabilii

nu

pot fi rânduiți

esecutori

nu prevăd că inca-

testamentari,

ci

numai

că

nu pot fi esecutori,. adecă că nu pot accepta mandatul conferit de
testator. (Maread6. IV. 152, în fine.)
Capacitatea de a se obliga fiind singura condiţiune cerută
pentru

a putea

fi esecutor

testamentar,

de

aici resultă

că ori cine

poate avea asemene mandat, atât o persoană desinteresată, cât și
un moștenitor sau un legatar, şi chiar judecătorul care
c
ar fi autentificat testamentul.
Nimic n'ar împedica de asemene ca persoana rânduită ca
epitrop, sau ca consiliu îngrijitor pe lângă mama văduvă remasă
în viaţă

testamentar.

(De-

molombe. XXII. 10. Pand. Fr. II. 9857.)
Moșştenitorul însă care ar voi să atace testamentul, ar

(Art. 345)

să poată

fi numită esecutor

avea

interes a refusa acest mandat,
sale, pentru

că altfel faptul

sau

cel puţin

de a primi

a/'și face reservele

a fi esecutor

ar constitui o aprobare tacită a testamentului

testamentar

care ar putea face

înadmisibilă acţiunea. sa.)
') Demolombe.
cad6.

2)

IV.

XXII.

31. Laurent. XIV. 325. Arntz. IL. 2117.

152. Troploug.

Pand. Fr. Il. 9856.

III.

Demol.

2008.

Duranton.

XXII. 9. Troplong,

IX.

393.

III. 2014.

Mar-

Toullier

D. III. 579. S. Lescot. V. 1559. Vedi și supra, p. 478, în notă.

„> DESPRE ESECUTORII TESTAMENTARI. — ART. 913—915;

Prin aplicaţiunea Art. 913, după care

:
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pentru a fi esecutor

Art. 915.

cu autorisarea epitropului seu, pentru că el nu mai lucrează as-

Mancipat.

testamentar, trebue a avea capacitatea de a se obliga, Art. 915
prevede că minorul nu poate fi esecutor testamentar.
”
Minorul neemancipat nu poate fi esecutor testamentar, nică Minor neetădă singur, precum lucra altă dată cu asistența epitropului -șeu,
auctoritate înterposita (Instit. $ 9 şi 10. Lib. 3. Tit. 19), ci epitropul lucrează singur în numele lui, ca representantul seu legal,
negotia îpse gerendo.!) (Art. 390.)
Se
E
Minorul

emancipat

nu

poate

de asemene

fi esecutor . tosta- Minor eman-

mentar, nici cu autorisarea curatorului care, în unele casuri, îl a-

sistă (Art.

428), pentru

tate incomplectă.

1538)

că el nu se bucură de cât

Minorul

şi am arătat raţiunea
Ceea

ce am

emancipat

poate

însă

deo

fi mandatar (Art.

acestei deosebiri, supră, p. 612.

dis în privinţa

minorului

este

aplicabil

terdisului (Art. 454), cât şi individului pus sub un
şi stabilimentele

atât in- Intergis ete.

consiliu

deciar. 2) (Art. 445, 458 urm.)
Comunele

CiPat-

capaci-

ju-

îi

publice nu pot de

asemene

fi e- Comună, sta-

secutori testamentari, pentru că ele nu pot gera o avere străină, Piliment Du-

fără a trage nici un folos. (C. Bruxelles. D. P. 85. 2. 27.) Nimic n'ar împedica însă ca primarul unei comuni să fie rânduit
esecutor testamentar, și in asemene caz, esecuţiuneă testamentară

nu

se va

stânge prin

moartea

primarului,

pentru

că ea

nu

este

încredinţată persoanei care s'a sevârşit din viață, ci calităţei sale

de

primar

care

esplic. Art.

nu moare

nici

917.

o dată, citrece la altul:

Veqi îm/ră,

a

Femeea nemăritată, majoară poate fi esecutoară
tară, pentru că ea are capacitatea de a se obliga.
Cât

pentru

femeea. măritată,

Art.

914

distinge

separată de bunuri şi aceea măritată sub un regim

barbatului folosința bunurilor

testamen- Femeea, nemăritată,

între femeea

care conferă

sale în timpul căsătoriei.

Femeea

măritată

Dacă femeea este separată de bunuri sau prin contractul de Femeea, secăsătorie (Art. 1283 urm.), sau prin sentință judecătorească (Art. parată de bu1256 urm.),

ea

tul barbatului,

poate fi esecutoară

sau la caz de

Justiţiei, 3) pentru

că sub

testamentară

refus din

acest regim,

cu consimțămân-

partea'i,

barbatul

914 ş2.

cu autorisarea,

neavend

folosinţa,

bunurilor femeei, ea se obligă, sub condițiunea de a dobendi autorisarea justiției, asupra proprietăţei întregia bunurilor sale, ca
și cum ea'ar avea autorisarea barbatului (Art. 1265, 1285), în
cât moştenitorii au o garanție complectă.
--

1) Comp. Marcade. IV. 154. Deinolombe. XXII. 28, Laurent. XIV. 326.
'5)

Pand. Fr. II. Donations. 9884.
po
|
Demol. XXII. 30. Pand. Fr. II. 9886. Comp. Art. 1053 Cod. Olandez.

3). In

codul

cutoară

Neerlandez

(Art. 1053), femeea

măritată

nu. poate, fi ese- Codul Olan-

testamentară
nici cu autotisația barbatului, soluţiune care

nu se justifică prin nici o consideraţie.

dez. Art.

1053.
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- - Dacă

batului

“poate

femeea

este măritată

folosința
fi

nu

1242,

legiuitorul
Femea dotală cere are
bunuri parafernale.

Ce

precum

testamentară,

însă

și cu

caz, ea nu are usuftuctul
(Art.

sub un regim 'care conferă bar-

bunurilor sale,

esecutoară

barbatului,

UL.—TIT: 11.—CAP. V.— S-a VIL—ATR: 911, 912,

1943),

acel

însă

al justiției,

averei

ci numai

este regimul dotal, ea

numai

sale, care

unda

să decidem

în privinţa

că, în asemene

aparține

proprietate,

a găsit-o neindestulătoare pentru

trebue

cu consimțămăntul
fiind

barbatului

garanţie

pe care

moştenitori.!)

femeei

măritate

sub

regi-

mul dotal care are şi avere parafernală? Legiuitorul nu
vede acest caz, pentru că, la redactarea Art. 914, nu se ştiea
dacă are să se admită regimul dotal care nici nu esista în
iectul primitiv şi care s'a întrodus prin un amandament. Se
mite însă cu toate ucestea, că şi în asemene
tea fi esecutoară testamentară cu autorisarea

preîncă
proad-

caz femeea, va pujustiției, pentru că

situațiunea femei dotale care are bunuri parafernale este, în
privinţa acestor bunuri, acea a femeei separată de bunuri.”) (Comp.

Art. 1265, 1285.)
" Despre

sezina

o

ce

testatorul

poate

să

confere

esecutoruluă

testamentar.
Art. 911.— EI (testatorul) poate să le dea, de drept în posesiune
tot sau parte numai din averea sa mobilă, pentru un timp care nu va
trece

peste

un an

de la moartea

sa. (Art.

472

urm. 653,

891, 910, 912

C. C. Art. 1027 C. Fr.)
Art. 912.
— Eredele poate săi scoată din posesiune, oferindule
suma îndestulătoare pentru plata legatelor de lucruri mobile, sau jus-

tificând că a plătit aceste legate. (Art. 911 C. C. Art. 1028 C. Fr.)
Esecutorii testamentari sunt de două feluri: acei care au
dobendit de la testator sezina mobilelor sale,și acei care n'au

„dobândit această sezină. Cei dintâi sunt adevărații și singurii esecutori testamentari, căci acei care nu deţin în mâna lor nică
un obiect al moștenirei nu pot aduce testamentul la îndeplinire,
ci pot numai să se îngrijească și să vegheze ca el să fie esecutat.

(Art. 916.) Aceşti din urmă nici nu merită deci numele

de ese-

cutori testamentari. (Demol. XXII. 59, 103. Demante. 1V. 171 bis].)
De

aveau

aceea, în dreptul

în genere

vechiii

francez,

esecutorii

testamentari

de drept sezina mobilelor, și după unele cutume,

de esemplu,

acea din

testatorului.

Codul actual a respins

Orlans

(Art.

290), şi

însă

sezina

sistemul

imobilelor

sezinei

legale,

1) Luurent. XIV. 327. Marcad. IV, 153. Pand. Fr. IL. 9881. Thiry.
"II. 461. Demolombe. XXII. 25.
|
*) Maread6. IV. 153. Pand, Fr. Donations. Il. 9882. B. Lacantinerie.
II. 625. Demolombe. XXII. 27. Demante. 1V. 174 bis. Troplong.
IL. 2015. Aubry et Rau. VI. Ş 711, p. 131.
o
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conferind
mentar

testatorului numai

sezina mobilelor

de încredere

ma! mare

dreptul

sale,
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de a da esecutorului

în totul san

sau mai mică ce

în parte,

după

moştenitorii

testagradul

sau

lega-

testatorului numai

drep-

tarii îl inspiră, disposiţiune împrumutată
de la Art. 297 din
cutuma Parisului, cu această deosebire CĂ asemene sezină
nu mai este
astăzi legală,

Legiuitorul
tul de.a

da

actual a conferit

sezina

mobilelor

deci

esecutorilor

testamentari,

lăsândui'l

obiect

totul. samart. 1054 Cod.

singur judecător despre încrederea ce merită atât moştenitorii
şi
legatarii sei cât și acei însărcinați cu esecutarea testamentului.
!)
Această

sezină

nu

poate să

aibă

de

de

cât

parte din mobile, ?) pentru că, în genere, ele sunt îndestulătoare
la plata legatelor, şi: numai mobilelele sunt susceptibile de a

fi

sustrase.

Disposiţia

codului

Olandez

(Art.

1054),

mite testatoruluide a da esecutorilor testamentari

care

Olandez.

per-

sezina tuturor

bunuritor în genere, fie mobile sau imobile, nu se justific
ă deci
prin nimic și nu este în armonie cu scopul sezinei.
o
Testatorul nu va putea deci nici întrun caz să deie esecutorilor testamentari sezina imobilelor sale, pentru că sezina
fiind
0 escepțiune la, dreptul comun, nu poate să aibă loc de cât
în

Sezina imobilelor. Controversă,

virtutea unui text de lege, și Art. 911 nu vorbeşte de cât, de
posesiunea mobilelor. Este adevărat că testatorul ar fi putut, în

lipsă

de

reservatari, să deie esecutorului

testamentar

proprietatea,

imobilelor, însă adajul cine poale mai mult poate şi muă puţin
consacrat şi prin L. 21. Dig. Lib. 50. Tit. 17 3) nu este adevărat întrun mod absolut şi conferirea sezinei imobilelor ar aduce o jignire proprietăţei pe care legea o transmite moștenitorilor.)
1)
"%

Curtea, din Bucureşti. Dreptul pe 1888, No. 21. Comp. Demolom
be.

XXI. 44. Arntz, |. 2122.Prin mobile, se înțălege Zato sensu

nu

numai

mobilele

corporale Mobile incor-

(banii, rufele, juvaerele etc.), dar şi mobilele incorporale. (Art.
472
urm.) Pand. Fr. IL. 9911. Demol. XXII. 52. Laurent. XIV.
337.
Cât pentru veniturile imobilelor exigibile în urma morței
țestatorului,

porale.

ele nu pot fi cuprinse în sezina mobilelor: 10 pentru ca Veniturile ifructele nepercepute încă în momentul morţei testatorului nu fac mobilelor eparte din mobile (Art. 465, 483); 2% pentru că. dacă testatorul xigibile în urMămorţei
testatorului.
ar putea să deie
dreptul

de a percepe

chiriile

sau

arendile

imo- Controversă. *

bililor în urma morței sale, el în realitate ar da sezina imobile
lor
sale, ceea, ce nu poate să facă. (Art, 911.) Pand. Fr.. Il.
9913,
Demol. XXII. 53. Demante. 1V. 171 bis I]. $. Lescot. V.
1539.
Laurent. XIV. 349. — Contră. Troplong. III. 2001. Duranton.
IX.

3)

412.

Vedi

şi înfră,

p. 616,

nota

3.

Ma

Eată în ce termeni legea suscitată
din Digest consacră; acest adaj:
„Non debet, cui plus licet, quod minus est, non licere.“
*) 'Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1892, No. :59. Thiry. II. 462. Pand.
Fr.
il. 9915. B. Lacantinerie. Il. 626. Arntz. II. 2192, Laurent. XIV. 338.
Demolombe. XXII. 47. Troplong. II. 1995. Marcade, IV. 149. Aubry et
40
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CODUL

Moștenitorii

CIVIL. — CARTEA

Il. — TIT. II.— CAP. V.—S-a VII. — ART.

In cât priveşte însă sezina

mobilelor,

testatiorul

911, 912,

va putea so

as imediă dee esecutorului testamentar chiar când ar esista moștenitori reconferirea servatari, pentru că, pe de o parte, Art.

911

Seaelor. de alta, sezina esecutorilor testamentari nu
moștenitorilor,

este

Esecutorul
proprietar,

celaltă.

acea a

fiind că sezina acelor dintăi nu este o adevărată pose-

siune, ci mai mult o detenţiune
urm.)

nu distinge, ear pe

împedică pe

testamentar
sezina

âcestui

cu titlul de sechestru. (Art. 1626

posedând
din

pentru

urmă

nu

moștenitorul
poate

care

împedica

pe

!)

Din

faptul

că esecutorul

testamentar

posedă

pentru

moște-

nitori resultă că prescripţia se îndeplineşte în favoarea lor, având şi toate drepturile care resultă din posesiune, precum perceperea fructelor etc. (Laurent. XIV. 339.)
|
Testatorul n'are nevoe pentru a da sezina, esecutorului testamentar de a întrebuința termeni sacramentali; tot ce se cere
numai este ca voința sa să fie, în această privinţă, neiudoelnică
și să resulte chiar și tacitamente din cuprinsul testamentului. 2)
Efectele seSezina conferă esecutorului testamentar: 1“ dreptul de a lua
"în posesiune mobilele succesiunei;
20 dreptul de a vinde acele
mobile pănă la suma necesară pentru plata legatelor (Art. 976);
3” dreptul de a primi capitalurile și dobândile datorite moştenireă de cei de al treile *) şi de a constrânge prin o acţiune
Rau.
VI. $711, p. 136. Mourlon. Il. 867. Bugnet asupra lui Pothier.
VIII. Don. est. p. 284, nota 2. Demante. IV. 171 bis ÎI. Ş. Lescot. YV.
1540. Petrescu. Zest. p. 699.— Contră. Vazeille. Art. 2026, No. 2.
Delvincourt, II. p. 375, nota 6, asupra p. 99.
1) Laurent. XIV. 339, 340. Thiry. II. 462. B. Lacantinerie. II. 626.
Mareade. IV. 148. Mourlon. Il. 867. Demolombe. XXIL. 51. Demante. IV. 171 bis V. Pand. Fr. II. 9918 urm. Comp. Curte și
Trib. Paris. D. P. 73. 2. 15 și Râpert Dalloz. Suplem. V. Disp.
1003. Cas. Rom. Bulet. Sa 1 (anul 1890), p. 1131. Vei şi supră,
p. 513 şi 534.— Contră. Duranton. IX. 401. Aubry et Rau. VI.
Să TI p. 136, nota 22. Mass6-Verg€. III. p. 261, nota 20. Arntz.
*)

Veniturile iohililor
xigibile”
ina.eintea morței
testatorului.
Controversă,

„

21922.

Laurent. XIV. 336. Demolombe. XXII. 54 bis. Arntz. Il. 2192.
Pand. Fr. Donations. II. 9910.
5) Cât pentru veniturile imobilelor ajunse la scadență în urma morlei testatorului, îm cursul anuluă sezinei, ele aparţinând moștenitorilor în virtutea dreptului de proprietate ce le este transmis (Art,
644), esecutorul testamentar nu va fi în drept a le primi, pentru că
testatorul n'a putut săi confere posesiunea unor venituri care aparțin moștenitorilor, fără a viola dreptul lor de proprietate. Lau-

rent, XIV. 349. Demel. XXII. 53. Aubry et Rau. VI $ 711,p. 137 nota
30. Thiry. II. 463. Pand. Fr. II. 9913 şi 9944. Vedişi supră, p. 615
nota 1, în fine.—Contră. Duranton. IX. 412. Troplong. III. 2001.
Toullier. D. III. (partea 1) 587.
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la această plată; 1) 4 în fine, dreptul de a întrebuința la plata
legatelor banii găsiți în moştenire sau acei proveniţi din vândare
a
mobilelor

sau

moștenirei.
_

din

plăţile

făcute

de

(Mourlon. Il. 867.

Sezina

esecutorilor

cei de

Laurent.

testamentari

al treile,

XIV.
nu

347

poate

debitori

ai

urm.)

însă

împedica

în

nimic sezina legală a moștenitorilor.
Prin urmare, moştenitorii
au în tot timpul şi independent de esistența unei acţiuni care
ar
tinde la anularea testamentului, esercițiul ori cărei acţiuni alta
de cât acea care atinge administrația esecutorului testamentar
asupra averei mișcătoare. 2)

Testatorul nu poate da esecutorilor testamentari sezina sau Durata, seziposesiunea mobilelor pentru un timp mai lung de un an de Ja Dei. Contromoartea sa. 3)
EI

poate

însă so

deie

pentru

un

timp mai scurt, căcă putând

să n'o deie de loc, trebue a fortiori so poată conferi pentru
un timp mai scurt de cât acel fixat de lege ca mazimum. 4)
Dar dacă nici testatorul nici judecătorii n'au facultatea de

a prelungi termenul de un an, care este împrumutat de la

chile cutume

franceze, totuşi această disposiție nu este de ordinea invoca ter-

publică, ci o regulă

statornicită

în

favoarea

moștenitorilor,

de menu! de un

unde resultă, că posesiunea esecutorilor testamentari va putea, să
ţie mai mult de un' an, dacă moștenitorii consimt în mod espres
sau

tacit

neavând
1)

fi urmărit

Cas. Rom.
p.

35)

la prorogarea

ei

peste

termenul

legal,

cei

de

calitatea de a invoca limita hotărită de lege. 5)

de lege.

al treile

Thiry. IL. 463. Laurent. XIV. 350, 362. — Esecutorul testamentar
este el responsabil de insolvabilitate debitorilor pe care el nu'i

ar

2)

Cei de al

ve- treile nau

1131.

la timp?

Dreptul
Vedi

supră,

Vedi

înfră,

esplic.

pe 1890, No. 74 şi Bulet
p. 616

şi p. 513,

Art. 918.

Cas. Sa 1 (anul

534.

1890)

Pand. Fr. Il. 9931. Demante. IV. 171 bis Il. Troplong. IIL. 1999,
2000. Mourlon. îl. 867. Arntz. II. 2124. Laurent. XIV. 341. Demolombe. XXII. 48. Thiry. Il. 462. B. Lacantinerie, IL. 626. Marcade. IV. 149. S. Lescot. V. 1540. Aubry et Rau. VI. Ş 711, p.
136, text şi nota 25. Mass€-Verg€. III. p. 266, nota 35. Comp. D.
P. 63. 5. 164.— Contră. Duranton, LX. 400, după care testatorul
ar putea prelungi termenul de un an, cel puțin în casul în care
n'ar esista moștenitori reservatari.
|
Dacă legiuitorul hotăreşte, ca mazimum, termenul de un an pe Judecătorii

care

testatorul

men

nu se va putea prelungi

nu'l poate

prelungi,

cu atât

mai

sub nici un cuvânt

mult

de

acest

ter-nu pot pre-

cătră jude- lungi terme-

cători. Demol. XXII. 49. Aubry et Rau. VI. $ 711, p. 137. Pan. 6 sezinei

*)

Fr. Il. 9933. Laurent. XIV. 341. Arntz. II. 9124. C. din București.
Dreptul pe 1888, No. 21, p. 167.— Contră. Troplong. III. 1999.
Pand. Fr. IL. 9929. Demolombe. XXII. 48. Mourlon. IL. 867. Mass6-

Verg€.

5)

III. p. 266,

nota 35.

Laurent. XIV. 342. Arntz.

Arntz. IL. 2124.

II.

2124.— Curtea

din București pare

din contra să considere disposiția Art. 911 ca de ordine publică:
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CODUL

CIVIL—CARTEA

Incetarea se-

In

ce încetarea ESte

limitată

e

zinei nu adu-

mnt a

ori ce caz,
4

la un

III.—TIT.

IL—CAP.

durata mandatului
an,

a

numai

în

V.—Sa VII.—ARI.

,

ceea

esecutorului
.

ce

privește

911, 912,

testamentar .

ADA

gestiunea

mo

mandatului bilelor încredințate lui, dar afară de acest caz escepțional, manesecutorului datul lui nu este restrâns la un timp determinat. Esecutorul testamentar

care

are

posesiunea

și care
na putut esecuta testamentul

în termenul de un an, va înceta deci de a avea, posesiunea, însă
va îngriji înainte şi va veghea ca testamentul să fie adus la îndeplinire. ') Incetarea sezinei nu mai aduce deci astădi, ca consecinţă, încetarea mandatului esecutorului testamentar. ?)
Momentul de
In regulă generală, termenul de un an începe a curge din
când începea

a;

curge terme- diua

morţei

>

Ep

testatorului.

De

a

câte

> ana

A

ori însă

esecutorul

testamentar

nul de unan.n'a putut să se pue în posesiunea mobilelor în diua morţei testatorului, de esemplu, din causa contestaţiunilor care esistau asupra
de

sau

testamentului,

validităţei

fost cunoscut

de cât maj târdiu,

moștenitori,

termenul

de

un

că el ar fi

an

va

diua morţei testatorului,

ci din

sau

pedicei care

din

acea

a încetărei

nu

diua

începe
cu

în posesiune a, esecutorului testamentar. ?)
Aceasta fiind însă singura modificare ce
disposiţiunea

riguroasă

cutorul testamentar

a legei

mar

putea

relativă

ascuns

curge

din

testamentului,

neputinţă punerea

|
se poate

la termenul

so păstreze

fost
a

descoperirei
făcea

n'a

testamentul

că

causă

din

pentru

aduce la

sezinei,

în urma

ese-

espirărei

a-

„Considerând, gice curtea, că testatorul n'a putut conferi această
posesiune mai mult de cât pentru un an, căci dacă legiuitorul n'a

voit să încurajeze negligența şi întârdierea esecutorilor testamentari, care ar fi avut interes să prelungească această sezină în paguba, moștenitorilor și legatarilor, care war fi putut pune mâna pe
lucrul lor, săl administreze şi să tragă profitul lui așa cum dânşii
înţeleg, această prelungire a sezinei ar maă fi fost contrarie înuteresului public, căci ar fi fost o sorginte de neînțălegeri și conflicte
între esecutorii testamentari şi moștenitorii, şi astfel s'ar fi putut

pune obstacol la libera circulațiune a bunurilor ete.“ (Dreptul pe
1)

Dreptul
vechiit francez,

2)

1888, No. 21.)

Cas. Rom. Dreptul pe 1881, No. 40 şi Bulet. Sa I (anul 1881)
p. 296. Laurent. XIV. 344, 381, 385. Mourlon. II. 870. Demolombe.
XXII. 83. Marcad6. IV. 159. Arntz. IL. 2131. Demante. IV. 176
bis VI. Pand. Fr. Il. 10040 urm. Comp. Trib. Lyon. D. P. 78. 3.88.

În dreptul vechii francez, mandatul esecutorului testamentar înceta
0 dată cu esecutarea sezinei Și esecutarea, testamentară
era restrânsă la termenul de un an, pentru ca moştenitorii să nu fie

lipsiți un timp prea lung

de

folosința

bunurilor

moștenirei,

sub

cuvent că testamentul n'a fost încă adus la îndeplinire. Pothier. Don.
Testam. 231.
3) Pand. Fr. II. 9934. Laurent. XIV. 343. Demolombe. XXII. 50. Demante. IV. 171 bis IV. Arntz. II. 2195. Thiry. ÎI. 462. Duranton.
IX. 399. Maread6. IV. 150. -Aubry et Rau. VI. $ 711, p. 137
Comp. Art. 839 din Ante-proiectul de revisuire care prevede că
termenul

de un an

curge din

fost pus în posesiune.

diua în care' esecutorul testamentar

a

,
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cestui termen, chiar dacă el mar fi fost îndestulator la esecutarea

testamentului,

având,

în asemene

caz,

precum

am

spus,

dreptul de a supraveghea esecutarea testamentului.
Posesiunea, mobilelor

tamentar

de

nefiind însă acordată

cât în scopul

de a asigura

numai

|

esecutorului

tes-

esecutarea

testamentului,

cinat de testator de a vinde toate bunurile sale, *)
posesiunea mobilelor, înaintea espirărei termenului

să'l scoată din
de un an, 0-

fie care moștenitor ab intestat sau testamentar în parte 1!) poate,
în ori ce caz, chiar când esecutorul testamentar ar fi fost insăr-

ferindu-ă în realitate, ear nu făgăduindu-i numai suma îndestulătoare pentru plata legatelor mobiliare, 2) sau justificând prin chitanţe

că a plătit

aceste

legate,

căci

odată ce

legatele mobiliare au fost

esecutate, posesiunea, averei de moștenire în mânele esecutorului
testamentar nu mai are nici un scop. (Mourlon. IL. 867, in fine.)
Atribuţiile

esecutorilor testamentari.

Art. 916.— Esecutorii testamentari vor cere punerea peceţilor,
dacă sunt și eregi minori, interdiși sau absenți. Ei vor stărui a se face

inventarul

bunurilor

suecesiunei

în presența

lipsa,

eredelui

presumţiv,

sau

în

intervină

ca

să

după ce i sa făcut chemările legiuite.
i vor cere vinderea mişcătoarelor în lipsă de sumi îndestulătoare
pentru plata legatelor. Ei vor îngriji ca testamentele să se esecute, şi

în caz

de

contestațiune

asupra

esecuțiunei,

ei pot

să

susțină validitatea lor.
Ei sunt datori, după trecerea de un an de la moartea testatorului,

a da socoteală

despre

gestiunea

lor. (Art.

392,

454,

461,

472

urm.

714, 730, 919, 1541 C. C. Art. 247 urm. 654 urm. 668 urm. 671,674

urm.

677 urm. Pr. Civ. Art. 1031

C. Fr.)

Art. 918.— Dacă sunt mai

mulţi

esecutori testamentari

care au

primit această sarcină, unul singur va putea lucra în lipsă-le.
Ei vor fi responsabili solidari de a da socoteală de mișcătoarele

ce li s'au încredințat, afară numai dacă testatorul a despărțit funcțiunile

lor și dacă fie care din ei sa

(Art. 910, 1003, 1039 urm.
Art.
punerea

mărginit

1539,

în

919.— Cheltuelele făcute de

peceţilor,

lative la funcțiunile

pentru

sale

inventar,

sunt

în

ceea

ce

i s'a

încredinţat,

1540, 1543 C. C. Art. 1033 C. Fr)
esecutorul

pentru

testamentar

pentru

socoteli și alte cheltueli re-

sarcina succesiunei. (Art.

916, 1547, 1729 $ 1 C. C. Art. 1034 C. Fr.)

723,

901,

') Laurent. XIV. 345.— In codul Olandez (Art. 1055), moştenitorii
pot de asemene să facă să înceteze sezina esecutorilor testamentari, însă

pentru

Bruxelles.

Râpert.

aceasta,

2) Duranton. IX. 397. Pand.
Dalloz.

ei trebue să fie toți de acord.

Fr. Il. 9937.

Disp.

4077,

Laurent.

nota

XIV.

345.

C.

1.

3) Moștenitorul sau legatarul universal nu mai poate însă oferi astăgi
un

alt mijloc

de

asigurare,

precum

ar fi, de es., o cauţiune

ar garanta esecutarea legatelor mobiliare. Demol.

XXII.

care

57. Pand.

Fr. Il. 9936. Troplong. III. 2006. S. Lescot. V.1541. Marcad6. IV. 151.

Art. 912.
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CODUL CIVIL.—CARTEA 1I1.—TIT. I—GAP, V.—S-a VII.—ART. 916.
Mesuri conservatorii.

Esecutorul

Inainte

de a esamina

(Ari. 916

$ 1 şi 2.)

atribuţiunile esecutorilor

testamentar,

1 ate să trebue să punem, ca princip general, deşi cestiunea este controaibă alte pu-versată,

că acești mandatari

nu pot să aibă

alte

teri de cât a- acele determinate de lege. Testatorul nu poate
nate de lege.cuvânt, să acorde

puteri

de cât

decă, sub nici un

esecutorilor testamentari drepturi mai mari, pen-

Controversă-my că prin această întindere

şi lărgire a

restrânge drepturile moștenitorilor,
Este adevărat că testatorul poate

puterilor

lor,

el

ar

ceea ce nu poate să facă.
să dispue
de bunurile sale

aşa precum el înțălege şi voeșşte, însă dacă el n'a usat de această
facultate, el nu poate să aducă nici o jignire proprietăţei pe care
legea o conferă asupra bunurilor sale moștenitorilor sei. (Art.
644, 899 $ 1.) Enumerarea drepturilor şi a însărcinărilor impuse
de Art. 916 esecutorilor testamentar este deci limitativă și puterele ori cărui esecutor testamentar trebue să fie restrânse în
limitele statornicite de lege. |)
Vegherea la
Funcţiunile esecutorului testamentar fiind independente de
eseoutarea sezină, ori ce esecutor testamentar, fie că el are sau n'are sezina,
lui.

trebue să vegheze la esecutarea
necesare în acest scop.

testamentului

şi să iee măsurile

Auperea, peAstfel, de câte ori esistă moştenitori ab intestat minori care
bligatorie de'au încă tutor (Art. 657 Pr. Civ.), interdişi (Art. 454 C. 0),
Aa esis- sau absenţi, adecă nepresenți (Art. 730), esecutorii testamentar
minori, inter- VOr

Ig aaa e (Art.

cere,

adecă

654

urm.

sunt

obligaţi

a cere

Pr. Civ.) punerea

') Laurent. XIV. 332 urm. 365

urm.

IMI$ 491, p. 261. In puterea
p. 625, nota

2), deși

de

la

peceţilor.

Thiry.

tribunalul

*)

IL. 463.

acestui princip,

cestiunea

este

competent

In acest caz, pe-

Mass6-Verge.

vom

controversată,

vedea,

(infră

că testatorul nu

poate să confere esecntorului testamentar dreptul de avinde imobilele, în lipsă de bani sau de mobile suficiente pentru plata legatelor.—Contră. Demolombe. XXII. 84 urm. Aubry et Rau. VI $
711, p.

133.

Demante.

IV.

176

bis VII

urm. Petrescu.

Zest, p. 695.

Trib. Lille, D. P. 1893. 2. 311. Vedi și autorităţile citate în Pand.

Și esecutorul
care n'are seViza i cota
punerea peceților. Controversă,

2)

Fr. Donations. IL. 10,016 urm.
|
Dacă esecutorul testamentar are sezina, punerea, peceţilor este o
mesură de precauțiune în contra lui însuși, ear când el n'are
sezina, această formalitate garantează pe moștenitorii incapabili în
contra dosirilor din partea comoştenitorilor lor sau altor feţe străine.
Demante. IV, 176 bis XII. — Prin urmare, fie că esecutorii testamentari

au

IV. 176

bis XII. Pand.

sau

n'au

sezina,

ek vor trebui

neapărat

să ceară

punerea peceţilor, de câte ori vor esista moștenitori minori, interdiși
sau nepresenți, pentru că această obligaţiune nu este o consecință
a sezinei. Laurent. XIV. 355. B. Lacantinerie. IL. 628. Demante
.

Fr.

11.

9953.

Toullier

D.IIl

(partea 1)

584.—-Vedi însă Demolombe (XXII 102) şi Marcade (IV. Art.
1031,
No. 155), după care Art. 916 n'ar impune esecutorului testame
n-

DESPRE

ESECUTORII

TESTAMENTARI. — ART. 916.

cețile au de scop mai mult garantarea

incapabili

de

cât acel

In caz când nu

interesului

62]

moștenitorilor

al legatarilor.

esistă moştenitori incapabili, esecutorul tes- Când nu e-

tamentar nu este obligat, ci poate să provoace punerea
dacă

interesul

Art. 671

legatarilor

Pr. Civ. chiemând

cere

pe

îndeplinirea

acestei

esecutorul testamentar

sigililor, o pote

formalităţă bili, punerea

la rădi- peceților este

carea peceţilor, ear Art. 674 din același cod chiemândul la facerea inventarului, el trebue să aibă și facultatea de a, cere pu-

nerea peceţilor, pentru că, fără această formalitate, inventarul n'ar
mai înfăţoşa nici o garanţie de sinceritate. Apoi, dreptul esecutorului testamentar de a cere punerea peceţilor mai resultă încă

din $ 4 al Art. 916, căci acest text însărcinându'l

ca testamentul

de a

îngriji,

să fie esecutat, îi conferă prin aceasta, însuși dreptul

de a provoca măsurile destinate la păstrarea mobilelor moştenirei
care constituesc gajul legatarilor. 1)
A doua măsură conservatorie la care esecutorul testamentar Facerea ineste obligat să, proceadă în toate casurile, adecă fie că esistă sau Na

nu

esistă

moștenitori

incapabili

sau

nepresenţi,

este

inventarul

bunurilor moștenirei, ?) care trebue să se facă în presența moștenitorilor presumtivi și a celorlalți interesați prevăduţi de Art.
671, 674 Pr. Civ. (Demolombe. XXII. 62), sau in lipsă-le, după
ce li s'a făcut chiemările legiuite.

Inventarul se va putea face nu numai după

torilor

testamentari,

precum

ar părea

cererea

să resulte din

*

esecu-

Art. 916, dar

încă și după cererea moștenitorilor. (Vedi Art. 668—676 Pr. Civ.)
(Pand. Fr. II. 9959. Mourlon. IL. 871.)
Acest inventar are de scop, între altele, constatarea averei Scopul invende moștenire și determinarea întinderei obligațiunei moștenitorilor — tarului.
faţă cu legatari. Apoi, inventarul mai serveşte încă de bază esecutorului

testamentar

(Art. 916

$ ultim.)

care

are

sezina

Obligaţiunea de a face inventar,

pentru

darea

ca şi acea

de

socotelelor.

a provoca Obligaţia de

punerea, peceţilor, incumbă tuturor esecutorilor testamentar, a- a face înventât acelor care au sezină, cât şi acelora care nu o au, pentru chiar esecu:

că atât punerea

peceţilor

cât şi confecţiunea

inventarului

fiind torilor
care
nau
sezina.

tar obligațiunea punerei sigilelor și a facerei inventarului de cât Controversă.
ca o consecință a sezinei, de unde ar resulta

că

ar fi lipsit de posesiunea 'mobilelor,

aceste

n'ar

avea

esecutorul

care

obligaţiuni.

1) Pand. Fr. II. 9952. Laurent. XIV. 354. Demolombe. XXII. 63.
2) Esecutorul testamentar, a cărui misiune consistă în a veghea
esecutarea

testamentului,

va trebui

să inventarieze

toată

la

averea

defunctului, atât acea mișcătoare, cât și acea nemișcătoare, pentru
că întregul patrimoniu al testatorului este afectat la esecutarea
testamentului. Laurent. XIV, 356. Troplong. III. 2022. Pand. Fr.
II. 9955.— Vegi însă Demolombe (XXII. 62), după care obligaţia
de a face inventarul n'arfi privitoare de cât la mobilele moştenirei.

”
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CODUL CIVIL.— CARTEA MIL—TIT. 1.—CAP.V.—
S-a VII.—ATB, 916.
niște măsuri conservatorii, mandatul
tator îi obligă a face tot ce este

Scutirea obli-

ce ei au . primit de. la tesneapărat pentru a asigura

conservarea dreptului legatarilor. !)
„Mai mult încă, testatorul mar putea

să

scutească,

gațiunci
de torul testamentar de obligaţia de a face inventar,

pe

esecu-

pentru că in-

Controversă. ventarul. fiind baza socotelelor, moştenitorii mar mai avea nică
|
0 siguranță contra negligenței sau rălei sale credințe. Nu se poate
deci admite

validitatea

unei

clause

care

ar

nirea rălei credinți şi a fraudei. ?) (Art. 5.)
Tot

în baza

acestui

princip,

am

avea

vădut,

cu

de

scop

înles-

toată controversa

ce esistă asupra acestui punct, că nici usufructuarul (Art. 540),
nică epitropul (Ari. 391, 395) nu pat fi scutiți de obligaţia de a
face inventar. 3) Nemo potest în testamento suo cavere, ne leges
Alte măsuri

în suo testamento habeant.
Cu

conservatorii, punerea

toate că Art. 916
peceţilor

(L. 55. Dig. Lib. 30, de legatis I.)
prevede

și facerea

numai ca măsuri conservatorii

inventarului,

nu

mai remâne îndoeală

că esecutorii testamentari vor mai putea încă lua, și
de natură a asigura, esecutarea testamentului, precum
luarea unei inscripțiuni asupra imobilelor moștenirei
legatarilor +) (Art. 902 $ 2 şi 1743), provocarea, la
canţă a moștenirei, a renduirei unui curator care să
predarea şi plata legatelor 5) etc.

alte măsuri
ar fi, de es.,
în interesul
caz de vaconsimtă la

Mesuri de esecutare. (Art. 916 $ 3 și).
„ Esecutorul testamentar nu trebue să se mărginească a face
numai acte conservatorii, ci trebue să îngrijească ca testame
ntul
1)

Mourlon. Il. 872. Demante. IV. 176 bis XII. B. Laecanti
nerie. II,
628. Arntz. II. 2126. Laurent. XIV. 356. Thiry. II. 463.
Troplong.
„IL, 2022. S. Lescot. V. 1563. Pana. Fr. II. 9055. Toullier
. D. III.

(partea

I) 584.— Contră. Demolombe.

XXII.

109 şi Maread6

. IV.
155. Vedi și supră, p. 620, nota 2.
Si
*) Pothier. Don. Test. VIII. 227. Pand. Fr. Il. 9958. Laurent.
XIV.
358.
Art.
711

urm.

Thiry. II. 463. Demolombe. XXII.: 63. Grenier. L. 337. Vazeille.
1031, No. 14. B. Lacantinerie: IL. 631. Aubry et Rau.
VI $

(ediţia

a IV-a)

Duranton.

p.

IX. 406.

451,

nota

Demante. IV. 176 bis X. Arntz.

5)

18.— Contră.

Troplong.
III. 2023.

II. 2129. Mourlon.

trescu, Test. p. 762. Vedi argumentele
laarvg în Accolas. IL. p. 576.

ambilor

Vegi Tom. II al lucrărei noastre, p. 157

putea însă să interdică moștenitorilor
Succesiunea sub beneficiii de inventar,
nu interesează ordinea publică, ci este
moștenitorilor. Laurent. IX. 370, 371.

*)

noastre, p. 373 urm.

Pand.

Mareadâ.

IV.

157

Il. 871.

Pe-

S. Lescot. V. 1565.
sisteme

espuse pe

şi 594.— Testatorul ar

sei facultatea de a primi
pentru că acest beneficii
privitor numai la interesul
Vedi și Tom. III al lucrărei

|

Fr. IL. 9964. Laurent. XIV. 359. Demolombe. XXII.
65. Arntz.
Ik. 2126. Duranton. IX. 417. Aubry et Rau.
VI $ 711, p. 135.
5). Duranton. LX. 416. Pand. Fr. IL. 9965, Demolombe.
XXII. 66. Toullier D. III (partea 1) 590.
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semene
cu

ESECUTORII

la, îndeplinire,

obligație

sezina,

acesta

incumbă

cât şi acelor
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renduirei

sale.

atât esecutorilor testamentari

care

nu

o

au,

de

vreme

A-

investiţi

ce

legea

nu

distinge. Esecutorul investit cu sezina aduce însuși testamentul
la îndeplinire, pe când acel care nu are posesiunea mobilelor se
îngrijește şi veghează numai la esecutarea lui, neputând să'l aducă
la îndeplinire,

Dar,
ca

pentru

că

nu deţine nică un

dacă esecutorul testamentar

testamentul

să

fie

esecutat,

el

seu de cât atunci când legatarul
de

această,

mare

esecutare,

de

unde

nu și

poate

a: primi

legatul

D.

P.

84.

Esecutorul
supra

esecuțiunei

2.

de a se îngriji Esecutorul

esecuta

resultă

că

în numele

acestuia,

mandatul nu se poate

de a se folosi stiai

esecntorul

testamentar unui legatar

unui legatar
având

de a preda bunurile moștenirei acelor în drept.
tiers.

al moştenirei. !)

este în posițiune

calitatea de a se constitui mandatarul

pentru

obiect

are sarcina

absent,

(Curtea

din Poi-

166.)

poate

testamentar

testamentului,

însă, la caz de contestatie

să intervie

cu

absent.

numai misiunea,

cheltueala

a

a- Intervenţia

averei feetameta

de moştenire (Art. 919), nu numai în prima instanţă, dar chiarle caz de Pa
şi în apel, *) pentru a susține alăturea cu acei chiemaţi în jude- tamentului.
cată validitatea testamentului. Dreptul de intervențiune este însă
facultativ şi el nu va interveni, cu bună samă, de cât atunci când
intervenţia sa va fi neapărată. (Laurent. XIV. 360. Pand. Fr.
Donations. IL. 9973.)
El poate să intervie nu uumai când se contestă validitatea,
testamentului întreg, dar şi când se contestă validitatea unui singur

legat, destul este ca intervenţia să fie necesară, sau cel puţin
utilă în causă. (Laurent. XIV. 360. Demolombe. XXII. 78.)
Mai mult încă, el ar putea, în unele casuri, să intente sin- Casurile în

gur o acţiune care ar avea

de

mai

fi vorba

cu

samă

atunci

când

ar

scop

esecutarea

deo

testamentulu
care esecutoi,

disposiţiune

făcută

în tar poate să

însuși interesul testatorului, precum ar fi, de esemplu, casul când che

el ar fi dispus ca să i să râdice un monument (comp. L. 17 $
4. Dig. Lib. 35. Tit. 1), sau să se proceadă la slujbe bisericești
pentru odihna sufletului seu (comp. D. P. 87. 2. 64), pentru că
dacă esecutorul testamentar n'ar putea să ice iniţiativa, esecutărei
unor asemene disposițiuni, ele ar remânea, cele mai multe ori,
o literă moartă. *)
1)

Demante. IV. 171 bis 1 şi 176 bis XIV. Demolombe. XXI.

59 şi

103 Vedi şi supră, p. 614.
|
- 2) Dreptul seu de intervenţie ne având de scop de cât un simplu
interes de privighere, nu aduce nici o jignire
principiului celor
două grade de jurisdicție. (Art. 328 Pr. Civ.) Demolombe, XXII. 78.
Pand. Fr. IL. 9970. Laurent. XIV. 360. Comp. D. P.51. 2 2.0.
P.

3)

67.

1.295.

B. Lacantinerie. II. 628.

Aubry

Demolombe.

XXII. SI. Pană. Fr. II. 9981.

et Rau. VI $ 711, p. 135. Arntz. IL. 2197,
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Il.

— TIT.

II — CAP. V.—S-a

VII.

— ART.

916.

Esecutorul testamentar care a dobândit de la testator posesiunea mobilelor poate de asemene să urmărească pe debitorii
moștenireişi să primească atât capitalurile cât şi dobăndile datorite de dânşii (vedi supră, p. 616), însă hotărârea, pronunţată

față, cu dânsul nu

este oposabilă

raoştenitorilor,

pe

care el nu are

mandatul de ai representa. 1) (Art. 1201.)
Afară de aceste casuri escepţionale, esecutorul testamentar
nu are de cât dreptul de a interveni întro acţiune pornită de
alții, nu însă și acel de a esercita acţiunile moştenirei, pentru
că el nu represintă pe moştenitori, spre a le putea esercita

în numele lor. ?) (Vedi supră, p. 608.)
Vendarea
Plata legatelor.

[isecutorul

mobilelor

și plata

testamentar

legatelor. (Art. 916

învestit

$ 3.)

cu sezina mobilelor

testator trebue să plătească, legatele mobiliare

de cătră

lăsate de defunct,

supraveghind numai esecutarea, legatelor de imobile a căror legatari, din causa însăşi naturei obiectului legatului lor, n'au ne-

voe de garanţia pe care

legiuitorul a credut de cuviinţă s'o con-

') Laurent. XIV. 362. — Esecutarea unui testament isbit de o nulitate absolută și de ordine publică nu se poate opune de cătră
esecutorul testamentar moștenitorilor de sânge, dacă aceştia n'au
luat parte

Acţiune

Pauliană

:)

la esecutare.

In asemene

caz,

esecutarea

nu

produce

alt efect de cât a schimba dreptul moștenitorilor; în loc de a
capata însăși averea succesorală, ei dobândesc o simplă, creanță
chirografară contra esecutorului testamentar. Curtea din București.
Dreptul pe 1889, No. 75.
Laurent. XIV. 361. Pand. Fr. IL 9975 urm. Comp. C. Metz. D.P.
65.

2.

127.—Astfel,

esecutorul

testamentar

acțiunea pauliană (Art. 975), spre a cere

n'ar putea

anularea

să

intente

actelor

făcute

de defunct în franda creditorilor sei, pentru că el nefiind representantul creditorilor, nu este însărcinat cu plata datoriilor. Lau-

Intervenţia,
esecutorului
testamentar
în contesta-

țiile dintre
moştenitori
şi cei de al
triile care au
de scop ascunderea frauduloasă a
activului ere-

ditar. Controversă,

vent. XIV. 361. Pand. Fr. Donations. Il. 9978.
Alta este însă cestiunea de a se şti dacă esecutorul testamentar

poate să intervie în contestaţiile dintre moștenitori şi un debitor

al succesiunei sau un detentor al bunurilor de moștenire, când el

vede

că moștenitorul

în

unire

cu

cei de al treile

se

încearcă

a

ascunde activul real al moştenirei în detrimentul legatarilor. Indată ce interesul Jegatarilor este în joc, dreptul de intervenţiune
al esecutorului

testamentar

ca el să se mărginească

nu

numai

se

mai

contestă,

a preveni

însă

pe legatari

unii

ar voi

despre

colusiunea şi frauda proiectată între moștenitori şi cei de al treile
(Duranton. IX. 415. Aubry et Rau. VI $ 711, p. 135. Toullier.
D.
III, partea 1, 591), ear alții merg mai departe, admițând
chiar
intervențiunea directă a esecutorului, soluțiune care este mult
mai
juridică, pentru
că el fiind obligat a veghea
mentul să fie adus la îndeplinire, trebue să
tracțiunea frauduloasă a activului ereditar.
Laurent. XIV. 361. Demolombe. XXII, 79, $.

şi a îngriji ca testapoată împedica susPand. Fr. II. 9979.
Lescot. V. 1574.

DESPRE ESECUTORII TESTAMENTARI. — ART. 916.
fere legatarilor

defunct

au

testamentar

de mobile. ') Dacă legatele mobiliare
obiect lucruri mișcătoare în natură,

de

le va

preda

legatarilor.

(Demol.

XXII.

67.

623
lăsate de
esecutorul
Demante.

IV. 176 bis III.) Dacă defunctul a, lăsat legat o sumă de bani,
ea se va plăti din banii găsiți în moştenire. Dacă însă defunctul
n'a lăsat bani în numerar, sau a lăsat sumi neîndestulătoare, el
va cere ca averea mobilă ?) să fie silnic vâudută prin justiţie,
pentru ca cu banii prinși din această vândare să poată plăti legatele

mobiliare.

Esecutorii
Dreptul de a provoca vândarea mobilelor nu aparţine de cât care.
pot proesecutorilor învestiţi cu sezina, pentru că numai ei sunt însărci- voca vândarea mobilelor.
naţi cu plata legateior. *)

') B. Lacantinerie. IL. 628, Laurent. XIV. 369. Pand. Fr. Donatious
Il. 9997. urm. Demolombe.

XXII.

ontroversă.

67.

*) Esecutorul testamentar nu poate nici întrun caz să provoace vân- Ven darea idarea imobilelor, chiar dacă banii prinși din vândarea averei „mobilelor.
mișcătoare n'ar ajunge pentru plata legatelor, căci legiuitorul vor-

“0"70Yers4

bind numai de vândarea, averei mişcătoare, prin aceasta însăși a
înţăles a esclude imobilele. Laurent. XIV. 364. B. Lacantinerie.
II. 631. Marcad€. IV. 156. Demante. IV. 176 bis IV. Pothier.
Don. Test. VIII. 219. Duranton. LX. 410, 411. B. Mouillard asupra
lui Grenier. III. 331, nota e. Aubry et Rau. VI. $ 711, p. 134,
nota 19. Pand. Fr. II. 9986. Vedi şi supră, p. 620, nota 1.—Contră.
Demolombe. XXII. 74, 77. Troplong. III. 2025. S. Lescot. V. 1575.
Mass6-Verg€. III. p. 262, nota 25. Vazeille. Art. 1031, No. 12.
Toullier. D. III. (partea 1) 593. Accolas. II. p. 578.
Esecutorul testamentar n'ar putea să provoace vândarea imo- Testatorul nu

bilelor, chiar dacă acest drept i-ar fi fost anume conferit de

tes- poate să con-

tator, pentru că, precum am vădut supră, p. 620, puterile esecutorului testamentar fiind limitativ determinate de lege, trebue să
fie restrânse în limitele prevădute de Art. 916. Laurent. XIV. 365
urm. B. Lacantinerie. II. 631.-— Contră. Demante. IV. 176 bis VII.
Demolombe. XXII. 90 urm. Troplong. III. 2026. Pand. Fr. Il 9987
urm. Duranton. IX. 411. Petrescu. Zest. p. 695. Aubry et Rau.VI.
$ 711, p. 133. Tot în acest din urmă sens este și jurisprudența.
Vedi D. P. 47.2. 209. D.P. 48. 1.188.
In baza acestui princip, trebue să decidem că un testator străin
n'ar putea să confere esecutorului testamentar, conform legei sale

personale, dreptul de a vinde imobilele situate în România, pentru
că o lege străină nu poate sâ modifice regimul proprietăței din
ţara noastră. Statutul teritorial va ţinea deci în frâu statutul per-

sonal al străinului. Laurent.

*)

şi supră,

Drept internațional. VII.

110. Vedi

p. 610.

Demante. IV. 176 bis XIII. Mourlon. 1] 872. Comp. D. P. 79. 2. 100.
— Contră. Demolombe, XXII. 103. Dacă dreptul de a provoca
vândarea imobilelor s'ar conferi și esecutorilor testamentari neînvestiți cu sezina,

așa

precum

susține

Demolombe

(XXII.

103),

banii prinși din vândare nu se vor încredința lui, ci vor fi depuşi
la casa

de

consemnaţie,

pe când esecutorul

învestit

cu sezina

va

primi direct banii prinși din vendarea mobilelor, spre a plăti cu
ei legatele mobiliare. Laurent. XIV. 348. Arntz. IL. 2130. Mourlon.
II. 868. Duranton. IX. 412,

„unu; testa
mentar dreptul de avinde imobilele.
“0r0verse
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CODUL CIVIL.— CARTEA

lata legatese

Esecutorul

facec

PR

consimţămân.telOr

E

III.
— TIT. 11.— CAP. V.—S-a VII.
— ART. 916.

testamentar nu poate să proceadă
.
y

fără, participarea

moștenitorului

tul acelor în care are interes. a le contesta.
drept sau cu

.

sau

In N caz. de oposițiune
a.

voe justiței. lor, plata se va face cu autorisaţia Justiției.
av plăti un legat fără aprobarea acelor în

justiţiei sar

moștenitorilor

espune

la o acţiune

oră legatarilor

la plata, lega3

|

în

care

universal

din

partea

1) Esecutorul care
drept sau ordinul

responsabilitate

universali

.

a legatarului

ar

din

partea

pretinde

că

le-

gatul nu trebuea plătit pentru că era nul.
|
Venţlurea moCeea ce am dis în privinţa plăţei legatelor este aplicabil şi
bilelor.
vendărei mobilelor, care la urma urmei, se face tot în socoteala
moștenitorilor sau legatarilor universali, fiind că ei sunt proprietarii averei de moștenire. Prin urmare, vândarea mobilelor se va
face, ca şi plata legatelor, cu consimțământul acelor în drept,
sau cu voea justiției. 2)
|
Dacă nu este nevoe de u se vinde toate mobilele moștenirei,
moștenitorii sau legatarii universală vor hotări bunurile care trebue
să se vândă și care trebue să se păstreze în natură. 5
Moștenitorii ar putea chiar să impedice vândarea oferind
esccutorului testamentar banii suficienți pentru esecutarea testamentului. +
Cererea de
Din împrejurarea că esecutorul testamentar investit cu se-

atului mo. Zina mobilelor este însărcinat

biliar se face trebui

să

conchidem,

precum

cu

plata legatelor

mobiliare

se

decide

5)

de

unii

că,

mar

cererea

.
aj.
mostenitraoru-de punere aîn posesiun
e sau de predare a, legatului u mobiliar
tre-

lui sau ega- bue să se faca în contra
arului onl-

lui,

pentru

VErsal.

Controversă.

că

esecutor
ul
,

testame
ntar
Ă

1) BB. [acantinerie. IL. 698. Laurent. XIV. 369. Demotombe. XXII. 68.
Aubry

et Rau. VI $ 711, p. 138. Troplong. III. 2003. Mourlon.
II. 868. Arntz. II. 2130. Demante. IV. 176 bis III. Pand. Fr. II.
9999. Duranton. IX. 413. Pothier. Don. test. VIII. 228,
2) Laurent. XIV. 363. Demolombe. XXII. 7. B. Laeantinerie.
II. 628,
Mourlon. IL. 868. Demante. IV. 176 bis [IL. Arntz. JL. 2130.
Pand.
Fr.

ÎL. 9943,

9982. Pothier. Don. test, 218.
|
2) Demolombe. XXII. 73. B. Lacantinerie. II. 628. Pand.
Fr. Il. 9983,
*) Laurent. XIV. 363. Troplong. IIL. 2024, Demolombe. XXII.
73. Pand.
__Fr. IL. 9983. Pothier. Don. test. VIII. 218.
”) Intw'un sistem se susține în adevăr că, din causa
sezinei esecutorului testamentar, legatarii. unei sumi de bani sau
a unor
mișcătoare pot să ceară predarea legatului de la esecuto obiecte
rul testamentar

investit cu sezina

mobiliară.

Aubry

et Rau.

VI

$711,p.
138. Toullier. D. III (partea I) 553. Pothier. 0p. cît.
245. In acest
sistem se admite însă că predarea legatului mobiliar
se poate cere

și de Ja moștenitori sau legatari universali. remănând
să
pue în

causă

pe esecutorul

ca aceştia

testamentar investit cu sezina.

Vedi
Aubry et Rau. VI, loco ct, nota 32.
— După
predarea legatului mobiliar ar putea fi cerută Grenier (III. 338),
atât de la moştenitor
sau legutar universal cât şi de la esecutorul
testamentar învestit
cu sezina.
|

DESPRE

ESECUTORII

TESTAMENTARI.

— ART. 916.

fiind însărcinat numai cu esecutarea materială a
său cu predarea de fapt a legatului, posesiunea
de drept care implicăși aprobarea lui nu poate fi
de la moștenitor sau de la legatarul universal care

esecutorului testamentar de a plăti legatul. 1)
Cererea de punere în posesiune sau în predare

făcută în contra
face

ca

dobânda
nu

este

să

esecutorului testamentar

curgă

datorinduse
pus

procentele

numai

în

favoarea

când

este

debitor

a legatului Cererea fă-

legatarilor,

datoreşte

o

deși

însărcinat

cu

este: însă debitorul lor. 2)
Tot prin aplicaţiunea principinlui

nu

disposiţianei,
sau predarea,
cerută de cât
vor da ordin |

fiind deci iregulară, nu cută în con

cât în virtutea unei cereri în judecată (Art.
testamentar,

6a7

pentru

că nului testa-

de la punerea în intârdiere, debitorul menta

în întârgiere,

că esecutorul

-

al legatului,

trebue

sumă

de

1089),
plata

de

un,

'dovenda

şi am vădut Controversă.
legatelor, nu

că esecutorul

să decidem

bani,

că

primit un legat de la testator, el mar putea săl iee

testamentar „Esecutorul
dacă

din

el ar fi care este în

mobi- același timp

lele a cărei posesiune i-ar aparținea, ci că el va fi nevoit, ca Oră
oate să rece alt legatar, a cere predarea lui de Ia, moștenitori sau legatarii
ție peeaul
universali, care sunt debitori ai Jegatelor. 3)
|
bilele asupra
Plata

Esecutorul

testamentar

cărora

troversă,

neavând

şi neputând

să aibă de cât

puterile ce'i conferă legea, nu are misiunea de a plăti
se îngriji de plata datoriilor testatorului, pentru că el

sau de a,
mare de

cât o sarcină, şi anume acea de a plăti legatele mobiliare sau
de a se îngriji ca ele să fie plătite, după cum
el are sau nu

are posesiunea

averei

mişcătoare.

Esecuţiunea

testamentară,

ne-

având deci nici un raport cu plata datoriilor, 4) creditorii succesiunei vor acţiona pe moştenitori sau pe legatarii universal ori
cu titlul universal (Art. 897), ear nu pe esecutorii testamentari,
pentru că deși. ei deţin averea mişcătoare a, defunctului, care este
gajul creditorilor sei (Art. 1718), totuşi ei o deţin în calitate
de depositari, și ca atare, nu represintă pe moștenitori. *)
') B. Lacantinerie. 11. 628. Pand. Fr. II. 10002. Laurent. XIV. 370.
2)

Demolombe XXII. 70. Vedi şi supră, p. 513, 534 și G6I6,
Laurent. XIV. 371. Demol. XXII. 70. B. Lacantinerie.

1]. 628.

“Pand. Fr. II. 8970, 10004.— Contră, Pothier. Don. test. 225.. Comp.
Aubry et Rau. VI. $ 711, p. 138, $ 718, p. 156 și $ 720,p. 160.

2) Demolombe. XXII. 7]. Pand. Fr. IL.

=

n:

*)

Contră.

'Toullier. D. III. 542. Aubry et

10005. Laurent. XIV. 47.—
Rau.

VI

$

718,p.

Dumoulin dicea în această privinţă foarte bine că datoriile

156.

sunt

o sarcină a moștenirii, ear nu a testamentului. Debita non Sunt
onus testamentorum. Vegi Demolombe. XXII. 75 și: Curtea din București. Dreptul pe 1888, No. 21, p. 167.
|

“C.

Bucureşti. Dreptul

Demolombe.

XXII.

pe

1888,

75. Maveade.

el are

sezina. Con-

datoriilor.

No.

21,

Laurenţ.

IV. 156.bis. B.

XIV.

372,

Lacantinerie,

373.

II.

628

CODUL

CIVIL.— CARTEA III.—TIT. I1.—0CAP. V.—S-a VIL—ART.

Testatorul nu

Esecutorul testamentar nu va plăti datoriile mobiliare chiar când

boăte da el ar fi fost însărcinat

de testator cu plata lor, pentru

916.

că el având

cutorului tes- pumai misiunea de a, îngriji ca testamentul să fie adus la îndemeet
e plinire, datoriile sunt cu totul străine de ultima voință a detunc-

riile mobili-tului şi nu au nică un raport cu esecutarea testamentului. )
Controvărsă.
Fsecutorul testamentar ar putea să fie constrâns la plata,
datoriilor numai atunci când creditorii ar fi făcut o poprire în

mânele lor care ar fi fost validată (Art. 455

urm. Pr. Civ.) sau:

când însuși moștenitorii ar cere ca ei să facă această plată.
(Pand. Fr. Ii. 10,008. Demolombe. XXII. 75.)
Plata datoDacă esecutorul testamentar nu poate să esecute testamentul

rilor cu in din causa esistenţei unor datorii, fiind că legatele
tiției.

Datoriile

— de

cât

din

ceea

ce

a remas

poate să chieme în judecată
autorise a plăti datoriile. *)

după

plata

nu se plătesc

datoriilor

pe moştenitori

(Art.

849),

el

pentru ca justiţia să]

Nici odată însă, el nu va putea să le plătească sine herede,

Ste tii afară de casul când ar fi vorba de niște datorii mici şi urvoea justiţiei. gente, precum ar fi, de es., salariul datorit servitorilor sau chel-

Controversă-ţuelele ultimei
|
Datoriile

boale

ori

de îngropare, datorii privilegiate (Art.

1729), pe care esecutorul testamentar le plătește mai în tot-deauna sub respunderea sa personală. ?)
Cât pentru datoriile contractate de însuşi esecutorul testa-

ae uactale mentar

cu

ocasiunea

esecuțiunei

testamentului,

precum

ar

fi

testamentar. cheltuelele făcute cu ocasiunea punerei şi râdicarei peceților,
facereă inventarului, vendărei averei mișcătoare etc., se înțălege
că el are calitatea de a le plăti, ca unul ce lea făcut, remănând că ele se fie puse apoi în socoteala moştenirei (Art. 919,
1547) și să fie controlate, şi la nevoe, chiar reduse, după cere-

rea moștenitorilor. £)

631, în fine Pand. Fr. II, 10,007. Demante. IV. 176 bis V. Duranton. IX. 414. Mourlon. Il. 869. Aubry et Rau. VIŞ 71, p.
„135 şi 138.— Contră. 'Troplong. III. 2004. S. Lescot. V. 1572,
Dreptul vechiii francez nu făcea nici o deosebire între datorii şi
legate, și Pothier (VIII. 228) le pune pe aceeași linie, soluţiune
care n'a fost admisă în dreptul modern, unde esecutorul testamentar învestit cu sezina nu este obligat de cât ia plata legatelor,
nu însă și a datoriilor, care sunt o sarcină a bunurilor. Aubry
et

Rau. VI $ 711, p. 138, nota 33. Laurent. XIV. 379,

') Laurent. XIV. 374. Demolombe. XXII. 88. Pand. Fr. IL. |
10,011.
B. Lacantinerie. Il. 631.— Contră. Troplong. III. 2026. Coin-Deli
sle.
Art.

*)

1031,

No.

6. Pothier.

Mourlon. II. 869, Demante.
Demolombe. XXII. 75.
3) Demol. XXII. 75. Demante.
Duranton. IX. 414. Troplong.
*) Laurent. XIV, 372, in fine.
nations. IL. 10012. Marcadâ.

Don.

test. VIII,

IV. 176 bis V.

294,

Pand.

Fr.

Il.

10,008.

IV. 176 bis V. Toullier. D. III. 591.
III. 2004.— Contră, Laurent. XIV. 372.
Demolombe. XXII. 76. Pana. Fr.DoIV. 156 bis.

DESPRE ESECUTORII TPESTAMENTARI. — ART. 916, 919.
Socoteala gestiunei eseculorului testamentar.
$ ultim și 919.)

(Art.

629
916

Esecutorul testamentar care a fost învestit cu posesiunea,
mobilelor 1) este obligat, ca ori ce mandatar (Art. 1541), la încetarea

posesiunei

sale,

2) a da

socoteală

moștenitorilor,

sau

le-

gatorilor universali, sau curatorului, în caz de vacanță a moștenirei, 3) despre întreaga, sa gestiune, dovedind cu acte justificative
ceea ce el a primit și a cheltuit.
EI va

trebui

să

deie

socoteală

despre

gestiunea

sa,

chiar Scutirea de

dacă ar fi fost scutit de această obligaţiune, asemene clausă 13. Gece
fiind nulă, ca una, ce ar înlesni frauda şi reaua credință a eseversă.
cutorului testamentar. Tribunalul de Ilfov a admis, cu toate acestea, validitatea unei asemene clause, dicând: „că testatorul care
putea lega esecutorului testamentar
reliquatul gestiunei sale,

poate de. sigur să facă și mai puţin, adecă să] scutească de obligaţia de a, da socoteală, afară numai dacă ar esista dol vădit din
partea.“ 4) Testatorul putea, ce e dreptul, să lese, în lipsă de
reservatari, toate mobilele sale esecutorului testamentar, însă fiind
că el

le-a

lăsat moștenitorilor

sau legatarilor

sei,

dreptul

proprietate nu poate fi în mod arbitrar. impedicat prin
esecutorului testamentar de a da samă de gestiunea sa,
mai

mult

cu

cât acest mandatara

fost

rânduit

lor de

scutirea
cu atât

în interesul

lega-

tarilor, și interesul lor se opune ca gestiunea lui să fie scutită
de ori ce responsabilitate. Socoteala fiind baza ori cărei gestiuni
străine, scutirea de a da samă trebue să fie lipsită de ori ce

1) Cât pentru esecutorul care n'a avut sezina, el nu dă nici 0 soco- Esecutorul
teală, fiind că el nu are nici

Laurent.

2)

XIV.

385.

o gestiune. Thiry.

Demolombe. XXII.

59, 102,

IL. 463,

în fine. Ce na

112. Arntz.Il. 2132. nu aă nici o

Maread6. IV. 155. Demante. IV. 176 bis 1 și 176 dis XIV. Pand,
Fr. Donations. IL, 10072.
Esecutorul testamentar trebue să deie secoteală la încetarea sezinei,

adecă, în regulă
testatorului, sau

generală, după trecerea unui an de la moartea
din diua descoperirei testamentului, ori din acea

a încetărei pedicei care făcea cu neputinţă punerea sa în posesiune. (Vedi supră, p. 618.) Dacă funcțiunea esecutorului testamentar

n'ar fi încetat

încă

la

espirarea

sezinei,

n'ar fi fost pe deplin esecutat, el va

pentru

continua a

că

testamentul

îngriji înainte

ca

testamentul să fie esecutat, fără a da însă nici o socoteală, pentiu că esecutorul care nu mai are sezina nu mai are nici 0 ges-

tiune. Laurent. XIV. 385. Thiry. II. 463.
Demolombe. XXII. 113. Pand. Fr. 11. 10074. Duranton. LX. 492.
Toullier. D. III. (partea I) 599. Arntz. II. 2132.
+) Dreptul pe 1892, No. 59, p. 472.— Precum vedem, tribunalul își
3)

întemeează părerea sa pe argumentul, pe care Pam mai combătut
odată supră, p. 615: qui potest plus, potest et minus. (L, 21. Dig.

Lib. 50. Tit.

17.

socoteală,

630

CODUL

CIVIL.
— CALTEA.

HL.—PIT.

I.—CAP.

efecte, pentru că asemene clausă este
și bunelor moravuri. 1) (Art. 5.)
Tot

în baza

acestui

princip

am

V.—S-a

VIL.—ART.

contrarie
vădut

916, 919.

ordinei

publice

că epitropul nu poate

fi scutit de obligaţia de a da socoteli. ?) (Art. 415.)

|

Socoteala presentată de esecutorul testamentar va cuprinde
pe de o parte averea găsită în moștenire şi sumele încasate de
la diferiții debitori ai defunctului, ear pe de altă părte, banii ce

el a

întrebuințat

la plata

(Duranton. IX. 420.)
Art

919.

legatelor și la alte

cheitueli

legitime.

|

In privința cheltuelelor făcute de esecutorul testamentar cu
ocasiunea punerei peceţilor, facerei inventarului, vendărei averei

mişcătoare, predărei socotelelor și altele relative la mandatul seu,
avem Art. 919 care le pune în sarcina moştenire. (Art. 723, 901.)

Esecuţiunea testamentului fiind, în adevăr, o funcţiune gratuită (vedi supră, p. 609), îndeplinirea misiunei sale nu trebue săi
aducă nici o pagubă. 5) De aceea, el are drept la restituirea cheltuele-

lor legitime făcute de dânsul cu ocasiunea esecutărei mandatului
Inesactitate
de text.

Așa, dar, cheltuelele relative

mentar

sunt, după

Art.

919,

seu,

la funcțiunile esecutorului testa-

în sarcina

moștenire.

4) Aceste cu-

vinte war trebui însă să fie luate ad litteram, pentru că 0 distincţie devine neapărată de câte ori testatorul a, lăsat moștenitori
reservatari. In adevăr, de câte ori cheltuelele făcute de esecutorul

testamentar au folosit moştenirei întregi, adecă atât
și părţei disponibile, precum sunt cheltuelile pentru

tru inventar,

pentru

îngroparea

socoteala moștenirei, conform

defunctului

etc.,

Art. 919, pentru că

reservei cât
peceţi, pen-

ele vor

fi în

ele au folosit

') Laurent. XIV. 386. Thiry. IL. 463.B. Lacantinerie. IL. 631. Mouclon.
II. 871. Mareade. LV. 158. Pand. Fr. II. 10089. Demolombe. XXII
119. Grenier. III. 337. Mass6-Verge. III, p. 258, nota 9. Demante.
IV. 176 dis XI. Petrescu. Test. p. 702.— Contră. Aubry et Rau.
VI $ 711, p. 139, text și nota 40. Toullier. D. III (partea 1) 604.
Pothier. VIII. 229. Accolas. II. p. 579, 580. Arntz. II, 2133. Troplong.

III. 2028.

Duranton.

2. 155. Sirey 65. 2. 285

IX.

406.

şi Repert.

C. Douai

şi Nîmes.

D. P. 46.

Dalloz. Supplem. Toi. V. Disp.

1008, nota 1, Comp. și Tribun. Ilfov sub președ. d-lui C. Dâmbo-

viceanu (sentința mai sus citată). Dreptul pe 1892, No.
59.
>) Vedi Tom. II al lucrărei noastre, p. 225, text și
nota 2. Vedi și
Art. 37, partea III, cap. 21, din codul Caragea,
după
pulnu putea fi scutit de a da samă. Comp. Art. 314, care epitro315 din codul
. Calimach (238 Austriac).

*)

Et sit îniquum,

damnosum

Lib..29. Tit, 3.)
*) Esecutorul testamentar

țiunea sa ar putea

însă

esse cui ue 0fficium

suum.“

(L. 7. Dig.

due
off
sun.
(+ 1.
Dig
care ar cădea în acţiunea sau interven-

fi condamnat

la. cheltuelele

procesului,
dacă s'ar dovedi că el a lucrat întrun spirit
de
şicană
sau cu o
ușurință culpabilă. (Coinp. Art. 140 Pr. Civ.) Aubry
et Rau. VI $
711, p. 185. Demolombe. XXII. 110. Laurent.
XIV. 387. Comp. şi

Curtea, din Bourges. Râpert.

Dalloz.

Disp.

4116, nota 2.
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mesei întregi. De câte ori însă asemene cheltueli
au fost făcute
numai în interesul legatarilor, pentru a asigura
plata legatelor,
după cum se întâmplă în deobște, ele nu vor
fi în sarcina mesei
ereditare, ci numai în sarcina, părţei disponibile,
pentru că reserva nu poate nică într'uu chip -fi micșorată
nici prin legate,
nică prin cheltueli accesorii făcute pentru esecutarea
acestor legate.!)
Socoteala esecutorului testamentar se va da moșten
itorilor
sau legatarilor, fie de bună voe, fie prin justiţie.
|
Dacă ea nu se dă de bună voe, ci prin justiţie,
tribunalul Tribunalul
competent

este acel

al. pâritului, adecă al esecutorului testamentar, cooupbetent:
conform principiului general: actor sequitur forum
vei (Art. 58 Art. 58. Pr.
Pr. Civ.), ear nu acel al locului în care s'a deschi
s moştenirea
Ci.
(Art.

63 $ 1), pentru că nu este vorba în specie
de esecutarea,
disposiţiunilor cuprinse în testament, fiind că
predarea, socotelelor

nu este de cât în mod indirect relativă la esecutarea.
testamentului, de vremece această esecutare este un fapt
îndeplinit. ?)
Despre: modul

de acțiune al esecutorilor testamentari
sabilitatea lor. (Art. 918.)

şi respon-

Esecutorul testamentar fiind, după cum am vădut, un
Responsabidatar, trebue să fie responsabil atât de culpa cât şi de negligmanenţa
litatea esesa. (Art. 1540.)

Această responsabilitate resultă atât: din obligaţia testamentar.
de a da socoteli (Art. 916 $ ultim şi 918) cât şi din
împrejurarea, că el trebue să fie capabil de a se obliga. (Art. 913—9
15.)
In adevăr, dacă esecutorul testamentar n'ar fi responsabil,
nimine

n'ar avea acţiune în contra, lui, și legea n'ar mai cere ca
fie capabil de a se obliga. 3)

el să

Această responsabilitate nue restrânsă numai la esecutorii
care având sezina au și gestiunea averti, ci se întinde
la toţi

esecutorii testamentari în genere, .pentru că cu toţii au
misiunea
de a se îngriji ca testamentul să fie adus la îndepl
inire. 4)
Ei sunt responsabili nu numai de dol, dar şi de culpa
co„_

') Pand. Fr. Il. 10081. Laurent. XIV. 387. Demol. XXII. 116.
Mourlon.
*)

IL. 865.

Demante.

Laurent.
long. II.
nota a.—
Lescot. V.
Art.

2) Pand.
XXII.
P.

55.

IV.

179

bis. Maread6.1V.

165. S. Lescot. V. 1590.

XIV. 388. Duranton.
IX. 492. Pand. Fr. [| 10076. Trop2029. Duvergier asupra lui Toullier. III (partea, I) 603,
Contră, Toullier, loco ciț. Demolombe. XXII, 114. 5,
1578. V. 1578. Vazeille. Art. 1034, -No. 2. Coin-Delisle.

1031, No.

9.

Fr. II. 10,053. Thiry. II. 464. Laurent, XIV. 375. Demolombe.
109. Aubry et Rau. VL. Ş$ 711, în fine, p. 139. Cas. Fr.
D.
1. 371.

+) Laurent, XIV. 377. Thiry. IL. 464. Curtea Paris. D. P. 52. 2. 46,
al
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III. — TIT. UI. — CAP. V. — S-a VII—ARIT. 918.

misă în esecutarea mandatului

de la mandat.

Respunderea

*) (Art. 1539,

Astfel, esecutorul

lor, aplicându-se în totul principiile

1540.)

testamentar

|

învestit

cu sezina mobilelor ar

esecutorului putea,fi declarat responsabil cătră legatari de insolvabilitatea debicătrălegatari.torilor

moștenirei

pe

care

el ar

fi neglijat

de

a urmări,

sau de

prescripţiile ce el ar fi îngăduit să se îndeplinească prin inacţiunea, sa, pentru că sumele datoriţe de debitorii moştenirei pot,
în lipsă de alte fonduri, fi necesare la plata legatelor. ?)
Casul când
Se poate întâmpla ca testatorul să fi renduit mai mulți e-

testatorul2 secutori

testamentari

mulți esecu- mândat.

Pentru

(Art.

910)

a cunoaşte

modul

montari Și și responsabilitatea, fie cărui din

toți au pri- testatorul

a despărţit funcțiunile

şi

că toți să fi

primit acest

de a'şi esercita funcțiunile ler

ei, trebue să distingem: 1” sau
lor, conferind

fie cărui din ei o

mit mandatul aţribuţie specială, şi în asemene caz, fie care trebue să-se miăr-

ginească în limitele funcţiunei sale, nefiind responsabil de cât de
gestiunea sa, ear nu şi de administrațiunea celorlalți. Dacă el
însă a întrecut atribuţiile sale, el va fi responsabil, ca ori ce
mandatar care a păşit peste limitele mandatului seu. 5) 20 Sau
testatorul n'a despărţit funcțiunile esecutorilor testamentară şi în
asemene caz, fie care va putea lucra singur, în lipsa celorlalţi, $)
fiind cu toţii respungdători solidară de a da socoteală de mobilele
ce li s'au încredinţat. (Art. 918.)
Posibilitatea ce are unul din esecutorii testamențari de a luera
în lipsa celorlalţi are de scop neintârgierea operaţiunilor, ear responsabilitatea lor solidară are de scop supravegherea lor mutuală. Din textul Art. 918, care constitue o derogare la dreptul
comun, 5) resultă însă că responsabilitatea solidară nu apasă. de
1)

Respunderea

2?)

esecutorului

Comp. Demolombe. XXII. 109. Laurent. XIV. 376. Thiry. IL. 464. Pand.
Fr. Îl. 10054. B. Lacantinerie. II. 628, în fine. Cas. Fr. şi C. Paris.

Râpenrt. Dalloz. Disp. 4100, nota 2 şi D. P. 52. 2. 46.
Laurent. XIV. 350. Thiry. II. 463. Pand. Fr. IL. 10061.—Vedi însă

Troplong. III. 2002 şi Demolombe. XXII. 56, după care esecutorul

cătră moştenitori. Con=

testamentar ar fi responsabil chiar cătră moștenitori de insolvabilitatea debitorilor pe care el nui ar fi urmărit Ia timp, părere

troversă.

care este prea absolută, pentru că esecutorul testamentar nu este
representantul lor, nici are -misiunea de a apăra interesele lor, Veţi

5)

Pand. Fr. Donations. IL. 10,061.
e
Pand. Fr. IL. 10067. Demolombe. XXII. 36. Laurent. XIV. 380. Thiry,

Il. 464.

*) Vegi

Arntz.

IL. 2134,

Cas. Rom. Bulet.

Sa I (anul

1881, No. 40.— Dacă însă testatorul

1881),

un esecutor testamentar să nu. poată lucra

gestiune

nu vor putea,

„ Laurent, XIV. 379,
*) Art. 918 este în adever

fi făcute

p.

297

și: Dreptul

fără

altul,

actele de

de cât în comun. Mourlon.

o derogare

pe

a manifestat intenţia ca nici

|
de la dreptul

ă
comun,

II. 874.

pentru

„că, după Art. 1543, de câte ori s'au constituit prin același 'act mai
mulți mandatară sau procuratori,nu esistă solidaritate între dinşii
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cât asupra esecutorilor testamentari învestiţi
cu sezina mobilelor, 1)
şi nu are de obiect, întreaga gestiune, ci numai
socoteala mobi-

lelor ce li sau încredinţat. 2)

Pănă acum am presupus că testatorul a rânduit
mai mulţi €e- Casul când
secutori testamentari şi că toţi au primit manda
tul lor. Ce trebue din mai mulți
să decidem în caz când fiind renduiți mai mulți
esecutori testa- tamentari umentari, fără ca
primit,

atribuţiunile

ear alţii au

incapabili?

lor să fi fost

refusat această,

sarcină,

despărțite, unii au mă a primit

sau

parte din ei sunt refusat man-

Cestiunea este controversată: unii susțin că refusul datul
lor.
sau incapacitatea unuia din esecutori testamenta
ri face

ca esecuțiunea să nu poată avea loc, pentru că testa
torul n'fiar
înțăles
a rendui mai mulţi esecutori testamentari de cât
sub condițiunea, ca
cu toţii să primească mandatul lor, voind o esecu
ţiune colectivă şi ne
avend încredere în fie-care esecutor în parte,
ci numai în toate
persoanele pe care el le-a rânduit pentru aduce
rea la îndeplinire
a ultimelor sale voinți. 5) (Argument din Art, 1516.
)
Alții, mai puţin riguroși, admit că acei care
au acceptat
mandatul de esecutori testamentari vor putea
să lucreze, însă
numai în comun, adecă cu toţii la un loc, unul
neputând administra pentru ceilalți, de cât atunci când toți
ar fi acceptat.
(Marcad€. IV. 164.)
|
|
Ambele păreri sunt însă inadmisibile. In adevăr,
cea dintâi
se întemeiază pe presumţiunea, că testatorul n'a
voit de cât o esecuţiune colectivă, sub condiţiune ca toți să prime
ască mandatul
lor, presumţiune care nu numai nu resultă din lege,
dar care este
contrarie voinţei testatorului, căci probabil el a rându
it mai mulță
esecutori testamentari spre a fi sigur că va avea
unul macar, şi

tocmai,

în asemene

caz,

el nu

va

avea

nici unul,

pentru

că cu
cât vor fi mai mulți esecutori testamentari, cu atât proba
bilitatea,

de refus din partea unora va fi mai mare.
Judecătorii nu vor
admite deci o esecutare colectivă de cât atunci când
din testament ar resulta în mod neîndoelnic că aceasta
a fost intențiunea,
testatorului.
Cât pentru părerea, lui Marcad6, ea este de aseme
nea inadmisibilă, pentru că Art. 918 nu dice: dacă toți
esecutorii au acceptat etc., ci dacă sunt maj mulți esecutori testa
mentară care au

1)

de cât numai atunci când eaa fost anume stipulată.
Laurent.
380. Mareade. IV. 163. Mourlon. II. 866. Arntz.
IL. 2134.

Mareade.

1V.163,

în fine. Pand.

Laurent. XIV. 380. Thivy.

*)

p. 582.

B. Lacantinerie.

Fr, II. 10069. Demolombe. XXII. 39.

LI. 464. Troplong. III. 2041. Acollas.

II. 630,

XIV.

sn fine.

II.

Pand. Fr. Il. 10068. Thiry. Il. 464. Acollas. II.
p. 582. Demuol.
XXII. 39. Laurent. XIV. 380. Duranton, IX. 423.
Troplo
2041. Demante. 1V. 178. Marcade. 1V. 163.B. Lacantinerie ng. III.
. Il. 630.
%) Duranton. IX. 423. Delvincourt. IL p. 375, nota'7
asupra p. 100.

Vegi și Mourlon. II. 875.
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V. Sa VIL—ART.

917.

primit această sarcină. . Prin urmare, fie că toţi esecutorii testamentari au acceptat mandatul lor, fie că unii numai au acceptat,

ear alţii au refusat, în ambele ipoteze, Art. 918
" Incetarea funcțiunei

esecutorului

este aplicabil, *)

testamentar.

Art. 917.— Dreptul (sau mai bine dis sarcina) esecutorului testamentur nu trece la eredii sei. (Art. 1552, 1559 C. C. Art.1032 C. Fr)
Moartea, eseCa ori ce mandat în genere (Art. 1552 $ 3), sarcina esecutorului tes- cutorului testamentar se stânge cu moartea lui şi nu trece la
"moştenitorii sei. Moștenitorii esecutorului testamertar vor observa
însă

prescripțiile

pre moartea
de

ceea ce

Art.

1559,

esecutorului
împrejurările

înştiințând

testamentar,
reclamă

pe

părţile înteresate des-

şi îngrijind

pentru

pănă

ca

esecutarea

că

sarcina

atunci

testamen-

tului să nu fie compromisă. 2) Ei vor da de asemenea socoteală
despre esecutarea începută de autorul lor. (Marcad. IV. 162.)
Casul când

Legiuitorul

presupune

sarcina a fost țestamentar a fost
Jităței unei căci dacă

conferită

ea ar fi fost

în

Art.

unei

conferită

917

anume
calităței

de esecutor

persoane determinate,
unei persoane,

de es.

persoane. procurorului cutărui tribunal, primarului cutărei comuni, sau decanului avocaţilor etc., esecutarea testamentară nu va înceta prin
moarte, pentru că, în asemenea casuri, ea nu era, încredințată

gt? peause

persoanei care sa sevârşit din viaţă, ci calităţei sale de procuror,
de primar sau de decan al baroului, care nu moare nici odată,
ci trece la altul. 3)
|

ale esecaţiu- TUlUl

Aceasta este singurul caz de încetare al funcțiunei esecuto- |
testamentar

despre

care

nei testamen- ceste, mai sunt și alte cause
Controversă, CUtorului testamentar.

vorbeşte

legea,

care aduc stângerea

însă

cu toate

a-

mandatului ese-

Astfel, misiunea, esecutorului testamentar mai încetează încă:

10 prin

esecutarea

desevârşită

a disposiţiilor testamentare,

pentru

') Thiry. IL. 465. Pand. Fr. IL. 9899, Demolombe, XXII. 37. Laurent.
XIV. 379. Aubry
et Rau. VI. $ 711, p. 140 nota 41. E.

Accolas.
II. p. 582. Troplong. III. 2043. Demante. IV. 178 bis.
$. Lescot.
V. 1586. Arntz. IL. 2135. Petrescu, Testamenie, p.
2) Pand. Fr. II. 10037. Demolombe. XXII. 105. Lauren696, 697.
t.. XIV. 382.
Mourlon. II. 865. Maread€. IV. 162.
3) Pand. Er. II. 10038. Maread€. IV. 162.
Demolombe. XXII. 106.
Troplong. III. 2037. $. Lescot. V. 1582. Toullier
D. III (partea I)
596. Petrescu.

Test. p. 696. Vedi şi supră, p.613.
. Don. Test,
VIII. 233. De câte ori. testatorul n'a numit persoaPothier
na,
ci numai calitatea ei, vă
fi de presupus că el n'a înțăles

a se referi

la acea
persoană, ci la calitatea ei, afară de casul în
care acel rânduit
esecutor testamentar ar fi într'o mare legătură
de prietenie sau
rudă
de aproape cu defunctul. Demolombe,
cit. Pothier. -Introducție la tit. 16 al cutumei din Orlsans, No. loco
125.
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că, în urina acestei esecutări, ea nu mai are

renunțarea,

917.
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obiect;') 2

prin

sau demisia esecutorului testamentar (Art. 1556) (vegi

supră, p. 609); 3” prin revocarea,

esecutorului

testamentar de cătră

tribunal, după cererea acelor înteresați (moştenitori sau legatari
universali) pentru incapacitate, sau rea credință ?) (Art. 385 $ 2);
4* prin

(Art.

insolvabilitatea

1552

și

$ 3); 5% prin

dus la îndeplinire,
ce esecuta,

pentru
'

falimentul

esecutorului

testamentar 3)

anularea testamentului care trebuea acă esecutorul

testamentar

nu mai

are

Funcţiunile esecutorului testamentar nu încetează însă prin
încetarea sezinei, dacă testamentul nu este încă esecutat. (Vedi
supră, p. 618, text și nota 2.)
In toate aceste casuri, esecutarea testamentară încetând în
mod absolut, legatarii şi celelalte părți înteresate nu sunt în drept
a cere de la justiție rnduirea unui nou esecutor testamentar,

ci au numajl fâcultatea de a urmări drepturile lor pe căile ordinare contra moștenitorilor șau legatarilor universali. +)
Nimic n'ar împedica însă ca testatorul, prin un fel de sub'). Laurent. XIV. 381. Demol.
et Rau.

VI. $ 711,

XXII.

p. 139. Merlin.

107. Pand. Fr. Il. 10039. Aubry
Râpert.

Executeur

lestam.

No.

8. Arntz. II. 2131. Comp. Cas. Fr, D. P. 59. 1. 278.—Nu trebue
însă să confundăm sezina, cu esecuțiunea testamentară, după cum
făcea dreptul anterior (Pothier. Don.test. 231), pentru că esecuto-

rul testamentar este obligat a se îngriji înainte de esecutarea testamentului, cu toate că sezina ar fi încetat. V. supră, p. 618, text și nota 2.
2). Pand, Fr; IL. 10044. Thiry. IL. 467. Arntz. IL. 2131. Demol. XXII.

107. B. Lacantinerie. Il. 632. Demante. 1V. 177 bis. AubryetRau.
VI $ 711,p. 139. Accolas. II. p.581.— Contră. Laurent (XIV. 383),
după care singura cale ce ar avea moștenitorii ar fi de a plăti legatele și de a cere daune dela esecutorul testamentar. (Art. 912.)
Cât pentru moştenitori sau legatari, ei mar putea nici într'un caz
singuri

să revoace

esecutorul

testamentar,

pentru

că el nu

este

mandatarul lor. Demante. IV. 177 bis. Pand. Fr. Il. 9848, 10044.
Marcade. 1V. 147. Demolombe. XXII. 5. Laurent. XIV. 323. Vedi şi

5)
*)

supră,

p. 608,

unde

se arată

controversa.

Demolombe. XXII.33 și 107. Demante. IV. 177 bis. Duranton. IX.
402.— Contră. Laurent. XIV. 384. Vegi și S. Lescot. V.1560. Pand.

Fr. Donations. Il. 10047.
Aubry et Rau. VI. $ 711, p. 139. Pand. Fr. II. 10050. Troplong.
III. 2036. Demolombe. XXII. 108. Accolas. IL. p. 581. Laurent.
XIV. 382. Grenier. IIL. 334. Vedi și supră, p. 609, nota 1, în fine.
Vedi însă C. Poitiers și Cas. Fr. (D. P. 72. 1. 241 şi Pand. Chron.
Tom. V. anii 1870—1877, 1. 78) careau admis că judecătorii pot,
cu ocasiunea împărţelei unei succesiuni, să rânduească în locul unui esecutor testamentar, o altă persoană cu seop ca ea să inde„plinească măsurile prescrise prin testament pentru păstrarea şi întrebuinţarea bunurilor lăsate unor minori, Aceste decisiuni constată însăcă cel de al treilea însărcinat, cu îndeplinirea prescripţiilor
„testamentului

nu primise

esecutor testamentar.

nici titlul,

nică puterile

legale

a unui
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CODUL

CIVIL. — CRTEA

Ul.—TIT,

11, — CAP. Y. — S-a

YI,

stituţie vulgară, să renduească unul s'au mai mulți esecutori testamentari subsidiari, care să înlocuiască pe acei ce n'ar putea, duce

la un bun sfârşit misiunea lor.

(Demolombe.

XXII.

108.)

SECȚIUNEA VIIL
Despre revocațiunea

și caducitatea,

testamentelor.

Legiuitorul se ocupă în secţia de faţă: 1% despre
causele
care pot să facă testamentele și legatele ineficace, și
20 despre
creșterea, adăogirea sau sporirea între colegatari. (Art.
929.)
Causele care pot să facă ca un testament sau un
legat să,
fie lipsite de ori ce efecte sunt: revocarea (Art. 920—9
23, 930,
931) şi caducitatea. (Art. 924—928.)

Despre
Revocarea
testatorului

revocarea

este de două

sau voluntară

țată de justiţie, în urma

:) testamentelor.

specii:

1”

revocarea

(Art. 920—923);

morţei

Î. Revocarea

2"

testatorului.

din partea

testamentară

testatorului,

» Ambulatoria

cât

timp

enim

poate

el se

deci
găseşte

est voluntas

fi

partea

(Art.

930,

931.)

testatoruluă.

Revocarea este de esenţa, testamentului.

disposiţie

din

revocarea pronun-

revocată

(Art. 802.) Ori ce
în

în întregimea

defuncti usque

cursul
minţei

vieţei
sale.

2)

ad vite supremum

exitum.“ (L. 4. Dig. Lib. 34. Tit, 4.)
Nu se poate
Revocarea este atât de esențială testamentului
în cât tesrenunța la fa- tatoru] n'ar putea să renunțe la facult
atea de a'și revoca disporevoca tes- siţia sa. O asemene clausă ar fi nulă
şi n'ar produce nică un efect,
tamentul.. după
cum prevede

anume

Art.

916

din codul

Italian, pentru

că

1) A revoca un testament (rumpere, adime
re)
„0 voinţă contrarie acelei rostită într'ânsul, însămneazăa manifesta
a'l strica, după cum se
esprimă codul Caragea (Art. 40, parte
a IV, cap. 3 şi Art, 15,
partea IV, cap. 6) sau a'l vesturna, al
desfiinţa, ori al obori, după
cum se esprimă Art. 862, 901, 902
și 903 din codul Calimach.
Vedi și Art. 997 din același cod care vorbe
ște de testamentul rumpt.
2) Acel care revoacă o disposiţie testa
mentară, atribuind succesiunea
sa moștenitorilor sei legitimi, trebue
să aibă aceiași capacitate
care se cere sprea o putea face. „Spre
a
fiinţeze cel mai dinainte al seu testament putea testatorulsă descodicil, dice Art.
904 din codul Calimach, trebue să fie în sau
aceeași stare în care
trebue se fie când face testament sau
codicil,“ adecă să fie în
întregimea simţirilor sale. (Comp. Art.
723 Cod, Calimach, 565
Austriac.) Pana. Fr.

II. 9277. Thiry. IL. 470. Demolombe. XXII.
126. Idem. C. Toulouse şi Bordeaux. D. P.77.
2.5. D. P. 81.2, 144,

DESPRE

REVOCAREA TESTAMENTELOB.

„ea ar avea de obiect

transformarea

legatului

Mai

mult încă, nu numai

direct

nică indirect
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într'o liberalitate

între vii. 1)
nică

-

că testatorul n'ar putea să renunţe

la dreptul

ce

el

are

de

a

revoca

cât

trăește disposiţia sa, dar el mar putea încă să facă nici un act,
de natură a impedica liberul eserciţiii a acestei facultăţi. ?)
Cu toate aceste, sunt oare care disposiţiuni conţinute în „Disposiţiile
testament pe care unii le consideră ca irevocabile şi care, în revocabile, cu
acest şistem, trebue să'și păstreze validitatea lor, cu toată revo- toată revoca-

carea,

testamentului.

Astfel

sunt

disposițiunile

care

n'ar constitui

nea testa

o liberalitate, ci numai constatarea unui fapt, precum ar fi, de Controversă.
es., recunoașterea unei datorii sau a unui copil natural. (Art. 48.)
Asemene deelaraţiuni, deşi cuprinse întrun testament, nu constituesc un legat sau o donaţie testamentară, ci mărturisirea unui
fapt, și nu se poate pricepe cum testatorul ar putea prin un capriciii să distrugă însuşi puterea. probatorie a unei mărturisiri.

(Vedi Art.

741

Remâne

din noul cod Spaniol de la 1889.)

însă bine înțăles că dacă recunoaşterea

datoriei

ar

ascunde o liberalitate, moştenitorii ar putea, în urma revocărei testamentului, să stabilească frauda, dovedind prin ori ce mijloace

că recunoașterea pretinsei datorii este un legat, care prin urmare
a putut fi revocat. 3)
Revocarea

poate

să

fie privitoare

la testamentul

întreg,

sau Revocare to-

numai la oare care disposițiuni din el. Dacă, revocarea, este to- tală sug Par
tală sau parţială, aceasta este o cestiune de fapt care se apreciează
”
în mod suveran de instanţele de fond. (Comp. Laurent. XIV. 192.)
i

Demolombe. XXII. 122. Demante. IV 181 bis 1. Thiry. IL. 470.
Troplong. II]. 2045. Aubry et Rau. VI $ 725, ab nifo, p. 182.
Marcad6. IV. 167. B. Lacantinerie. IL. 635. Arntz. II. 2137. Laurent. XIV. 175. Pothier. Don. test. VIII. 303. Pand. Fr. Il. 9273.
„Nemo enim eam sibi potest legem dicere, ut a priore voluntate ei recedere non liceat.* (L. 22.. Pr. Dig. Lib. 32, de legatis III.)
2) Demolombe. XXII. 123. Pothier. Op cit. 304. Clausele derogatoriă sau
" vevocatorii abrogate prin Art. 76 al ordonanţei din 1735, care se
obicinueau altă dată nu mai sunt deci cu putință astădi. Asupra a-

costi punct toţi autorii sunt de acord. Vedi Laurent, XIV. 175. Pand.

„IL. 9274. Duranton, IX. 495,
aie, II. 635. Demante. IV. 181
testatorul n'ar mai putea astăgi
n'ar purta pecetea sa (comp. L. 6
codicillorum) sau care n'ar începe
a fiului şi a sf. duh ete.

Troplong. III.
dis il. Arntz.
să declare nul
$ 2. Dig. Lib.
prin cuvintele

2045. B. LacantiII. 2137. — Astfel,
testamentul care
29. Tit. 7, de jure
: în numele tatălui,

3) Pothier. Don, fest. VIIL. 306. Demante. IV. 181 bis III. Marcad. IV.
181.

Aubry

et Rau. IV. $ 568

guater, p. 690, test şi nota 2. Comp.

C. Poitiers. Repert. Dalloz. Disp. 437, nota 1. —

XXII.
[) 637.

L. 88 $

129 urm. Troplong.
Pand.

Fr. IL. 9337

III
urm.

2056

Contră. Demolombe.

urm. Toullier.

şi autorităţile

10. Die. Lib. 31, de legatis IL.

citate

D. III. (partea
acolo. Comp.
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CODUL

CIVIL: —CARTEA

III—TIT.

I1.—QAP.

Revocarea, testatorului poate

V—Sa-VIII.— ART.

fi espresă

(Art.

920) sau tacită

(factis). (Art. 921, 923.) Ea poate fi pură și Simpiă
țională.

(Demolombe.
A)

XXII.

151.)

Despre

revocarea

920.

sau

condi-

espresa,

Art. 920.—Un testament nu poate fi revocat, în totul sau
de cât sau prin un act legalisat (sau mai bine dis autentificat) în parte,
de tri-

bunalul

competent, !) care

sau prin un

testament

1171 urm. C.C.

Definiţia revocărei esprese,

cuprinde mutarea,

Art. 8 urm. și 11

C. Fr.)

1035

act va

posterior.

(Art,

802, 858

voinței

urm. 868

L. p. aut. actelor

testatorului,

urm.

99,

din 1887.

Art.

Revocarea espresă (expressis verbis) este acea care
resultă
dinti'un act (testament sau act autentic) prin care
testatorul a
arătat formal voința sa de a revoca 0 desposiţie
anterioară,
Această

voinţă

posterior

nu

cum impropriu

Din

poate

sau întrun
se

fi esprimată

act autentic,

esprimă

Art.

cele mai sus espuse

gura la care

textul

Demol.

135)

XXII.

Art.

este

un

de

cât

întrun

ear nu numai

920.

resultă că revocarea,

testament

legalisat,

după

espresă,

sin-

920 este aplicabil (Marcadâ. IV. 167.
act

solemn, ca

şi testamentul

care

se
revoacă în totul sau în parte. Ori ce revocare
espresă făcută, în
alte forme de cât în acele prescrise de Art.
920 ar fi deci nulă,

sau mai bine dis inesistentă. 2)

Legiuitorul prin această
disposițiune . a, derogat de la
principiile generale, căci, pe când, în regulă,
generală, voința
n'are nevoe să fie manifestată prin un act scris,
revocarea esTribun. competent de a
autentifica,
act,

Ori ce tribunal din ţară are competința de
a autentifica un act,
ear nu numai acel al domiciliului pâritului.
Vedi supră, p. 436.
Indeplinirea formalităţilor pentru autentificar
ea, actelor se poate face
de un singur judecă
tor,

telor

La

un

1)

din

1887.)

Demolombe.
tul pe 1881,
nu se poate
bal, de unde

asistat

de grefier.

(Art, 11. L. p. aut. ac-

XXII. 135. Laurent. XIV. 177. Comp. Cas.
Rom. DrepNo.30. Dreptul pe 1892. No. 26. Revoc
area espresă
deci face prin un act sub semnătură privat
ă, nici verresultă că proba revocărei nu poate
nici
odată f
marturi, nică

făcută prin
par fi un testament,

prin
Laurent.

un act sub semnătură privată care
XIV, 177, 180. Marcade. IV. 167.

Comp. Curtea din Lyon. D. P. 76.
2.
Dacă însă testatorul a fost împedicat199.
prin dol sau violenţă de
a'şi revoca testamentul seu, revocarea
nu
va esista, fiind că nu
s'au îndeplinit formele legale, însă
persoanele lezate vor avea o
acțiune în daune contra autorilor
doluluisau violenţei. Laurent.
XIV. 177. Pand. Fr. IL. 9285. Comp.
D. P. 60. 1. 277.—In ase-

mene

caz, părţile interesate vor trebui
testatorului de a'și revoca desposiţia sa săși dovedească, intențiunea,
faptele de dol sau violență practicate pentru a

împedica Yevoc
tendu-se în tot-deauna dovedi cu martur area, asemene fapte pui. Comp. Pand. Fr. Îl. 9286.

DESPRE

REVOCAREA

TESTAMENTELOR.—ART.

920.

presă nu poate din contra să resulte de cât diri un
adecă din un testament sau din un act autentic. ')

Această

prin

nică

derogare

de la

o consideraţie

dreptul

serioasă,

comun

pentru

639

act

solemn,

nu se justifică

că o dată

ce

însă Oritica legei.

legiuitorul

a admis revocarea tacită, revocarea espresă nu avea nevoe de a
fi solemnă.
Tot ce se poate dice este numai că legiuitorul n'a

permis

revocarea

prin

un

da loc la contestaţiuni.
Cu

act

sub

semnătură

(Laurent.

toate aceste, legea

XIV.

privată

pentru a nu

176.)

este formală şi revocarea espresă, pen-

tru a fi validă, trebue să fie făcută sau prin un testament posterior, sau prin un act autentic. 2)
Când revocarea are loc prin un testament posterior, nu este Revocarea

nevoe

ca testamentul

care cuprinde

revocarea

să

fie făcut în for-

mele testamentului revocat, ci este de ajuns numai ca el să fie
valid, de unde resultă că un testament autentice ar putea, fi revocat prin un testament olograf, sau privilegiat, 2) şi vice-versa.
Tot ce legiuitorul voeşte este ca actul revocator să aibă una
din formele testamentare. +)
|
Un testament anterior ar putea chiar fi revocat, după păverea generală, prin un act făcut în forma olografă, adecă scris,
datat şi subsemnat de testator, sau în acea mistică, de şi acest act

var

')

cuprinde
La

nici o disposițiune

Romani,

testamentul,

care

de

bunuri,

era

considerat

nici un legat.
ca o lege,

In fanu putea Dreptul Ro-

fi revocat de cât prin un alt testament sau prin declarațiunea făcută în un act public, ori în fața a trei marturi, când trecuse 10
avi de la întocmirea lui. (L. 27. Cod. Lib. 6. Tit. 23.) Acest mod
de revocare nu se aplica însă de cât la instituţiunea de moşteni-

tori, care
legatelor,

se putea
care se

prin festa-

man.

face numai prin testament, căci, în privinţa
puteau face, și prin codicile, revocarea lor

putea fi atât espresă cât și tăcită. (nstit, Pr. Lib. 11. Tit. 21;—
L. 18. Dig. Lib. 32, de legatis IU;—L. 3 $ 11. Dig. Lib. 34. Tit.
4. Vedi și L. 27. Cod. Lib. 6. Tit. 42, unde se dice: „Fideicom-

missum €jus, Qui reliquerat, penitentia probata,

proestare compelluntur.“

In cât privește

Codul Calimach,

revocarea

successores munQuam,

testamentelor și a Codul Cali-

codicilelor se făcea în formele în care testamentele sau codicilele
erau făcute. (Art. 904.)
2) Comp. Cas. Rom. și Curtea din București. Bulet. Cas. S2. 1, 1876,
p. 477.
Dreptul pe 1881, No. 30 și Dreptul pe 1891, No. 39.
Dreptul

5)

pe

1892,

No.

26.

Este însă de observat că revocarea va înceta de câte ori testamentul privilegiat revocator va înceta și el de a fi valid, prin

espirarea termenelor prevădute de Art. 871,

873

şi 882. Demo-

lombe. XXII. 138.
*) Cas. Rom. Bulet. Sa 1 (1881) p.86 urm. și Dreptul pe 1881, No.
30. Thiry. IL. 471. Pand. Fr. Il. 9291 urm. Demolombe. XXII. 137
urm. B. Lacantinerie. II. 637. Demante. IV. 184 bis III. Laurent.

XIV. 183. Mourlon. II. 877.

Maread6. IV. 168,

174 și toţi autorii.

mach.

CODUL

640

CIVI
— CARTEA
L.

voarea acestui

sistem

II.

— TIT. II— CAP. V.—S-a

se pot invoca

mai

VIII, —ART.

multe

920..

consideraţiuni:

1* legiuitorul a supus la niște forme mai puţin riguroase actul
prin care cine-vatinde a restitui rudelor sale bunurile de care el
dispune în favoarea altora, de cât actul prin care aceste bunuri

se ieu de la rude

şi se dau la străină;

20 actul de Tevocaţiune

cuprinde o disposiţie implicită de bunuri în folosul moștenitorilor
legitimi, prin desfiinţarea testamentului anterior care'i lipsea de
aceste bunuri; 3 legiuitorul punând moștenirea legitimă mai pre

sus

Testâmentul

nul ca autentie nu poate

de

cât

acea

testamentară,

n'a putut,

raţionalmente

vorbind,

să escludă revocarea sevârşită prin un act făcut în forma, olografă,
sau mistică, care ne readuce la moştenirea ab intestat, fiind că artele făcute în asemene forme sunt suficiente pentru a depărta de
la succesiune pe moştenitorii legitimi; 4* în fine, în favoarea a.cestui sistem se maj trage încă argument și din lucrările pregătitoare ale codului. !)
|
Astfel, curtea din Besancon cu drept cuvânt a admis validitatea, unei revocări făcută prin un act scris, datat și subsemnat
de mâna testatorului, concepnt în termenii următori : „declar că
revoc toale iestamentele făcute în favoarea cutăreă persoane“. *)
În caz când revocarea ar fi fost făcută prin un testament
autentic sau mistic, ea va fi validă, cu toate că asemene
testament n'ar indeplini toate condiţiile prescrise de lege pentru
a fi
valid ca autentic sau mistic, dacă însă el ar întruni toate
Coudiţiunile de forme ale testamentului olograf. 5)
De asemenea, testamentul posterior, care ar fi nul ca autentic

din

causa

revoca ca acttentic, să revoace
autentic.

Controversă,

1)

lipsei

de

forme,

disposiţiile

ar putea,

unui testament

după

unii,

ca act au-

anterior. *)

Curtea din București. Dreptul pe 1886, No. 50. Vedi și Thy.
(IL. 472) care revine asupra primei sale opiniuni. Arntz.
II. 2139.
Duranton. IX. 451. Acollas. II. p. 586. Toullier. D. III
(partea 1)
633, Demante. IV. 182 bis. Demolombe. XXIL. 141. Troplong,
III.
Mourlon. Il. 879. B. Lacantinerie. Il. 637. Pand..Fr. IL 9319 2051.
urm,
Aubry et Rau. VI $ 725, p. 183. Comp. D P.46. 2. 193.D.
P.81.

2. 144. Vegi și D. P. SI.

2.

185.— Contră.

Laurent.

XIV.

9

—

18.
Mavreade. IV. 169. Veţi şi Bugnet asupra lui Pothier,
VIII. p.
308, nota 2. S. Lescot. V. 1598. Mass6-Verg6. LI.
Pand. Fr. IL. 9320.— "Tot ca revotatorie ar fi conside p. 292.
rată și clausa
prin care testatorul ar declara că „voește şi înţelege
ca testamentul
de faţă să fie singur valid.“ Pană. Fr 1]. 9321.
Comp. Laurent.
XIV. 187 și C. Nimes. Râpert. Dalloz. Disp. 4157.—
Un testament
olograf ar putea chiar fi revocat scriinduse de
asupra lui de testator cuvântul unulat, dacă asemene menţiune
rului ar
fi datată și subsemnată de dânsul. C. Bordeaux. aD. 'testato
P.
81.
2. 185.
2) Vedi supră, p. 452, nota 2. Demol, XXII.
139. Pand. Fr. II. 9324,
*) Curte din Bucureşti. Dreptul pe. 1891, No.
39 (decisie casată).
Mareadâ. IV. 170. S. Lescot. V. 1599. Pothier.
Don. Test, 299.
Toullier. D.
III. (partea

1) 620

urm.

Duranton.

IX.

438 urm. —

DESPRE

REVOCAREA

TESTAMENTELOR.—ART.

Pentru ca un testament
rior, să cere însă ca cel din

920,

641

posterior să revoace pe acel anteurmă să cuprindă o revocare espresă,

şi neechivocă a testamentului anterior, căci altfel, testamentul
posterior care n'ar cuprinde asemene clausă n'ar desființa. din testamentul anterior de cât disposiţiuniunile care ar fi incompatibile
sau contrarie cu acele ale testamentului posterior. !) (Art. 921.)
Revocarea

espresă

se mai

tentic ad hoc, făcut anume

poate

cu scop

încă

face

prin

de a cuprinde

un

raţia de revocare a testatorului. 2)
Revocarea, espresă fiind un act solemn, actul care

declaraţia testatorului trebue
rute

de

lege

pentru

nu se poate

autentificarea

tentic pentru
sub

autentificarea

actelor,

de unde

1172C.

actelor,

după

ce- CAE

resultă

o

că 1. p. aut.

C. şi Art.

22 din le-

actul nul

ca act au-

care

Revocarea

cuprinde Inaplicarea,

să îndeplinească toate formele

aplica în specie Art.

gea pentru

act an-

numai decla- pri act au-

âetelor-

vre un vicii sau lipsă de forme, poate valora ca act

semnătură

privată,

dacă

este

pentru că actul nu este cerut în
solemnitatem. 3)

iscălit

de părţile

specie

ad probalionem,

contractante,

ci ad

Actul autentic
trebuee să cuprindă declaraţiunea despre
.

tarea sau schimbarea, voinței testatorului,YA
însă pentru

mu- cuprindă,
Ce trebue ac-să

aceasta nu tutrevocat.

Contră. Cas. Rom. Bulet. Sa | (1881), p. 87 şi Dreptul pe 1892.
No. 26. Idem.
Cas. Fr. D. P. 55. 1. 145. Laurent. XIV. 188. Demolombe. XXII. 155. Troplong. III. 2050. Aubry et Rau. VI. $
725, p. 183. Demante. IV. 184 bis IV. Acest din urmă sistem, care
necontestat este cel mai juridic, se vede formal consacrat prin Art,
918 din codul Italian. Vedi însă Art. 1040 din codul Neerlandez
1)

care

admite

|

contrarie.

părerea

Deci, dacă testamentul posterior n'ar cuprinde o clausă revocatorie,
el n'ar revoca pe acel anterior, întru cât disposiţiile din ambele

|

testamente n'ar fi incompatibile. (Art. 921.)
Codul

Caragea

prevede

din

contra

cu

un

posterior Deosebire în-

testament

desființează în tot-deauna pe acel anterior (Art. 40, partea IV, tre dreptul
cap. 3), așa încât, în această legislaţie, nu putea să esiste două Pai A

testamente, unul alăturea cu altul, chiar dacă cel din urmă n'ar
fi cuprins nici o clausă revoeatorie, soluțiune care este împrumutată, de la dreptul Roman: „Posteriore guoque testamento, quod jure
perfectum est, superius rumpitur....* (Instit. $ 2. Lib. 2. Tit. 17.)
Comp.

L.

27. Cod.

1, 2, 16. Dig. Lib.

28. Tit. 3 și.

Lib. 6. Tit, 23, de testamentis etc.

In codul Calimach,

testatorul

putea

21

$3, precum şi L.

Vedi și p.

din contra

646

să

lese

urm.

al doile

testament,

după

legi făcut,

să restoarne

acel în-

pe

tăi, sau întreg, sau o parte numai dintr'insul. Comp. Art. 713—715
din codul Austriac.

2) Demolombe.
„putea

3

XXII.

142.—O simplă petiție dată

constitui o revocare

1876), p. 477.

espresă. Cas.

Rom.

tribunalului

Bulet.

Sa

|

SI

mai Codul Vali-

multe testamente. Vedi Art. 901, unde se dice că testatorul poate
prin

ferior.

n'ar

I (anul

Laurent. XIV. 180. Demolombe. XXII. 143. Pand. Fr. IL. 9335.

Mach

CODUL CIVIL.—CARTEA '11.—TIT. IL—CAP. V.—S-a VIII.—ART, 922,

642

este
Revoca-

rea, făcută,
prin donaţie.
Controversă,.

nevoe

de nici un

termen

sacramental;

tot

ce

se cere numai

este ca voința de a revoca să fie esprimată intrun mod neîndoelnie,
Revocarea

deși dania n'ar
țiunea, este nulă
constitue în sine
donatarului, care

făcută

prin

un

contract

de

donaţiune este validă,

fi fost acceptată de donatar, fiind că deşi donapentru lipsă de acceptare (Art. 814), totuși ea,
un act autentic valid independent de acceptarea,
este un act posterior și separat. 2)

Despre casul prevedut de Art. 922
— Efectele
.
revocațiunei când
testamentul posterior nu poate fi eseculat din causa încapacitățeă
sau lepădărei legatarului.
Art, 922. — Revocaţiunea făcută prin testamentul posterior va,
avea toată validitatea ei, cu toate că acest act a remas fără efect,
din
causa necapacităţei eredelui sau a legatarului, sau din causă că
aceştia,
nu au voit a primi ereditatea. (Art. 808 urm. 920 urm. 924 urm.
0. C.
Art. 1037 C. Fr.)
-

Legiuitorul a regulat, în Art. 922

efectele

revocaţiunei

es-

prese (Art. 920) sau tacite (Art. 921) (lex. non distinguit), când
ea are loc prin un testament posterior acărui esecutare este împedicată prin incapacitatea sau lepădarea legatarului, prevădâ
nd”
că revocațiunea îşi produce toate efectele sale, cu toate
că testamentul posterior nu poate fi adus la îndeplinire din causa
incapacităţei legatarului sau din causă că el a refusat legatul.
Legiuitorul prin această disposiție, împrumutată, de la dreptul

Roman, ?) interpretă voinţa

testatorului în sensul că el a înțăles

a revoca testamentul anterior prin acel posterior, cu toate
că legatarul instituit prin al doile testament ar fi incapabil, de es., o
persoană necertă (C. Liâge. D. P. 74. 3. 36), sau n'ar voi a primi
legatul, pentru că voinţa sa de a desființa, primul testament
a
fost clar manifestată și pentru că această voință nu poate fi
schimbată prin un fapt străin testatorului. i)
')

Pand. Fr. 11. 9331. Demolombe. XXII. 142, 150. Laurent. XIV.
181.
S. Lescot. V. 1608. Troplong. III. 2064,
*) Demolombe. XXII. 147. S. Lescot, V. 1600. Mareade.
IV. 170.
Troplong. HI. 2088, 2089. Mass€-Verge. III, p.
298, nota 16, în

medio. Comp. Cas. Fr. C. Lyon şi 0. Caen. Repert.
Dalloz.
nota 1 şi D. P. 59. 2. 82. — Contră. Laurent. XIV. Disp.
Demante. IV. 185 dis 1. Veqi și curtea din Paris. D. P. 48. 2. 182.
129.

„4260,
5)

„Plane,

debebitur,

ubi transferre

tametsi

voluit

novissimus

legatum

talis sit,

în

novissimaum,

în cujus

priori

persona

non

legatum
non constitii.“
(L. 34. Pr. Dig. Lib. 30, de legatis 1.) Veţi
şi L. 20. Dig. Lib. 34. Tit. 4, de adimendis vel transfe
rendis _legatis, unde se flice
de

asemene

că testamentul

anterior

vocat, cu toate că testatorul a transferat prin al doile este retestament
legatul unei persoane incapabile. de a primi
prin
testame
nt,
*) “Merlin. Râpert. Tom. 15. Râvocation de
testanient $ 1, No. 3, p.
517 urm.

Vegi și Marcadâ. IV. 174.

DESPRE

REVOCAREA

Autorii sunt însă mai

TESTAMENTELOR—ART.

toţi de acord spre

922.

643

a critica

această Critică la, a-

disposițiune, pentru că revocarea este în legătură întimă cu dis- dresa legiui-

posiţiunile ultimului testainent. (Comp. Demolombe. XXII. 204.)
Fiind vorba în specie de intenția testatorului, legiuitorul ar fi
trebuit deci să lese judecătorilor dreptul de a aprecia voinţa defunctului şi de a decide în mod suveran dacă ela înţăles a sub-

ordona

revocaţiunea

esecutărei

din contra, voința sa
vocat,

cu toate

Art,

că cel

922

se aplică atât

testamentului

posterior,

a fost ca testamentul
de

în termeni limitativi,

când legatarul

prevădut

sau

dacă,

să fie re-

al doilea ar fi caduc.!)

nefiind conceput
la casul

anterior

-

disposiția, sa.

în testamentul pos-

terior ar fi murit înaintea testatorului (Art. 924), cât şi la casul
în care acest legatar ar fi nedemn sau ingrat (Art. 930, 931),

căcă, în

ambele

aceste

ipoteze,

ca

și în acele

anume prevădute

de

textul Art. 922, revocarea este validă în cât priveşte formele
sale şi testamentul posterior devine caduc din causa unor fapte
independente de voința testatorului.
Acest testament călând în
adevăr în timpul vieţei testatorului, el era liber de a face o nouă,
disposiţie, şi dacă n'a făcut-o, este firesc lucru de a presupune că
el a înţăles a menţine revocarea şi a transmite bunurile sale MOŞtenitorilor sei ab intestat. ?) (Comp. L. 78 $ 10. Dig. Lib. 36.
Tit. 1 şi L. 10 $ 1. Dig. Lib. 34. Tit. 4)
Disposiţia

testamentul
1” pentru

escepţională

a Art. 922

mar fi însă aplicabilă când

că, în asemenea,

caz, testamentul mar

mai

fi caduc,

ci

nul, şi este de princip că numai -nn testament valid poate revoca
pe altul (vedi supră, p. 639) şi 2 pentru că legatul remânc fără

efecte

din

Substituţie

posterior ar cuprinde o substituție proibită (Art. 803), proibită, Art.

causa

unui

fapt

personal

al testatorului,

care

a calcat

versă.

legea.
In asemene caz, judecătorii vor aprecia după imprejurările causei care a fost intenţiunea testatorului. 2)
Pentru aceleaşi motive, Art. 922 nu va fi aplicabil de câte Art. 809,810.
ori disposiţia testamentară din care resultă revocarea ar finulă
ca făcută în violaţiunea Art. 809, 810.
In adevăr, în ipotesa,
')

Laurent. XIV. 193. Pand. Fr. Il. 9347.
— Dacă însă testatorul a
esprimat intenţia ca revocarea primului testament să fie subor-

donată

eseeutărei testamentului

îndoeală că această voință -va
2)

641.

Pand.

Demolombe.

XXII.

posterior,

nu

mai

fi respectată. B.

204, în fine.

remâne

nici o

Lacantinerie, II.

Fr. IL. 9347. Accolas, II. p. 592. Laurent. XIV. 194. Demol.

XXII. 205. B. Lacantinerie. Il. 641. Demante. IV. 184%is ll. Troplong.

III. 2084. Duranton. IX. 450. S. Lescot. V. 1628. Mareaâ6, IV. 174.
Aubry et Rau. VI $ 725, p. 191.
5) B. Lacantinerie. II. 641. Izaurent. XIV. 196. Pand. Fr. II. 9351.—
Contră. Demolombe. XXII. 206. Demante. IV. 184 bis IL. Aubry
„et -Rau. VI $ 725, p. 191, (Argument din Art. 923, dupa care ori
ce înstrăinare a lucrului legat revoacă legatul, chiar dacă ea este nulă.)
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CIVIL.—CARTEA

II1.-—TIT. I.—CAP. V.—S-a VIIL.—ART. 922,

de față, testatorul fiind incapabil de a dispune, nu se poate aplica Art. 922 pentru motivul că testamentul ar remânea fără
efecte din causa incapacităţei legatarului. 1)
Alte casuri
Motivele pe care se întemeează Art. 922 au făcut de
ase-

do le At menea pe toată lumea să decidă că regula prevădută
de acest
meşte aplica- text, nu'și primeşte aplicaţiune de câte ori nulitatea ultimei disie.
posiţiuni provine din un viciii intrensec al testamentului, din un
vicii de formă
tațiunea,

sau

de voinţă, precum

sau insanitatea

de

spirit,

ar fi, de es., violenţa, cap-

pentru

ca, în toate

aceste

ipo-

teze, testamentul fiind nul, clausa revocatorie cade odată cu dânsul.2
)
In fine Art. 922 nu este aplicabil în casul când ultimul legat fiind supus unei condițiuni suspensive sau resolutorie, ar
deveni cadue prin neindeplinirea, condiţiunei suspensive, sau
ar fi
resolvit, prin îndeplinirea, condiţiei resolutorie. 3)
Despre

Formele în

retractarea

revocațiuneă.

Voința testatorului fiind susceptibilă de a fi schimbată

în tot
CEre se poate timpul vieţei sale, usgue ad vite supremum
ezitum (|. 4. Dig.
tarea revoca- Lib. 34. Tit. 4), este firesc lucru ca el să poată
reveni asupra
fue.
pevocaţiunei sale.
Și fiind că este de princip că un act poate să
fie desființat prin aceleaşi mijloace și moduri prin
care el a fost
format, 4) trebue să decidem că retractarea revocaţiunei
esprese
va putea să fie făcută în formele în care a fost
făcută însăşi revocarea,

adecă

este admis

nu

numai

de toată lumea),

dinar. *) (Art. 920.)

prin

un

testament

dar încă şi prin

posterior

(ceea, ce

un act autentic or-

Casurile în
Testatorul ar putea să atace pentru causă de
eroare retracce ere tarea revocaţiunei, ca şi însăși declararea
de revocare, în toate
vei poate fi casurile

atacată.

în

care

eroarea

anulare a testamentului, n
')

*)

ar

putea

servi

de

bază

unei

cereri în

B. Lacantinerie. 11. 641. Marcade, IV. 174, nota
195. Pand. Fr. IL. 9349. Comp. Cas. Fr. D. P. 64. 1. Laurent, XIV.
1. 187.—Cântrd.
Demolombe. XXII. 208.

Pand. Fr. IL. 9348. Acollas. [[ p. 592. Laurent.

XIV. 195. Demol.
„XXII. 207. Comp. Cas. Fr. Râpert. Dalloz
. Disp. 4387, nota 1.
*) Aubry et Rau. VI $ 725, p. 191. Acollas. II,
p. 592. Demolombe.
XXII. 206 bis.
*) „Nihil tam naturale est, quam eo genere quidque
dissolvere, quo
_ colligatum est.“ (L. 35. Dig. Lib.
50.
*) Laurent. XIV. 198. Arntz. Il, 2141. B. Tit, 17.)
Lacantiner
XXII. 164. Troplong. III. 2065. Demante. IV. ie. II. 638. Demol.
184 d;s V. Duranton.
IX. 441. Aubry et Rav. VI $ 725, p. 186,
text și nota 8. Mass6Verge. III. p. 294. Pand, Fr. 11, 9361. Cas Fr. şi
C. Rennes. ID.
P. 79.1. 285 şi 2. 15. Idem. Cas.
Fr, și Curtea din Dijon. Râpert.
Dalloz. Disp. 4182, nota
1.
5) Aubry et Rau. VI $ 725, p.
187. Pana. Fr. Donations. LI. 9346
.

“DESPRE RETRAOTAREA REVOCAȚIUNEL.
O dată revocaţiunea

.

retractată, naşte întrebare:

efectul acestei retractări ?

645
care va, fi Efectele re-

Sar părea la prima vedere că Tevo- caini

carea a avut de efect ștergerea şi desființarea totală a primului Controversă
testament, şi că el astfel: fiind inesistent, nu poate să renască de
cât prin

o nouă

disposiție

testamentară.

(Grenier.

III.

347, 347

bis.) Această părere, formal admisă prin Art. 919 din codul Italian, este însă inadmisibilă la noi, pentru că testamentul revocat
nu

este

fectele

nul

sale

schimbare

sau

din

inesistent,

causa

ci

numai

schimbărei

de voinţă nefiind

încetează

voinței

de

a'și

testatorului.

definitivă, testatorul

produce e-

Or, această

poate

să

revie

asupra, ei, întorcându-se astfel la prima sa, voinţă, astfel cum ea,
este constatată prin primul testament. 1)
Revocarea testamentului nu împedică deci testamentul revo-

cat de a reînviea.

cum

Toată

va reînviea.
Intro părere

dificultatea

se susține

că

tărei revocațiunei atârnă numai
aprecieză în mod suveran
rările fie cărei cause.2)

de

După părerea generală,

testament

toată puterea

are

o esistență

unmai

în toate casurile,

de intenţia

instanţele

de

de

a se

efectul

şti

retrac-

testatorului, care se
fond,

după

împreju-

se face însă următoarea, distincţiune :

1* sau revocarea a fost retractată
mată de alte legate, şi în asemene

redobendeşte

este

pur şi simplu, fără a fi urcaz, testamentul anterior își

sa și va fi esecutat, pentru
legală

și a fost numai

pentru

că
un

acest
mo-

ment
paralisat prin
un
obstacol pe care însuși
testatorul
Va făcut să dispară; 20
sau primul testament a fost espres revocat prin un alt testament care cuprinde alte disposițiuni de bunuri, şi în asemene caz, retractarea pură şi sim-

plă a acestui al doile testament nu face să renască disposițiunile
primului testament, de cât dacă testatorul a manifestat în această

privință o intenţiune
1)

Vedi

Laurent.

fie espresă, fie implicată.)

XIV.

46, citată textual

In asemenea caz,

197. Demol. XXII. 163. D'Aguesseau,

pledarea

în Troplong (IL. 2065) şi în Pand. Fr. Il. 9358.—-

Și la Romani, pretorul, prin darea posesiune bunurilor secundum
tabulas putea, în unele casuri, să facă să reînvie un testament

care fusese desființat, ruptum, pentru a întrebuința espresiunea
„juriseonsulţilor Romani. Vegi L. 12. Pr. Dig. Lib. 28. Tit. 3. —L. 11
$ 2. Dig. Lib, 37. Tit. 11. Comp. asupra acestor legi: Duranton. IX. 441.

2) Laurent. XIV. .199 și Ante-proiect de revisuire. III. p. 396, 397.
Comp. Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Disp. 4180, nota 2.
3) Amtz. IL. 2141. Thiry. IL. 474. B. Lacantinerie, IL. 638. Pand. Fr.
„II. 9362 urm. Maread6. IV. 175. Demol. XXII. 161, 162. Demante.
IV.

184

bis V și VI.

Aubry

şi nota 6. $. Lescot. V. 1603.

2.

161.

D.

P. 79.

1. 285.D.

și. Coin-Delisle. (Art.

1035,

et Rau.

VI $ 725,

P. 84.

p.

185,

186,

text

1. 159.
— Duranton.

(IX.

441)

Comp. D. P. 48.

2. 47.D.P.67.

No. 12) susţin că chiar în a doua, ipo-
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II.—CAP.
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VIUL—ART.,

921.

fiind în adevăr îndoeală asupra cestiunei de a se şti dacă

testa-

torul, prin revocarea testamentului de al doilea care şi el revoca
prin cel dintâi, a voit să menție prima sa disposiţiune, sau dacă
el a înțăles să părăsească, ambele testamente și să se reîntoarcă
la moștenirea ab intestat, judecătorii de fond vor aprecia în mod
suveran care a fost. intenţia sa. (Cas. Fr. D. P. 84. 1. 160.)
In caz dea esista o îndoială complectă asupra voinţei testatorului, judecătorii vor face foarte bine de a decide cestiunea, în
favoarea moștenitorilor ab intestat, pentru că ei nu pot fi deposedați de cât prin voința neechivocăa testatorului. (Comp. Curtea

din Rennes. D. P. 79. 2. 16.)
B)

Despre

|

revocarea

tacită

(factis).

Revocarea tacită este acea care resultă din. o voință pe care

testatorul n'a esprimat-o, pe care el însă a manifestat-o în mod
neîndoelnic, indeplinind oare care acte.
Actele din care resultă
revocarea facită sunt: 10 facerea unui nou testament incompatibil cu acel precedent; 20 înstrăinarea lucrului legat. La aceste
acte,

singurele

prevădute

de

lege,

mai

trebue

să

3-le, şi anume: ori ce faptă prin care testatorul
plicit intenţiunea de a, revoca testamentul seu.

1

Testament

posterior

Art. 921.— Testamentul

incompatibil

adăogim

un

al

a manifestat im-

cu acel precedent.

posterior care 5) nu revoacă

anume

pe

cel anterior, nu desființează din acesta de cât numai acele disposițiu
ni
care sunt necompatibile sau contrarie cu acele ale testamentului
pos-

terior. (Art. 802, 923
Dreptul Ro-

man.

C

C. Art.

1036

C. Fr.)

La Romani, testamentul trebuind neapărat să cuprindă o rânduire de moştenitori, adecă disposițiunea universalităţei active şi
pasive a patrimoniului defunctului (vegi sapră, p. 399 urm.
și
480),

un testator

nu

luţiune

care

se vede

p.

nota

1),

641,

lui Justinian:

că

posteriori

două

şi în codul

cine-va

bunurilor

teză, adecă când primul
testament care cuprinde
ment trebue să reînvie
însă această opinie care

Tom.

să lese

admisă,

pentru

oră de universalitatea
tutele

putea

sale.

nu

testamente

Caragea

poate

să

valabile,

dispue

de două

Regula formulată în insti-

testamento

prius

rumpitur

(vedi

testament a fost revocat prin un al doile
alte disposițiuni de bunuri, primul testaprin simplul fapt al retractărei revocaţiunei,
pare a fi admisă şi de Merlin (Râpert.

15. Revocation de testament, $ 4, No. 6, p. 533) este
inada putut foarte bine
voească a părăsi
ambele testamente și a se reîntoarce la moștensăirea
ab inteştat,
Totul este deci o cestie de intenţie.
misibilă, fiind că testatorul

')

so-

(vegi supră,

Cuvântul

care din eroare

nu se vede trecut, în textul oficial,

„. DESPRE REVOCAREA
supră,

641,

neadmisă
după

nota

1) nu

TESTAMENTELOR. —ART, 921,

era

de cât consecința . unsi

în codul. Calimach

care

nimine,

afară

(Art.

de

testat şi parte intestat, 1)

709,

militari,

711)

-

647

alte “ regule

(vegi sapră, p. 12),

nu putea

să moară

parte

Astădi, testatorul putând să, dispue numai de o parte din Dreptul
acbunurile sale (Art. 802), pote să lese mai multe testam
ente suctal.
cesive și toate vor fi esecutate de o. potrivă, dacă disposi
ţiunile
lor nu sunt incompatibile şi contradictorii.
Dacă însă diferitele
disposiţiuni ale mai multor testamente nu se împacă unele
cu al-

tele, legiuitorul vede
testamentul posterior

gula:

în această împrejurare o revocare tacită, Şi
îndatăva revoca pe cel anterior, după re-

în testamentis novissime scripture prevalent. (Art. 921.)
Care este sensul cuvintelor incompatibile sau contrarie îm- Sensul cuvin-

prumutate de la Furgole (cap. XI, No. 111 şi 122) care se văd
ati
în Art.

921?

oa

Autorii discută mult asupra acestei cestiuni şi fie contrarie.

care își dă soluţia sa, însă toate aceste

discuţiuni

sunt

inutile, Controversă.

pentru că aceeaşi regulă se aplică atât la disposiţiile incompatibile, cât și la acele contrarii.
Art. 921 a voit să dică că revo-

carea, tacită esistă de câte
împaca cu acele anterioare

ori disposiţiile posterioare nu se pot
şi nu pot fi aduse la îndeplinire toate

aceasta

fapt

de

o dată. 2)
Dacă două disposiţiuni sunt sau nu iucompatibile
este

ran după

o cestiune

de

intenţia testatorului. 5)

care

se aprecieză

ori contrarii,
în

mod

suve-

|

Cestiunea, este însă de a şti dacă Art. 921

se aplică numai Contrarietate

atuncă când între ambele disposiţiuni esistă o incompatibilitaţe
material
ă şi
,
N
au
Ă
ARO
„_
întenţională,
sau 0 contrarietate fisică
ori materială, *) sau şi atunci când inControversă.
1)

„Nemo, nisi sit miles, partim testatus, partim întestatus decedere
potest“. (Instit. $ 5. Lib. 1. Tit. 14.) Vegi Şi supră, p. 12 şi p. 505,
text și nota 2.— Se putea însă face mai multe disposițiuni prin
codicile,

căci

ele neputând

să conțină de căt; legate sau fideicomise,

nu cuprindeau întreaga avere
nota

2)

3, p. 400

şi 480,

nota

a defunctului.

1. Comp. Art.

Vedi

supră,

902 din codul

p. 13,

Calimach.

Thivy. IL. 476. B. Lacantinerie. Il. 640. Laurent. XIV. 203. Demol.

XXII.

168.

Pand.

Fr. 1]. 9383

urm.

Mareade.

IV.

171.

Arntz.

II.

2144. Demante. IV. 183 bis [.— Vegi însă

distineţiunea între in-

D.

caz

compatibilitate și contrarierate făcută de Mourlon (IL. 882), pe
care DI. Petrescu (est. p. 658) o reproduce în totul, fără însă a
cita pe Mourlon: Comp. C. Bourges şi Cas. Fr. D. P. 82. 1. 200.
3) Judecătorii nu vor admite revocarea de cât atunci când ea, va re„sulta în mod neîndoelnic din voinţa testatorului. C. Grenoble.
P.

55.

2. 831.

Laurent.

carea nu va fi admisă.
725,

p.

188,

text

și nota

XIV.

Laurent.
16.

206. —La

XIV. 207,

de îndoeală,

Aubry

revo-

et Rau. VI Ş

+) Incompatibilitatea este materiali când esistă imposibilitate absolută Esemple de
de a esecuta de o dată dişposiţiile cuprinse în diferite testamente, incompatibi-

Astfel ar fi, de esemplu, easul în care testatorul prin un testament litate mate42
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CIVIL.—CARTEA

III.—TIT, 1E.—0CAP. V.—S-a VII—ART.

921,

compatibilitatea resultă din voința testatorului.') Cu toată părerea
unora care ar voi ca revocarea tacită să nu poată avea loc de cât atunci când esecutarea de o dată a ambelor desposiţiuni ar fi materialmente cu neputinţă (vedi nota 4 de la p. 647 în fine), se admite
însă generalminte că revocarea va avea loc decâte ori din combinarea ambelor testamente va, resulta, că testatorul a avut intențiunea de a revoca disposiţia sa anterioară. In adevăr, legea ne
arătând ce a înțăles prin incompatibilitate sau contrarietate de
disposiţiuni, nu este nevoe ca incompatibilitatea, se fie materieală,
fiind de ajuns ca ea să resulte din intenţia testatorului, care se
aprecieză în mod suveran de instanţele de fond. ?)
anterior ar fi legat unei persoane deplina proprietate a unui bun,
ear prin o disposiție posterioară usufructul aceluiaș bun, sau când.testatorul, după ce ar fi legat un lucru pur şi smplu prin un

testament, prin altul posterior

ar fi legat

același

lucru

aceluiași

legatar, însă de astă dată sub o condițiune suspensivă. (L. 9 şi 10.
Dig. Lib. 34. Tit. 4.) In ambele casuri, ultima disposiție va revoca pe cea dintâi, pentru că esistă între ele o incompatibilitate
materială sau, fisică. Comp. B. Lacantinerie. II. 640. Aubry et Rau.

VI $ 725, p. 187.

Esemple de
incompatibilitate intenţională.

')

Incompatibilitatea se dice intențională atunci când ea resultă din
intenţia testatorului, manifestată prin diversele clause al testa-

mentului. Iu casurile de faţă, esecutarea ambelor disposiţii nu este

absolut cu neputinţă, însă din termenii întrebuinţaţi de testator
resultă că el a înţeles numai ca ultima sa disposiţiune să fie adusă
la îndeplinire. Eată câteva esemple de incompatibilitate intenţională :
prin un testament instituesc pe A legatarul meu universal, ear prin
al doile testament, instituesc pe B; prin un testament las un

2)

imobil lui A, ear prin alt testament las acelaşi imobil lui
B ; prin
un testament las casa me din Iaşi lui A, ear prin alt testament,
las toate bunurile mele lui B. In toate aceste casuri, nu esistă incompatibilitate materială între ambele disposițiuni, însă, cu toate
aceste, probabilitatea este că eu am înțăles a revoca, primul testament. Dacă esistă sau nu incompatibilitate intenţională între
ambele disposiţiuni, aceasta este o cestie de fapt care scapă de
controlul casaţiei. B. Lacantinerie. IL. 640.
Astfel, dacă testatorul prin un prim testament a lăsat, între altele,
20,000

lei lui A,

şi apoi,

face

un

al doile

testament

în

favoarea

altuia, reproducând toate disposiţiile din primul testament, afară
de legatul de 20,000 lei, acest legat va putea fi considerat ca
revocat, dacă judecătorii vor aprecia că intenţia testatorului
a fost
de a revoca primul seu testament. Thiry. IL. 477. Laurent. XIV.
204. Demolombe. XXII. 170. Pand. Fr. II. 9387. Demante. IV. 183
bis 1 şi 184 bis 1. Marcade. IV. 179. Aubry et Rau. VI. $ 735,

p. 187 urm. Mass€-Verge. III, p. 297, nota 10. T.

pratique.

Tom.

34.

(anul

1871)

se pronunță și jurisprudența.
93. D. P. 51. 1.73.
1. 375. D. P. 84. 1.

$ 2, p. 34

urm.

Vedi D. P. 47.

Bazot.

Revue

Tot în acest sens

2. 140. D. P. 50.2.

D.P.55.2. 331. D.P. 69. 2. 97. D. P. 78,
159. Pand. Pâriod. 87.2.
313. D. P. 89.1.

181.
— Contră. Merlin.

Râpert.

Revocation

de

legs,

$

2, No. 2:
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testament a revoca

menţine

ambele

pe cel

care decisia,
instanţelor de

casaţiei, pe când acea care, la caz fond, este su-

de incompatibilitate materială, n'ar declara
ci ar

923.

care, prin interpretarea, voinţei testatorului, ar ad- Casurile „în

n'a înțăles

dintâi n'ar fi supusă

revocată,

—ART:

testamente,

disposiţia

ar

fi din

anterioară
Pusă
lului controeasaţii,

contra casa-

bilă pentru violarea Art. 921, căci, în specie, este
materialmente
cu neputinţă ca ambele disposiţiuni să fie aduse la
îndeplinire. 1)

20
Art.
ce mod

Instrăinarea

923.—0Ori

lucrului legat.

ce înstrăinare a obiectului legatului, făcută cu ori

sau condițiune,

2) revoacă

legatul pentru

tot

ce

s'a înstrăinat,
chiar când înstrăinarea va, fi nulă, sau când obiectul
legat; va fi reîntrat
în starea testatorului. (Art. 802, 905, 921 C. C. Art.
1038 C. Fr.)
A

doua

causă

de

revocare

tacită

consistă

în înstrăinarea din

partea testatorului a lucrului legat.
Această înstrăinare produce
revocarea testamentului anterior, pentru că testat
orul prin însăși.

fapta sa a făcut cu neputinţă esecutarea primei sale
voinţi.
Dacă, înstrăinarea, este parțială, legatul subsistă numai
tru partea neînstrăinată, 3)

pen- Intri nare
p
14
.

Toullier. D. III (partea 1) 640, 646. Vazeille. Art. 1036,
No. 5 urm.

Coin-Delisle. Art. 1036, No. 5 şi 6 etc. După acești
din urmă autori, numai incompatibilitatea sau contrarietatea,
materială între

:)
”)
%)

două disposiţiuni este o causă de revocare, pentru că numai
atunci
esecut
area

Demolombe.

ambelor

XXII.

disposițiuni

171.

Acollas.

este

725, p. 188, text şi nota 13. Pand.
D.P. 71, 1. 22. D. P. 77. 1. 99,

Adecă

nota

cu neputinţă.

IL p. 589.

Aubry

Fe. Il. 9397.

sub ori ce formă și titlu. Comp.

1 și $ 725, p. 192.

Aubry

et Rau. VI $

Comp.

Cas. Fr.

et Rau. VI $ 701,

Arntz. Il. 2147. Thiry. Il. 479. Demolombe. XXII. 233.
Pand. Fr.
II. 9537. Laurent. XIV. 224. Aubry et Rau. VI $ 725,
p.19.B.
Lacantinerie. IL. 644. „Si ex toto Jundo legato testator partem
alienasset,
jecisset

rehquam duntazat partem deberi placet, quia etiam
si udaliquid ei fundo, augmentum legatario cedet.«
(L. 8. Pr.

Dig. Lib. 30, de legatis [.) Vedi și Instit. $ 12, în fine.
Lib. 2.
Constituirea unui drept de usufruct, de uz, de abitaţiuneTit, 20.
sau Constituire
de servitute etc. asupra fondului legat, fiind o înstrăinare
parțială, de drepturi
nu va atrage de cât revocarea parţială a legatului. B. Lacanti
nerie. "cale, ServiII. 644. Laurent, XIV. 224. Pand. Fr. [1]. 9538. Vedi și
supră, p.
"ete
?
557. Ceilalţi autori (vedi Demol. XXII, 233, Aubry et Rau. VI $ Controve
rsă.
725, p. 193) dic că constituirea unor asemene drepturi nu
atrage

revocarea parțială a legatului și că legatarul va suferi numai
esere însă că, în specie, legatul se găsește micșorat şi ori ce micșorare este o revocare parțială.
cițiul dreptului real. Adevărul
Cât pentru

constituirea unui drept de ipotecă, amanet

cresă asupra lucrului legat, el nu va atrage nici

chiar

sau anti- Constituirea

revocarea unei ipoteci.

parțială a legatului, pentru că amanetul, ipoteca și anticresa

sunt incompatibile cu voinţa de a dărui.

„Qui

post

nu

testamentum

CODUL
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Ori

CIVIL.—OARTEA

ce înstrăinare

III—TIT. I1.—CAP. V—Sa VIII:— ART. 923,

a obiectului

legat

din

partea testatorului,

fie ea

cu titlul oneros sau cu titlul gratuit, !) făcută sub ori ce
titlu și sub ori ce formă, chiar sub forma unui schimb (Art.
1405 urm) sau a unei vândări cu pact de rescumpărare (Art,
1371 urm.), după cum prevede anume textul corespundător francez, ”) atrage deci revocarea tacită a legatului. Acelaşi efect Var
produce chiar o înstrăinare lovită de nulitate,ori care ar fi causa nulităței,?) cu toate că prin efectele acestei anulări pronunţată în timpul vieţei testatorului, lucrul înstrăinat ar fi reintrat
în mâna
Critica legei.

lui, pentru

că,

în

spiritul

legei, ori ce

înstrăinare

dove-

dește voinţa sa de a revoca disposiţia, anterioară. 1)
Soluția dreptului actual este însă prea absolută, pentru: că
revocarea

de

intenţie,

bine

să fie făcută cu voinţa

fiind

o cestie

hotărită

deci

îndoeală

asupra

înstrăinarea

a putut

foarte

de a respecta legatul. Fiind

intenţiei testatorului,

legiuitorul

ar fi trebuit

să lese cestiunea la apreciarea judecătorilor. 5)
factum predia, que legavit, pignori, vel. hypothece dedit, mutasse voluntatem circa legatariorum personam non videtur.“ (L. 3. Cod. Lib.
6. Tit. 37. Vedi și Instit. $ 12. Lib. II. Tit. 20.) La caz de constituirea unei ipoteci, legatarul va fi însă espus consecinţilor acţiunei ipotecare (Art. 1790, 1792), remănându'i recurs contra acelor
în drept. (Art. 1108 $ 2, 1799.) B. Lacantinerie, Laurent, Aubry
et Rau, loco supră cit. Toullier. D. III. (partea I) 652. Troplone.
HI. 2101. Pand. Fr. II. 9534. Demolombe. XXII. 232. Arntz. II.
2149. Legatul n'ar fi de asemene revocat prin faptul că testatoarea
ŞI ar fi constituit zestre lucrul legat, pentru că nu esistă în specie
înstrăinare. Demolombe. XXII. 232. Pand. Fr. II. 9536. Toullier, D.
III (partea I) 652. Comp. Cas. Fr. D.P. 66. 1. 131.
Un

*)

de

%)
Art.

1043

Cod. Olandez.

*)
%)

testament

ar putea

fi revocat

chiar

prin

o

donaţiune

deghi-

sată. Demolombe. XXII. 215. Pand. Fr. Donations, IL. 9494. Cas. Fr.
Repert. Dalloz. Disp. 4270, nota 2.
Textul nostru nu mai avea nevoe de a prevede aceste forme ale
înstrăinărei, ele subsumânduse în espresia generală: sub oră ce
mod sau condiţie. — Schimbul ar avea de efect revocarea legatului,
chiar dacă testatorul ar fi primit în locul lucrului legat un obiect
aceeași

natură.

Aceleași

efecte

le ar produce

şi

vândarea,

cu

toate că testatorul vândător ar rescumpara mai în urmă lucrul înstrăinat care făcea obiectul legatului. Comp. Thiry. Il. 479. Demolombe. XXII. 229.
Este vorba bine înțăles în specie numai de înstrăinările care sunt

anulabile, nu însă și de acele care ar fi inesistente, precum ar fi,
de es., donaţiunile nule pentru lipsă de forme sau pentru lipsă de

acceptare. Vedi înfră, p. 654.
Art. 1043 din codul Olandez prevede din contra că legatul nu se
consideră ca revocat de câte ori obiectul înstrăinat a reîntrat în
posesiunea testatorului, soluţiune care este cu mult preferabilă.
Comp. Laurent. Ante-proiect. III. p. 400, No. 6.
In acest sens se vede redactat; Art. 828 din Ante-proiectul de revisuire a lui Laurent,

Mult
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923

soluţia dreptului
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Roman, unde

Deosebire

dreptul
vângarea lucrului legat nu producea de cât o presumţiune de re- întrepoman
și
vocare,
care putea fi combătută prin dovada contrarie, lega- dreptul ac-

tarul având

dreptul de a cere valoarea lucrului sau

lucrul

dacă

legat,

când el putea
de a'şi revoca

el reîntrase

în

patrimoniul

să stabilească că testatorul
disposiția sa anterioară. !)

chiar însuși

testatorului,

nu

avusese

tual.

în caz

intenția

Cât pentru donaţiunea lucrului legat, ea revoca în tot-deuna
testamentul, şi legatarul nu era nici odată admis a dovedi că tes-

tatorul nu înțălesese a/l revoca, pentru că donațiunea se socotește
în tot-deauna făcută merea voluntate.?)
Astăgi, nică o deosebire nu mai esistă între donațiunea şi în- Dreptul ac-

străinarea

cu titlul oneros,

fiind

că,

după

principiile

ale, oră ce instrăinare, chiar și acea făcută sub
lutorie,

p.

*) revoacă

testamentul, afară

de

casul,

legei

actu-

o condiție

reso-

bine

înţeles,

tual.

când

„Si rem suam legaverit testator, posteague eam alienaverit, Celsus
existimal : si non adimendi
animo vendidit, nihilominus
deberi, idgue divi Severus et Antoninus rescripserunt.* (nstit. $

12. Lib. II. Tit. 20.) Vedi și L. 11 $ 12. Dig. Lib. 32, de legatis
IN; — L. 28 $1. Dig. Lib. 35. Tit.1.—L. 15. Dig. Lib. 34. Tit. 4.
Legile

noastre

anterioare

părăsise

dreptul

Roman

şi

admisese

Deosebire

soluţia dreptului actual. Eată în adevăr cum se esprimă Art.

15, între dreptul

partea IV, cap. 4 din codul

ce dreptul no-

face

diată şi mai la urmă

Caragea:
însuși

îl

„De va scrie
va

vinde,

sau

legat

cel

îl

strica, stru anterior,

va

moștenitorul nu este dator să'l dea.“ Vegi și Art. 907 din codul
Calimach (724 Austriac), unde se dice: „Legatum se oboară dacă
testatorul

mai

trăind

va fi înstrăinat

dănuitul

lucru,

sau

îl va fi

prefăcut îutru atâta, încât să i se peardă cu totul forma şi numirea

lui acea dintâi.“ Art. 910 din acelaşi cod prevede de asemene că:
„dacă dănuinduse o moșie cu înarmarea ei, în urmă o va înstrăina,
se stânge legatum și nu se dă legatarului nici macar înarmarea,
ei.“

Dl.

Petrescu

chile noastre

”)

„Rem

legatam

greşeşte

deci

legiuri admisese
si testator

când

afirmă

(Zest.

p. 661)

soluţia dreptului Roman.

vivus ali; donaverit,

omnimodo

că ve-

ezxtingui-

tur legatum ; nec disiinguimus, utrum propter necessitatem vei familiaris, an merea voluntate donaverii.“ (L. 18. Dig. Lib. 34. Tit. 4.)
Vei şi L. 24 $ 1. Dig. loco cut.

i, Instrăinarea făcută sub o condiţie resolutorie atrage deci după sine Instrăinarea
revocarea legatului, cu toată părerea contrarie

a D-lui

Petrescu făcută sub o

(Zest. p. 662), pentru că condiţia resolutorie nu împedică efectul ori asaza

actual al înstrăinărei. Legatul va fi deci revocat, deşi, prin înde-revocarea leplinirea condițiunei, lucrul va reîntra în patrimoniul testatorului.
gatului.
(Art.

1019

urm.)

(Argument

din

ultimele

cuvinte

al

Art.

923.)

Demolombe. XXII. 217. Demante. IV. 185 bis 1. B. Lacantinerie.
I]. 642, Pand. Fr. Il. 9496. Masse-Verg€. III. p. 299, nota 20.
Troplong. III. 2099. Repert. Dalloz. Supl. Tom. V. Disp. 1045.
Aubry

et Rau.

VI

$ 725,

p. 192. Laurent.

II. 479. Duranton. [Ă. 459.

Arntz.

IL.

XIV.

2153.

225,

Mareade.

231.

IV.

Thirș.

177.

Cât pentru înstrăinarea
făcută sub o condiție A suspensivă (Art. Condiţie sus,
inijrea
pensivă. Controversă,
1017 urm.), ea nu va produce revocarea de cât la îndeplinirea
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

II—TIȚ. II—CAP, V.—S-a VIIL—ABT, 923,

testatorul ar fi manifestat o intenţie contrarie în termeni espreşi, !
In

lipsă

de

stipulațiune

1 one.
Iu
tosfăca
tăin.neros a obiectu
lui legat

contrarie,

înstrăinarea

cu titlul 0-

ar constitui o revocare a testamentului u
.

.

suși legata- chiar dacă ea ar fi fost făcută cătră însuși legatarul,
căci numai
"astfel se poate interpreta voinţa testatorului care a vândut
legatarului ceea ce'i lăsase mai înainte prin testament. :)
Donaţiunea,

Donaţiunea

între

vii

a lucrului

legat

fiind

o înstrăinare

vo-

Iucrului leeat Juntară, atrage şi ea, după cât am vădut, în regulă generală
, re-

legatarului vocarea, testamentului; însă, cu toate aceste, dacă ea ar fi fost
făcută, însuși legatarului, departe de a revoca legatul, ea îl
confirmă din contra şil face irevocabil, de unde resultă că,
dacă
pentru o causă oare care, donaţiunea ar fi nulă, legatul îşi va
produce efectele sale la moartea, testatorului. Această soluţie
lasă
a se presupune că dania este pură şi simplă sau că ea a fost
făcută sub aceleaşi sarcini și condițiuni care erau impuse
prin
legat. Dacă însă donaţiunca, a fost făcută sub nişte sarcini
sau
condițiuni

care

nu

tru că impunerea
condițiunei,

afectau

legatul,

unor sarcini

pentru

că

ea

va revoca testamentul, pen-

sau condițiuni

testatorul

n'a înțăles

atestă din partea

a înstrăina

de cât sub

această condiţie. Thiry. II. 479. Demolombe. XXII. 218.
Laurent.
XIV. 225. Marecad6. IV. 177. Acollas. IL. p. 590. Aubry
et Rau.
loco ci. Demante. IV. 185 bis 1. B. Lacantinerie. II.
642. Troplong. III. 2099. Mass6-Verge. III. p. 298, nota 17. Pand.
Fr. II,
9498.

Comp.

D. P. 48.

2.

199.

D.P.

60.

1. 277.

D. P. 61.5.

431.
D. P. 83. 1. 152 și Pand. Chron. Tom. VI (anii 1878-18
86) 1.
111.— Contră. Duranton. IX. 459. Coin-Delisle. Art.
1038, No. 4.
') Testatorul este deci liber să declare că prin înstrăi
narea făcută
el m'a înțăles a revoca legatul, în care caz legatul va
fi adus la
îndeplinire, dacă

prin

o causă

oare

care

lucrul

înstrăinat

ar fi reîntrat în patrimoniul seu. Demolombe:
XXII. 230.
Laurent.
XIV. 220. Troplong. III. 2100. Acollas, IL. p. 590,
nota 3. Aubry
et Rau. VI $ 725, p. 192, nota 28. Pand. Fr. IL. 9510.—T
estatorul
ar putea de asemene să stipuleze că cumpărătorul
va
vărsa tot
prețul sau numai o parte din el în mânele legataru
lui, însă, pentru
ca revocarea să nu aibă loc, testatorul trebue
să manifeste voinţa
sa în mod espres în momentul facerei vândărei,
căci dacă el ar fi
manifestat. această voinţă prin acţe posterioare,
legatul va remânea,
revocat. Cas. Fr. D. P. 52.1, 167.—Vedi însă
. (XIV. 220),
după care testatorul n'ar putea să declare că Laurent
a înțăles să menție legatul de cât prin testament, pentru că
altfel această confirmare a testame

ntului ar constitui un pact asupra unei succesiu
ni
viitoare oprit de lege.
Vegi în privința acestor pacte, Tom. III.
p. 362 urm.
2)

Laurent.

XIV.

223. Pană. Fr. Il. 9516. Demol.
et Rau. VI $ 725, p. 102.— Deci dacă înstrăi XXIL 219. Aubry
narea cu titlul oneros făcută legatarului a, fost anulată, sau
dacă obiectul înstrăinat
a reintrat sub un titlu oare care în
patrimoniul testatorului, legatarul nu va putea să'l ceară în baza
testamentului, acest testament fiind revocat.
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testatorului o voinţă deosebită de aceea esprimată în testament. 3
Remâne însă bine înţăles că, nică în asemene caz, donaţiunea
war fi revocatorie, dacă sarcinele impuse ar fi secundare şi n'ar
implica din partea testatorului o schimbare a, voinţei sale. (Pand.
Fr.

Donations. IL. 9519.)
In ori ce caz, îstrăinarea fie cu titlul gratuit, fie cu titlul Condiţiile
oneros, pentru a revoca un testament anterior, trebue să emane ce trebue
să întruneade la însuși testatorul, după cum prevede anume textul francez, scă instrăipentru că numai astfel se poate vedea dacă el a revenit asupra narea pentru
ca să revoace

„primei

')

sale voinţi, 2)

şi să fie făcută de bună

Pand. Fr. I[. 9519. Arntz. IL. 2150. Laurent. XIV. 233, Aubry et
Rau. VI. $725, p. 193, 194. Demol. XXII. 220. Râpert. Dalloz. Su-

plement. V. Disp.

”)

voea, lui, căci dacă testamentul.

1050.

Troplong.

II.

2090.

S. Lescot.

Comp. Curtea Lyon. D. P. 57. 2. 69.
— Vedi însă
Rouen. Râpert. Dalloz. Supl. Disp. 1050, nota 1.

V.

Curtea

1642.

din

Din cele mai sus espuse resultă că nici urmărirea silită a lucrului Urmărirea silegat din partea creditorilor testatorului, nici licitaţiunea, ce s'ar lită şi espro-

face
19

de

cătră
.

coproprietarii

lucrului

stăpânit
A

nici esproprierea lucrului legat pentru causă
nu vor produce revocarea legatului, pentru

casuri, testatorul are

un rol pasiv

care nu

îna. indivisiune,
priăreagatIucruLD
nu

de utilitaţe publică produc recă, în toate aceste vocarea tes-

implică

întru

nimic tamentului.

voința sa de a revoca legatul (animus adimendi legatum). Aşa dar, CODtroYersă.

în toate ipotezele de mai sus, legatarul va avea drept la lucrul
legat, dacă acest lucru se găseşte la moartea testatorului în patrimoniul seu. În caz contrar, legatul va fi caduc (Art. 927), lega-

tarul neavând drept nici la lucru care este aaltuia, nici la valoarea
lui care nui a fost legată. Vedi B. Lacantinerie. II. 646. Pand.
Fr. Il. 9568. Demolombe. XXII. 238. S. Lescot. V. 1634. Laurent.
XIV.

221.

II. 479.

Thiry.

Arntz.

II.

2148.

III.

Troplong.

2095.

Aubry et Rau. VI $ 725, p. 193. Comp. Cas. Fr. D. 62. 1.321.—
Contră. Duranton. IX. 459. Toullier. D. III (partea 1) 650. CoinDelisle.

Art.

1038,

De asemenea,
că

epitropul

No.

3.

dacă presupunem

seu a înstrăinat

că testatorul a fost interdis și Instrăinarea

lucrul legat, această înstrăinare ema- lucrului 1e-

nând de la o persoană străină, nu esistă voința de a înstrăina şi gat do ep
prin urmare nici acea de a revoca legatul. Ca și în casurile pre- Eee elUt. Concedente însă, legatul va fi caduc, dacă la moartea testatorului, lucrul

legat w'a redevenit proprietatea lui. Prin urmare, din două lucruri
una: sau, la moartea testatorului, lucrul legat se găseşte în pa-

trimoniul
neesistând

acestuia, şi atunci el se va lua de legatar, fiind că
înstrăinare, nu poate să esiste nici revocare; sau lucrul

legat şi înstrăinat de epitrop n'a reîntrat în patrimoniul testatorului, și în asemene caz, legatul este stâns, ca și cum lucrul ar
fi perit (Art. 927), şi legatarul nu va avea drept la valoarea lui,
pentru că această valoare nu îi a fost legată. Aceste sunt adevăratele principii. Vedi Laurent. XIV. 229. B. Lacantinerie. Il. 646.
Pand. Fr. Il. 9569 urm. Demolombe. XXII. 239. Acollas. II. p. 591.
Cas. Fr. D. P. 62. 1. 321. Pand. Chron. Tom. IV (anii 1860—1869)
1. 100.—Cu toate acestea, cestiunea este controversată. Intr'un

sistem se susține în adevăr că înstrăinarea

sevârșită

de

epitrop

—troversă.
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V.

Sa VII—ART.

933,

consimțământul seu a fost smuls prin violență sau dat din eroare

(Ari.

Donaţiunea,

953), revocaţiunea

înstrăinare, nică voinţa

Revocarea

nu

va

n'ar avea loc, pentru

de

a

avea

că n'ar esista nici

revoca. )

de

asemene loc dacă înstrăinarea

|

nulă p: lipsă sa făcut prin o donaţiune, fără a se observa insă formele
legale,
produce re- pentru că donaţiunea fiind, în asemenea caz, nulă
sau mai bine
Controsiaa, (is inesistentă ori fără fiinţă, neantul nu poate să
producă nici
un efect. ?) (Art. 1168.)
|
a abine
lipsă de ac-n'a

Aceeaşi soluțiune este aplicabilă în casurile când donaţiunea

fost

acceptată

de

cătră

donatar,

pentru

că,

fără

ceptare. Con- donaţiunea nu poate să aibă ființă. 2) (Art. 814.)
Revocarea
Revocarea donaţiunei pentru neîndeplinire de

donaţiunei nutru

ingratitudine

sau

survenire

de

copii n'ar

acceptare,

sarcini, pen-

împedica

însă revoimpedre-ică
carea de a avea loc, pentru că, după cât am vă&dut (p. 651 nota
gatului. 3),

condiţia resolutorie nu impedică revocarea.

Instrăinarea

fiu
one: l
darea,

In

vocarealega- toate

cât privește

schimbul

însă contractele

etc., revocărea

că actul care ar

ai0âte
i
străinarea

ar putea

testamentului

constata înstrăinarea

fi dovedită

prin

o constată ar de actul nul în privința formelor, pentru

Contioviu ba de un act solemn, precum
solemn,

unde

forma

nu

(Laurent. XIV 231.)

cu titlul oneros, precum

este

serveşte

ar fi nul, dacă

în-

alte mijloace, independent
că.

în specie, nu e vor-

donaţiunea,
de

vân-

va avea loc, cu

ci de un act ne-

cât ca instrument

de proba-

țiune. Astfel, deși actul autentic care constată vendarea sâu
schim-

bul ar fi unul pentru lipsă de forme, totuşi legatul
ar fi revocat, pentru că înstrăinarea, esistă independent de actul
autentic,
destul este numai ca ea să poată, fi dovedită prin mijloa
cele legale. +)
produce revocarea legatului, pentru că el represintă pe
testator:
Faclum tutoris, factum pupillă (Duranton. IX 460), ear
alţii cred
că
legatul

nu este, în asemene caz, nici revocat, nici caduc. Troplon
g.

III. 2096. Veţi şi Poujol (Art. 1038, No. 5) care

1)

dice

că

legatul
nu este revocat şi că legatarul are drept la o
despăgu
Mareadâ. IV. 177. Mass6-Verg€. III. p. 298, nota 16, în bire.
fine. Demol.

XXII.

223. Mourlon.

Il. 886.

Demante.

IV.

185

supra lui Pothier. VIII, p. 311, nota 2. Petresc bis II]. Bugnet au. Test, p. 662.
Comp. și Pand. Fr. II. 9501.— Contră. Lauren
t.
*) Cas. Rom. şi C. Focșani. Dreptul pe 1886, No. XIV. 226.
64. Laurent. XIV.
226,

231.

Thiry.

IL. 479.

Arntz.

Pand. Fr. II. 9505. S. Lescot.

Vergă.

3)

III. p. 298,

nota

[|

2153.

Demante.

IV.

185 bis.

V. 1643. Troplong. III. 2092. Mass6-

16.— Contră.

Mourlon.

II. 886. Marcade.
IV, 176. Aubry et Rau. VI $ 725, p. 192,
text
şi
nota 29. Demuol.
XAII. 227.

B. Mouillara asupra lui Grenier. III. 345 bis,
nota a.
Laurent. XIV. 231. Pang. Fr. N. 9507. C. Paris.
D.
P.
48.2.
129.
— Contră. Mass6-Verge. III, p. 298, nota
16, în medio. Aubry et
Rau.

VI $ 725, p. 192, nota 29. Demol.

2088. Marcade. IV. 176. Curte Bordeaux. XXII 228. Troplong. III.
D. P. 59. 2. 82 şi 119.
*) Laurent. XIV. 226. Pand. Br. [[| 9504.
Demol.
C. Caen. D. P. 45. 1. 293 — Vedi însă Troplo XXII. 226. Comp.
ng (III. 2092) care
face o confusiune regretabilă între
actele solemne şi acele cu
titlul oneros,
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ART. 923.
— R.
TESTAMENTELO

nu se aplică, cu toată generalitatea termenilor sale, Art. 923 se

923

corpuri certe

de cât la legatele de

și determinate în individua- poi aa

care au de obiect lucruri deter- corpuri certe

litatea

lor, nu

însă şi la acele

tatorul

a legat

un cal, înstrăinarea tuturor

minate numai În specia lor sau o sumă de bani. Deci, dacă tes. fi deterni-

unul din caii

el n'a legat

sei,

cele mai sus espuse

Din

sei nu produce vidualitatea

ci un

pentru

923,

Art.

se esprimă

obiectul, după cum

sa însirăinat

cailor

dice într'adevăr că, în specie,

Nu se poate

revocarea legatului.

lor.

că

cal în genere.!)

se aplică

923

resultă că Art.

nu- Art: sa nu

mai la legatele singulare, nu însă şi la acele universale, sau cu titlul legatele aniuniversal,

fiind

că aceste

determinat,

lucru

din
cum

după

urmă

nu au de obiect un versale sau

legate

presupune

textul

Art.

ci nni- cu titlul uni

923,

versalitatea unei averi sau o fracțiune din această universalitate.
Deci, dacă obiectele înstrăinate nu se mai găsesc în moştenirea
testatorului,

legatarul,

ce

e dreptul,

nu va

putea

să le

reclame,

oare-care

însă el va avea drept la densele, dacă prin o causă
ele ar reintra din nou în patrimoniul testatorului. *)

30 Haptele prin care testatorul a manifestat implicit
intențiunea de a revoca testamentul seu.

De şi legiuitorul nu vorbeşte de cât de revocările mai
sus espuse, se admite însă, cu toate aceste, că regulele prevădute
de cod în această privinţă nu sunt concepute în mod limitativ,
pentru că revocarea este, înainte de toate, o cestie de voință și
Afară de casurile prevădute de lege, mai sunt deci
de intenţie.
şi alte

fapte

prin

care

testatorul

poate

implicit să 'şi revoace tes-

tamentul seu.
Astfel este distrugerea lucrului legat din partea testatorului, Distrugerea
sa
sau, după cum se esprimă Art. 907 din codul Calimach (724
tocu
peardă
se
i
să
cât
în
atâta
întru
lui
prefacerea,
Austriac),
tul forma

şi numirea

lui cea

dintâi, pentru

sau prefacere dovedeşte intenţiunea
energic de cât înstrăinarea. 3)
1)

Cas. Rom.

Bulet.

Sa 1 (1876),

distrugere

că această

revocatorie întrun

p. 251. Thiry.

1]. 479.

mod

Pand.

mai
Fr. II.

9541. Laurent. XIV. 228. Demolombe. XXII. 234. B. Lacantinerie.
II. 645. Aubry et Rau. VI $ 725, p. 194. Demante. IV.135 bis].
Comp. Cas. Fr. D. P. 51. 1. 327:şisnota următoare.
2) Pand. Fr. 9543. Acollas. IL.p. 591. Laurent. XIV. 228. Demol. XXII.
235. B. Lacantinerie. IL. 645. Thiry. II. 479. Aubry et Rau. VI
III. p. 309, text și
$ 725, p. 194, text şi nota 85. Mass6-Verge
nota 23. Mourlon. II. 887. Arntz. Il. 2151. Mareadă. IV. 178.
Toullier D. III (partea 1) 650. Troplong. III. 2094. Comp. D. P. 46.2.
141. D. P. 51.2 185. D.P.51. 1.327. D.7P.55.1.
60. 1. 277. D. P. 67. 1. 279. D. P. 83. 2. 247.

257.

D.P.

3) Arntz. II. 2154. Acollas. IL.p. 591. Pand. Fr. IL. 9606. Demolombe.
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Distrugerea
Un alt fapt care ar constitui o revocare tacită ar fi distruînsuși testa” gerea, testamentului de cătră însuşi testatorul. In adevăr, testamentul neavând ființă de cât sub condiţiunea, de a esista un act

învestit cu formele legale, numai esistă testament, când nu mai
esistă actul care "1 constată. 1) Acest mod de revocare era admis atât în dreptul roman cât şi în dreptul nostru anterior. ?
Distrugerea
Testamentul olograf mai cu samă, care se găsește în mânele
1 coca testatorului, va putea fi distrus cu cea mai mare ușurință.
Disîrugerea poate consista în arderea, ruperea lui, sau numai în
ştergerea

disposiţiilor

cum

sale,

ori

a unui

element

constitutiv,

pre-

este data sau semnătura. (Art. 859.)
Pentru ca faptul ruperei sau ştergerei să
constituească o
revocare se cere însă ca el să fi fost îndeplinit cu voință și intenție de a revoca, consulto, cu ştirea şi voința testatorului, după
cum se esprimă Art.905 din codul Calimach, căci n'ar esista revocare dacă testamentul ar fi fost distrus din imprudență sau
nebăgare de samă, prin accident, inconsulto (L. 1. Ş 1. Dig. Lib.
28. Tit. 4), sau întrun acces de nebunie, nente captus (L. 20.
Dig. Lb. 28. Tit. 3) ete., ori dacă el ar fi fost distrus
de o

a treia

persoană,

fără

ştirea

și ordinul

testatorului.

2) In toate

aceste casuri, legatarul va putea dovedi prin toate mijloacele,
chiar și prin marturi, esistenţa și cuprinderea testamentului.
*

Legatarul care produce testamentul rupt sau șters va trebui

XXII. 244. Thiry. IL. 480.— Astiel, dacă testatorul a distrus covrabia legată, legatarul nu va, putea cere nici corabia, nici materialul ei: „Nave autem legata dissoluta, neque materia, neque navis
debetur.“ (|, 88 $ 2 Dig. Lib. 32, de legatis 111.) — Schimbările
însă făcute de testator pentru a reînoi, repara sau îmbunatăţi lucrul

legat,

nu

atrag

revocarea

legatului.

L.24

$ 4 şi L.65

Lib. 30, de legatis 1.
.
1) Pand. Fr. II. 9579. Thiry. IL. 481. B. Lacantinerie.
II. 2155. Demante. IV. 186 bis. Acollas. IL p. 591.
VI $ 725, p. 195. Laurent. XIV. 238.
*) Comp. L. 1 $ 1. Dig. Lib. 28 Tit. 4—IL
1 $
L. 8 $ 3. Dig. Lib. 37. Tit. 11 ;—L. 2. Dig. Lib.
L. 16. Dig. Lib. 34. Tit. 4. Vedi şi Art. 903 urm.
din codul Calimach.

5)

Pana.

Fr. II. 9580.

Laurent.

XIV.

239.

$ 2. Dig.

II. 647, Arntz.
Aubry et Rau.
10, L.2$7,
28 Tit. 4;—
997 $ 3 lit. e

Demolombe.

XXII.

248.

testatorului

sunt

Marcade. IV. 179. Troplong. III. 2107. B. Lacantinerie. Il. 647.
Thiry. IL. 481. Arntz. ÎL. 2155. Duranton. LX. 466. Aubry et Rau.
VI $ 725, p. 19. Vedi şi Art. 905 din codul Calimach, unde se

dice:

„Ștersăturile făcându-se

cu știrea

şi voința

fără putere ; ear făcându-se într'alt chip, adecă din întâmplare, au
putere când va fi prin putință să se cetească sau să se dovedească.“
Comp.

*)

Art.

722

din

codul

Austriac.

Arntz. IL. 2155. Thiry. II. 481. B. Lacantinerie, II. 647. Laurent.
XIII. 113 urm. Comp. D. P. 74. 1. 504, D. P. 76. 2. 199.
D.P.
82. 1. 299, Vedi şi supră, p. 412, text şi nota
1.
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să dovedească că distrugerea, lui este accidentală şi că prin urmare testamentul n'a fost revocat. :) (Art. 1169.)
Dovada testimonială, şi presumţiile sunt în tot-deauna admise
pentru a stabili că ruperea sau ștergerea a fost făcută; de testator sau de o a treia persoană, cu sau fără intenția de a revoca. (Demolombe. XXII. 253. Laurent. XIV. 242.)
Dacă data şi semnătura, testamentului n'ar fi șterse, ci numai unele din disposiţiunile sale, numai aceste vor fi revocate. 2
Sine dubio, ceteram partem testamenti valere, dice Ulpian. (L. 2.
Dig. Lib. 28. Tit. 4.)
Dacă testamentul distrus consistă întrun singur esemplar Casul când

sau, dacă fiind mai multe esemplare,

testatorul le au distrus pe testamentul

toate, nu mai incape îndoeală că el a înțăles al revoca. Ce tre- scris in mai

bue să decidem când testamentul olograf fiind scris în mai multe pi Ce

esemplare, unul sau mai multe au remas intacte? La Romani,
moştenitorii legitimi puteau, în asemenea caz, să dovedească că
testatorul a avut intențiunea de a revoca testamentul şi de a
muri etestat..,. af intestatus morerelur (L. 4. Dig. Lib. 28.
Tit. 4), 5) soluţiune pe care Toullier (III, partea 1, 664) pare
a o admite şi astăgi. Această părere este însă inadmisibilă, pentru că, întru cât esistă un testament nedistrus, învestit cu formele

legale, el face dovadă deplină despre disposiţiile testamentare ale
defunctului şi din distrugerea unui singur esemplar nu se poate

deduce revocarea actului de ultima voinţă.
Art. 721 $ 2 din
codul Austriac este formal în această privință.
Dovada testimonială, şi presumţiunile sunt deci inadmisibile pentru a stabili că
testatorul care a distrus un original, a avnt intențiune de a le

distruge pe toate şi a muri netestat, pentru că asemene dovedi
nu sunt nică întrun caz admisibile spre a stabili revocarea unui

testament
1)

învestit cu toate solemnităţile prescrise de lege. *)

Laurent. .XIV. 239, în fine și XIII. 186 urm. Demol. XXII. 254.
C. Liege. Pasicrisie 72. 2. 122. Judecătorii fondului vor aprecia în
mod

suveran dacă

distrugerea

testamentului

este

dacă ea a fost făcută cu intenţia de a revoca
Pand. Pâriod. 1888. 1. 70 și D. P. 88. 1. 149.

accidentală

sau

legatul. Cas. Fr.
Vedi şi supră, p.

416, 417. Judecătorii vor aprecia de asemenea care ştersătură este
de natură a produce revocarea, şi care nu. Demolombe. XXII. 252.

2)

3)

Pand. Fr. Donations. ll. 9590 urm.
Pand. Fr. IL. 9588. Arntz. II. 2155. Laurent. XIV. 245. Demolombe.
XXII. 251. Troplong. III. 2111. B. Lacantinerie. II. 647. Duranton.
IX. 647. Aubry et Rau. VI $ 725, p. 195. Comp. C. Limoges și

Cas. Fr. D. P. 53. 2. 229.D. P. 88. 1. 149. Vegi şi supră, p.416.

Vedi și L. 1$ 5. Dig. Lib. 37. Tit. 11, unde se dice că dacă
testatorul a făcut două esemplare din care unul esistă şi altul s'a
perdut, testamentul e presupus că esistă: „Si quis in duobus exemplaribus fecerit testamentum,

tabula

et aliud exstet,

aliud

non

ezstare videntur, petique potest bonorum possessio.“

exstet:

:) Demolombe. XXII. 249. Laurent, XIV. 243. Arntz. II. 2155. Pand.

troversă.
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din:

Cu toate acestea,

esistă

un caz în

care,

prin escepție, so-

Pe
lor luţia de mai sus mar fi admisibilă, și anume când testatorul voind să distrugă toate

avea încă ființă
încrederea
Frauda

prin

sa,

celui

esemplarele

prin frauda unui
ar fi

de

păstrat

al treile

ori ce mijloace,

un

testamentului, unul

esemplar

se va

putea,

în loc de al distruge.
în

asemene

adecă atât prin marturi

Revocarea

stabili

Principiile de mai sus sunt aplicabile atât testamentului aucât şi acelui mistic,
Astfel, în cât priveşte testamentul autentic, esistând două o-

moră a tes iginale,
unul în mâna

părței

autentic. Art.autentif. actelor), distrugerea,

uit
Bic torului nu este suficientă,
de cât prin
arhiva

în

caz,

cât şi prin presum-

țiuni, conform dreptului comun. !)
tentic

din ele ar

de al treile, care abusând de

ştergerea

şi altul la tribunal (Art. 12 L p.

esemplarului

revocarea tacită

aflat în

mâna

testa-

neputându-se efectua

disposiţiilor aflătoare în

tribunalului. 2)

originalul păstrat

Aşa dar, nepresentarea originalului aflător în mâna părței
nu face să se presume revocarea, cât timp celalt original aflător
în arhiva tribunalului este intact şi nedistrus. (Comp. Curtea din
Bucureşti. Dreptul pe 1891, No. 39.)
:

Hevocares laCât pentru testamentul mistic, despecetluirea lui din partea
mentului testatorului ar face ca el să nu mai fie valid ca atare, pentru

mistic.“

că

lipseşte unul din

elementele

sale esențiale

(Art. 864), solu-

Fr. IL. 9585. S. Lescot. V. 1647. Troplong. III. 2112. Massec-Verge.
INI. p. 296, text şi nota 9. Maread6. IV. 179. Aubry et Rau. VI
')

$ 725, p. 195.

Demolombe. XXIL. 250. Laurent. XIV. 244. Troplong. Il]. 2113.
Pand. Fr. IL. 9587. Aubry et Rau (ediţia a IV-a) VII $ 725, p.
526, nota 51. Comp. C Caen. R6pert. Dalloz. Disp. 4291, nota 2.
*) Comp. Laurent. XIV. 240. Demolombe. XXII. 255 urm. B. Lacantinerie. IL. 647. Arntz. II. 2155. Duranton. IX. 469. Aubry et Rau.
VI

$ 725,

în fine,

p.

Vedi însă Coin-Delisle.

196.

Mareade.

Art.

IV.

1035. No.

179.

Pand.

Fr. 1]. 9594.—

17.— Curtea din București,

hotărînd că originalul este actul încredințat părţilor, ear nu acel
trecut în registrele tribunalului care este numai 0 copie
a decis
, că
distrugerea originalului aflător în mâna testatorului se consideră

ca 0 revocare tacită, a testamentului, fără ca să se atingă de actul
aflător în archiva tribunalului şi că, prin urmare, nu se poate admite reclamația unui legatar făcută în virtutea unui testament
scos din registrele tribunalului. (Dreptul pe 1886, No. 50.) Comp.
şi Cas. Rom. Bulet. Cas. Sal. (1873), p. 42 urm
— Această
.
soluţiune, contestabilă chiar sub codul civil, unde actele autentice se

transreieau într'o condică și se semnau de părți, de şi această for-

malitate

nu

se vede

prescrisă

de nici o lege,

inadmisibilă astădi faţă cu Art. 12
tru autentificarea. actelor. unde se
rewas în archiva tribunalului este
pot, cu cheltueala lor, scoate copii

este

cu

desevârşire

din legea de la 1886—87 penspune anume că şi esemplarul
un original de pe care părţile
legalisate.
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țiune care era. admisă şi la Romani. ) (Comp art. 742 din
noul
cod Spaniol de la 1889.)
Dacă însă ruperea plicului sau a sigilului ar proveni din Ruperea pli-

faptul unui al treile, fără consimțământul testatorului, tesţamentul cul
san si
mistic
war

fi considerat

țiunea, de a'] revoca. )

ca distrus, fiind că atunci

ar lipsi inten-consimţămân-

Legatarul arputea deci în asemene caz, în testato-

să facă dovada acestui fapt prin marturi sau presumțiuni, fiind
vorba în specie de un delict sau quasi-delict.
(Art. 1198 Ş1
(Laurent. XIV. 241.) (Comp. Art. 742 din noul cod Spaniol de
la 1889.)
|
In ori ce caz, testamentul mistic ar remânea în asemene
ipoteză valid ca olograf, dacă ar fi în întregimea lui scris, datat
şi
subsemnat de mâna testatorului. 3) (Art. 859.)
Despre

revocarea

prin

încetarea

causci

care

a motivat legatul.

Cu toate că, în lipsă de împrejurări și indicii care denotă
intențiunea revocatorie a testatorului, revocaţiunea tacită
a testamentului nu poate fi dedusă din simple conjecturi, totuși
legile
Romane și jurisprudenţa, în urmă au admisîn tot-deaunacă legatul
se
consideră ca revocat sau ca caduc de câte ori causa care
Pa
determinat a, încetat prin însuși faptul testatorului.

Astfel, legatul făcut unui esecutor testamentar, în. această,
calitate, va fi tacitamente revocat, când testatorul prin
un testa-

ment posterior a rânduit un alt esecutor testamentar. (L. 30
$
2. Dig. Lib. 34 Tit. 4.)
De asemenea, legatul făcut de testator unui din comoşteni-

torii

sei,

în scop de

a stabili

o perfectă egalitate

între

acest MOŞ-

tenitor și un altul, care primise și el un asemene legat, se
va
considera ca revocat, dacă testatorul a retractat această din
urmă
disposiţiune, îustrăinând, de es. lucrul, care făcea obiectul ultimului legat. (L. 25. Dig. Lib. 34. Tit. 4.) A menţine legatul
în
asemene

casuri, atunci când

starea

mai esistă, ar însămua a nu ţinea
rele sale esenţiale. +)
1)

„Solitum ei prebemus

de lucruri care Pa, provocat

nici 0 socoteală

remedium, sancientens,

linum, vel signacula inciderit, vel
mutata, testamentum non valere.*

si

nu

de caracte-

gquidem

testator

abstulerit, utpote ejus voluntate
(L. 30, în medio. Cod. Lib. 6.

Tit. 23.) Vegi și L. 1 $ 10. Dig. Lib. 37. Tit. 11,
„Si linum, quo ligate sunt tabule, încisum sit: si guidem
alius
contra voluntutem testatoris inciderit, bonorum possessto pei potest.“
(L. 1 $ 10. Dig. Lib. 37. Tit. 11.) Vegi și L. 30. Cod. Lib. 6. Tit.
23.
*) Laurent. XIV. 241. Demolombe. XXII. 258. Pand. Fr. 1.
9596. Troplong. III. 2116, 2117. Aubry et Rau. VI $ 725, în fine,
p. 196.
Duranton. IX. 470. Marcade. IV. 179. B. Lacantinerie. IL.
647,
*) Vegli Laurent. XIV. 292. Thiry. Ul. 485, în fine. Arntz. IL. 2156;
Pand.
Fr. Il. 9598 urm. Demolombe. XXII. 245 urm. Aubry et Rau, Vl.
2)
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Aceste

ar pute
Tnimiciţia

sunt

casurile

să le admită.

Astfel,

revocarea.

donata inimiciţia sau duşmănia,

de

revocare

Altele
tacită nu

tacită,

nu esistă,
s'ar mai

pe

care judecătorii

putea

deduce

astădi din

oră cât de gravă ar fi (capilales vel gra-

nu mai este Vissimee, înimicitie), care ar fi intervenit între legatar şi testator,
astădi
ocau- în urma, confecțiunei testamentului î) (L. 3. $ 11; L. 29 și 31
să de revo,
.
vu
care tacită.$ 2. Dig. Lib. 34. Tit., 4), nici
pentru causa că, testamentul ar
fi prea vechii. 2) Legiuitorul a admis, ce e dreptul, o peremțiune oare-care în privinţa testamentelor privilegiate (Art. 871,
873,

882),

Despre

Codul Cali-

însă

aceste escepţiuni confirmă tocmai

revocarea pentru

După Art.

survenirea

regula

generală.

de coptă. (Art. 836 urm.)

986 şi 997 $ 3 lit. a din codul Calimach, tes-

famentul era rumpt, dacă în urma, facerei lui, se năștea un copil.)
Dreptul acCe trebue să decidem în legislaţia actuală?
Nașterea unui
tual.
copil în urma facerei testamentului este ea o causă de revocare
a testamentului, precum este o causă de revocare a donaţiunei?
(Art. 836 urm.) Respunsul nu poate fi de cât negativ. In adevăr, Art.
836 fiind o disposiţie escepţională trebue să fie strict mărginită

la casurile anume

prevădute şi nu poate fi întinsă la testamente.

$ 725, p. 194. Duranton. EX. 455. Troplong. III. 2103 urm. Pothier.
Don. test. VIII. 202, în fine. Comp. C. Rouen. D. P. 47. 2.163.
Cât pentru legatul ce un stăpân ar putea face servitorilor sei,
vedi Pothier, op şi loco supră cut. Pand. Er. Donations. IL. 9604.
Demolombe. XXII. 247.
') Comp. Demoiombe. XXII. 262. Pand. Es. IL. 9604. Pothier. op. cil.
*)

VIII. 302, p. 311.

Comp. Demol. XXII. 260. Pand. Fr. Il. 9609.— Codul Theodosian
(L. 6, de testamentis) admisese, ce e dreptul, o perimare a testamentului prin trecerea termenului de 10 ani de la data lui, însă
Justinian a modificat această lege, cerând, în această privință, o

declarare de schimbare a voinţei testatorului:

Codul Cara-

gea ii Andr.

'

„Sancimus si quis

legitimo modo condidit testamentum, et post ejus confectionem decenium profiuzerit : si gquidem nulla innovatio, vel contraria voluntas testatoris apparuerit, hoc esse firmum.“ (|. 27, ab nitio.
„Cod. Lib. 6. Tit, 23.)
?) Vedi și Art. 40, partea IV, cap. 3 din codul Caragea, unde se.gice:
„Se

strică

diata

de tot când

neavând

cel ce face

diată copil

mai

dinaintea morţei sale, se' va naște după moartea lui copil de care
în diată nu se face pomenire.“. Vedi şi $ 26, cap. 35 din codul lui Andr. Donici, unde se dice „Diata nu se ţine în samă...
când în urma ei se va naște copil moștenitor viu, întreg și la
vreme.“ La Romani, testamentul neproducându'și efectele sale de
cât sub condiţiunea de a cuprinde o instituire sau o desmoștenire
nominativă a copiilor născuţi sau care se vor naște în viitor, se
înțălege că naşterea unui copil trecut sub tăcere în testament îl

făcea să se considere ca rupt. Instit. Ş1

Lâb. IL. Tit. 13.
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Testamentul fiind un act eminamente revocabil (Art.
802), testatorul nare de cât să'l revoace, dacă în urma,
facerei lui, sa
născut

un

copil,

şi nu

era

nevoe

ca legea

să declare

favoarea

acestei

ceară

la timpul

testamentul

revocat de drept, pe când, în privinţa, donaţiunilor
, legiuitorul
trebuea, să vie în ajutorul dăruitorului, căci donaţiunea
fiind în
princip irevocabilă (Art. 801), el nu putea singur
să revie asupra. disposițiunei

sale.

Apoi,

în

soluţiuni

mai

oportun

re-

militează încă şi un argument de text, căci Art. 930
trimiţindune la Art. 830 și 831 relative numai la revocarea
donaţiunilor
pentru inesecutare de sarcini și pentru causă de ingrat
itudine,
prin aceasta însăși a, înțăles a esclude, în privința
testamentelor,
causa de revocare prevădută de Art. 836 urm.
Testamentul va
subsista deci, cu toate că, în urma, facerei lui, Sar fi
născut un
copil,

remănând

că

acest

copil

să

ducerea, disposiţiunei testamentare care “iar ataca, reserv
a sa. !)
(Art. 847 urm).
Asemene revocare nu sar putea admite nică pentru causă,

de eroare, chiar când testatorul ar fi murit fără a şti că femeea

sa a născut sau a remas îngreunată, 2) cu toate că, în asemen
e caz,
legtuitorul ar fi trebuit să admită revocarea.
Testamentul numai atunci ar putea fi anulat pentru causă
de eroare, dacă din însuşi termenii sei sau din natura disposi
țiilor ce el cuprinde ar resulta că testatorul n'a dispus de
cât
sub condițiunea de a nu lăsa nici un copil. %)
')

Armtz. II. 2157. Pand. Fr. 1. 9610 urm. Demolombe. XXII.
263,
Laurent. XIV. 246. B. Lacantinerie. II. 649. Demante. IV.
201 bis
V. S. Lescot. V. 1655. Troplong. III. 2207. Aubry et Rau. VI
$
724, p. 181. Mourlon. II. 901. Thiry. II. 482. Maread6. IV.
204.
Comp. Curtea din Alger. D. P. 80. 2. 36.
*) Pand. Fr. IL. 9614. Arntz. II. 2157, Aubry et Rau. VI $
724, p.
181, text și nota 4. Laurent. XIV. 246. B. Lacantinerie. IL.
649.
Demolombe. XXII. 264. Demante. 1V. 201 bis V. Duranton. LX.
474. Toullier. D. III (partea 1.) 670. Comp. D. P. 80.2. 36.—
Contră. 'Troplong. III. 2209. S. Lescot. V. 1716. Pothier. Don. test.
VIII. 294. Comp. C. Douai. Râpert. Dalloz. Disp. 4314, nota 3.
In acest din urmă sens se pronunţă jurisconsultul Paulus, admițân
d
nulitatea ultimelor disposițiunia unui militar care, în necunoștință
că femeea

sa era

îngreunată,

nu

făcuse

menţiune

în

testament

despre copilul ce ea purta în sînul seu: » Miles în supremis ordinandis, ignarus uzxorem esse Dreghantem, ventris non habuit

mentionem ; post mortem

palris

fiha

nata,

ruptum

esse testamen-

tum apparuit, neque legata deberi.“ (L. 36 $ 2. Dig. Lib. 29, Tit,
1, de testamento militis.)
3) Aubry et Rau. VI $ 724, p. 181. Pand. Fr. [L 9615. Demolom
be.
XXII. 264. Comp. Curtea, din Douai şi. Limoges. Râpert. Dalloz.

Disp. 4314, nota 1 și 3.
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CIVIL.— CARTEA:

II.
Revocarea

1L—TIT. 11.—CAP. V. —S-a VIIL.—ART. 930, 931,

Revocarea judecătorească.

judeciară,

este

acea

care se pronunță

de justiţie;

în urma morţei testatorului, după cererea moștenitorilor sau a
altor părţi interesate. Ea este provocată prin faptul legatarului,
pe când revocarea voluntară, despre care ne am ocupat pănă acum, provine din faptul testatorului.
Causele care pot să autorize justiția a pronunţă revocarea
unui legat sunt prevăgute de Art. 930, 931 și sunt în număr
de trei:

10 neesecutarea,

sarcinelor impuse

de testator legatarului;

2" nedemnitatea, legatarului şi 30 ingratitudinea lui.
Art. 930.—Aceleaşi cause care, după Art. 830 și după cele dintâi
două

disposiţiuni ale Art. 831, autorisă

cererea

naţiunilor între vii vor fi primite și la cererea
nilor testamentare.
Art. 931.—
jurie gravă făcută
tentată în curs de
Art.

1047

de revocațiune a

do-

revocaţiunei disposiţiu-

(Art. 655, 830, 832, 931 C. 0. Art. 1046 C.7Fr.)
Dacă cererea de revocaţiune este întemeiatăpe o inmemoriei testatorului, acţiunea va trebui să fie inun an din diua delictului. (Art. 831, 833, 9300. C.

C. Fr.)

1” Revocarea

testamentului pantru
(Art. 830, 832,

neîndeplinirea
930.)

ae sarcini.

Prin trimeterea ce Art. 930 face la Art. 830, legiuitorula
pus pe aceeaşi treaptă legatele şi donaţiunile oneroase, subințălegând

în ambele

liberalităţi

condiţiunea

resolutorie

tacită,

căci,

după cum se esprimă Art. 897 din codul Calimach (709 Austriac),
însărcinarea se socotește ca o condiţie dezlegătoare.
Legatul ce
e dreptul,

nu e, ca

donaţiunea,

adevărat este că moștenitorul
cina sub

care el este făcut,

un

contract,

însă

nu

mai

puţin

consimţând a libera legatul cu sarear legatarul consimţând prin accep-

tarea legatului a esecuta sarcina impusă, acest concurs al consimţ&mentului constitue un fel de convenție sinalgmatică, în care

Persoanele
care

pot cere

revocarea legatului.

condiția resolutorie poate fi subințeleasă. (Art. 1020.) (Laurent.
XIV. 248. Pand. Fr. Donations. II. 9618.)
Revocarea legatelor fiind supusă regulelor relative la revocarea donaţiunilor între vii, nu mai încape îndoeală că se va
aplica în specie tot ce am dis supra, p. 244 urm. asupra Art.
830 şi 832.
|
Dreptul de a cere de la justiţie (Art. 832, 1021) revocarea
legatului aparţine tuturor acelor cărora legatul poate să folvsească. Aceştia sunt moştenitorii a intestat, când sarcina a fost
impusă legatarului universal; acei obligaţi la plata, legatului însărcinător; acel chiemat a lua legatul pentru casul când legatarul
nu lar primi sau nu Var putea primi. !) (Art. 804.) ete.
')

Demolombe. XXII. 267. Arntz. II. 2159. Troplong.
Fr. Donations. Il. 9620 urm.

III.2194.Pand.
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Dacă părţile n'au interes să ceară revocarea legatului, legatarul care a primit legatul însărcinător poate să fie constrâns
la esecutarea, sarcinelor impuse. (Demolombe. XXII. 268.)
De câte ori sarcina impusă legatarului consistă în o obli- Art.
1075,
gaţie de a face, se va aplica Art. 1075, după care oră ce opli1077.
gaţie de a face sau de a nu face se preschimbă în desdaunări,
la caz

de neesecutare

din

partea

debitorului.

în revocare

pentru

neîndeplinire

Creditorul

remâne

însă liber, dacă nu se mulțumește cu daunele la care are drept
după Art. 1075, să ceară esecutarea directă a obligaţiunei contractată de legatar. (Art. 1021, 1077.) (Laurent. XIV. 251.)
Acţiunea

prescrie prin

de

sarcini

se va, Prescrierea

30 de ani, conform dreptului comun. 1) (Art. 1890.) acuză. Art.

Cât pentru efectele acţiunei în revocare, vom aplica prin- Efectele recipiile espuse la donaţiuni pentru că, în privinţa
neîndeplinirei
vocărei.
sarcinelor, legiuitorul asimilează în totul revocarea legatelor cu
acea a donaţiunilor. (Vegi supră, p. 245.)
”
2%

Bevocarea

testamentului

(Art.

Donaţiunea

între

pentru

$1

831

şi

nedemnitatea

2 şi 930.)

vii se revoacă

după

Art.

legatarului.

831,

pentru

in-

gratitudinea legatarului în trei ceasuri: 10 când dăruitorul a atentat la viata donatarului;
20 când el s'a făcut culpabil în
privinţai de delicte, crugimi sau injurii grave; şi 30 când fără
cuvânt refusă de al alimenta.
În

cât priveşte

a treia

causă

de revocare,

şi anume

so

la

de a da alimente, legiuitorul nu putea
testamentelor,

pentru

aplice

refusul Refusul de a

revocarea da. alimente

că legatarul neprimind nimic în timpul vieţeisă de

revo-

testatorului și, prin urmare, nedatorindu-i în această calitate ali- cane a festamente, nu poate fi. lipsit de legatul seu, sub cuvânt că ar fi refusat de a alimenta pe testator. De aceea, Art. 930 nu vorbeşte
de cât de cele dintâi două casuri prevădute de Art. 831, adecă:
1* când legatarul a atentat la viaţa testatorului, 2) şi 20 când
el s'a făcut culpabil în privinţa de delicte, 3) crudimi sau injurii grave. Tribunalele apreciează în mod suveran gravitatea injuriei. (Pand. Fr. Il. 9651.) Vegi și supră, 258.
1) Thiry. Il. 483. Laurent. XIV. 254. Marcadâ. IV. 202. Petrescu.
2)

Testamente.

Pentru

care

p. 666. Vedi

și supră,

a legatului, legatarul

libertatea sa morală. Curtea
5)

p..250.

ca atentatul la viaţa testatorului să fie o causă de

1870—1877)

2. 73. Vedi

trebue

să

f

avut

în

timpul

din Dijon. Pand. Chron. Tom.

și supră,

revo-

acţiunei

V (anii

p. 254.

Textul nefăcând nici o distincţiune, înțălege a vorbi atât de delictele în contra averei cât şi în contra persoanei testatorului.
Laurent. XIV. 256. Pand. Fr. II.. 9649. Trib. Lyon. D. P. 67. 3.
31. Comp. Art. 1276 Cod. Calimach (948 Austriac.) Vedi și supră,
p. 256.
— In privinţa sustracţiunilor comise de legatar, se admite
43
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

III. — TIT. II. — CAP. V. — S-a VIII.
— ART.

881, 930.

Legiuitorul a permis moștenitorilor testatorului sau celorlalte
persoane interesate de a revoca legatul pentru nişte fapte petrecute în timpul vieţei testatorului, fiind că acest din urmă a
putut să nu aibă cunoştinţă de ele, sau chiar având cunoştinţă, a
putut

să nu

aibă timpul necesar de a'și revoca testamentul, în casul

când,

de es., el ar fi cădut victima atentatului comis de legatar.
Eată motivul pentru care acţiunea nu se naşte, ca la donațiuni, în persoana testatorului, ci în persoana moștenitorilor sau
legatarilor sei, care pentru cele dintâi două casuri prevădute de
Art.

831

vor

putea

cere

revocarea

legatului,

dacă

testatorul

n'a

iertat însuşi ofensa primită de la legatar, fie în mod espres, fie
tacitamente. *) (Comp. Curtea din Lyon. D.P. 76. 5. 396, No. 4.)
Persoanele însărcinate cu plata legatului nu pot ierta o ofensă
pe care

ei n'au suferit-o, însă

pot

renunţa la acţiunea în revocare

prin predarea legatului. 2) (Art. 1190.)
Cele dintâi două cause de revocare a legatelor pentru nedemnitatea legatarului fiind acele prevădute de Art. 831, nu avem
de cât să ne referim la cele spuse mai sus, p. 253 urm., cu 0casiunea
Persoanele
care pot intenta acțiunea. Controversă.

esplicărei

Această
poate

acestui

text.

acţiune poate

să folosească,

fi intentată de toţi acei cărora legatul

la caz

de revocare,

precum sunt moștenitorii

testatorului, legatarii, fie chiar și particulari, însărcinaţi cu plata
legatului etc. 3)
însă că decăderea de care este lovit moștenitorul care a dat la
o parte sau a ascuns lucruri de ale moştenirei (Art. 703) nu se
aplică legatarului care a comis o sustracțiune, pentru că fiind
vorba în specie de o disposiţie penală, ca atare, ea este de strictă
interpretare. Pand. Fr. Donations. Il. 9650. Laurent. XIV. 258.
Trib.

Angers. D. P. 69.

2.

140.

Cât pentru adulteriul unui din soţi legatar
constitui o causă de revocare chiar dacă soțul

Adulteriul
unui din soţi.

ar fi avut cunoștință despre acest delict

Art, 280,

şi

nu

a celuilalt, el ar
sevârșit din viață

Par

fi denunțat.

Laurent. XIV. 264. Pand. Fr. Donations. IL. 9658. Comp. Tribun.
Saverne și Curtea din Colmar. Râpert. Dalloz. Chose jugee. 48, p.
230, nota 2.— Vedi însă Repert. Dalloz. Disp. entre vifs. 4305.
1) Proba iertărei incumbă legatarului (Art. 1169) şi se poate face
prin ori ce mijloace, chiar prin marturi. (Comp. Art. 253.) Demol.
XXII. 287. Duranton. LX. 476. Mourlon. LI. 902. Marcadâ. IV. 203.
Laurent. XIV. 270. Pand. Fr. II. 9678 urm.
Esistă însă, cu toate aceste, un caz în care legatarul n'ar putea

fi admis a dovedi iertarea ofensei, și anume acel prevădut de Art.

280,

pentru

că,

în asemene

caz,

revocarea

a avut

loc

de

drept.

Demolombe. XXII. 288. Pand. Fr, 11. 9680. Vedi înfră, p. 665.

2) Laurent.
5)

'Thiry.

2161.

XIV.

IL. 483.

271. Demolombe.
Troplong.

Demolombe.

XXII.

IIL.

292.

XXII.

2202.

291. Duranton. LX. 478.

Pand.

Laurent.

Fr.

XIV.

IL. 9668.

267.

Arntz.

Duranton.

IL.

IX.

482. — Contră. Aubry et Rau (VI. $ 727, p. 212) după care acţiunea
în evocare n'ar aparținea, ca și în materie de donaţiuni (Axt. 833),
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Revocarea legatelor, ca şi acea a donaţiunil
or n'are loe de Revocarea,
drept, ci se pronunță în regulă generală de justiţ
ie, după cererea paegatelor
acelor interesaţi. *) (Art.

832.)
drept.
Esistă însă cu toate aceste un caz în care
disposițiile Art. 280.
testamentare se revoacă îpso jure, fără, inter
venirea, Justiţiei, şi

anume în casul prevădut de Art. 280 C. C,, în
care soțul contra,
s'a

cărui

admis

despărțenia pentru

avantagiile stipulate

în favoarea

causă

determinată perde toate

sa de cătră

celalt soţ fie prin

contractul de căsătorie, fie după severşirea
căsătoriei. Am v&dut,
în adevăr, că cuvântul avantagii, care se
vede în Art. 280, cu-

prinde ori ce liberalităţi, atât acele
„Şi acele făcute prin testamente. 2)
Revocarea

se poate

opune

și

făcute

pe

calea

prin

donaţiuni

de

cât

escepțiune,

cât
timp acţiunea nu este încă prescrisă (Art. 931),
mai înainte de.
a se fi predat legatul, ca mijloc de apărare în
contra legatarului
care cere trădarea lui. (Veţi înfră, p. 668.)
Acţiunea

în

revoc

are
pentru nedemnitatea legatarului va Termenul
actrebui să fie esercitată, în termenul de un an prevă
dut de Art. fiunei în re:
vocare. Apli833, căci Art. 832 şi 834 fiind, după părerea,
generală, aplica- carea Art.
bile în specie,
organizează

930.

nu văd pentru ce nu sar aplica şi Art. 833 care 838. Contro-

acțiunea,

revocatorie

2) (Comp. și Art. 931.)
Termenul de un an nu va
>
y

la care

implicit

ne trimete Art.

începe însă a curge
cât din Când începe
diua morţei testatorului, pentru că testatorul fiind liberde cât
tră- aude
eşte de a
.

revoca legatul

PA

.

.

(Art. 802), nu se poate

4

dice

că

PE

ir

pres- an. Controversă,

de cât moștenitorilor universali care represintă persoa
na testatorului. Comp. şi S. Lescot. V. 1708. Această părere
este însă inad-

misibilă, pentru că nu se poate dice că asemen
e
scop resbunarea unei injurii (vindiclam spirans),

juria n'a fost făcută moştenitorilor, ci

acţiune are de
de vreme ce in-

testatorului.

ter-

Asemene

acțiune ne mai fiind astădi personală, precum.
era la Romani, trece
la moștenitori, şi ca atare, fiind băneașcă, trebue
să aparţie tuturor

„acelora cărora revocarea poate să folosească,
') Curtea din. București, sub președ. D-lui Gh. Petres
cu. Dreptul pe
1891, No. 35. Demolombe. XXII. 280. Laurent. XIV.
273,

*) Vedi Tom. I (partea II) p. 220, și la autoritățile citate
acolo, adde:
* Demolombe.

XXII. 281. Laurent. III. 304 și XIV. 266. Vigie.
Drept civil. |. 495. Aubry et Rau. VI $ 724, p. 182,
nota 6. Pand.
Fr. Donafions. IL. 9666. Troplong. III. 2198.
3),B. Lacantinerie . 11. 648. Pand. Er. IL. 9674. Thiry.
IL. 483. De“molombe. XXII. 285. Duranton. IX. 479. Laurent.
XIV. 268. Demante. IV. 101 bis 1 şi II. Aubry et Rau. VI $ 727,
p.. 213, text
şi nota 9. — Contrd. Troplong
(IL. 2204), Mass6-Verge (III. p.
307, nota 9), Marcad6 (IV. 202), Vazeille (Prescription.
125) şi
alţii care aplică în specie prescripția dreptului comun. (Art.
1890.)
(Argument din discuțiunea, urmată. înaintea consiliulni de Stat.)
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CODUL

CIVIL.
— CARTEA

UI.—TIT.

II.— CAP.V.—
S-a VIII.— ART. 931.

cripția a inceput a curge contra lui. Actione nondum nata, non
currit prescriptio. 1)
Revocarea nu
Art. 833 fiind în parte apleabil şi în specie, revocarea se

poate a “va

putea cere numai în contra legatarului

în contrale- în contra moștenitorilor

gatarului
demn. ne- acțiune penală, ca şi acea pe care Art.
donatarului

lombe.

ingrat,

XXII.

8" 'Revocarea

Deosebire în-

293.

ear

nu

Pand.

în

Fr.

testamentului

contra

poate

833 Aao

pentru

autorisă
=

moștenitorilor

Donations.

(Azt. 931.)

In fine, testamentul

nedemn, nu

însă

și

sei, pentru că este vorba în specie deo

contra
(Demo-

IL. 9669.)

ingratituâinea

fi revocat

sei.

legatarului.

de justiţie,

tot după

tre medemni- cererea acelor interesaţi, *) pentru o injurie gravă adusă megratitudinea Moriei testatorului, adecă pentru un act culpabil, relativ la tes-

legatarului. ţator, comis de legatar, cu intenţiunea de a ultraja

memoria sa.

După cât vedem, este vorba, în specie, de un caz de îngratitudine, ear nu de nedemnitate, pentru că legatarul sa făcut eulpabil
cătră, binefăcătorul seu în urma, gratificărei sale, pe când în cele
două casuri prevădute de Art. 831 şi 930, legatarul este nedemn,
ear nu ingrat, pentru că faptele de care el sa făcut culpabil
sunt anterioare gratificărei sale. 2)
De aceea, am distins casurile de revocarea testamentului
pentru nedemnitatea legatarului de acel de revocare pentru ingratitudinea lui.
Acest caz special de revocare prevădut de Art. 931 se aplică
numai la legate, ear nu şi la donaţiuni. *)
Care sunt faptele care, după apreciarea judecătorilor, pot
constitui o injurie gravă adusă memoriei testatorului? Nici o
regulă nu se poate formula în această privință.

Sustragerea,

Sustragerea unor obiecte de a le moştenirei comisă în urma

unor obiecte ____
ale moștenirei.
1) Laurent.

XIV.

269.

B. Mouillard

asupra

lui

Grenier.

III.

355,

nota a. Duranton. IX. 480.—Intr'o altă părere se susține că termenul
de un an poate curge în timpul vieţei testatorului, dacă el a avut
— In fine,
cunoștință despre delict. (Art. 833.) Demol. XXII. 286.
după Aubry et Rau (VI $ 727 p. 214, text şi nota 10), termenul
de un an curge din diua comiterei delictului sau din diua în care
el a parvenit la cunoștința testatorului, ear la caz când el n'ar
fi avut cunoştinţă despre delict, din diua morței testatorului sau

din acea în care delictul a ajuns la cunoștința moștenitorilor. Comp.

)
%

Şi Cas. Belg. 12 dechemb.
1889.
Această,
distincție este însă
inadmisibilă, pentru că nu aparţine interpretului de a întinde sau
de a restrânge timpul în care acţiunea poate fi esercitată. Comp.
Pand. Fr. Donations. Il. 9677,

Vedi supră, p. 664, text şi nota 3.
B. Lacantinerie. IL. 648. Demol. XXII. 271. Laurent. XIV. 255.
) Vedi supră, p. 258, unde se arată controversa.
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REVOCAREA

TESTAMENTELOBR.—ART.

931.
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morţei testatorului nu constitue, fără îndoeală, nici o injurie la
memoria lui, pentru că, deşi acest fapt este imoral, totuși el
nu este îndreptat de cât în contra moștenitorilor. !)
Tot astfel, faptul din partea legatarului instituit prin un prim Desfinţarea

testament de a desfiinţa, în urma morţei testatorului, un testament (in partea leposterior,

nu

atinge

întru

nimic

memoria

legatarilor instituiți prin al doile testament
paguba

pentru

daune

ci

conferă

dreptul

de

de la autorul

suferită

de a denunța

Lipsa

sa,

omorul

testatorului,

numai unui testa-

a

cere Pe Poste-

desfiinţări.?)

acestei

care în materie de Lipsa de de-

moșteniri este o causă de nedemnitate (Art. 655), n'ar putea de puii te:
asemenea,

fi privită, cel puţin în

adusă memoriei testatorului. 2)
Am

vă&dut,

acestui punct, că Art.

testamentare. £)
Cât

pentru

urm.

655

desfrănarea

generală,” ca o injurietatorului. Art.

i

toată

cu

în adevăr,

regulă

ce

controversa

655 $ 3,

asupra

esistă

nu sunt aplicabile la moştenirile

la. care s'ar deda

o văduvă,

legatară Desfrănarea

|
,
PIE
.
,
a barbatului
seu, aceasta ar constitui
o uitare
a datoriilor
sale, pgăduvei eee lega)

nu însă o injurie adusă memoriei barbatului seu. 5)
tului seu.
Acţiunea în revocare întemeiată pe o injurie gravă adusă Termenul în
memoriei testatorului trebue să fie intentată, sub pedeapsa stân- care. trebue
gerei acestui drept, în termen de un an din diua comiterei de- tată acţiunea.

lictului, $) după cum

Art. 931

prevede

în termenii imperativi, Art.981- Con-

1) Laurent. XIV. 257. Demol. XXII. 274. Troplorig. III. 2201. Aubry
et Rau. VI $ 727, p. 212, nota 5. Pand. Fr. Il. 9648.—
țiunea comisă în timpul vieţei testatorului
ar constitui

Sustracînsă un

delict care ar putea da loc la revocare, în baza Art. 831 $2 şi 930.
Pand. Fr. Il. 9649. Laurent. XIV. 256. Vedi și supră, p. 663, nota
3.— Dacă

legatarul

a restituit

lucrurile sustrase,

Art. 831

nu

mai

este aplicabil. Laurent. XIV. 260.
2) Pand. Fr. Il. 9652. Laurent. XIV. 259. Aubry et Rau. VI $ 727,
p. 212 nota 4. C. Bordeaux. D. P. 49. 2. 80.— Vedi însă Demolombe. XXII. 277 şi Curtea din Poitiers. D. P. 65. 2. 161.
3) Pand. Fr. Il. 9665. Laurent. XIV. 265. Demolombe. XXII. 279. Demante. IV. 210 bis IV.
*) Vegi Tom. III al lucrărei noastre p. 245, text şi nota 3,și la autorităţile

acolo

citate,

adde,

în sensul

părerei

noastre:

Pand. Fr.

Donations. IL. 9662 urm.
5) Laurent. XIV. 263. Pand. Fr. II. 9657. Troplong. III. 3301. Demol.
XXII. 275; Aubry et Rau. VI $ 727, p. 212, nota;5. C. Besancon.
D. P. 45.2.170.—Vedi însă B. Lacantinerie. II. 648, în fine.
La Romani, văduvele care se căsătoreau sau aveau purtări răle în

anul văduviei, perdeau toate liberalitățile ce primise de la barbaţii

6

lor. L. 2. Cod. Lib. 5. Tit.9. (Comp. Art. 147 urm.

Cod. Calimach.)

Laurent. XIV. 268. Demante. 1V. 201 bis III. Marcade.

IV.

201.

Le Roux de Bretagne. Prescription, II. 1224. Pand. Fr.]I. 9671.—
Cel mult s'ar putea admite că termenul de un an va curge din
diua în care moștenitorul: testatorului a luat cunoștință despre

testament, dacă el nu avea cunoștință despre dânsul. Coin-Delisle.
Art. 1047, No. 4.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

1I.—TIT.

IL—0AP.

V.—S-a VIII.—ART.

ear nu din diua în care delictul a parvenit
în
In urma espirărei termenului de

834, 930, 931.

la cunoştinţa celor

drept a cere revocarea, după cum pe nedrept susțin unii. 4)
Art. 931, care stabileşte o prescripţie scurtă de un an, este

atât, de imperativ

un an, acţiu- țenitorul

n'ar

în cât, în urma

putea,

nea în revocare nu poate

nici

pe

calea

espirărei
de

acestui

escepţie,

să

termen, moşopue

acţiunea

în revocare cererei de predare a legatului ce legatarul ar face
fi opusă niciîn contra lui. Cu alte cuvinte, maxima: Que temporalia sunt ad
pe calea de
excipiendum nu este aplicabilă în
escepțiune. agendum, perpetua sunt ad
Controversă, specie, pentru că legiuitorul limitând eserciţiul acţiunei în revocare la termenul scurt, de un an, moștenitorul este presupus a
îi iertat ofensa şi a fi renunțat la acţiune îndatăce el a, lăsat

să treacă, acest termen, fără a fi cerut revocarea.
:2)

Efectele revocațiuneă pentru ingratitudinea sau nedemnitatea
legatarului.

(Art. 834,

930.)

Efectele revosaţiunei legatelor pentru ingratitudinea şi .nedemnitatea legatarului sunt acele ale revocărei donaţiunelor pentru
ingratitudine, fiind că Art. 930 ne trimete implicitamente la
Art. 834. Revocarea va avea deci loc ut ex tunc, adecă din diua
cererei, ear nu ut ex nunc, adecă din diua deschidere legatului.
Astfel, între moștenitori sau ori ce alți debitori ai legatului și
legatar, fructele nu se vor datori de cât din diua 'cererei în
judecată. 3)
In privința celor de al treile, efectul revocărei se sue la
aceeași dată, fărăa prejudeca întru nimic înstrăinările, ipotecile
și alte drepturi reale consimţite pănă atunci de legatar asupra,
lucrului legat. *) (Art. 334, 930.)
Soluţia este aceeași, fie că ar fi vorba de legate cu titlul

particular,

de legate

cu

titlul

universal

sau

chiar universale, căci

ori ce distincţie între diferitile speciii de legate este contrarie
Art. 930 şi 931. 5)
-.
„Cât pentru cestiunea de a se ști cine se va folosi de
revocarea legatului pentru inesecutarea de sarcini sau pentru
nedemnitatea, ori ingratitudinea, legatarului, ea va fi esaminată
mai
la vale. (Vedi înfră, p. 678 urm.)

') Demolombe. XXII. 282. Mourlon. II. 902. Duranton.
LX. 480. Aubry
et Rau. VI $ 727 p. 214, text şi nota 10. Arntz.
II.
2161.
2) Duranton.
IX. 481. Pana. Fr. IL. 9683, Aubry et Rau (ediţia
a
IV-a) VII. $ 727, p. 552, text şi nota 15. S. Lescot.
V. 1711. B.
Mouillard asupra lui Grenier. III. 355, nota a. — Contră,
Demo__lombe.

2)
*)
*)

XXII.

289.

Vazeille.

Art,

1038,

No.

8.

Demolombe. XXII. 294. Laurent. XIV. 273. Pand.
Laurent. XIV. 274. Demolombe. XXII. 295. Pand. Tr. Il. 9685.
Fr. Il. 9686.
Pand. Fr. Il. 9687. Demolombe. XXII 296.
Laurent. XIV. 274,

DESPRE CADUCITATEA LEGATELO— R.
ART. 924-928.
Despre

„Î.

nulitatea şi caducitatea

Nulitatea legatelor. (Art.
Legiuitorul nu se ocupă

legatelor,

însă

din

principiile

legatelor.

803, 806 urm.
întrun

mod

generale

669

836

special

și 907.)
de

ale dreptului

nulitatea
resultă

că

legatul este nul: 10 de câte ori testamentul n'a fost făcut în
una din formele prescrise de lege (Art. 886); 2* când testatorul
era incapabil de a dispune (Art. 806 urm.) sau legatarul incapabil
din capul locului de a primi (vedi înfră, p. 672 urm); 3” când
testatorul neștiind a legat un lucru străin ') (Art. 907); şi în
fine, 4% când disposiţia testamentară cuprinde o substituție fideicomisară. (Vegi înfră, esplic. Art. 803.)
II,

Caducitatea

legatelor.

(Art.

924—928.)

O disposiţie testamentară devine caducă 2) (cadere, a cădea)
(Art. 924) când fiind validă şi nerevocată, ea remâne fără efecte
sau

cade,

după

cum

se esprimă

Art.

925

şi 928,

din

causa

le-

gatarului (Art. 924, 925, 928) sau dm causa obiectului legat.
(Art. 927.) Caducitatea n'are deci nici o dată loc din causa
testatorului.
Causele de caducitate sunt relative: 1 la persoana legatarului ; 20 la lucrul legat.
A)

Cause

de

caducitate

relative

la

persoana

legatarulul.

Din partea legatarului, disposiţia testamentară poate să devie
caducă : 10 prin moartea legatarului înaintea testatorului ; 20 prin
incapacitatea sa sau prin refusul seu de a primi legatul.
')

Thiry. IL. 484. Laurent. XIV. 275.— Persoanele care pot cere Persoanele
nulitatea sunt acele chiemate a se folosi de anularea legatului. care pot cere

Astfel, moştenitorii legitimi 'pot cere anularea legatului

care” desmoștenește. Ei nu pot însă cere

anularea

universal nulitatea, le-

legatului

cu

titlul universal sau cu titlul particular de câte ori esistă un legatar
universal, pentru că, în asemene caz, nulitatea n'ar folosi moște-

nitorilor desmoșşteniţi, ci legatarului universal. Laurent. XIV. 276.—
Se poate însă întâmpla ca testatorul să fi instituit un legatar univevsal fictiv, cu scop de a împedica pe moştenitori de a cere

nulitatea legatului făcută unor persoane

incapabile.

Ei

bine,

în

asemene caz, nu mai remâne îndoeală că moștenitorii vor avea calitatea de a cere anularea legatului, rânduirea unui asemene le-

gatar universal] fiind o fraudă la lepe și frauda făcând în tot-deauna

escepţiune. Laurent. XIII. 173 și XIV. 276.
2)

„Caducum appellatur,
XVII $ 1.)

veluti cecedit ub e0.*

(Ulpiani

Regul.

Tit.

Eâtului-
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CODUL

CIVIL.

1

— CARTEA

Moartea

III. — TIT. Il — CAP. V.—S-a

legatarului înaintea

VIII, —ART, 924,

testatorului.

Art. 924.— Ori ce disposiţiune testamentară devine caducă, când

acela în favoarea căruia

a fost

făcută

a murit

(Art. 654, 802, 808, 899 C. C. Art. 1039 C. Fr.)

înaintea

testatorului,

Disposiţiile testamentare fiind personale, ca și afecțiunea care
le dictează, dreptul care resultă dintr'un legat nu se poate des-

chide

de cât în persoana

legatarului,

ear

nu

în

acea

a moşteni-

torilor sei, :) de unde resultă că legatarul trebue să, fie în viaţă
în momentul morței testatorului spre a beneficia de legat, 2) căci

altiel legatul ar fi caduc sau lipsit de ori ce efecte.
Pentru a
putea dobendi un legat, este deci neapărat ca legatarul să esiste
în momentul deschiderei dreptului, princip pe care legiuitorul îl
aplică atât la donaţiuni (Art. 808) cât şi la moştenirile ab intestat. (Art, 654.) Deci, dacă legatarul a supraviețuit, cât de puţin
testatorului, el dobândește legatul șil transmite moștenitorilor sei
(Art. 899), chiar dacă n'ar fi acceptat legatul sau. n'ar fi avut
macar cunoştinţă despre el. 3)
')

Deosebire de
la codul francez.

Moștenitorii, fie chiar şi copiii legatarului n'au deci nici un
drept
la legat, dacă autorul lor a murit înaintea testatorului, pentru
că
vepresentațiunea de la moştenirile ab intestat (Art. 664
urm.)
nu se aplică disposiţiilor testamentare. Demolombe. XXII,
300.
Pand. Fr. Il. 9692. Curtea din Poitiers. D. P. 64. 2, 137.
2) Moartea esecutorului testamentar întâmplată înainte
acea, a testatorului nu poate fi asemăluită morței legatarului, pentru
că rânduirea unui esecutor testamentar nu este o condiţie de validita
te
a legatului. Pand. Fr. II. 9709. Repert. Dalloz. Disp. 4326.
2) Demol. XXII. 305. Maread6, IV. 183. Mourlon. [|]. 833. B.
Lacantinerie. II. 652. Pothier, Don. testam. 308.— In asemene
caz, MOștenitorii care cer legatul trehue să dovedească faptul că
legatarul,
autorul lor, a supraveţuit; cât de puțin testatorului. (Art. 120,
1169.)
Demol. XXII. 306. S. Lescot. V. 1659. Pand. Fr.
[| 9704. Petrescu. Zest. p. 669. Marcad€. loco ciț. Demante.
IV. 188.
Dovada supraviețuirei se va putea face conform dreptulu
prin ori ce soiii de mijloace, pentru că legiuitorul nostru i comun,
a eliminat
Art, 720—722 din codul fr. care reproducând legile
Romane, stabilesc oare care presumțiuni întemeiate pe puterea
vârstei şi a
sexului. Vedi Tom. III al lucrărei noastre, p.
226 și 227, nota 1.—
Faţă cu asemene modificare radicală a legiuitorului
mirat cum distinsul meu amic G. Petrescu (Zestam nostru este de
ente, p. 668)
a putut să dică că presumțiunile de supravețuire trase
din vârstă
sau din sex și consacrate în materie de succesiune
ab intestat nu
pot fi invocate de representanțiă legatarului.
D-sa a reprodus autorii francezi care

curmă controversa ce esistă în Francia în sens
că presumţiunile de la moștenirile ab intestat nu sunt
aplicabi
specie (vedi Demol. XXII. 307. Laurent. VIIL 522. Pand. le în
9705), fără a baga de samă că aceste presumțiuni n'au maiFr. Il.
fost

admise de legiuitorul
după autorii străini.

nostru.

Eată ce însămnează a se lua orbește

DESPRE CADUCITATEA LEGATELOR.—
ART. 924.
Această
presupusă

chiar
,
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regulă, întemeiată pe natura legatului şi pe

a testatorului,

se

aplică la toate

legatele

în

și la acele remuneratorii sau resplătitoare. !)
Ea
ar , înceta însă de a fi aplicabilă dacă testatorul
.

voinţa
genere,

ar

fi Substituţie

ae
A a
avut intenţiunea de a face o substituți
e vulgarăpași de a gratifica,

pe moştenitorii legatarului, pentru casul când acesta n'ar primi
sau n'ar putea primi legatul. (Art. 804.) Voința testatorului de
a cuprinde

pe moştenitorii

legatarului

în

vocațiunea

sa

vulgară. Art,

Wa

trebue

să resulte întrun mod clar şi neindoelnic, fie din termenii şi
forma, disposițiunei, fie din clausele testamentului. ?) Acei substituiţi trebue să aibă neapărat capacitatea, de a moşteni în mo„mentul

deschiderei

succesiunei,

şi prin

urmare, să esiste

în acest

moment. (Art. 654, 808.) (Laurent. XIV. 280. Pană. Fr. 11. 9694.)
Regula pusă de Art.924, dupăă care moartea legatarului 3 Casul
ati în e
întâmplată, înaintea, deschiderei moștenirei atrage caducitatea le- făcut unei

gatului încetează de asemene de a fi aplicabilă de câte ori legatul persoane şi
Ncpi-

ma, fost

privire

făcut

unei

asemene

persoane

la funcțiunea ce ocupă,

primarului

cutărei

comuni,

ca atare,

precum

ci

mai

mult

Cuuneice ocupă.

ar fi, de es., legatul făcut

egumenului cutărei monastiri, decanului

sau rectorului cutărei universităţi etc. In asemene casuri, legatul
mar fi caduc de cât atunci când comuna, monăstirea sau universitatea gratificată ar fi încetat de a avea, ființă înaintea morţei

testatorului. 3)
Dacă legatul a fost făcut

925), nu
1)

este

de ajuns

sub

o condiţie

suspensivă (Art. Ioeal cod

ca legatarul să supraveţuească testatorului,

Demolombe. XXII. 303. Troplong. III. 2123. Pand.
Pentru aceasta trebue însă ca legatul remunerator
adevărată

liberalitate,

căci

dacă

testamentul

Fr. Il. 9699.—
să cuprindă o

ar cuprinde recunoa-

șterea unei datorii şi o mărturisire sinceră a testatorului, care astfel
ar da legatarului o dovadă despre esistența creanţei sale, această
recunoaștere

din partea

testatorului își va produce

efectele

sale,

cu toate că legatarul ar fi murit înaintea testatorului. Laurent.
XIV. 279. Pand. Fr. Donations. IL. 9700 urm. Troplong. III. 2122.
Demolombe. XXII. 304.
2) Pand. Fr. II. 9694. Demol. XXII. 301. Laurent. XIV. 280. Aubry
et Rau. VI $ 726, p. 201. Toullier. D. III, (partea 1) 672. Comp.
D. P. 63. 2. 228.

D.

P.

64.

2. 184.

D. P.

73.

ori tribunalele, interpretând voinţa testatorului,
țăles

ca legatul

vocaţiune nu se

să folosească

înțălege de

moștenitorilor

cât pentru

2.

219.— De

câte

admit că el a înlegatarului,

moștenitorii

de

această

gradul

întâi, ear nu pentru toți moștenitorii în infinit, de unde resultă
că dacă moștenitorii chiemați din gradul întâi ar muri înaintea
testatorului, acei din gradul subsequent nu vor lua nimic. Demolombe. XXII. 301. Pand. Fr. Denations. IL. 9695.
3) Pand. Fr. Il. 9698. Demol. XXII. 302. Arntz. IL. 2163. Marcade.
IV. 184. Pothier. Don. fest. 310. — Vedi și L. 56. Dig. Lib. 31, de
legatis II, unde se dice: „Quod principi relictum est, qui antequam
dies legati cedat, ab hominibus ereptus est, successori ejus debetur.“

“925.

CODUL

672

Legat cu
termen.
Art. 926.

CIVIL, — CARTEA

III. — TIT. U.

— CAP. V.— S-a VIII—ART,

ci mai trebue încă ca el să fie în viaţă în momentul îndeplinirei
condițiunei, :) căci atunci se deschide dreptul lui, după Art. 925,
disposiţiune care a fost esplicaţă când ne am ocupat despre
legatele condiționale. Vegi supră, p. 582 urm.
Cât pentru legatul care ar avea un termen (Art. 926),
este de ajuns că legatarul să fie în viaţă în momentul morţei
testatorului,
ce termenul

deşi termenul s'ar împlini după moartea sa,
nu suspendă esistenţa dreptului, ci amână

esecuțiunea.
577

2"

(Art.

1022.)

Vedi

Incapacitatea

esplicarea Art. 926, p.

legataruluă sau refusul

seu de a primi legatul.

Art. 928. — Ori ce disposiţiune testamentară

cade când

eredele

de

o primi.

sau legatarul nu va primi-o sau va fi incapabil

(Art. 695, 701, 808 C. C. Art. 1043 C. Fr.)

tarului,

a

Legatarul unui corp cert şi determinat *) în individualitatea
sa (Art. 903) devine de drept şi fără nici un actal voinței sale
proprietar al lucrului legat din momentul morței testatorului
(Art. 644, 899 $ 1), însă el remâne în tot-deanna liber de a
lepăda legatul, după cum și moștenitorul ab intestat poate să
lepede moștenirea (Art. 695 urm.), pentru că nu se poate pricepe
cum el ar putea să fie silit a/l accepta. (Art. 928.) Pentru aceasta
se cere însă ca el să aibă capacitatea de a dispune de bunurile
sale. (Vedi

Incapacitatea,
legatarului.

pentru
numai

supră,

urm.

numit
Refusul din
partea lega-

928.

supră,

p.

502.)

|

Decă, dacă legatarul, capabil de a dispune de drepturile
sale, a lepădat legatul în formele prescrise de lege, 5) legatul
va fi caduc (comp. L. 38 $ 1. Dig. Lib. 30, de legatis I) dacă,
testatorul, în prevederea, caducităţei, n'a făcut o substituție vulgară, hotărind ca legatul să se iee de altul pentru casul când
primul legatar nu Par primi sau ar fi incapabil de al primi.
(Art. 804.) (Marcade. IV. 189.)
Tot astfel legatul va fi caduc dacă legatarul care era capabil
')
*)

Neîndeplinirea condiţiunei face deci ca legatul să fie
mai bine dis inesistent. Vedi supră, p. 582, nota 2.
Dacă

legatul

are

de

obiect

lucruri nedeterminate,

caduc

sau

legatum generis

(Art. 908), precum ar fi, de es., legatul unui cal, unui imobil ete.
fără a se şti anume care, legatarul are numai o acţiune personal
ă
ex testamento pentru cererea, legatului de la acel
obligat a'] achita
(Art.

902) și proprietatea

3)

nu se transferă în asemene caz de

prin predarea lucrului. Vedi supră, p. 559, nota 4, 596, 591, cât
598.
In privinţa formelor cu care trebue să se primeas
că sau să se

lepede

un

legat,

vedi

supră, p. 499 urm., 502 urm.— Legatarul are

30 de ani pentru a accepta legatul. Cas. Rom.
Th. Rosetti. Dreptul pe 1887, No. 40.

sub preşed.

d-lui

ma,

DESPRE

CADUCITATEA

LEGATELOR.—ART,,

927.

- 673

„În momenţul-facerei testamentului se. găseşte incapabil la moartea
testatorului, ') sau la îndeplinirea condițiunei, în caz când legatul
„ar fi fost. făcut sub o condiţie suspensivă. ?) (Art. 925.)

„„

„Dacă legatarul era incapabil chiar în momentul facerei tes-

_tamentului,

legatul mar mai fi caduc

B)

- Art,
în viaţa

Cause

927,

de

caducitate

— Legatul

testatorului.

ei nul,

relative

pro

non scripto.

la lucrul

3)

legat.

va fi caduc, dacă lucrul legat a perit de tot

(Art.

903,

1079,

1083,

1102,

1156

urm C.C.

Ast.

1042 $1C.Fr)
„Textul fr. prevede două ipoteze, acea în care lucrul legata Perirea luperit în timpul! vieței testatorului și acea în care el a perit în a

“urma
ca

morței. sale, considerândşi în asemene

0 causă

de caducitate

caz perderea

lucrului testatorului.

a legatului.

„+
Această soluţie -este însă greşită şi criticată de toți autorii Critica, codu“(vedi' Marcad€. IV. 188), pentru că caducitatea prin insăşi defi- lui francez.
niția,sa împedicând legatul de -a produce ori ce efecte, legatul

în şpeci€ nu poate fi caduc, de vreme ce el şi-a produs toate
iefectele. sale, legatarul devenind în diua morţei testatorului pro-

prietarul luerului legat. (Art. 899.) Caducitatea având de resultat
de a lipsi pe legatar de lucrul legat, legiuitorul francez înșălânduse, vede pe: nedreptşi în această a doua ipoteză un caz de
-căducitate, din causă că -perderea, lucrului legat întâmplată în
“urma,

morţei

testatorului

: 5) Demolombe.
„Drept

câwl.

priveşte

XXII; 325. Demante.
IL. p. 680.

în

princip

tot

pe

legatar

în

IV. 194 bis IL. B. de Villeneuve.

Acollas..
IL. p. 598.

„9):De câte ori legatul va fi condiţional, legatarul “va trebui deci
să fie capabil atât în momentul morţei testatorului cât și a îndeplinirei

condiţiunei, fiind

că transmiterea

obiectului

legat

nu

se

îndeplineşte definitiv de cât; la această epocă. (Art. 925.) Cu toate

aceste, cestiunea este controversată, şi unii admit că, în casul unut
legat condiţional, este de ajuns ca legatarul
să fie capabil în mo-

mentul îndeplinivei condiţiunei, ear nu numai de cât şi în momentul
morţei testatorului, soluțiune care era admisă atât la Romani (L.
41 Ş 2. Dig. Lib. 1. Tit. 30; —L, 4. Dig. Lib. 34. Tit. 7) cât Și în

„codul

Calimach

(Art.

890,

corespundător

cu

Art.

703

Austriac.)

Vedi supră, p. 44, text şi nota 1.
3). Un caz de incapacitate ar fi când legatarul n'ar fi. încă conceput
la epoca morţei testatorului (Art. 808 $ 2) (C. Bucureşti. Dreptul
pe 1891, No.12), sau când el ar fi o monastire secularisată prin legea
din 1863 (Cas. Rom. Bulet. Sa I, 1878, p. 356) sau ar fi străin
şi ar fi vorba. de imobile rurale (Art. 7 Constit.), sau ar fi epitropul
testatorului minor (Art. 809), sau ar fi tratat ca medie pe testator
în ultima sa boală (Art. 810) ete. Comp. Arntz. II. 2166. Mourlon.
II. 888. Demante. IV. 194 bis [.—După Laurent (XIV. 270), incapacitatea legatarului ar fi trebuit să fie o causă de nulitate, ear
nu de caducitate, ca și incapacitatea testatorului. Vedi supră, p. 669.
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CODUL

baza

CIVIL. — CARTEA

Art.

interitu

1156

II. —TIT. I1.—CAP.V,—S-a VIIL—ART.

care face aplicaţiunea maximei:

927,

debitor rei certe,

liberatur.

Din faptul că legatarul este şi în asemene caz lipsit de
De câte oră lucrul legat, nu trebue să se conchidă că legatul este caduc, căci
pere în cea dacă caducitatea ar avea, loc şi în specie, legatarul mar avea
morței testa- drept, la accesoriile şi remășiţile lucrului perit, conclusiune care

torului, lega” ar fi falşă, pentru că nu se contestă că, de câte
drept a accea

perit

în

urma

morţei

testatorului,

legatarul

ori lucrul

legat

are

drept

la acce-

timpul

viețeă

testato-

“nășiţile Ju- soriile şi remășiţile lucrului, în virtutea dreptului seu de procerului perit. prietate și în baza maximei: Quod ez re mea superest, meum esi.!)
Dacă lucrul legat a perit în urma deschiderei suecesiunei
prin faptul sau culpa moștenitorului, e! va fi responsabil după
dreptul comun (Art. 1102 şi 1156) şi legatarul va avea, în contra lui o acţiune în daune. 2)
Aceste fiind adevăratele principii, ultimul paragraf al tex- tului francez (1042) este pe de o parte de prisos faţă cu disposițiile Art. 1102 şi 1156, ear pe de altă parte, cuprinde
și o inesactitate când priveşte perirea lucrului în urma morței testatorului ca un caz de caducitate. )
Prin urmare, bine
a făcut legiuitorul nostru de a eliminat $ 2 din Art. 927 şi ne
mirăm cum Dl. Petrescu (Zestamente, p. 670) a putut fi de opinie
contrarie, vădând şi în asemene ipoteză un caz de caducitate.
Perirca luVenim acum la a doua şi singură ipoteză prevădută de Art.

ial

E 927, acea în care lucrul legat a perit în

țeă testato- rului.

In asemene

caz

legatul este caduc

rului.
Art că lucrul a, perit din culpa, sau fără culpa

din lipsă de obiect, fie

testatorului,

fiind că

el nu mai poate fi esecutat. 4). Caducitatea în asemene caz se
esplică, căcă legatul este lipsit de efecte fără a fi revocat şi fără
a fi infectat de vre un viciii oare care.

mw
—

1) B. Lacanţinerie. II. 659. Laurent. XIV. 287. Demol.

XXII.

351.

Demante. IV. 193 bis. IV. Pothier. Dan testam. 328. Aubry et Rau,
VI $ 726, p. 197 nota. 7. Arntz. IL. 2168. Pand. Fr. IL. 9728.
Acollas. II. p. 599. Troplong. III. 2144. Mourlon. II. 889.
Mourlon.

Il. 889,

în fine.

Thiry.

IL. 485.

Pand.

Fr. Il.

9729.

»

2) Perirea lucrului legat întâmplată în urma morţei testatorului n'ar
aduce caducitatea legatului de cât atunci când legatul ar fi con:
diţional (Art. 925) și lucrul ar fi perit prin caz fortuit, pendente
conditione,

adecă

în

urma

morței

plinirei condițiunei. Arntz. 11.

*)

înfră, p. 678.

testatorului, însă înaintea

2168. Acollas. II. p. 599.

înde-

Vedi și

Acollas. IL. p. 598. 'Thiry. II. 485. Laurent. XIV. 284. Demolombe.
XXII. 339, 341. Demante. IV. 193. „Câte legaturi, pănă-a nu
se
da,se stric fireşte, sau din vre o întâmplare peste putinţă a se
opii, sau de dăruitor se cheltuese, dice codul Caragea: (Art.
18,
partea

IV, cap.

4), paguba

este a legatarului:e

Vedi L. 6.Pr.

Lib. 34. Tit. 2 şi Instit. $ 16. Lib. 2. Tit, 20, unde se dice:
res
legata sine facto heredis perierit, legatario decedit.“

Dig.

„Si

DESPRE

Această

CADUCITATEA

LEGATELOR.

causă de caducitate

(Art.

903) precum,

de

es.,

927.

675

nu este aplicabilă de cât lega- Art. 927 nu

telor care au de obiect lucruri
lor

— ART.

determinate
casa situată

în

individualitatea se Apieă, de

în Iași, strada Muselor care au de

:
2 34 _ Obiect lucruri
No. 8, ear nu un lucru determinat
numai a în specia: sa (genus limitacerte şi detum) (Art. 908), precum, de es., un cal în genere, atâte chile de terminate.
grâu, o sumă de bani etc., căci pentru ca lucrul legat să peară

în asemene caz, ar trebui ca genul din care
ea
peară în întregimea lui, şi ştiut este că genus

sau genera non pereunt. 1)
|
Art. 927 nu se aplică însă numai legatelor

face parte să.
nunguam peri!

de

|
lucruri cor-

Aplicarea

porale, ci şi acelor de lucruri incorporale, când ele au fost legate Art: 927.1a

corporale.
în individualitatea lor. 2)
Pentru ca perirea lucrului legat să aducă caducitatea lega- Perirea par*
„aa
tală
a lucrutului, ea trebue să> fie4 totală,pg
căci dacăN ea este numai y parţială
tă legat
lasă
şi dacă lucrul mai subsistă încă în unele din părţile sale constitutive, să subsiste

caducitatea este numai parţială, și legatul se deschide în folosul I£âul pen-

legatarului pentru

partea

care

unei părți a turmei care fusese

mai

subsistă

legată

încă.

Astfel, perderea remâne din

nu împedică

pe

legatar

de a se folosi de partea remasă. *)
In caz însă de perdere totală a lucrului legat, legatul va fi In caz de

caduc în întregimea lui, şi legatarul
cesoriile

sau

remăşițile

drept la privazul tabloului

PI

nu va avea dreptul la ac- Pere

lucrului legat. Astfel, legatarul n'ar avea

legat,

ori

cât

de

bogat ar fi acel rep Iaacoe-

N

remăşițele

1) B. Lacantinerie. IL. 657. Pand. Fr. IL. 9713.

Demol.

XXII. 339.

Laurent. XIV. 284. Arntz. II. 2167. Pothier. Don. festam. 319.
Troplong. III. 2143. Thiry. 1]. 485. Demante. IV. 193 bis 1. Marcad6. IV. 186. Aubry et Rau. VI. $ 726, p. 197. Petrescu. est.
p. 670. B. de Villeneuve. Drept ciui. IL. p. 681.
2) Astfel, legatul unei creanţe determinate devine cadue prin achitarea ei făcută în mâna testatorului. Demol. XXII. 340. Laurent.
XIV. 290 urm. Pand. Fr. II. 9715. Aubry et Rau. VI $ 726, p.
198. Petrescu. Zest. p. 671. Ceea ce am dis în prvinţa plăţei
creanței

este

aplicabil

țiunilor, precum

şi celorlalte

este

novațiunea

cause

(Art.

de stângere

1128

ale

obliga-

urm.), compensaţia

(Art. 1143 urm.) etc. Laurent. loco cit.— Legatul unei creanţe n'ar
fi însă caduc, dacă intenția testatorului ar fi fost ca suma provenită

din plată să se

dea

legatarului,

adecă

dacă

legatul

n'ar

avea de obiect însuși titlul creanţei, ci valoarea ci, ceea ce se va,
aprecia în mod suveran de instanțele de fond. Demolombe. loco cif.

Laurent. XIV. 166 și 290. Aubry et Rau. loco cut. B. Lacantinerie.
3

II. 658. Cas. Fr. D. P. 76. 5. 395, 396.
Pand Fr. Il. 9717. Thiry. Il. 485. Pothier. Don. testam. 326. Laurent. XIV. 286. Demolombe. XXII. 343. B. Lacantinerie. II. 658.
Comp. L. 22. Dig. Lib. 30, de legatis 1, unde se gice: „Et si
diminulum ex eo grege pecus esset, et vel unus bos suprresset,
eum

rul nare

vindicari posse,

quamvis

grex desisset esse.“

ICrului-
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CODUL CIVIL—CARTEA UL.—TIT. IL—CAP. V.—Sa VIIL—ART. 927,

In caz de pe-

privaz, dacă pâuza ar fi fost distrusă în timpul vieţei testatorulai. :),
Dacă însă lucrul legat u'a perit în totul, ci numai
în parte,,

partia i accesoriile se cuvin legatarului. Astfel, dacă. legatul art de obiect.

cultă se cu-o casă care a fost distrusă prin foc înaintea morţei testatoru
lui, :
rului. *“ legatarul are drept la pământul pe care casa era zidită,
ca fă!
când

încă

parte

constitutivă

din

legat,

și

ca

accesorii

al

pă-

mântului, precum şi la materialul care n'a fost încă râdicat de pe:

loc, spre a primi o altă destinaţie. 2) „Quamadmodum insula: legata si combusta esset, area possit vindicari.* (L. 22, în fine. Dig.
Lib. 30, de legatis 1.) Vedi infră, p. 677, nota 1, în fine.
Perderea sub„Perderea substanței lucrului legat echivalează cu perderea
,

stanţel lucru- materială sau firească a însuși
„legatul
când

să fie caduc.
lucrul

legat

un alt nume.

legată

de

lucrului

dice că substanţa

s'a prefăcut

poartă

testator

Se
(Art.

907

astfel

Cod.

în

și face prin

urmare ca :

lucrului este

cât

nu

mai

Calimach.)

a fost prefăcută în scorțuri

|
-

distrusă,

e acelaşi

şi

2) De pildă, lâna

sau în postavuri;

+)

lemnul legat a fost întrebuințat la construcția unei corăbii
ete. In aceste casuri, legatul este caduc, pentru că, deși materia
primitivă legată n'a, fost distrusă, totuși ea nu mai subsistă
în forma

sa caracteristică, 5)
1)

|

De asemene, după esemplul dat de Pothier (Don. .testam.
în caz de a se fi legat un cal cu toate hamurile lui şi calul328),
ar

fi perit. înaintea

morței

testatorului,

legatarul

nu

va

putea.

cere

nici hamurile, nici pielea animalului. (Comp. L. 2. Dig.
Lib. 33.
Tit. 8; —L. 49. Pr. Dig. Lib. 31, de legatis II şi Instit.
Lib. 2,
Tit. 20 $ 17.) Pand. Fr. II. 9724. Demolombe. XXII.
342. Demante,
IV. 193 bis IV. Laurent. XIV. 287. Mourlon. II. 889.
B.
nerie. Il. 658. Duranton. TX.-492, 494. Arntz. IL. 2167. LacantiThiry. IL.
485. Aubry et Rau. VI $.726, p. 198. Petrescu. Test,
p.
671.
*) Pand. Fr. IL 9720, 9725. Laurent. XIV. 286.
Demol. XXII, 343.
Duranton. IX. 494. Thiry. II. 485. Pothier. Don testam.
326. Arntz,
Il. 216—7.
Dacă însă legatul avea de obiect usufructul casei
care
a fost distrusă în timpul vieței testatorului, legatarul
n'are dreptul
nică la pământ, nici la materia], pentru că obiectu
l legatului consistând în dreptul de a.locui acea casă, usufructul
este stâns prin
distrugerea ei. (Art. 557 $ ultim; 564.) -Pand: Fr.
Il. 9726. Pothier.
Don testa. 326. Laurent.. XIV. 286. Aubry
et Rau. VI $ 726,
p. 198, nota 9. Vei L. 5 $ 2. Dig Lib. 7. Tit,
» Rei mutatione interire usumfructum placet: veluti 4, unde se dice:
ususfructus edium
mihi legatus est, aedes Corrueruni, vel exuste
sunt, sine dubio extinguitur.“ Vegi Tom. II, al lucrărei. noastre
*) „Mulata forma prope interemit substantiam , p. 643. . *
vei.“ (L. 9 $ 3. Dig,
Lib. 10. Tit. 4, ad ezhibend.) a
_
*) Lana legatu, vestem, que er ea facta siț,
deberi. non placet.“ (L.
_ 88. Dig. Lib. 32, de: legatis. III.)
ce
Sa
”)
Pand.

Fr. IL. 9718.

Arntz.

1[.

2167.

Demol.

XIV. 285. B. Lacantinerie. II. 658. Marcade.
IV. 193 bis IL. Mourlon. II. 888. Pothier. Don.
IX. 493. Troplong. Il. 2139. Aubry et
Rau.

Comp. Art. 907 Cod. Calimach, 724 Austriac,

XXII.

346.

Laurent.

IV. 186. Demante.
test. 322. Duranton.
VI ş 726, p. 198.

,

DESPRE

Schimbările

denatura,
livadă,

CADUCITATEA

de

formă

LEGATELOR.
— ART.

accesorii care

de es., transformarea unui

sau

asemene

reciproc,

mar

schimbare adusă

atrage

lucrului

927,

modifică

lucrul

pământ arabil

însă caducitatea

nw'l

opreşte

677

fără a] Schimbările

în

vie

ori de formă ac-

legatului,

căci trag caduci-

de

a'și păstra, (ta, I€Ea-

natura sa juridică. !)
De asemenea,
şi caracteristică a lucrului „Păstrarea
.
Ndacă forma proprie
E
prolegat a fost păstrată, legatul subsistă, cu toate că. elementele ma- formei
prie şi ea.
teriale

care

constitueau

lucrul

ar îi perit în timpul vieţei
prin altele. 2)
1)

în momentul

testatorului

şi

facerei

testamentului racteristiei

ar

fost înlocuite

fi

B. Lacantinerie. II. 658.— Tot astfel, legatul unui fond

nu

se afia nici o clădire

în momentul

facerei

pe

care

testamentului

sub-

legat,

sistă în urma clădirilor ce s'ar fi făcut pe e!, afară de casul când
s'ar stabili că testatorul şi-a schimbat voința, pentru că asemene

clădire departe dea desfiinţa pământul se incorporează cu el și devine iii accesoriu al pământului: Zdificium solo cedit. (Art. 904.)
Demol. XXII. 347. Pand. Fr. Il. 9719. Mourlon. II. 888. Pothier.

Don

test. p. 326. Comp.

se qlice:

„Si are

nisi testator
care susține
devine caduc
Dig. Lib. 32
I. Este

L. 44 $ 4. Dig. Lib. 30, de legatis, unde

legate

domus

imposita

sit,

debebitur

mutavit voluntatem.“—
Veţi însă Duranton
că legatul unui loc pe care nu se află nici
prin râdicarea unei clădiri. Comp. și L.
de legatis III şi [. 65 $ 2. Dig. Lib. 30,

adevărat

că aceste

legi declară,

în asemene

legatari»,

(LX. 267)
o clădire
79 $ 2.
de legatis

caz,

legatul

caduc, însă aceasta este numai părerea lui Celsus care n'a fost
urmată, după cum aceasta pare să resulte din L. 98 $ 8. Dig.
Lib. 46. Tit. 3, de solutionibus ete. Vedi Pothier. Don. festam. 326.
De

asemenea,

legatul

unui

loc pe care se află

o clădire

sub-

sistă în urma, distrugerei acelei clădiri, pentru că asemene distrugere nu aduce desființarea totală a lucrului, de vreme ce locul
care remâne face parte integrantă din lucrul legat, pars enim însule area est, el quidem maxima, după cum se esprimă juriscon-

sultul Paulus (L.98 $ 8. Dig. Lib. 46 Tit. 3.) Demol. Zoco cit. Pand.
Fr. IL. 9720.
— Vegi însă Troplong. IL. 2140, 2142. Comp. și L.
65 $ 2, în fine. Dig. Lib. 30, de legatis 1, unde se dice: „At si.

eu domus desirucia, aliam eo loco testator edificaverit, dicemus
îmterire legatum, nisi aliud, testatorem sensisse fuerit adprobatum.“

Vedi și supră, p. 676.

*)

De esemplu: cărţile bibliotecei legate au fost cu totul schimbate;

animaleie care compuneau

înlocuite din vitele ce dă
male (comp. Art. 556); la
apoi mănunchiul; corabia
mai remas aproape nimic
pristina materia supersit.

turma

legată

au perit toate, însă au fost

sporiul sau prin cumpărarea altor anicuțitul legat s'a schimbat întâl ferul, şi
legată a fost astfel reparată, in cât n'a
din părţile ei primitive..sfa
. ut nihil ex
(L. 24 $ 4. Dig. Lib. 30 de legatis 1.)

In toate aceste casuri, legatul nu este caduc, ci din contra, subsistă, pentru că deși lucrul a fost prefăcut şi schimbat, totuși el

a remas același. Pand. Fr. Il. 9718. Demol.
II. 888. Demante, IV. 193
Pothier. Don. testam. 323.

bis

XXII.

346. Mourlon.

I. Baudry-Lacantinerie.

II.

658.

-

618.

CODUL

CIVIL.—CARTEA [IL.—TIT, I1.—CAP,

V.—S-a VIIL—ART.

927,

Când lucrul legat a perit în timpul vieţei testatorului; puțin
importă dacă aceasta s'a întâmplat prin caz fortuit, prin faptul
testatorului, sau a unui de al treile, fie chiar a moștenitorului presumtiv, căci, în toate casurile, resultatul este acelaşi, caducitatea,

legatului, și legatarul nu poate cere daune de la autorul distrugerei,
asemene drept aparținând numai testatorului a cărui proprietate
a fost desființată. !)
Legat condiDacă legatul a fost făcut sub o condiţie suspensivă (Art.
ţional.
925), el va fi caduc deși lucrul ar fi perit pendente conditione,
adecă în urma morței testatorului şi înainte de îndeplinirea condițiunei, însă, în asemene caz, legatarul va avea o acţiune în
daune contra moștenitorului sau celor de al treile prin faptul
sau culpa cărora lucrul ar fi perit. (Argum. din Art. 1015, 1018.) ?)
Acesta

este

singurul

caz

în care

urmă morţei teslatorului poate
(Vedi sapră, p. 674, nota 3.)
ifectele

nulităţei,

să

perirea,

aducă

lucrului

caducitatea

revocărei şi caducităţei
Principii generale.

legat

în

legatului.

legatelor.

Cestiunea de a se şti care sunt efectele nulităţei, revocărei
şi caducităţei testamentelor revine la acea de a se ști cui folosește nulitatea, revocarea şi caducitatea, legatelor.
Legatul nul,

revocat

sau

caduc

e presupus

că

n'a

esistat nici

o dată, pro

non

scripto habetur. Prin urmare, în princip, nulitatea, revocarea sau
caducitatea, folosește aceluia sau acelora care erau însărcinați cu
plat a legatului sau în dauna cărora el ar fi fost esecutat, dacă

testatorul n'a manifestat o intenţie contrarie.

3)

In adevăr, este

firesc lucru ca acei care trebue să sufere sarcinele să tragă şi
foloasele eventuale, cu atât mai mult cu cât aceasta a trebuit
să. fie şi voinţa testatorului, care impunând o sarcină legatarului

seu,

este

presupus

a fi voit

ca

el să se folosească de legat, îndată

ce din o causă oare care, sarcina a, încetat. +) Se înțălege însă de

')
:)
.

3)

:)

B. Lacantinerie.

II. 658. Pand.

Fr. Il.

9716.

Demol.

XXII.

341.

Demante. IV. 193 bis II și III. Marcad6. IV. 187. Laurent. XIV. 288.

B. Lacantinerie. II. 658, sn fine. Pand. Fr. II.
XXII. 350. Aubry et Rau. VI $ 726, p. 197.

Marcade.

IV.

186.

9731. Demolombe.
Arntz. II. 2168.

Manere oportei hoc quod fuerit defectum, apud eos a quibus sit
derelictum.“ (L. unică $ 8. ab initio. Cod. Lib.:6. Tit, 51, de ca-

ducis tollendis.) Vegi și $ 4. Cod. loco cit.
Pand. Fr. IL. 9732

urm.

B. Lacantinerie.

IL.

660.

Demol.

XXII.

356. Laurent. XIV. 293. Duranton. IX. 495. 'Toullier, D. II! (partea 1) 677 urm. Pothier. Don testam. 333, 366. Demante. 1V. 195.
Troplong. III. 2160. Aubry et Rau. VI $ 726, p. 200. S. Lescot.
V. 1685. Arntz. II. 2173. Thiry. IL. 486. Mourion. IL. 890.
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la sine

că nimine

nu se va folosi de caducitatea

legatului
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când

Astfel, dacă sarcina legatului incumbă moștenitorilor
legitimi sau ce- Casul în care
lor neregulaţi, ei vor fi acei care se vor folosi de nulitat
ea, revocarea caducitatea
sau

caducitatea legatului. Deci, dacă presupunem
ul a legatului folăsat ca moștenitor un frate și un legatar universcăal, defunet
nulitat
ea, psoate „mos
revocarea sau caducitatea

testatorului,

legatului universal va folosi fratelui
că legatul, dacă nu era nul, revocat sau caduc,

pentru

ar fi fost esecutat în detrimentul lui. B. Lacantinerie. IL.
660. Laurent. XIV, 294. Demol. XXII. 356. Pand. Fr. IL. 9736.
Dacă testatorul a lăsat un legatar universal şi moştenitori
nere- Casul în care
servatari, el va lua locul moștenitorilor legitimi, ca unui ce
drep- caducitatea
turile și obligaţiunile lor. Deci, dacă testatorol a pus legatelare
e parti. IEatului foculare în sarcina legatarului universal, el va profita de
nulitatea, taria usi
revocarea sau caducitatea lor. Aceeași soluţie ar fi admisib
ilă Și în
versal.
caz când legatarul universal s'ar găsi în concurență cu
moştenitori reservatari, dacă legatele particulare au fost puse
în sarcina

lui, pentru

că, după

cât am

vădut,

nulitatea,

revocarea

sau

cadu-

citatea lor profită acelor însărcinați cu plata lor. Pand.
Pr.
9737. B. Lacantinerie. II. 660. Laurent. XIV. 294 și autorii II.
sus citați. Comp. şi Cas. Fr. D. P. 57. 1. 198. Vedi și supră, maj
p.
937 urm., unde s'a esaminat cestiunea de a se ști care sunt
per-

soanele

în acăror

sarcină

cade plata legatelor în legislaţia

noastră.

Aceeaşi regulă își va primi aplicaţiune în caz când testato
rul
ar fi lăsat un legatar universal și mai mulți legatari cu titlul
universal, pentru că legatele cu titlul universal fiind, ca și acele

cu

titlul particular,

o

delibație

a

legatului

universal,

legatarul

universal trebue să se folosească în toate casurile de ceea ce
ceilalți legatari nu pot sau nu voesc să primească. Laurent.
XIV.
295. Pand. Fr.Il. 9742. Durant. IX. 456. C. Bruxelles (14 januar 1891.)

Se poate întâmpla, ca legatele particulare să fie puse în sarcina
Casul în care
legatarilor cu titlul universal (vedi suprâ, p. 573 urm.),
precum, caducitatea

de es., în casul în care testatorul ar fi lăsat un legatar universal (egatulu
i paral tuturor imobilelor și un legatar particular a unui imobil
de- seste legata
terminat ; ei bine, în asemene caz, legatul particular fiind
o delibaţie a legatului cu titlul universal, stângerea, sa va profita, lega- rolui cu titlul
universal.
tarului cu titlul universal al imobilelor. Laurent. XIV. 296. Pand.
Fr. IL. 9743. B. Lacantinerie. II. 660 şi autorii mai sus citați.
S'ar putea chiar întâmpla, în virtutea aceluiași princip, ca nu-Casul
în care
litatea, revocarea sau caducitatea unui legat să folosească
unui legatarul
legatar particular. Astfel, caducitatea legatului ce testatorul ar fi
particular s'ar
făcut

a unei cărţi din biblioteca sa va folosi legatarului bibliotecei. folosi de Se
Pand. Fr. Donations. Il. 9744. B. Lacantinerie. IL. 660.
“atuul,

In fine, pentru aceleași motive, se decide în genere că legatarul nudei proprietăţi se va folosi de caducitatea legatului
usufructului a obiectelor cuprinse în disposiția făcută în favoarea
sa.
Demol. XXII. 356. Pand. Fr. II. 9745. Toullier. D. III (partea I)
700. Aubry et Rau. VI $ 726, p. 201.—0ontră. Vaugeois, după

care,

în caz

de două

legate

deosebite,

unula

nudei

proprietăți

și

egatarul
nndei proprietăţi se foloseşte de a
gatului usu“fructolu

altul al usufructului, caducitatea acestui din urmă n'ar folosi Controv i.
ersă.
legatarului nudei proprietăți, ci moștenitorului.
Revue critigue
(anul 1868) Tom. 33, p. 355 și 402. Comp. Laurent. XIV. 317 și
Cas. Fr. D. P. 61. 1. 327.
44
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CODUL

ea

se

va

CIVIL.— CARTEA

III.
— TIT. 11.— CAP.

întâmpla prin perirea

lucrului

V.—S-a

legat,

VIII.

pentru

că

acest

lucru nu mai are fiinţă. (Arntz. Il. 2173. Demolombe. XXII. 356.)
Acest princip întemeinduse pe voința presupusă a testatorului trebue să cadă înaintea manifestaţiunei unei voinţi contrarie,
aşa că nimic n'ar împedica pe testator de a declara că, la caz
de anulare sau caducitate a legatului, el voește ca acest legat
să folosească moștenitorilor sei legitimi ; și în asemene caz, intențiunea, testatorului se va aprecia în mod suveran de instanţele
de fond. (Laurent. XIV. 297. Pand. Fr. Il. 9748.)

Art. 803,

Cât pentru cestiunea de a se şti cui folosește

nulitatea le-

gatului anulat din causa unei substituţii fideicomisare, vedi înfră,
esplic. Art. 803.
Persoanele
O consecință a regulei mai sus espusă este că acel care

care se fol0- țrebue să, se folosască de nulitatea, revocarea sau caducitatea legerea legatu- gatului

este singur

Iu Sur Acele vocarea

sau

mări nulita- ar fi esclus

în drept

a urmări

în justiţie

nulitatea,

re-

Astfel,

moştenitorul

legitim

care

caducitatea lui.
de

un

legatar

universal

n'ar

avea

calitatea

dea,

fea,rovocareă rovoca, revocarea, nulitatea sau caducitatea unui legat cu titlul
tea lui.

particular

Stângerea le-

per

Se

sau cu titlul universal.

poate

întâmpla

ca

2)

legatul

anulat,

revocat

caduc să fi fost grevat de oare care sarcini, şi în

ea stângerea paşte

întrebarea

dacă acel care

se foloseşte

sub

sau

devenit

asemene
ori ce

caz,

titlu de

saroineide „nularea, revocarea sau caducitatea legatului este sai nu obligat
legat era a, îndeplini sarcineleşi a esecuta sub-legatele impuse de testator?
seat?

In dreptul
sibilă

vechii francez

și astădi:

personală
poate

sau

şi prin natura

fi esecutată

de

caducitatea, anularea
gerea

se făcea

sarcina

sarcinei

principal

este

voinţa

testatorului

nu

cât

de

acest

legatar,

şi

în

asemene

caz,

sau revocarea legatului principal atrage stân-

impusă

caz, ea

legatarului

lucrurilor sau

de

testator.

decă este mai mult impusă
asemene

o distincțiune care este admi-

impusă

îşi păstrează

?) Sau

sarcina

liberalităţei

de

efectele

sale,

este

reală,

cât persoanei,
cu

toată

a-

şi în

revocarea,

anularea, sau caducitatea legatului principal, remănând ca ea să
fie adusă la îndeplinire de cătră acei care sau folosit sub ori
9)

Arntz.
1]. 2173. Pand. Fr. 11. 9747. Demolombe. XXII. 357. Laurent.
XIV. 276, 294. Cas. Fr. D. P. 57,1. 198. D. P. 68. 1. 265 și
D.

P.

73.

1. 234.

2) Astfel, dacă am lăsat, un legatlui A, care era profesor de matematecă, cu sarcina

de a preda matematecile

de a face portretul

fiului meu

sau

cu sarcina

cui-va, pentru că legatarul era pictor, anularea

revocarea sau caducitatea acestui legat va aduce desființarea sarcinei şi acel care se va folosi de legat în locul lui A nu va
cuta sarcina, pentru
mului legatar. Pand.

că ea, era impusă în vederea
Fr. 11. 9752. Armtz, II]. 2172.

608. Demol. XXII. 358.

ese-

persoanei priAcollas. II. p.

Vedi și L. unică. Cod. $ 9. Lib.6. Tit. 51.
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ce titlu de legat în lipsa şi în locul legatarului învestit cu sarcina. :)
" Aceasta nu este însă de cât un

şi judecătorii vor putea
atrage

stângerea

princip general de interpretare,

să decidă că stângerea legatului principal

sub-legatului,

dacă,

după

împrejurările

causei,

voinţa, testatorului a fost ca legatul de al doile să atârne de
acel întâi. (Pand. Fr. II. 9753. Laurent. XIV. 298.)
Perirea, lucrului legat în mod principal întâmplată înaintea
acceptărei

legatarului aduce

cât şi a sub-legatului.
Escepţiuni
Am

vădut

atât

?)

caducitatea

la principiile

că, în princip,

de

legatului

mai

moştenitorii

și

principal

sus.
legatarii

debitori

ai legatelor se folosesc de ineficacitatea, acestor legate în proporţi-

unea

în

care

ei ar fi trebuit

să le plătească,

Această regulă sufere două escepții:
stituţii vulgare, adecă când testatorul ar

persoană,

să iee legatul,

dacă

primul

10 în casul unei subfi dispus ca a treia

legatar

n'ar

voi

sau

n'ar

putea să] primească ; în asemene caz, persoana substituită de
testator va fi acea care se va folosi de legat. (Art. 804.)
2% A doua escepție are loc atunci când testatorul a statornicit dreptul de creştere sau sporire între colegatari. (Art. 929.)
1)

Astfel, dacă presupunem

că am lăsat

v moşie sau o casă

lui

A

cu sarcina de a plăti 10,000 lei lui B, acest sub-legat va trebui
să se plătească de acel care se va folosi sub ori ce titlu ar f
de legatul principal în locul legatarului, pentru că sarcina nu mai

este în specie personală, ci reală. Pand. Fr.IL. 9753. Demol. XXII.
358. B. Lacantinerie. IL. 667. Aubry et Rau. VI $ 726, p. 200.
Troplong. Donations. 1. 421. Duranton. IX. 457. Avntz. II. 2171,
2182. Acollas. IL. p. 600. Vei şi înfră, esplic. Art. 929, p. 687.
Tot astfel, Statul căruia moștenirea s'ar cuveni ca vacantă, în urma,
anulărei sau caducităţei disposițiilor universale făcute de defunct,
este dator să plătească legatele particulare care fusese puse în sarcina
legatarilor primitivi. Pand. Fr. 11. 9757. Duranton. IX. 457, Aubry
et Rau. VI $ 726, p. 200, nota 21. Arntz. IL. 2172.
— Sar putea,

într'o altă părere, admite și soluția contrarie, însă atunci, judecătorii ar trebui să constate în fapt că testatorul n'a înţăles a greva

2)

liberalitatea, ci a impune sarcina legatarului care ar dispărea o
dată cu dânsul. Laurent. XIV. 298. Comp. C. Pau. D. P. 63.2.
152 şi C. Litge (15 martie 1876), decisie citată de Arntz, IL. 2171.
In adevăr,

sub-legatarul
n'are

în asemene

caz

nici

o

acțiune

în

contra legatarului principal, care nu putea fi obligat la esecutarea

sarcinei

de cât prin

acceptarea

disposiţiunei

făcută

în favoarea sa.

El nu are de asemene acţiune nici în contra moștenitorilor defunctului, pentru că sub-legatul era o delibație a legatului principal
și 0 sarcină impusă acestei liberalităţi, ear nu moștenirei întregi.
Aubry et Rau. VI $ 726, p. 200, text şi nota 20. Pand, Fr. II.
9754. Demolombe. XXII. 358. Arntz. 2172,
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In

asemene

caz,

anularea,

revocarea

sau

caducitatea

legatului

făcut unuia din colegatari profită celorlalți colegatari în loc de
2 profita, după dreptul comun, debitorului legatului.
Dcosebire
Codul francez mai cuprinde încă o escepţie, pe care legiuide la codul torul nostru n'a, reprodus'o, pentru casul unei substituțiuni fideicomisare

permisă

(Art.

897,

1048—1074

fr.), în care: caz,

ca-

ducitatea, legatului în persoana legatarului instituit în primul
ordin foloseşte acelora, cărora el era obligat de a restitui bunurile
legate. La noi, asemene escepţiune nu mai esistă, fiind că toate
substituțiile fideicomisare sunt oprite. (Vedi spră, p. 42, nota 2.)
Despre

dreptul creșterei, adăogireă sau sporirei între colegatari,
sau mai bine dis despre dreptul nescăderei.

Art. 929.
— Când

din disposiţiunile

testamentare

va

resulta

că

cugetul testatorului a fost de a da legatarilor drept la totalitatea obiertului legat, atunci acel din legatari care vine lu legat iea totalitatea:
ear de primesc mai mulţi legatari, legatul se împarte între ei, fără u

se scădea părţile legatarilor necapabili sau ale acelora care nau primit
legatul,

1057

Definiţiunea
dreptului

sau care

urm.

Dreptul
dreptul

au

1202
ce

murit

C. C. Art.

sporirei sau
are

cine-va

înaintea

1044,

testatorului.

1045

C.

(Art.

897,

924,

928,

este

Fr. modificate.)

adăogiret

(droit

d'aceroissement)

de

într'o

moștenire

a lua

ab

intestat

de sporire. (Art. 697) sau testamentară (Art. 929) o parte pentru care el
are vocaţiune, dar pe care nar fi luat-o, dacă toţi acei interesați ar fi primit ceea ce le se cuvinea. !)
Cujas însă a observat de mult că dreptul sporirei sau adăDreptul de ogirei nu se stabileşte pentru
moştenitor sau legatar ut plus
nescădere.
habeat,

ci ne minus

habeut,

2) de

sau lepădarea unui comoştenitor
să

creeze

peritru

comoştenitorii

oare

ce

ori a unui
sau

moartea,

incapacitatea

colegatar

colegatarii

sei

un

nu

poate

drept

pe

care ei nu lau avut din capul locului, căci pentru a lua totul
trebueşte neapărat a avea vocaţiune pentru tot, vocaţțiune care
nu'și ar îndeplini efectele sale, dacă toţi acei chiemaţi la moștenirea ab intestat sau testamentară ar lua ceea ce le se cuvine,

quia

concursu partes fierent. (Li. 80. Dig. Lib. 32,de legatis III.)
Moștenitorul san legatarul care a acceptat; moştenirea sau
legatul este deci învestit cu partea. celorlalți comoștenitori sau
colegatari

mai

mult jure

non

decrescendi

de cât jure acerescendi,

după cum textul nostru prevede chiar formal în partea, sa finală,
și sporirea n'are de scop de a atribui legatarului mai mult de
)

Dreptul -sporirei sau noscăderei fiind o escepţiela dreptul comun
se aplică numai la legate și la moştenirile ab intestat, nu însă la
donaţiuni, nici la instituţiile contractuale. Laurent. XV. 229. Vedi

"ŞI nj/ră, esplie. Art. 933.

2)

„us acerescendi dice Cujas,

gatarius habeat quam

non ideo sntroductum est. ut -plus le-

testator dare noluerit, sed ne minus habeat.“
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cât testatorul voise a lasa, ci numai de a nui da mai puţin ; !)
de aceea, Marcad6 şi alții după dânsul numesc cu drept cuvânt
sporirea droit de non decroissement (drept de nescădere), în loc
de a o numi droit d'accroissement.
|
|
Din cele mai sus espuse resultă că un moștenitor ab intestat

sau

testamentar

nu poate

să vadă

comoștenitorilor sei de cât
(Comp. C. Rennes. D. P. 80.
ab

intestat,

acei,

care au

partea

sa mărită

prin

părţile

dacă el are vocaţiune ad fotum.
2. 88.) In privinţa moștenitorilor

acceptat

moştenirea,

se folosesc

în tot-

deauna de părţile celor care n'au acceptat-o, pentru că ori ce
moștenitor are in tot-deauna vocaţiune la întreaga moştenire :
nemo pro parte heres. (Art. 697.) In cât priveşte însă moștenitorii testamentari, ei neavând alte drepturi de cât acele conferite
de testator, acesta a putut să atribue fie cărui din ei un drept

la totalitatea lucrului (în care caz, esercițiul acestui drept ar fi
modificat şi restrâns prin concursul celorlalți cointeresaţi), după
cum el a putut să'i atribue un drept numai asupra unei fracțiuni

a acelui lucru. Dacă testatorul n'a legat același lucru
gimea lui fie cărui colegatar, ci a lăsat fie cărui din

în întreei numa!

câte o parte determinată din un obiect, atunci sporirea nare loc
și partea legatarului, care din o causă oare care, lipsește nu se

cuvine

celorlalți legatari,

ci

profită,

conform

dreptului

acelui obligat a da legatul, care remâne scutit de
gaţiune, pe când sporirea va avea loc din contra,

comun,

această oblide câte ori

fie care colegatar va fi prin același testament ?) chiemat a lua
cel puțin eventual legatul în întregimea lui, de câte ori, în alte
cuvinte, va, esista o solidaritate de vocaţiune între toţi colegatarii aceluiaș lucru. ?)
1)

Mareade. III. 223 şi IV. 190, 196. Mourlon. II. 891. Pand. Fr.
II. 9763. Laurent. XIV. 303. Pothier. Don. testam. 340. Petrescu
Zest. p. 673 urm. Bexriat. St. Prix. II. 3795. Vedi și Tom. III al
lucrărei

2)

noastre,

p. 345,

text şi nota

2. Comp.

şi

C. Rennes.

D.

P. 80. 2. p. 88. — Vedi însă Demante. IV. 199 bis, 199 bis VIII.

Dacă același lucru s'ar lăsa la diferite persoane prin mai multe
testamente, ultimul legat ar revoca pe cele anterioare. (Art. 921.)
5) Identitatea obiectului legat și esistența mai multor legatari, din
care

numai

unii să primească legatul,

sunt deci

o condiție sine qua

non și baza dreptului așa numit sporire sau adăogire. Aubry et
Rau. VI $ 726, p. 202, 210, nota 29. Laurent. XIV. 303. Demante.
1V. 196 bis. Demolombe. XXII. 368. Arntz. II. 2174. Pothier. Don.
festam. 336, 347. Vedi și Instit. $ S. Lib. 2. Tit. 20, unde se dice:
„Si eadem res duobus legata sit sive conjunctim, sive disjunetim, si ambo perveniant ad legatum, scinditur inter eos legatumn;
si alter deficiat... tantum ad collegatarium pertinet.“
Deci, sporirea sau adăogirea nu va avea loc dacă acelaşi lucru
nu ş'a lăsat în întregimea lui la mai mulți legatari (Art. 929),
sau dacă el sar fi lăsat la mai mulţi legatari, însă prin diferite
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Dacă această solidaritate de vocaţiune esistă (ceea, ce la noi
nu poate să resulte din presumțiuni, ci numai din voința testatestamente. (Art. 921.) Dreptul sporirei n'ar putea de asemene să
resulte din două testamente emanate de la doi diferiți testatori.
Demolombe. XXII. 379. „Ex diversis testamentis, jus conjunchonis
non contingit.“ (L. 16, în fine. Dig. Lib. 7. Tit. 4)

Dacă același lucru ar fi fost legat la mai multe persoane
alternativă ; de

esemplu : las cutare

sub

imobil lui A sau lui B,* aceşti

legatari fiind cocreditori solidari ai lucrului legat, core; credendi,
acel obligat la plata legatului va putea să'l dee în întregimea lui
unuia sau altuia din legatari. Pothier. Jon. testam. 353. „Si Titio
an Seio, utri heres vellet, legatum relctum est, heres alteri
dando, ab utrogue liberatur.“ (L. 16. Dib. Lib. 31, de legatis [L.)
Condiţiile ce
trebue să esiste pentru
ca sporirea,
sau nescăderea, să aibă
loc.

Intr'un cuvânt,

pentru

ca

să esiste

dreptul

sporirei,

trebuese

următoarele condițiuni: 1* legatul trebue să fi fost făcut la mai
multe persoane, căci dacă
legatar, nepresentarea lui
conform dreptului comun,
casul când testatorul ar
Cod. Lib. 6. Tit. 51; supră,

el ar fi fost făcut, numai unui singur
pentru ori care causă ar fi, ar folosi,
acelui obligat a da legatul, afară de
fi hotărît altfel (L. unică $4
şi 8.
p. 678; 2" unul sau mai mulți din le-

gatari

la

trebue

să nu

vie

moștenire,

căci

dacă

s'ar

presenta,

toți, lucrul sar împărţi între ei, concursu partes fiunt ; dacă nu
sar presenta nici unul, legatul ar remânea unit cu moștenirea,
după cum se esprimă Art. 858 din codul Calimach (689 Austriac),
afară, de casul, bine înţăles, în care testatorul ar fi regulat, altfel
prin o substituție vulgară (Art. 804); 3* legatul trebue să aibă
de obiect acelaşi lucru, sau areeași parte a unuă lucru (Pothier.
Don. testam. 348); 4" legatul trebue să fi fost făcut prin unul şi
același testament; 5* şi în fine, testatorul nu trebue să fi fracționat, vocațiunea legatarilor, hotărind în mod absolut partea ce
fie care trebue să iea din legat, pentru că atunci fie care legatar
n'ar mai avea votațiune pentru tot. Sporirea sau nescăderea va

avea însă loc, cu toate că părţile legatarilor ar fi fost hotărite,
dacă testatorul ar fi înțăles a regula numai modul împărţirei pen-

tru casul când toți legatarii ar primi legatul.
Totul este deci o
cestie de intenție, și o dată ce statornicirea părţilor nu împedică
în spiritul testatorului vocaţiunea fie cărui legatar pentru tot, sporirea sau adăogirea va avea loc. Comp. Mourlon. II. 895. Demolombe.
XXII. 371 urm. Duranton. LX. 505 urm. Aubry et Rau. VI $ 736,
p. 202 urm. Laurent. XIV. 306, 311. Arntz. Il. 2177. Thiry. Il. 487.
Pand. Fr. Il. 9789. Cas. Fr. D. P. 79. 1. 33.
Osebit, de aceste

condițiuni,

legea

nu

mai

cere

alta şi obiectul

constituit legat poate fi divisibil sau indivisibil, corporal sau incorporal, un corp cert sau o cantitate etc. Astfel, dacă am lăsat
1000 de lei lui A și lui B, şi acest din urmă nu voește sau nu
poate primi legatul, A va lua, întreaga sumă, pentru că ambii legatari au vocaţiune la suma întreagă. Demol. XXII. 369. Pothier.
Don. testam. 348. Troplong. II. 2190.— Vedi însă Mourlon. II. 892.
Legiuitorul nu distinge de asemene între legatele care au de
obiect

o universalitate

de

bununi

sau

un

francezi discută cestiunea, din causa Art.

obiect particular. Autorii

1045

fr. care

nouă

ne

lipsește. Vedi Laurent. XIV. 318. Demolombe. XXII. 381. Arntz, IL.
2285. Pand. Fr. Donations. IL. 9817 urm,
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torului) şi dacă toți legatarii se presintă, lucrul legat se va împărți între ei, concursu partes fiunt, pentru că, deși fie care are în
specie

vocajțiune

ad

fotum,

este

cu neputinţă

ca lucrul

întreg

să

se dee fie cărui din ej.
Indată însă ce unul din colegatari va lipsi, fie că legatul Sporirea este
este caduc, anulat sau revocat, !) dreptul acelui present ne mai ea „facuta
având

în faţa lui nici un drept

rival,

va putea,

să se

esercite

înlită între co-

toată plenitudinea lui și lucrul întreg îi va aparţinea, având însă, gaesatari?
după părerea generală, facultatea de a respinge partea cuvenită
lui prin sporire sau nescădere, căci acest drept fiind un folos

pentru legatarul în favoarea cărui el are loc, se poate în totdeauna renunţa, la un folos. *)
In caz când mai mulți legatari, ear nu toți câţi au fost Casul când
rânduiţi, vor primi legatul, el se va împărţi între ei in părți pal de
egale, dacă testatorul n'a hotărit un alt mod de împărţire, fără
mai mulţi lea se scădea părțile legatarilor incapabili sau ale acelor care Soare i

nau primit legatul (Art. 928) sau care au murit înaintea testatorului (Art. 924), ori înaintea îndeplinirei condițiunei suspensive, pentru casul când legatul ar fi fost condiţional. (Art. 925.)
Acesta este dreptul aşa numit creștere, sporire sau adăogire,
care mai bine ar fi numit drept de nescădere (jus non decrescendi) şi care, precum vedem, are de bază voinţa testatorului, în

7

nală.

lipsa căruia sar fi aplicat dreptul comun, după care anularea,
revocarea sau caducitatea legatului nu foloseşte colegatarului, ci

debitorului acestui legat. 2)
Dreptul sporirei făcând parte din însuşi legatul, colegatarii Transmiterea
4
xn
*1>
la,
în
folosul cărora
el sa» deschis: sau poate săPe se deschidă
îla sporirei
moștenitorii
transmit moștenitorilor lor universali o dată cu porțiunile lucrului colegatarilor.
1)

Art. 929 se aplică în adevăr nu numai la caz de
gatului, dar și la caz de anularea testamentului

vicii de formă. Demol. XXII.

caducitatea le- Aplicarea,
pentru vre un Art 929 în

354. Quid juris în caz

când

testa- caz de anu-

mentul ar fi fost declarat inesistent pentru că cuprindea o substi-

mentului,

tuție fideicomisară ? Vedi înfră, esplic. Art. 803.
Acest text, fiind aşedat în secţia care tratează despre revocarea

Aplicarea

testamentelor se aplică fără îndoeală și la casul când testamentul, ârt:,929în
în loc de a fi caduc, ar fi fost revocat. Demol. XVIII. 84 și XXII. carea, testa2)

353. Laurent, XIV.272, 313, 315. Aubry et Rau. VI $ 727, în fine.
Demolombe. XXII. 396, 397. Laurent. XIV. 319. Demante. IV. 199
bis XII. Acollas. II. p.- 607. Arntz. II. 2182. Vigi6. Drept civil.
II. 869.

B. Lacantinerie.

II. 667,

în

fine.— Contră.

Maread6.

IV.

196. Thiry. Il. 491, în fine. Petrescu. Test. p. 667. Aceşti din
urmă autori raţionează în modul următor: sporirea nefiind de cât
un drept de nascădere, prin acceptare, fie care legatar a acceptat
legatul întreg, și prin
mai o parte din el.

3)

urmare, nu poate în urmă

B. Lacantinerie. II. 661. Comp. şi Curţea Rennes.

să primească nu-

D. P. 80. 2. 88.

meniului.
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1!) Spo-

de la persoană

guoniam

la

portio, veluti

alluvio, portioni adcrescit. (Ii. 33 $ 1, în fine. Dig. Lib. 7. Tit.1.)
Sporirea sau adăogirea se deosebeşte deci de substituția

Vulgară care, din contra, se

căcă

ea, constitue

face de

o disposiţie

la

persoană

condiţională

la

la persoană,

care

substituitul nu

poate să aibă drept de cât dacă el supravețuește lepădărei legatului din partea primului legatar, adecă, îndeplinirei condițiunei
care singură poate s'o deschidă. (Art. 804.) (Comp. L. 26 $1
Dig. Lib. 35. Tit. 1.—L. 9. Dig. Lib. 38. Tit. 16 ;—IL. 23. Dig.
Lib. 28. Tit. 6.) (Vedi Tom. III. p. 345 nota 1.)
Sporirea

se aplică

nu

numai

la legatele

de

proprietate,

şi la acele de usufruct. Astfel, dacă presupunem

a fost lăsat

prin

testament

la mai mulți

dar

că un usufruct

legatari,

partea

acelui

care lipsește va folosi colegatarilor sei. (B. Lacantinerie. Il. 668.
Laurent. XIV. 316.)

Ce trebue să decidem însă în casul în care

se presintă presentânduse,

unul

toți legatarii

ar fi murit în cursul usufructului?

și unul moa- face cu partea acestuia? Cred că, în asemene

caz,

Ce se va

partea

usu-

usufructalui. fructuarului încetat din viaţă nu va spori partea celuilalt legatar,
ci
usufructul seu se va stânge prin consolidare, trecând la nudul
proprie-

tar (Art. 557, 638, 1154 urm.), afară de casul în care contrariu
l
ar resulta din termenii testamentului sau din împrejurările cansei.
?

In

adevăr,

sporirea

sau

nescăderea

fiind

o consecințăa revocărei,

anulărei sau caducităței legatului (ceea ce resultă
din locul ce Art. 929 ocupă în cod), acest drept

aibă

loc

atunci

când

toți

colegatarii

este în specie, căci, în asemene

în
nu

au primit legatul lor, precum

caz, usufructul împărţinduse între

ei, partea fie căruia se regulează după dreptul
comun
este că, la moartea usufructuarului, usufructul se uneşte

proprietate.
mite
')
2)

de ajuns
poate să
şi
cu

ştiut
nuda

Este adevărat că L. 1 $ 3. Dig. Lib. 7. Tit.2 ad-

soluția contrarie, însă această lege se

întemeiează

pe niște

Maread6. IV. 197. Laurent. XIV. 321. Demol, XXII.
390. Arntz.
II. 2183. Demante. IV. 199 bis IX. Pand. Fr. [| 9832. Petresc
u. p. 677.
Testatorul ur putea deci să prevadă în testamentul
seu că partea
usufru
ctuarului

încetat

din

viaţă va trece

la colegatarul

seu, ear
nu la nudul proprietar. Această clausă n'ar constit
ui
oprită, pentru că dreptul usufructuarului încetând prin o substituție
moartea sa
(Art. 557), nu se poate dice că acest drept trece la,
ceilalţi legatari
sau donatari ai usufructului. Dacă usufructuarul
care remâne singur
se foloseşte de usufructul întreg, aceasta este
pentru că elare vocațiune ad tolum și păstrează întregul drept
jure non decrescendi.
Mourlon. II. 912.

DESPRE

consideraţiuni

DREPTUL

care

SPORIREI

nu se mai

tului actual. !)
Colegatarul care se

bine

dis de dreptul

cientul

trebuea

nescăderea are
că testatorul a
sarcina pentru
lei pe an.“ B
928)

aşa

so
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principiile drep-

sporirei sau mai Sporirea are

sarcina pe care
cuvinte,

defi- ea loc cum

sporirea,

sau ne onere?

ea loc cum onere sau sine onere? Să presupunem Controversă.
dis: „las cutare imobil al meu lui A și lui B, cu
acest din urmă de a plăti lui X o rentă de 100
refusă legatul sau este incapabil de a'l primi (Art.

în cât,

în baza

principiilor

mai

sus

espuse,

întregul

imobil se va lua de A, pentru că el are vocațiune ad totum.
Cestiunea este de a se şti dacă A va trebui sau nu să plătească

sarcina,

în specie, renta

anuală

de

100

lei?

2) In părerea

gene-

rală se susține că A care, în specie, iea tot imobilul, trebue să
plătească sarcina, pentru că, după intenţia testatorului, ea nu este im-

pusă personal legatarului, ci legatului, Colegatarul luând în adevăr
partea pe care ar fi luat-o legatarul care lipseşte, îrebue : s'o iee astfel
cum a lăsat-o testatorul, adecă grevată cu sarcina rentei, sau să

renunţe la densa. (Vegi szpră, p. 685.) Apoi, trebue să mai adăogăm că dacă el war fi obligat la plata sarcinei, el ar lua mai
mult de cât cuprindeau ambele legate întrunite și făcute ambilor
legatari, căci legatele cuprindând lucrul minus sarcina, el ar lua
lucru! întreg fără sarcină, ceea, ce ar fi contrar voinţei testatorului. 3)
1)

2)

Pand.

Fr. Il. 9825.

B. Lacantinerie.

Dacă,

al meu

în loc de aceasta,

testatorul

lui A și lui B, cu îndatorire

anuală de 100 lui X,“ nu mai
ar primi legatul, că renta se
ea se va plăti în întregimea
oare care, ar lua tot legatul,

3)

II. 668,

în fine.

Demante. 1V.

190 bis VIII. Arntz. Ul. 2184. Bugnet asupra lui Pothier. VIII.
Don. test. p. 325 nota 1. Laurent. XIV. 316. Demol. XXII. 389.
Aubry et Rau. VI $ 726, p. 210, text şi nota 47. Toullier. D. III
(partea I) 699. Vazeille. Art. 1044, No. 11. Vigi6. Drept civil. LL.
872. C. Rennes. D. P. 80. 2. 87.— Contrâ. Mourlon. Il. 899. Marcade. 1V. 199. Troplong. III. 2184. S. Lescot. V. 1700. Mass6Verge. III, p. 303, nota 12. Acollas. II. p. 606. Pothier. Don.
testam. 346. Valette, la cursul seu. Thiry. Il. 489. Vedi şi Duranton. IV. 655 urm. Comp. L. 1 $ 3. Dig. Lib. 7 Tit. 2,
ar fi dis:

ca ei

să

„las

cutare

plătească

imobil

o rentă

încape îndoeală, în caz când amândoi
va plăti pe jumătate de fie care şi că
ei de acela care, prin o împrejurare
pentru că, în specie, sarcina nu este

impusă numai unuia, ci amândorora. Marcad6. 1V. 196.
B. Lacantinerie. II. 667. Laurent. XIV. 319. Demol. XXII. 395
urm. Arntz. II. 2182. Mourlon. II. 900. Thiry. IL. 492. Vigi€. II.
870. Demante. IV. 199 bis 1X. Vedi și supră, p. 680 urm.—Contră.
Marcade. IV. 196. Duranton. IX. 517. Aubry et Rau. VI $ 726,
p. 208, text și nota 483. Petsescu. Testamente. p. 677. Berriat St.
Prix. Il. 3795. Comp. L. unică $ 11. Dig. Lib. 6. Tit. 51.
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personal unui legatar,

pictor ar

fi fost însărcinat

de a face portretul cui-va, se înțălege că ele nu trec la ceilalți
colegatari. (Vedi szpră, p. 680, nota 2.)
Dreptul sporirei sau nescăderei având de bază voinţa testatorului, naşte întrebarea: când se poate decide că cugetul
testatorului a fost de a da legatarilor drept la totalitatea lucrului legat?
Dreptul RoDreptul Roman statornicea în această privinţă nişte preman.
sumţiuni subtile care au dat loc la multe dificultăți, stabilind că
colegatarii aceluiași lucru puteau fi uniți (conjancti) re et -verbis,
re tantum şi verbis tantum. 1)
Conjunctio re
Colegatarii erau presupuși uniți re ef verbis când același
et verbis.
lucru fusese legat la toţi prin aceeaşi disposiţiune, precum, de
es., în casul când testatorul ar fi dis: „las cutare imobil al meu
lui A

Conjunctio re
tantum.

şi lui B.“

Ambii

legatari

sunt

uniţi

în

specie

re, fiind că

Ji sa lăsat același lucru; ei sunt uniţi și vertiz, fiind că sunt
cuprinși în aceeaşi disposiţiune. Prin urmare, în lipsa lui B, A
lua imobilul întreg jure accrescendi.

Colegatarii erau uniți re tantum, când li se lăsa același lucru

prin două disposiţii deosebite, precum, de es., în casul când testatorul ar fi dis: „las cutareimobil al meu lui A“, și apoi, prin
altă disposiţie ar fi dis: „las același imobil lui B.“ Ambii legatari

sunt

în specie

ei nu erau

uniți

re,

fiind

însă legaţi verbis,

că li sa

pentru

lăsat

acelaşi

lucru;

că legatele erau făcute prin

două disposiţiuni deosebite. Conjuncţia re tantun fiind considerată

Conjunctio
verbis tantum,

mai energică de cât conjuncţia re er verlis, lipsa lui B făcea ca
legatul să folosească în întregimea sa lui A, jure non decrescendi.
In fine, conjuncţia verbis tantum avea loc între colegatară
atunci

când

nu

se lăsa

tuturora,

aceea, se

Această
sporirei
1)

(licea că legatarii sunt, uniți

conjuneţie nu dădea
sau adăogirei. ?)

Art.

858

lucru

Triplici modo

conjunctio

2)

numai

loc, cel puțin

în

întregimea

verbis, non ctiam

în genere,

verbis

tantum.“

Dig. Lib. 50. Tit. 16.) Vegi Instit. $ 8. Lib.
L. 89. Dig. Lib. 32, de legatis III.
Eată

cum

se esprimă,

lui,

casul când
şi lui B,
cărui lelucru; de
la

re.

dreptul

întelligitur : aut enim re per se conjunctio

contingit ; aut ve et verbis, aut

Cod. Calimach.

acelaşi

ci fie cărui numai o parte din el, precum, de es, în
testatorul ar fi dis: „las cutare imobil al meu lui A
fie cărui pe jumătate.“ In specia de faţă s'a lăsat fie
gatar o fracțiune din același lucru, ear nu aceiaşi

în această

privinţă

(L.

142,

ab

initia.

2. Tit. 20, precum și

şi codul Calimach

(Art.

858, corespunilător cu Art. 689 din codul Austriac): „Dacă sau
lăsat legatum de obște la muţi medespărțit, sau şi întocmal împărțit, şi dacă vre unul dintr'ânşii s'au lepădat, ori s'au făcut ne-

DESPRE

DREPTUL

SPORIREI

SAU

Legiuitorul francez modificănd
de

o parte,

că legatul

se

ADĂOGIREL.—ART.

929.

tradiția Romană,

presupune

ca

făcut
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prevede, pe Codul francez. Art.
(con- 1014,
1045.

nedespărţit

jointement) şi prin urmare, sporirea are loc, dacă colegătarii sunt
uniţi (conjoinis) re et verbis, nu însă când ei sunt uniţi verbis
tantum (Art. 1044 $ 2), ear pe de alta, că sporirea sau adăogirea

n'are

când

lucrul legut nu este susceptibil de a fi divisat

riorare,

loc între

ceea

colegatarii

ce este

o cestie

uniți re
de

fapt

tantum,
care,la

de

cât

atunci

fără

dete-

caz de contestaţie,

se resolvă de tribunale. Legiuitorul francez prin o stranie inadvertență, sa depărtat deci în totul de tradiţia Romană, unde
conjuncţia re fantum era considerată mai energică de cât conjuncţia re et verbis. !) (Vegi supră, p. 688.)
Aceste presumţiuni ale codului francez fiind cu drept cu- Codul nostru
vânt criticate de doctrină, legiuitorul nostru nu le a mai reprodus,
în cât judecătorii de fond vor decide cestiunea numai în fapt
prin interpretarea voinței testatorului. 2) Dreptul sporirei sau
adăogirei va avea, deci loc de câte ori se va decide că testatorul
în cugetul seu a preferat pe colegatar persoanei
însărcinată cu
plata legatului. In caz de a se decide că testatorul na înţăles

a da tuturor legatarilor vocaţiune la totalitatea
dreptul

sporirei

nu va

avea

loc

și anularea,

biectului

revocarea

sau

legat,
cadu-

citatea, legatului va folosi, conform dreptului comun, persoanei
însărcinată cu plata legatului. Judecătorii vor căuta aşi forma,
convingerea lor din însuşi termenii testamentului (Art. 929) împreJurările străine actului ne putând fi invocate de cât în mod accesoriu, atunci când voinţa testatorului va resulta mai întăi şi
în

mod

principal

din

însuşi

termenii

testamentului.

3)

Cu toate că dreptul sporirei sau mai bine dis a nescăderei
între

colegatari

are

loc

de

drept

(ipso jure),

se

poate

întâmpla,

Deosebire

intre dreptul
sporirei şi

ca testatorul, făcând un legat la mai multe persoane, să fi pre- substituţiile
v&dut anume că, în. caz de a muri mai întăi unul sau mai mulţ y fideicomisare.
din legatari, acel care a remas în viață să primească totalitatea
vrednice

de a lua acest legatum,

dacă

va avea

el

subrânduit

le-

gatar, se va da acestuia partea nevrednicului, ear neavând, sporește partea lui la colegatarii lui prin ritul sporirei (Art. 718),
ori întocmai, sau după analogia părților, ear dacă toţi s'au lepădat,
vemâne legatum unit cu moștenirea“,
1) Legiuitorul Italian a păstrat teoria tradiţională a conjuncţiunei, Codul Italistatornicind dreptul sporirei pentru instituţiile de moştenitor (Art.2 n. Art.879—
879—881), aplicând apoi aceleași principii și colegatarilor. (Art. 884.)

2)

Această voinţă poate fi manifestată atât în termeni espreși cât şi
„ tacitamente. Nici o dificultate nu esistă dacă testatorul a dis espres că partea legatarilor care vor fi lipsiţi de legat va creşte sau
va spori partea celorlalți, sau dacă legatul a fost făcut la toți
nedespărțit (conjointement). Paud. Fr. Donations. II. 9769.
3) Vedi supră, p. 495. Comp. Demolombe. XXII. 361. Laurent. XIV.

156. şi 309.

881, 884.
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CODUL

legatului.

CIVIL.—CARTEA

IN.—TIT.

Dacă testatorul' a prevădut

legatari

ar muri

nurilor

de la testator la legatar,

tuție

II.—CAP.

după

fideicomisară

densul,

oprită

Sa VIII.—ART,

ipotesa

adecă

(Art.

V.

în

în

urma

care

929.

unul

din

transmisiunei

bu-

disposiţia ar constitui o substi-

803),

fiind

că,

în specie,

ar esista,

două liberalităţi cu o ordină succesiva, (ordo successivus), Dacă
testatorul a prevădut însă casul în care unul din colegatari ar

muri

înaintea luă, adecă

înainte

esistă substituție, ci numai dreptul
în folosul celorlalți colegatari.
Cum se in-

la,

caz

de îndoeală,

de indoe
4-4.ală.
deauna,

în fapt,

grijă,

interpretând

a

fi

primit

bunurile,

de spoirire sau

judecătorii

ine testate prejurărilor şi a termenelor
rului la caz cestiunea

de

suverani

testamentului
voința

apreciatori

vor

nu

de nescădere

avea

testatorului,

ai

având

de câte ori vor putea, de a depărta

îm-

a decide

însă în

interpre-

tarea, care ar anula dsposiţiunea ca cuprindend o substituțiune
fideicomisară, căci mai de grabă se poate admite că testatorul,
fie din causa ignoranței legei, fie prin un exces de prevedere, a
prevEdut în testamentul seu o clausă inutilă de cât că el a voit Și

înţeles să facă un act nul.
Despre

substituţii

1) (Comp.

Art. 978.)

|

şi fideicomise. — Noţiuni
şi istorice.

generale

Snbstituţia (sa) institutio, subrânduire, adecă instituire în locul

sau după

lua

altul) este o disposiţie prin care

o persoană

e chiemată

a

o liberalitate în lipsa unei alte persoane sau după densa.
Dreptul RoIn dreptul actual esistă două soiuri de substituții sau subma.
orânduiri, după cum le numeşte codul Calimach, acea vulgară şi
acea, fideicomisară (precaria substitutio), pe când, la Romani, substituţiile

Substituţie

visat.

erau

Substituţia

vulgare,

pupilare

vulgară

770 şi 779 din codul Calimach
(Art.

804),

astfel numită

sau

quasi-pupilare ori esemplare.

sau obicinuită,
pentru

după

cum o numesc Art.

(604 Austriac), admisă şi astăi
că

era

cea

mai

întrebuințată,

era acea prin care testatorul subrânduea un alt moștenitor pen-

tru casul

în care acel instituit

sau rânduit

putut sau war fi voit să fie moștenitor:

în prima

Si îlle heres

linie n'ar fi

non

eril,

ile heres esto. (Instit. Pr. Lib. 2. Tit 15.)
Substituţie
Substituţia pupilară (pupillaris), pe care codul Calimach
o
bupilară. numeşte sărdimănească (Art. 775, 780) şi care
s'a format pe la
sferşitul republicei romane ca un atribut al puterei părintești
și
ca 0 consecință a organisaţiunei familiei, era o instituţie
de
)

Laurent. XIV. 505. Pand. Fr. II. 10330 urm. Demolombe. XVIII.
165. Duranton. VIII. 48. Aubry et Rau. VI $ 694, p. 29.
Veţi
supră, p. 493 şi înfră, esplic. Art, 803, rubrica: Despre interpre-şi
tarea substituțiilor,

DESPRE

moştenitor

SUBSTITUȚII

ȘI YFIDEICOMISE.—ART.

făcută de un părinte

803.
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de familie în numele fiului

impuber, pentru casul când acest din urmă
seu, ar fi murit înainte de a fi atins vârsta

seu

supravețuind tatălui
pubertăței, și prin

urmare, înainte de a avea festamenti faclio activa, adecă înainte
de a fi capabil de a testa. Prin această substituție, consacrată

prin uz -(moribus), părintele de familie care testa (primis tabaulis)
în favoarea fiului seu ce: se afla:sub puterea părintească, ; putea,

să facă un testament (secundis tabulis)

şi pentru fiul

seu

inca-

pabil. :) Esemplu: „Titius filius meus mihi heres esto; si filius
meus mîhi heres non erit, sive heres erit, et prius moriatur quam
în suam tulelam venerit (id est pubes factus sit), tunc Seius

heres esto.“ (Instit. Pr. Lib. 2. Tit. 16.) In asemene caz, dacă
fiul nu devinea moştenitor, Seius, substituitul, era moștenitorul
tatălui,

ear

puber,
filius,

dacă

fiul

era moștenitorul

Seius era şi moștenitorul
ct ante pubertatem

tatălui,

fiului:

„Si

însă

vero

murise

extiterit

im-

heres

decesserit, ipsi filio fit heres substitutus.“

(Instit. Justin. loco cit.) :
Substituţia guasi-pupilară

(quasi pupillaris)

pluris, pentru că fusese admisă de

Justinian

numită şi exem- Substitaţie

ezemplo

pupillaris MAS PUD

substitulionis (|. 9. Cod. Lib. 6. Tit. 26) şi pe care rubrica
de la Art.776 din codul Calimach o numește ca sărăimăncască,
nu eră, precum nnmele seu o arată, de cât o întindere a sub-

semplară.

stituției pupilare. Ea permitea părintelui de familie de a alege
un moştenitor copilului care, prin starea, minţei sale, era pus în
imposibilitate de a testa. Substituţia quasi-pupilară, ca şi acea
pupilară, nu era deci de cât un testament făcut pentru altul. 2)

(L. 9. Cod. Lib. 6. Tit. 26, de impuberum et aliis substitutionibus.)
')

„Părinţii pot or6ndui nevrâsnicilor sei copii moștenitori la partea A 115.180
bărbătească, până la împlinirea vrâstei de douădeci ani, car la Codul Cali-

partea, femeească, pănă la împlinirea vrâstei de optspredece ani,
dice Art. 775 din codul Calimach, însă numai pentru cât va lăsa
lor din însăși averea lor.“ Comp. Art. 609 din codul Austriac care
este

identic,

fără însă

mach

a prevedea nici o vârstă din partea copiilor.

Mai vedi Art. 780 din codul Calimâch care prevede că: „sărăimăneasca subrânduire încetează când fiul, partea bărbătească, va păşi
peste

al 20-le

an

a vrâstei

sale,

ear partea

femeească,

peste

al

18-le an,“ pentru că la această vârstă minorii aveau capacitatea de
a testa. (Art. 727 Cod. Calimach.)
|
?) „Pot şi părinţii, gice Art. 776 din codul Calimach,să rânduească Ax, 736
după pomenitul chip, subrânduiți moștenitori și copiilor celor în Cod. Calivârstă,

dacă

vor avea

metehne

din a cărora

pricină

nu

sunt

des-

toinici sau nu se judecă vrednicide ocârmuirea a însuși averei
lor, adecă de vor fi eșiți din minte, ori muţi, sau răsipitori; sunt
însă datori să rânduească subrânduiți moştenitori pe însuși copiii
acestora,

san

pe fraţii lor,

fraţi, pot orândui

de vor avea;

şi pe un străin.“

ear meavend

copii,

nici

(L. 9, Cd. lib. 6. Tit. 26.)

mach.
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

1I.—TIT.

II.—CAP. V.—S-a VIIL.—ART.

803,

Această substituție îşi perdea efectele sale: 1% când copilul
nebun (menite captus) îşi redobândea raţiunea ; 2* când el murea
3* când

testatorului;

înaintea

Osebit

Jrideicomis.

de aceste

înaintea

murea

substituitul

substituţiuni, Romanii

mai

comisul care era un legat impus moștenitorului,

lui.

aveau încă fidei-

nu însă în mod

im-

perativ ca moștenirea testamentară şi legatul în genere, ci sub
forma, de rugăminte ([.. 2. Cod. Lib. 6. Tit. 43),de es.: fidei tue
commitio, heredem rogo etc. Cu alte cuvinte, liberalitatea numită
fideicomis nu era aparată de dreptul civil, ci. numai de voința
testatorului și era în princip lipsită de ori ce acţiune. De aceea,
Ulpian definește fideicomisul : : „Qund mon civilibus verbis,. sed
precalive relinquitur : nec ex rigore juris civilis profiscitur, sed
ex voluntate daiur relinquentis“ (Ulpiani Regul. Ş 1. Tit. 25);
ear Vinnius: „Pideicommissum est id omne de quo quis suprema
defuncti voluntate rogatus est, ut daret vel faceret.“ 1)
|
Fideicomisul era deci o disposițiune prin care cine-va lăsa
uuci persoane (fiduciarius) moștenirea întreagă sau o fracțiune
din

ea,

ori

un

lucru determinat,

cu

rugăminte

de

distinge

el,

a trece aceste

bunuri unei alte persoane numită fideicomissarius. Această restituțiune putea fi făcută la mai multe generaţii succesive. Justinian
a limitat însă numărul lor la patru, aşa în cât al patrule detentor
dobândea proprietatea plină a obiectelor cuprinse în fideicomis. 2)
Fideicomisul nu cuprindea o substituție, pentru căi lipsea,
înstituțiunea, în înţălesul adevărat al cuvântului. (Demolombe. XXII.
Fedeicomisul

în codul Calicrai

!)

Codul

Calimach

(Art.

781 —784)

și

ca

şi

dreptul

Roman, substituțiile sau subrânduirile de fideicomise, însă definește
fideicomisui orânduirea prin care testatorul lăsând familiei sale
o moșie (sau mai

bine dis o avere) peste

partea, legiuită, porun-

ceşte ca să nu 0 înstrăineze nici odată, sau îndatoreşte pe moştenitorul seu ca să lese altuia moștenirea sa întreagă, sau o parte

dintr'ânsa. (Art. 781.) Acest fideicomis de familie

as&ămănare

cu ceea

ce

se numea

care are multă

la Romani fideicommissum famile

relictum sau legatum familice (L. 114 $ 14. Dig. Lib. 30, de legatis
1; —L. 32 $ 6, L. 67. Pr. și $1—7;— L. 69 $ 1, 3 şi 4. Dig.
Lib. 31, de legatis II) este o instituţie de drept germanic pe care

Art. 618 din codul

Austriac o numeşte

Familien-fideiltommise și

care avea de scop păstrarea bogățiilor și a puterei în familiile
cele mari. Introdusă și în Francia tot cu același scop şi regle-

mentată prin diferite ordonanțe, ea n'a fost desființată de cât de

convenția

națională

Codul lui

Codul Anâr.
Donici.

2)

prin

Andronachi

legea

Donici

de la

14

deosebește

noembrie

și

Roman, substituţiile de fideicomise. (Vedi cap. 36 $7
Nov.

159,

cap.

2, în medio.

„Cel

de pe urmă

1792.

el, după dreptul

şi 8.)

moştenitor a familiei,

dice Art. 784 din codul Calimach, de nu va avea copii, nici nădejde a mai face, cum şi alți urmași și moștenitori, atunci poate
orendui pentru fideicomis după a sa plăcere, căci atuncă încetează
puterea luă.&

DESPRE SUBSTITUȚII ȘI FIDEICOMIS
— E.
ART. 803.

693

54, 55. Demante. IV. 6 bis.) Cu toate aceste, sunt texte care pe
nedrept şi întrun mod impropriu califică fideicomisile de substituțiuni (vedi L. 87 $ 2. Dig. Lib. 31,de legatisII; L. 16. Cod.
Lib. 2. Tit. 3; L. 3 $ 2. Cod. Lib. 6. Tit. 43), de unde sa
format. cu timpul şi espresia de substitutie fideicomisară (prrearia
substitulio), espresiune care, precum atestă Demolombe (XVIII. 58),
nu

se

găsește

întrebuințată
Calimach

Vedi
|

ici

în

într'un text

a dreptului

vechile. noastre

legiuiri.

care arată

şi Art.

774

Origina,

cum: se stânge

și 794

Roman,

(Vedi

subrenduirea

din acelaşi cod (608

fideicomiselor

este

foarte

779

Cod.

fideicomisară.)

Austriac).

vechie.

insă ele nu erau obligatorie, pentru că o

care însă este

Art.

Din

capul

locului Origina fidei-

simplă rugăminte

şi Comiselor:

chiar o recomendație nu putea să fie obligatorie,... guia nemo
învilus cogebatur prestare îd, de quo rogatus erat. (Instit. $ 1,

cb înitio. Lib. 2. Tit. 23.) Esecutarea fideicomiselor era deci lăsată la probitatea şi pudoarea acelora însărcinaţi cu aducerea, lor
la îndeplinire... et îdeo fideicommisa appellata sunt quia nullo
vinculo

juris,

sed

nebantur. (Instit.
perea, moravurilor,
din partea, acelor
paratul Auguşt le
Augustus Jussit

tantum

pudore

$ 1 şi 10,
vădenduse
însărcinați
a declarat

consulibus

eorum,

qui

rogabantur,

-conti-

loco cit.) Mai târdiu însă, cu corumai multe esemple de rea credinţă
cu esecutarea unni fideicomis, îmobligatorii. !) postea, primus dirus

autoritatem

suam

interponere

(Instit.

$ 1 şi 10. Lib. 2. Tit. 23 şi Pr. lib. 2. Tit. 25) şi această
măsură părând justă şi convenind poporului (guia justum videbatur

et populare

erat),

s'a înfiinţat

un pretor

special numit

fi-

deicommissarius, însărcinat cu judecarea fideicomiselor. 2)
Fiind însă că fideicomisele se întrebuinţeau cele mai multe
ori ca un mijloc de a ocoli legea și de a face liberalităţi indirecte

persoanelor

incapabile

de a primi

(Instit.

$

1. loco

cit.

şi

nota 48 de sub Art. 781 din codul Calimach), precum erau latini
Juniani (Ulpiani Regul. Ş 7. Tit. 25), acei care nu erau cetățeni Romani, femeile şi fetele în genere din causa legei Vocania,
holteii şi văduvii fără copii din causa legei Julia etc., 2) şi fiind
că împrejurarea că fideicomisele erau obligatorii nu putea să au1)

„Bar fiind că aceasta

remânea

în

voinţa

rânduitului

sau legatar, carele adese ori din lăcomie calca
mânturile, nu da moștenirea sau legatum după

moştenitor

credința şi jurăorânduirea testa-

torului, pentru aceasta dar, împaratul August au dat fideicomiselor
putere

2)
5)

de

lege...

Imparatui

Justinian au

legiuit

fideicomisele

în-

tocmai ca legatum.“ (Nota 48 de sub Art. 781 din codul Calimach.)
Instit. Justinian. $ 1, in fine. Lib. Il. Tit. 23 și Instit. Gaius. IL.
$ 278. Ulpiani Regul. $ 7. Tit. 25,
Vegi Duranton. VIII. 59. Troplong. I. 91 și nota 48 de la Art,
!
781 din codul Calimach.

CODUL CIVIL.—CARTEA NIL—TIT. U.— CAP. V.—S-a VIIL—ART. 803.
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torize călcarea legilor în vigoare, sa admis, pe de o parte, că
numai acei capabili de a primi prin testament pot cere esecu-

tarea. fideicomisului ([.. 67:
$ 3. Dig. Lib. 36 Tit. 1), ear pe de
alta, că numai acei capabili: de a testa pot face asemene liberalitate. !)
“Un fideicomis putea să fie lăsat nu numai prin testament,
ci şi ab

(L.

întestat

(Instit.

1 $ 5. Dig. Lib.

$

10.

32, de

Lib.

2. Tit,

legatis III;

23),

L.

8

prin

$

1.

un

Dig.

codicil

Lib.

29. Tit. 7), faţă cu cinci marturi (Instit. $ 12. Lib. 2. Tit. 23),
și chiar fără nici un martur, în care caz se putea deferi jură-

mânt

moștenitorului

care

(Instit. Justin. $ 12. Lib.

refusa de a

2. Tit. 23.)

esecuta

voinţa

defunctului.

Fideicomisul putea să aibă de obiect toată moștenirea, o
parte numai din ea, sau un lucru determinat. 2) EL putea să fie
pur și simplu, cu termen sau sub condițiune. î) EI era condiţional
sau cu termen când autorul lui dăduse voe fiduciarului de a se
folosi de iucru și de a nu'l trece fideicomisarului de cât după un
timp mai scurt sau mai lung, care putea fi și moartea fiduciarului.
(L. 41 $13. Dig. Lib. 32, de legatis IN şi L. 75 $ 1. Dig. Lib. 36.

Tit. 1.) In asemene caz, fiduciarul avea îndatorirele şi drepturile unui usufructuar pănă la întrarea în moștenire a fideicomi-

sarului rânduit. (Art. 773 Cod. Calimach, 613 Austriac.) Dacă
fideicomisul era pur şi simplu, autorul lui putea, obliga pe fiduciar să treacă lucrul fideicomisarului îndată după primirea lui,
jam nunc. (L. 75 $ 1. Dig. Lib. 36. Tit, 1.)
Sarcina de a restitui putea să fie impusă atât in mod espres căt și tacitamente. î) (Duranton. VIII 63 urm.)

Aceste sunt instituţiile care au dat loc la substituţiile fidei-

comisare pe: care legiuitorul revoluţionar de la finele secolului
trecut le a condamnat ca unele ce jărtfesc interesul societăţei
unui interes de familie şi de castă.
1)

„Sciendum est eos demum fidcicommissum posse relinquere,
qui testandi jus habent.“ (L. 2. Dig. Lib. 20, de legatis
1.)

*) Vegi nota 48 de la Art. 781 din codul Calimach
şi $ 8, cap. 36
din codul lui Andron

3)

achi Donici.
» Potest autem quisque et de parte restituenda

liberum

4)

est, zel pure,

vel ex die
Eată un
tius să fie
tenire lui

heredem

vel sub conditione relinquere

rogare ; et

fideicomnissum,

certo.“ (Instit, $ 2, sn fine. Lib. 2. Tit.
esemplu în care fideicomisul era espres: 23)
„voesce ea Timoștenitorul meu, îl rog însă de a, restitui această
TVOȘSempronius. Dacă însă, în loc de această formulă
, testatorul ar fi quis: „instituese pe fratele
meu moștenitorul meu, rugândul de a nu înstrăina casa mea, și de
a o lăsă în familia
noastră,“ fideicomisul era zaciț. Conip.
L.
6983.
Dig. Lib. 31,
de legatis IL; L. 17. Pr. Dig. Lib. 36. Tit. I,
ad.
anum. Vedi în privinţa fideicomisului de familie, Senat, cons. Trebellisupră, p. 692, nota 1.
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de substituţiile fideicomisare, căci

ordinare,

care

în

doctr

ină se numesc
Şi fiducie, sunt permise și astăzi, pentr
u că ele nefiind de cât
un legat făcut sub o altă formă, nu scot
bunurile din comerţ, şi
nu presintă inconvenientele substituțiilor
fideicomisare. (Vedi p. 703.)

Despre
Art.

substituțiile fideicomisare.

803.— Substituţiunile sau fideicomisele

ce disposițiuni

prin

care

donatarul,

însărcinat 2) de a conserva
chiar în privirea

966,

I.

968

vele
mod

89.

generale

numit

Fr.)

asupra

care

poate

sau

au

acestor

făcut

sau

legatarul

va, fi

a legatarului.

(Art.

substituţiun
— Motii.

să fie oprite.

Substituţia, fideicomisară, pe care Art.

incomplect,

!) sunt proibite ; ori

instituit

și a remite la oa treia persoană, va fi nulă

donatarului, a eredelui

C. C. At.

Noţiuni

eredele

fi definită:

803

o disposiţie

o

defineşte

prin

care

un

în
dă-

ruitor sau testator (dispunătorul) însărcinea
ză sau obligă o persoană pe care el ov gratifică în primul ordin
(instituitul sau însărcinatul
,

gravatus)

de

a păstra, în tot timpul vieţei sale bunurile

care fac obiectul donaţiunei

la moartea

cei, unei

2) sau legatului,

a treia

persoane,

din (substituitul sau fideicomisarul),
persoană se găsește încă în viaţă.
Această

substituţiei

şi trage,

şi de a le restitui,

gratificată

dacă

precum

în
am

acel

în al doile

moment
|

or-

acea

v&gdut,

origina sa,
din fideicomisul Roman, în care fiduciarul
trebuea să restitue imediat fideicomisarului bunurile afectate de fidei
comis, afară de casul
când el putea să le reţie și să se fololoseas
ca de ele un timp
oare care, de es., pănă la moartea lui. )
1)

Legiuitorul oprind și anulând substituţiile
sau
lege prin ambele espresiuni unul şi același lucru, fideicomisile înțăadecă, substituţiile
care cuprind un fideicomis, sau, cu alte cuvinte,
substituțiile fideicomi-

sare, după cum le numește și Art. 899, 900
din codul Italian
sostituzione fedecommessaria), espresiune
care nu se găsește
dreptul

Roman, care însă se vede

2)

anterioare.

(Vedi

supră,

p.

693).

(la
în

întrebuințată în legile noastre

Cuvântul sarcină însămnează aici o obhgație
juridică. B. Lacantinerie. II. 680. Laurent. XIV. 457. Atntz.
IL 1700. Comp. și
Tribun. Putna, sub prezed. D-lui D. Tăzlăuanu.
Dreptul pe 1893.
No. 43, p. 346 şi C. București. Dreptul pe
1887, No. 67.
3) Așa dar, pe când,la Romani, fideicomisul
nu se putea face de cât
prin un act de ultimă voință (comp. Art. 774
şi 794 din codul
Calimach), astăzi substituţiile fideicomisare pot
fi făcute și prin
acte între vii. Mavcade. III. 455. Comp. şi
Art. 1073 8 1 din
codul Italian.
%) L. 75 $ 1. Dig. Lib. 36. Tit. 1. Vegi și supră,
p. 694.
15
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Dreptul nostru anterior.
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803,

In legile noastre anterioare, adecă atât în codul Calimach,
în codul Caragea, !) şi în dreptul vechii al Franciei, subşi
cât
stituţiile fideicomisare erau nu numai admise, dar încă privite cu
favoare, pentru că ele erau mijlocul cel mai sigur dea conserva
splendoarea numelui sau porecla neamului, după cam se esprimă codul Ipsilant (Art. 3, cap. p. moșteniri), prin păstrarea averei în familie. Principiul democratic al egalităţei intre membrii aceliași familii
era deci necunoscut, pentru că societatea veche era eminamente
că substituţiile, precum observă Montesquieu,

şi fiind

aristocratică,
messe),

bunurile

date

erau

sau

(droit d'af-

de primogenitură

cu dreptul

erau în intimă legătură

legate

mai

celui

fiului

cu

mare,

obligaţia de a le păstra şi de a le remite fiului seu cel mai mare,
care și €l, la. rândul seu, trebuea să le păstreze spre a le da
fiului celui mai mare, şi aşa mai departe, în înfit, în cât cea

Dreptul nostru anterior,
Admiterea
substituţiilor
în codul
Caragea.

1) Vegi Art. 7, cap. 36 din codul lui Andr.

Donici și Art. 774 urm.

794 din codul Calimach.— Substituţiile fideicomisare erau admire
şi sub codul Caragea, în virtutea dreptului Roman, care este sor-

gintea
pentru
noastre
familie,

şi origina acestei legislaţiuni, deşi ea nu le prevede anume,
că ideile și principiile acestei legiuiri, cum și moravurile
anterioare aveau tocmai de scop conservarea bunurilor în
ear nu principiile democratice și economice ale codului

actual,

şi

aceasta

resultă

învederat

mod

în

disposiţiile a-

din

cestei legiuiri relative la moșteniri (Art. 17, 20, partea IV, cap.
II), unde fetele erau escluse de la succesiune, din disposiţiile
relative la protimisis (Art. 7 urm., partea III, cap. 2) etc. Vedi și
Art. 3 din codul Ipsilant (cap. p. moșteniri) care, pentru căminurile părintești,

un

prevede

protimisis

privilegiii

și un

pentru

par-

tea bărbătească, ca să nwşi peardă porecla neamului. Comp. Tribun.
Argeş, sud preşed. D-lui [. Rădoi. Dreptul pe 1882, No. 23 şi
Cas. Rom. Bulet. Sa I pe 1879, p. 806. C. Bucureşti. Dreptul pe
1884. No. 69, p. 557. Petrescu. Zestamente, p. 412 urm. Meitani.
Studii constituționale, Art. 12, No. 280.

Substituţiile erau deci adânc întrate în moravurile noastre şi
legiuitorul de la 1864 inaugurând o eră nouă, trebuea să le desfiinţeze, căci ele nu mai erau compatibile cu noua noastră 0rganisare. Cu toate aceste, Curtea din Bucureşti, într'o decisie: pro-

nunţată la 1887, afirmă că legiuitorul actual a desfiinţat substituţiile nu pentru a rupe cu trecutul, ci mai mult de temerea viitorului: „Considerând, dice Curtea, că motivele care au dat naştere

substituțiunilor și care în urmă au
unea

lor, nu

s'au

Francia. Substituţiile

presentat

la

cu

aceeași

erau în Francia un

limei în luptele sale în

contra

reacțiune

adus prin

noi

mijloc în

regalităței,

proibiţica

gravitate

favorul

instituțiune

în

nobi-

care să

desvoltat în timpurile feodale şi de unde a resultat favorul primogeniturei, masculinităței etc. Ori, la noi, regimul feodal n'a prins
nică o dată rădăcini adânci, şi prin urmare, nică substituțiile nu
erau

întrate în

moravurile

noastre. (?) Este

nostru proibă substituţiile, aceasta însă

adevărat că leginitorul

nu o face

în scop de 4

vupe cu un trecut, ci mai mult de temerea unui viitor“ etc. €)
(Dreptul pe 1887, No. 40, p. 318.)
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mai mare parte a avuţiei naţionale,
pământul, era scos afară din
comerț, de oare ce acei însărcinați de
a păstra, și de a remite
altora nu puteau să, înstrăineze, nu doar
că ar fi fost aşa de
scrupuloși, dar
drepturi

supuse

pentru că ey neputând să confere
de cât niște
desființărei, nici un cumpărător nu
se găsea ca,

să. primească această, situațiune. 1)
Substituţiile tideicomisare statornicind

cea

mai revoltătoare Motivele eainegalitate între acei pe care natura i-au
făcut egali, adecă între „e pacat
copiii aceluiași tată, erau condamnate
se dispa
codul actual, imitând în aceasta pe legiuitoru ră, şi în adevăr, să oprească
l revoluționar de laSubstituţiile.
finele

veacului trecut le a desființat cu desevârş
ire, anulând atât
instituţia cât şi substituția, =) ba încă legiu
itorul nostru a, mers şi
mai departe, neadmiţând în această privi
nţă nică o escepţie. 3)
1)

„Îl n'6tait pas rare alors, dice Rossi (Fco
a 2-a, II p. 159) de voir un chetif morte nomie pohtigue, ediţia
l, dâjă affaiss6 sur son
lit de mort, dicter Sravemement un
testament, oi il disposait de
ses biens pour tous les si&eles ă venir,
oă il faisait la loiă toutes
les genârations qui devaient se succeder
sur la face du globe, et

s'Spuisait

en hypothăses

de ses previsions

et en combinaisons

ne fut jamais

fin des temps son patrimoine
route que sa main debile leur

_interrompue,

pour

que

la

chaîne

pour que jusqu'ă la

et son nom ne pussent sortir de la
avait trac6e ... Ces l6gislateurs de la,

famile prâtendaient immobiliser le mond
e

au profit de leur vanite,

sents, que lorsqu'il fait, avec une bontă
scrupuleuse, cette exacte
des hommes et des choses que ne
peut faire le I6gislateur, en tracant des regles n6c6ssaire
ment gânârales et inflexibles... J'ai vu les exemples les plus
ridicules de cette omnipotence
testamentaire du păre de famille, omnip
otence qui consistait avant
tout ă dâponiller de touţ pouvoir les
p&res de famille qui devaient
succâder au testateur.*
apprâciation

?)

Legea

din

14 noembrie 1792, ca și Art.
anulează numai subsituţia, adecă obligația 900 din codul Jtalian, Legea din 14
de a păstra şi a remite noembrie
altuia, nu însă și instituția, adecă dispo
siţiunea făcută cu această
1792.
sarcină. Substituţiile părea

u însă atât de odioase regimului
care
a succedat vechii monarehii, în cât.
legea din 1792 avea efect retroactiv pentru substituţiile nedischise
încă. (Art. 2 și 3. L. din
5)

1792.) Vegi textul acestei legi în Acolla
s. II. p. 611.
Codul franc
ez

făcând. escepţie

la princi

de mai sus, permite Deosebire
în adevăr substituţiile în favoarea nepoțpiile
ilor
dărui
torului sau tes- de Ia codul
tatorului sau în favoarea copiilor

fraţilor ori suror

ilor sale, fără
însă a le da acest nume (Art. 897, 1048
urm. C. Fr.), texte pe
care noi nu le am reprodus, după cum
a făcut și codul Italian.
Vedi

și supră, p. 42, nota 2 și 682. Acest
însă admise în codul Neerladez (Art. 1020 e substituții sunt
—1035) (comp. Pand.
Fr. IN. 14839 urm.) și în Ante-proiectul de
revisuire a lui Laurent
(Art, 1018 urm. ), deși acest autor mărtu
risește că bunurile substituite sunt scoase din comerț în timpul
unei generaţiuni. (Anteproiect. IL. p. 674, No. 2) Comp. și Laure
nt, Drept internațional,
VI. 329.

Wâncez.
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Substituţiile sunt inadmisibile nu numai din punctul de vedere al egalităţei care trebue să domnească între membrii aceliaşi
farnilii, dar şi din alte consideraţiuni. In adevăr, 1“ele puno pedică creditului publice prin aceasta că conferă instituitului sau
grevatului o situație aparentă mai avantajoasă, inducend pe cei de
al treile în eroare asupra adevăratei situaţiuni a acelui cu care
ei contractează ; 20 bunurile substituite, cel puţin, imobilele, sunt
de fapt scoase die comerţ în detrimentul interesului general, care
cere ca bunurile să circule din mână în mănă; 30 instituitul sau
grevatul nefiind, pănă la deschiderea substituţiei, de cât un usu-

fructuar, după cum o proclamă şi Art. 778 din codul Calimach
(613 Austriac), nare nică un interes a îmbunătăţi fondul, ci numai de a stoarce din el folosul cel mai mare, știind prea bine
că dreptul seu este vremelnic.
Motivele da„Considerând, dice curtea din Bucuresti, că legiuitorul a
ae ei proibit substituţiile fideicomisare, pentru motivul că ele sunt condin Bucureşti. trarii principiului egalităţei, ele grămădind toată averea pe capul
celui dintâi născut dintro familie, și așa din fiu în fiu, ca dânşii
să poată perpetua splendoarea neamului, ear pe de alta, lăsând
în sărăcie o serie de alte rude reduse a implora sprijinul și binefacerea posesorului unui patrimoniu care trebuea să fie comun,
şi aceasta nu numai pentru un scurt spațiu de timp, ci pentru
secole,

pentru

că ele

dau

drept

fie cărui

cetăţean

să stabilească,

un ordin de succesiune particular familiei sale, contrar celui statornicit de lege; pentru că pun stavilă la circularea şi ameliorarea

bunurilor,

dânsele

neputenduse

aliena,

şi grevaţii neavând

nică un interes să le îmbunătăţească, fiind siliți a le restitui.“ )
Motive N
Desființarea, substituţiilor se întemeiază deci pe consideraţiuni
blică.
morale, sociale și economice şi pe motive de ordine publică. *)
Ele n'ar mai putea fi reînființate astăzi nică prin o lege, căci, în
statul Român, ori ce privilegii de clasă sunt oprite pentru tot-

deauna.

(Art. 10 şi 12. Constit.)

Cu toate aceste, sunt legislaţiuni străine, mai cu samă acele
origină germană, în care substituţiile fideicomisare sunt admise

Drept străin.
:
de

9
—

')

Dreptul pe 1876, No. 33, p. 262 şi Dreptul pe 1891, No.26, coloana 2, considerentul ultim. Comp. B. Lacantinerie. II. 676. Laurent.
XIV. 389 urm. și 425. Idem. Drept internațional. VI. 325. A. Lev,
nota 1 asupra Art. 781 din codul Spaniol. Demolombe. XVIII. 86.
Mourlon. Il. 907. Marcade€. III. 457. Arntz. II. 1692. Duranton.
VIII. 25. Thiry. Il. 275. Demante. IV. 6. Petrescu. Test. p. 41],
412. Meitani. Stud constituționale. Art. 12, No. 280.
Tribun. Ilfov, C. Bucureşti și Cas. Rom. Dreptul pe 1885, No. 36.
Dreptul pe 1887, No. 11, 40 şi 64. Bulet. S-a 1 (1887)p. 525. Trib.
St, Yrieux. Repert. Dalloz Substit. p. 102, No, 269, nota 1. Cas.
Fr.

D. P.

1893.

1. 93.
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și astăzi cu oare care restricțiuni. ') Inconvenientele mai sus
semnalate ce această instituție de alte timpuri presinta din îndoitul punct de vedere al intereselor economice şi al creditului
public,

ne

autorisă

însă

a crede

că dilele

ei sunt

Cât pentru majoratele pe care Napolâon

numărate.

2)

I s'a încercat a în- Majoratele

troduce în Francia în urma reconstituirei monarchiei, ele încă o Ii Napodată sunt contrarie pactului
12 Constit.)

Il.

Condiţiile

cerute

nostru

fundamental.

pentru ca substituţia
să esiste.

2) (Art.

10

şi

fideicomisară

Pentru ca o disposiţie să fie o substituție fideicomisară, ea
trebue să întrunească următoarele condițiuni: 1% ea trebue să
cuprindă o îndoită liberalitate având de obiect aceleaşi bunuri,

făcută în folosul a două persoane deosebite, instituitul şi substituitul ; 20 aceste liberalităţi trebue să fie legate între ele prin o
trecere de timp, fractus tempuris ; 30 disposiția trebue să sta-

bilească între aceste persoane o ordină succesivă, (ordo successivus) în așa mod ca al doile gratificat (substituitul) să moștenească
pe acel instituit sau grevat în urma morţei acestuia ; 40 disposiția trebue să cuprindă pentru primul gratificat (instituitul) obligaţia de a păstră şi de a remite bunurile substituitului. 4)
1)

Vedi, de esemplu, Art. 608 urm. din codul Austriac (comp. Pand. Legile străi-

Fr.

III. 14705

urm.), Art.

564

din codul

cant.

Soleure, Art.

2078 ne care ad-

din codul cant. Zurich, Art. 2053 urm. din codul Saxoniei, $ 47 ant SubstiLondrecht prusac, IL 4; Art. 781 urm. din codul Spaniol de la pie idei
1889. (Comp. Pand. Fr. III. 14790 urm.) Substituţiile fideicomisare
maj esistă încă în Anglia (estate tail) (vegi E. Lehr. Drept Inglizese,

No.

252 urm.

viedntia imienya)

Pand.

Fr. IN.

14683

urm.),

în Rusia, (zapo-

(veţi Lehr. Drept Rusesc, No. 298 urm.)

şi în

alte legislaţiuni care pax a uita că,la finele secolului trecut, a fost
0 revoluţiune care a zguduit în temelia sa întregul edificii al
trecutului.

*)
5)

Vedi observaţiile lui Bluntschli. Privatrecht $ 68, No. 9 şi E. Lehr.

Drept germanic, No. 389, în fine.
Aceste majorate erau nişte dotaţiuni alipite de un titlu de nobleţă
care se transmiteau cu însuși titlul, prin substituţii perpetue în

favoarea persoanelor arătate în însăși legea instituţiunei.

II. 276.— Depărtarea, fetelor de la moștenire admisă în

țărei

Româneşti

(vedi

Tom. III, p. 271,nota 1 Şi supră,

'Thiry. altă dată.

legislaţia
p. 696,

no-

ta, 1, în medio), nu era de cât un fel de majorat.
*) Aceste caractere alefisubstituţiei fideicomisare sunt foarte bine
arătate în decisia curţei din Iaşi prin care se anulează testamentul
defunctei E. Stârcea Văleanu. Dreptul pe 1881, No. 80. Făcânduse
recurs

în contra, acestei

decisiuni,

recursul

s'a

respins.

ce erau
majoratele

Dreptul

pe 1881, No. 88. Comp. Bulet. Cas,. Sa 1 (1884) p. 240 şi 407.
Vedi și o altă decisie tot a curței din laşi. Dreptul pe 1883, No.
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Prima condiție. — Indoită liberalitate.
Prima condiție neapărată pentru ca o disposiţie să fie o substituţie fideicomisară este ca să esiste o îndoită liberalitate făcută
la două persoane deoselile, *) avend aceleaș bunuri de obiect.
Esemplu : dau sau leg cutare bun lui A (instituitul) cu obligaţia,
de al păstra şi de al remite la moartea lui, lui B (substituitul).
Aceste liberalități nu trebue să vie una în lipsa celei lalte, nici
una de o dată cu celaltă, 2) ci una după alta, ordine successivo
et non conjunctivo seu simultaneo, după cum se esprimă Peregrinus. Ambele liberalităţi având acelaşi autor şi aceleaşi bunuri
de obiect, atât instituitul cât şi substituitul primesc liberalitatea
de la dăruitor:
sau testator, instituitul nefiind de cât un interme-

diar între

vulgare,

dispunător

substituitul

și acel substituit,

primeşte

*) pe când

liberalitatea

direct

în substituţiile
din

mâna dărui-

torului sau testatorului, fără nici un intermediar, din care causă
substituţia s'a și numit directă prin oposiţie la acea fideicomisară
care sa dis indirectă. (Vedi înfră, esplic. Art. 804.)
Din împrejurarea că, trebuese două liberalități pentru ca să
esiste o substituție fideicomisară resultă că substituția nu va avea
loc de câte ori nu va esista decât o singură liberalitate, precum
de es., în casul când testatorul ar î dis: „las averea mea lui A,
pentru ca şi el, la moartea lui, s'o dea cui va crede de cuviință“,
sau

„las

usufructul

averei

mele

soției

mele,

având

dreptul,

la

moartea ei, de a dispune de proprietatea acestei averi în folosul
oră cui va voi.“ In ambele ipoteze, nu esistă două liberalităţi, ci
una singură.
Deci, dacă instituitul va dispune şi el de averea
85. Mai vedi încă Cas. Rom.
1876,
1887,

No.
No.

1892, No. 4. Dreptul
preşed.

C. Bucureşti

33. Dreptul pe 1884, No. 22,
11, 19, 40 şi 64. Dreptul pe

D-lui

pe

şi Focșani.

1893, No. 2. Jdem.

V. Macri.

Dreptul

pe

1883,

Putna. Dreptul pe 1893, No. 43, p. 346.

Tr.

')

Râpert.

Dalloz.

Substit,

259,

Dreptul pe

24, 38 şi 69. Dreptul pe
1891, No. 26. Dreptul pe

Tribun.

Brăila,

No. 59. Comp.

C.

Montpellier

nota 2. Idem.

sub

şi Tribun.

şi Cas.

Thiry. Il. 277. Pand.

Fr. II. 10132, B. Lacantinerie. IL. 677. Arntz. IL. 1695 urm. Demolombe. XVIII. 89 urm. Troplong. I. 107. Demante. IV. 10. Acollas. IL. p. 617. Mourlon. [L. 909 şi toţi autorii.

Cas. Rom. Bulet. Sa I (1884) p. 240 şi 407. Vedi şi C. București.
pe 1887, No. 67. Tribun. Brăila. Dreptul pe 1883, No, 59.
*) In asemene caz, ar esista ov substituție vulgară (Art. 804), sau o
Dreptul

liberalitate

conjunctivă,

substituție fideicomisară.
3)

Pand. Fr. Îl. 10133.
Pand. Fr. IL. 10133.

93. Thiry. IL. 280.

No.

adecă

Aubry

făcută

la doi

et Rau. VI

Demolombe. XVIII. 90.
Laurent. XIV. 394 urm.

Comp.

26. p. 203, coloana

3.

de

o

dată.

ear nuo

$ 694, p. 12, nota 5.
Duranton. VIII. 66.
Demolombe. XVIII.

Curtea, din București. Dreptul pe 1891,
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meu,

ear

nu

nu esistă substituție fideicomisară de câte ori Fondaţiune

testatorul a făcut o fondaţiune de bine-facere, însărcinând pe le- e bine-fa-

gatar

de a o

unea

prin

administra

testament

a

și a'i

purta de grijă.

unui

institut

sau

Astfel, fondaţi-

a unui

spital

şi de

esența

a

cărui

coustrucțiune și intreținere sunt impuse legatarului universal înstituit prin acest testament nu constitue o substituție fideicomisară, pentru că nu esistă în specie două liberalităţi, ci o simplă

sarcină perpetuă,

necontrarie

ordinei

publice

ori că-

rei fondaţiuni. ?)
Tot astfel, este valabil legatul făcut unei epitropii cu înda-

torire

ca,

după ce va popri

buinţeze
A

pentru

Atât

curând

tribunalul
cât
.
.

(2 junie
spre

din

şi curtea

Fă

1893)

că

oprită disposiţiunea prin
bunurile

parte

venituri,

întreţinerea de bursieri,
este

care

a fi afectate

PI

din

nulă

serviciul

să]

Paris au decis
.
.

ca constituind

transmițând

la

restul

între-

băeţi sau fete. 3)

însă de Substituţiile
.
.

o substituție

unei persoane

morale esiste între

fondaţiuni,

dispună- morale 2Can-

unei

torul ar fi arătat o altă persoană morală menită a primi bunurile,
la caz de desființarea persoanei dintâi, (Vedi D. P. 1893. 2.
513.)

Aşa

dar,

după

aceste

decisii,

eicomisare

pot ele să

substituţiile

troversă.

fideicomisare

pot să aibă ființă atât între persoanele fisice cât și între
acele morale. Această, soluţie este însă foarte contestabilă: 10
pentru că persoanele morale nu lasă o moștenire propriu disă,

prin

urmare,

pretinsa

substituție

care caracterizează substituţiile;
şi de a remite nu fusese

nu stabileşte

o ordo

succesivus

și 2* pentru că obligaţia de a păstra,

impusă

pretinsului grevat,

(în

specie, soci-

etăței amicale a vechilor elevi ai școalei centrale şi societăţei ingenierilor civili) în interesul substitutului, (în specie, oraşul Paris),
ci numai pentru a asigura funcționarea unei fondaţiuni. Prin ur-

mare,

după

rigoarea

principiilor, disposiţia

nu

cuprindeao substi-

tuţia fideicomisară, şi ca atare, testatamentul nu trebuea anulat. 4)
Pentru ca să esiste substituție fideicomisară nu este numai Gratitcarea

de cât nevoe, după cum susțin unii, ca dispunătorul să facă o li- instituitului
în mod tacit,
1) Laurent. XIV. 395. Comp. Cas. Fr. D. P. 65. 1. 169 și D. P. 67.
1. 272, Vedi și înfră,

2)

C. din

Bucureşti,

în

p.. 705.

afacerea

Oieteleşeanu- Kalender

(Dreptul

pe

1891 No. 12) şi Cas. Fr. D. P. 52. 1. 263. Comp. Laurent. XIV.
396. Decisia suscitată a curței din Bucureşti a fost menținută de
Curtea noastră supremă (Dreptul pe 1892, No. 26) și un profesor

distins

3)

de la facultatea,

din

Paris,

Ch. Beudant,

reproducând

con-

siderentele curței noastre supreme, le aprobă

în totul. (Vedi D. P.

1893. 2. p. 1 urm. în notă.) Comp. şi Pand.
Curtea din Iaşi. Dreptul pe 1883, No. 85.

Period.

*) Vedi

nota profesorului M. Planiol, în D. P.1893,

93.

1.

205.

2. p. 513 urm.

Controversă,,
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

beralitate

espresă,

adecă

II.—TIT,

un

dar

D.— CAP.

sau

V.—S-a

un

VIII.—

legat,

ART.

803,

ci

este de ajuns că el să impue moștenitorului seu
ab intestat, sarcina
de a păstra și de a remite bunurile la
moartea sa, unei perpersoane anume arătată, căci, după cum să
esprimă Pothier, 1)
„putem greva de substituție și pe moşte
nitorii noştri ab intestat,
pentr
u că suntem presupuşi că le am lăsat şi
ei sunt pres

upușia, ținea
de la noi tot ce putem să le luăm prin
disposițiile permise de
lege.“ In asemenea caz, instituitul este
gratificat în mod tacit,

(Laurent. XIV. 397.)
Sarcina

de a conse

rva bunurile şi de a le remite altuia
la
moartea sa impusă moștenitorului ab intestat
producând aceleași inconveniente ca

și cum ea ar fi fost impusă unui donat
ar sau unui legatar, trebue să fie conşiderată
ca o substituție fideicomisară, după cum prevede formal Art. 899
din codul Italian, pentru că ea avea acest caracter și în drept
ul vechii, şi din discuţia urmată înaintea consiliului de Stat
resultăi că legiuitorul ac-

tual a înţăles

a opri

toate

disposiţiile

care,

în

dreptul

anteri

or,
caracterul unei substituţii fideicomisare.
2
Instituţia propriu disă nu este însă supus
ă nică unui termen
sacramental, fiind de ajuns ca despunător
ul să arăte în mod neîndoelnic voința sa de a gratifica, pe primu
l instituiţ. 3

aveau

Nu esistă
Necesitatea unei prime instituțiuni atrage
ca consecinţă ineeubstituţie sistentă substituţiei de câte ori testa
torul
na
ales o persoană
nu esistăun spre

a o gratifica, ci numai pentru ca
institui
t. ci voință ca un mandatar, af ministrum (|.ea, să esecute ultima sa
manda17. Pr. Dig. Lib. 31,
tar spre a de legatis II), pentru

un

că, în asemene caz, grevatul nu a avut
esecuta ultinici
ani
ma
voințăa Odată3 propr
4
ietatea, lucruIn
:
lui, șiai în
a
E
caz de caducitate
*
a
dispo
sițiu
nei,
defanctului, Jucrul nui va remânea lui,
precum i-ar remânea la caz de sub1) Pothier. Substitutions. VIII. 109, Pothi
er nu face, în această privinţă de cât a reproduce legea 1 $6. Dig.
Lib. 32, de legatis III,
unde se dice: „Sciendum esi, eorum
fidei committere quem posse,
ad quos aliquid perventurum est morte
ejus; vel dum eis datur,
vel dum eis non adimitur,« Comp. și Instit
. $ 10. Lib. 2. Tit.
23
—.
Prin urmare, şi la Romani, moștenitorul
ab intestat putea fi
însăreint cu un fideicomis.
>) Vedi Pand. Fr. II. 10134. Thiry. IL.
279.
XIV. 397. Troplong. 1. 107, 161. Marca Arntz. ÎI. 1698. Laurent.
d6, III. 465. Demolombe.
XVIII. 91. Demante. IV. 10 bis. Aubry
Comp. C. Lyon. D. P. 65. 2. 49. — Contr et Rau. VI $ 694, p. 14.
ă. Duranton. VIIl. 67.
Rolland de Villargues. Substiţ. 128.

5)

Troplong. I. 108. Pand. Fr. II. 101
35.
— De câte ori însă testatorul ar fi dis: „dacă Sesus numi este
moștenitor, îi substituesc pe
Sempr

onius,“ nu esistă instituţie, pentru că
acei mencionaţi în o
disposiţie condiţională, precum este în
speci
e.
nu pot fi consideraţi ca instituiţi. Nefiind deci în speci
e instituție, nu poate fi nici
substituți

e. (L. 19. Dig. Lib. 28. Tit,
ong. loc. cit. Pand.
Fr. II. 10135. Aubry et Rau. VI $ 694, 5.)p. Tropl
14.
Comp. L. 82. Dig.
Lib. 28. Tit. 5;—L
,

g. Dig. Lib. 29. Tit. 4.
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testatoru-

lui. !) Prin urmare, nu esistă în specie un instituit şi un substituit, și deci nici substituție fideicomisară, ci un simplu fiduciar
sau un esecutor testamentar care trebue să restitue nu numai

lucrul, dar și fructele
Dreptul

acelui

lui. 2) Nemo

chiemat

oneratus. nisi honoralus.

nu se va deschide

deci,

stituţiile fideicomisare, la moartea fiduciarului,
tatorului:

„Itague

si purum

est legatum,

ca

la

sub-

ci la moartea

tes-

ex die mortis, dies

ejus

cedit.“ (L. 5 $ 1, ab înitio. Dig. Lib. 36. Tit. 2.) (Troplong.I. 93.)
Disposiţia n'ar fi o substituție fideicomisară, chiar dacă res-

tituirea ar trebui să aibă loc întrun termen oare care, cum, de
es., în casul în care testatorul ar fi dis: „voesce ca lucrul legat

să fie dat lui A în termen

de

10 ani,

sau

la majoritatea

lui.«

In asemene caz, grevatul va fi, după împrejurări, considerat ca
legatar a unui usufruct cu termen sau ca grevat de o fiducie.
Dreptul fideicomisarului se va deschide la moartea testatorului,
şi numai restituirea va fi amânată pănă la ajungerea termenului

la şcadenţă. 2)
Nu trebue

deci să

confundăm

substituţia,

fideicomisul ordinar, care nu este de cât un

fideicomisară

legat

făcut

cu Fiducie sau

sub

o ideicomis.

altă formă, pe care unii îl numesc fiducie, pentru că fiduciarul, dreptul actual.
departe de a avea vre un drept de proprietate asupra lucrului

obligat a restitui, nu este de cât un administrator și un depositar
al averei pe care legile Romane îl tratau cu mai puţină asprime
cât pe

de

epitrop

nici o obligaţie

nare

şi care

personală în pri-

vința, bunurilor ce administrează.
Fiducia, este deci admisă şi astăzi și nu poate fi anulată, dacă
ascunde o substituție

nu

fideicomisară, dacă, de es., grevatul nu este

trebue
remân

obligat a păstra în tot timpul vieței sale lucrul pe care
să predee (vedi înfră, p. 707, nota 1), deşi bunurile

afară din comerț în tot timpul, după împrejurări mai lung sau
mai scurt în care ele se păstrează de fiduciar, căci acest incon-

venient

esistă și în legatele

condiționale sau cu termen.

£)

')

Fiduciarul nedobândind deci nici un drept de proprietate, nu va
plăti personal nici o taxă de mutaţiune. In calitate de detentor al
moștenirei el va plăti însă taxele în contul aceluia căruia bunurile
urmează a fi restituite. Pand. Fr. IL. 10142.
2) 'Troplong, L. 109. Toullier. D. III (partea 1) 30. Pand. Fr. 11. 10136,
10142.—La caz de întârdiere, el nu va datori însă dobândă,
la dobândi (Art. 1089). L. 78$ 12. Dig. Lib. 36. Tit.1.L.—3 $3.
Dig. Lib. 22. Tit, 1, de usuris et fructibus.
5) Troplong. I. 95. Laurent. XIV. 456. Pand. Fr. Il. 10139. „Si vero
post diem sint legata relicia, simili modo atque in puris cedit.“
IL. 5 $ 1. Dig. Lib. 36. Tit. 2. Vedi și L. 21. Pr. Dig. loco cit.

1)

Vedi în privința validităţei

ILL.

463.

Vigi€.

II. 876.

fiduciei în

Arntz.

IL. 1697.

dreptul

Mevlin.

actual.

Râpert.

Mareade.

v” fidau-
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CODUL

Anularea, fi-

CIVIL. —CARTEA

Fiducia

sau

II.—TIT.

fideicomisul

11.— CAP.

V.—Soa

ordinar putând

VIIL—ART.

să

803.

ascund

ă o subducie! când stituţie fideicomisară, ea va fi anulată de câte ori judecăt
orii, ao substit
uțiepreciând termenii testamentului și împrejurările de
fapt, vor
tideicomisa- decide că fiduciarul nu este un legatar aparen
t, ci un adevărat
fapt.
moștenitor. ') (Comp. L. 46. Dig. Lib. 36. Tit. 1.)
Dacă, fiduciarul a fost autorisat a reţine pentru dânsul
toate
fructele, mai cu samă pănă la moartea luă, atuncă judecăt
orii vor
vedea

în

această,

disposiţie

o substituție

fideicomisară, pe

când

ej

vor vedea mai de grabă o simplă fiducie, dacă acel
obligat la restituire a fost împuternicit de a păstra numai nişte
obiecte particulare sau o parte din fructe ete. Totul este în fine
o cestie de
fapt şi de interpretare. ?)
Liberalitatea,
Afară de această primă liberalitate făcută, institu
itului, tre-

făcută substi- p ue să mai esiste încă una făcută substitutului,
căci această din
urmă
constitue substituţia.
Substituitul trebue să fie anume arătat cel puțin în
mod implicit de dăruitor sau testator, căci, în lipsă de substit
uit, nu poate
să esiste substituție. )
Nu este însă nevoe ca substituitul să fie numit in
disposiţie,

nici să

Alegerea

se întrebuinţeze

termeni sacramentali,

precum

cuvântul

de
subslituire, de a conserva şi de a remite,ci este
de ajuns ca dispunetorul să fi înţăles și să fi voit a face o
substituție fideicomisară. *)
Din faptul că, substituitul n'are nevoe dea fi numit
pe nume

fulstituitu- în disposiţie, resultă că disposiţia ar constitui
o substituție fideicoinstituit. C
troversă.

on

cidire. Demante. IV. 10 bis III. Thiry. IL. 278.
Demolombe XVIII.
105. Laurent. XIV. 402 urm. 454 urm. Aubry
et Rau. VI. $ 694,
p. 13. Troplong. 1. 109 urm. Pand. Fr. I]. 10140
urm. B. Lacantinerie. II. 670. Comp. Curtea din Limoges. D.
P.
67.2. 81.
1) Merlin, Râpext. vo fiduciaire, No. 3. Laurent.
XIV. 404. Demolombe.
XVIII. 105. Troplovg. I. 110. Aubry et Rau.
VI $ 694, p. 13.
*) Aubry et Rau. loco cit. Pand. Fr. IL 10144. Vedi
diversele specii
în care o disposiţie a fost considerată când
ca o simplă fiducie,
când ca o substituție fideicomisară, în Pand.
Fr. 11. 10145 urm.
3) Laurent. XIV.

1)

210.

Vedi

400, 406. Comp. Cas. Rom. Bulet. Sa |
(1870) p.
şi autorităţile citate înfră, p. 705, nota
2, în fine.

Considerând, dice Curtea din Bucureşti, că, în
codul nostru,
formel

temul

or

sacramentale

a fost abandonat,

şi o

sis-

disposiţie

nu
trebue interpretată numai după vorbele întrebuințat
e, dar mai cu
samă după spiritul ce a însufleţit pe părţi
în momentul formulărei sale.“ etc. Dreptul pe 1876, No. 33.
Comp. Art. 977 şi L.
67 $ 9. Dig. Lib. 31, de legatis. II. Vei Lauren
t. XIV. 401. Pand.
Fr. IL. 10160.—Astfel, stipulaţiunea dreptu
lui de reîntoarcere în
favoarea moștenitorului dispunătorului este
o substituție fideicomisară, cu toate că

acești moștenitori n'au fost numiţi pe nume
nici substituiți. Curtea din Pau. Repert. Dalloz
3. Laurent, loco cit. Vedi și, înfră, p. 710, . Substiţ. 203, nota
în notă,
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misară, în casul când instituitul sau grevatular
fi fost însăreicinat, aşa precum cele mai multe ori se va întâmpla în practică,
de

a alege

singur

pe

substituit

într'o

categorie oare

care de per-

soane arătată de dispunător, de esemplu, în familia acestuia sau
în acea a instituitului. ') In acest sens se vede redactat Art.
1014 din Ante-proectul de revisuirea lui Laurent.
Disposiţia.

n'ar

mai

constitui însă

o substituție fideicomisară,

dacă substituitul n'ar fi determinat de testator cel puţin pe categorie, ci ar fi lăsat instituitului sau grevatului facultatea de a numi
pe

ori

cine va voi

el.

In

acest

sens

esistă

două

decisii

strâns

motivate a curței din Focşani.?)
Curtea ar fi trebuit însă, după
părerea, noastră, să anuleze disposiţia din alt punct de vedere,
1)

Aubry et Rau. VI $ 694, p. 15. Demolombe. XVIII. 106. Pand.
Fr. Il. 10165. 'Troplong. Î. 154. Laurent. XIV. 405 urm. Cas.
Pr.

D.

P. 51.

1. 106.

Pand.

Chron.

Tom. V. (anii 1870—77) 1.109,

nota a şi D. 75. 1. 14 şi 15.— Contra. S. Lescot. I. 84. Bestauld.
Quest prutiques eic. |. 496. Cas. Fr. D.P. 51. 1. 104 ŞI].
In privința dreptului de alegere a legatarului, am vădut însă Facultatea
că testatorul nu'l poate conferi nici moștenitorului, nici unui de de a alege
al treile, pentru că legatarul trebue să fie determinat prin însuși Pe legatartestamentul. Vedi supră, p. 59, 489 şi 569,şila autoritățile acolo
citate, adde: Trib. Paris. Dreptul pe 1881, No. 28. Trib. Ilfov.
Dreptul pe 1888. No. 72. C. Bucureşti. Dreptul pe 1889, No. 75.
Testatorul ar putea însă să lese alegerea lucrului legat la buna Lăsarea lu2)

plăcere a legatarului (Ast. 798 Cod. Calimach), sau a unui de al cerului legat
la, alegerea
treile. (Art. 659 Austriac.) Vedi supră, p. 59 și 569.
altuia.
„Considerând, dice curtea din Focşani, că, deși este admis ca substituitul să nu fie nominal arătat în testament şi poate să fie şi

eredii unei persoane, prin urmare, persoane incerte, totuși acei
eregli trebue să fie determinaţi cel puţin pe categorie de călră testator, ear nu lăsat la facultatea ilimitată a înstituitului de a'şi
numi pe cineva voi.“ Dreptul de 1884, No. 24. — Intr'o altă decisie
tot din acelaș an, aceeaşi Curte se esprimă în modul următor:
„Considerând că G. Vernescu primind averea cu condiţiune de a
o păstra spre a o remite uneia
treia persoane pe care însă tes-

tatorul nu o numește,
facultate

nelimitată,

ci lasă la facultatea instituitului a o numi,
neîngrădită

macar din o categorie oare

prin obligațiunea

care de indhvigi

bine

de a

o

alege

determinată de

testator, apoi nu se poate susține că este un chiemat, și prin urmare, nu poate fi nici substituţiune, fiind cunoscut; în doctrină

că nu poate fi substituţiune, când nu esistă un chiemat care să aibă
dreptul de acţiune, pentru a reclama beneficiul substituţiei, şi când
facultatea

de a alege este limitată,

nu

se ştie cine

are

dreptul de

acţiune, prin urmare,
un drept în favoarea

nimine nu'l are, şi acolo unde unu este vre
substituiţilor, nici substituțiune nu este.“

Dreptul

22.

pe

1884,

No.

Vedi

şi decisia Casaţiei,

prin

care

s'a

respins recursul. Dreptul pe 1884. No. 38. Bulet. Cas. Sa 1 (1884)
p. 242 și p. 408. Bulet. Sa 1 (1870) p. 210. Comp. Pand. Fr. II.
10164. Laurent. XIV. 400, 406. Cas. Fr. D. P. 67. 1. 272. Vedi
şi supră,

p. 700

şi 704,

text şi nota 3.
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pentru

CIVIL.—CARTEA

că ea cuprindea

tate, şi prin urmare
să anuleze întreaga

Ambele li-

epaltăți

IIL.—TIT,

IL.—CAP.

V.—S-a VEL—ART.

803.

o clausă de inalienabilitate a averei tes-

0 clausă ilicită care, după Art. 1008, trebue
disposiţiune, ear nu numai să fie conside-

rată ca nescrisă, 1)
Pe lângă condiţiile mai sus espuse, se mai

cere încă, pentru

ca, să esiste substituție fideicomisară, ca ambele liberalități să aibă
bă de obiect de obiect aceleași bamnură, căci, în caz când
sar dărui sau lega
aceleași bu- usufructul unor bunuri lui A şi nuda proprietate
a acelorași bu-

bunuri lui B, disposiţia mar maj fi o substituție fideico
misară. 2)
(Art. 805 C. C)
Usufructul
Usufructul aceluiași lucru ar putea chiar să fie dat
la mai

nu poate fa- multe

persoane

pentru

ca

ele

să se folosească

de dânsul una
unei substi- după alta, fără ca să esiste substituție
fideicomisară ; de esemplu :
“fil.
las nuda proprietate a casei mele din Iași lui A, ear
usufructul
acelei case lui B, şi după moartea lui B, lui C.“
Cu toate că
C se va folosi în specie de usufruct în urma Int B,
totuși nu
esistă substituție, pentru că obiectul liberalităţei făcută
lui B nu
este acel al liberalităţei făcută lui C. Usutructul lăsat
lui B stângându-se la moartea sa (Art. 557), acel lăsat lui C
este un alt
usufruct

care

se începe.

Prin urmare,

nu

esistă în specie

un legat

asupra aceluiaș lucru, ci două legate deosebite. Din cele
mai sus

espuse resultă că usufructul nu poate face obiectu
l unei substituții,
pentru că el stângându-se
odată cu moartea
substituitului sau
grevatului, nu poate trece de la instituit la
substituit, ci trece

la nudul proprietar, căruia numai se poate pune
obbligaţia de a
constitui un nou usufruct în folosul substituitului,
3)
Usufructul
Dar, dacă usufructul nu poate face obiectul unei substit
uții
poate
face
fideico
misare, el. poate face obiectul unui fideicomis pur şi
obiectul unui
Ă
simplu,
x
fideicomis. și chiar a unui fideicomis. cu termen.
2)
1)

Vedi

supră,

p. 95

urm.

și

la

autorităţile

acolo

citate,

adde, în
sensul admis de noi: C. Bucureşti. Dreptul pe 1876,
No.
33,
p. 263.
) Comp. Curtea din București. Dreptul pe 1891,
No. 26, p. 203.
Thiry. IL. 281. Arntz. II. 1697.
2) Comp. Thiry. IL. 281. Arntz. Il. 1697, Demol.
XVIII. 122.
Usufruci. |. 447 urm. Pand. Fr. II, 10525 urm. Troplo Proudhon.
ng. L. 133.
Aubry et Rau. VI $ 694, p. 12, text și nota 6.
Maread
Laurent. XIV. 410 urm.— La Romani, usufructul putea6. III. 477.
din contra
face obiectul unui fideicomis.
Vedi L. 4 şi 29 $ 2. Dig Lib.7.
Tit. 4 şi L. 29. Dig.:Lib. 33. Tit, 2, de usu
et usufructu.
Soluţia admisă în dreptul actual în privința usufru
ctului este
aplicabilă şi rentelor pe viață, pentru că şi ele
sunt intransmisibile.
(Comp. Art. 1643.) Demol. XVIII. 194. Troplong.
|. 134. Laurent.
XIV. 413. Pand. Fr. IL. 10532 urm. Comp. şi Cas.
Fr.
D. P. 53. 1.218.
*) Pand. Fr. Il. 10536 urm. Proudhon. Usufru
ct. |. 430 urm. Comp.
L. 4. Dig.
Lib.7.

Tit.4, guibus modis ususfructus vel usus amittitur.
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803.

temporis.
esistenţa unei

adecă

trecerea

substituţii

unui

timp

de

la acceptarea liberalităţei din partea instituitului pănă la restituirea făcută substituitului. In substituţiile fideicomisare, acest
spacii

de

timp pe

de

o parte

ţine,

vale, toată viaţa instituitului, pentru
bunurile substituite de
ear pe de alta, spațiul

deschiderea
deschide 4

precum

că

vom

vedea

substituitul

mai

la,

nu primeşte

cât la moartea instituitului sau grevatului,
de timp nu este șters în preteritum prin

substituţii. Cu alte cuvinte, dreptul substituitului se
ez nunc, ca din diua morței instituitului, ear nu auf

ez tune, ca din diua morţei dispunătorului. Dreptul instituitului
sau grevatului nu este deci un drept supus desființărei prin deschiderea, substituţiei, precum se dice în deobşte, ci este o pro-

prietate ad tempus, adecă vremelnică și revocabilă care se sfârşeşte
la deschiderea substituție, pentru a face loc dreptului substituitului.!)
A treia condiție. — Ordo successivus.
Ordinea succesivă este un caracter esenţial al substituţiilor
fideicomisare. Fără ordine succesivă, nu esistă substituție. ?) A)

Demolombe. XVIII. 94. Pand. Fr. II. 10171.— Acest caracter al
spaciului de timp din substituţiile fideicomisare nu se întâlneşte
în fideicomisile ordinare care sunt permise (vedi supră,p. 703),
nici în legatele condiționale, pentru că, atât în fideicomisile simple cât și în legatele condiţionale, spaţiul de timp care se stre-

coară de la primirea
să dureze

tot

sarcinei şi pănă la esecutarea ei

timpul

vicţei

grevatului,

căci,

dacă

ar

nu

poate

fi

astfel,

pretinsul fideicomis sau legat condițional ar fi o substituție fideicomisară oprită. Pand. Fr. Il. 10172. Demolombe. XVIII. 95, 96.
Thiry. IL. 286, sn fine.
2)

Ordinea

succeșivă

sau

sarcina

impusă instituitului

de al păstra

a-

Substituţia

verea și de a o restitui, la moartea sa, altuia poate însă fi sta- poate
fi conbilită atât pur și simplu cât și sub o condiţie care trebue să diţională.
remâe necertă pănă la moartea testatorului. Astfel, disposiţia prin
care aș fi dis: „instituesc pe A legatarul meu universal, și dacă
el va muri înainte de a fi major sau de a avea copii, îl oblig a

restitui averea mea lui B,“ este o substituție condiţională oprită.
A, legatarul meu universal, trebue în adevăr să păstreze averea
toală viaţa lui şi s'o restitue, la moartea lui, lui B (substituitul) ;
sarcina

de a păstra

nu

este însă

pură

și simplă, căci legatarul

nu

va restitui bunurile lui B de cât dacă elva muri înainte de a fi
major sau înainte de a avea copii, însă nu este mai puţin adevărat
că esistă în specie o substituție oprită având toate inconvenientele
unei

asemene

instituțiuni,

şi dacă asemene

disposiție
n'a» pica sub

scutul Art, 805, oprirea substituţiilor fideicomisare ar putea fi în
tot-deauna ocolită prin adăogirea unei condițiuni. Pand. Fi. IL.
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că substituţia fideicomisară nu poate să esiste de

10191, 10343 urm. Aubry et Rau. VI $ 694, p. 23, text și nota
36. Duranton. VIII. 87. Toullier. D. III (partea 1) 36, 37. Troplong.
I. 159. Demante. IV. 10bis VIII. Demolombe. XVIII. 156. Laurenţ,
XIV. 435. Thiry. 11. 285. Comp. D. P. 65. 1. 439.D.P.76.1. 198.

D. P. 82. 1. 246. — Veţi însă

71.5.

Deosebire
între substituţia, condițională şi
legatal con-

dițional.

369,

No.

2 şi D.

Curtea din Paris și Cas. fr. D.P.

P. 73.

1. 69.

Dar, dacă este necontestat că se poate face o substituție condițională, nu mai puțin adevărat este că se poate face şi un legat
condițional (Art. 925) (vedi supră, p. 582 urm.), şijudecătorii vor
trebui să fie cu luare aminte pentru a distinge dacă disposiţia,

este o substituție condițională sau un legat făcut

sub o condiţie

dițională

liberalităţi,

suspensivă.

Ceea, ce distinge legatul condiţional de substituţia con-

este

că, în această

gratificaţi care vin unul
legatul

făcut

sub

o

din

urmă,

esistă

dout

doi

după altul (ordo successivus), pe când în

condiţie

suspensivă

(Art.

925),

nu

esistă o

ordină succesivă, adecă doi proprietari succesivi, ci numai o singură
liberalitate, o singură transmisiune de la testator la legatar, (Comp.
Cas. Fr. D. P. 1893. 1. 118, colona 1.) O altă deosebire între legatul condiţional și substituţia fideicomisară este că legatarul
trebue șă fie, dacă nu născut, cel puţin conceput în momentul

morţei

testatorului,

pe

când

în materie de substituții, este de ajuns

ca substituitul să esiste în momentul
Arntz. Il. 1697. Thiry. IL. 286, în fine.
Laurent. XIV. 441 urm. 502. Pand. Fr.
VIII. 79. Astfel, disposiţia prin care aș

telui

meu

A,

cu

obligaţia

de a o

morţei grevatului. Comp.
B. Lacantinerie. IL. 682.
Il. 10348 urm. Duranton.
fi dis: „las casa mea fra-

restitui

nepotului

meu

B, ducă

el se va reîntoarce din armată,“ n'ar constitui o substituție fideicomisară, ci un legat condiţional, pentru că A nu este grati-

ficat în primul

ordin,

şi B

în

al

doile

ordin

(ordo

successtvus),

căci, sau condiţia se îndeplinește, și atunci, prin efecţul retroactiv
al îndeplinirei ei (Art. 1015), A vafi presupus că n'u fost nici o
dată

proprietarul

casei

și B

a primit-o

esistă

o îndoită

direct

de

la mine,

ear nu

de la A, carei-a predat-o numai; sau condiția nu se îndeplineşte,
și în asemene caz, numai A va fi considerat ca, legatar. In nici
un caz, nu esista deci doi gratificaţi, ci numai unul singur. Nefiind
deci,în specie, ordo successivus, nu este nici substituție fideicomisară. Eată un alt esemplu în care s'ar părea că disposiția constitue
o substituție fideicomisară, pe când în realitate ea nu este de cât
un legat condițional: „Instituesc pe A legatarul meu universal cu
obligaţia de a restitui cutare moșie a mea lui B, dacă acesta va

avea

copii.“

In

specie,

liberalitate,

una

făcută lui

A și alta condițională făcută lui B; mai mult încă, esistă și sarcina de a păstra și de a restitui la îndeplinirea condițiunei care
se poate prelungi pănă la moartea luă A. Cu toate aceste, nu

esistă

în specie

o ordină

Sucecesivă, pentru

că

restituirea nu

tre-

bue să să facă la moartea instituitului, adecă lui A, ci atunci când
B va avea copii. Este adevărat încă odată că condiţia se va putea

prelungi

pănă

la moartea

înainte cât și în urmă,

lui A, însă

și în ori ce

aibă loc la îndeplinirea ei. Dacă

ea

caz

condiţia

loc, A va fi considerat ca singur legatar.

se

poate

restituirea

nu

Comp.

se

îndeplini

va trebui

atât

să

îndeplinește de

Thiy.

II.

286,
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sau legatarul gratificat în primul

în fine. In cât priveşte alte specii pe care a avut a le resolvi jurisprudența, vedi Pand. Pr. Il. 10350 urm.
Precum am distins substituţiile fideicomisare de legatele făcute Deosebire
sub o condiţie suspensivă, tot astfel trebue să le distingem de între substi-

legatele făcute sub o condiţie resolutorie

că, în asemene caz,

legatul

este, prin

(Art. 1019 urm.), pentru tuţia idei

efectul

retroactiv

al condi-un legat fă-

țiunei presupus că n'a avut nică o dată fiinţă. (Vedi suprâ p. 578 cut sabo
şi 582, nota ].)
De câte: ori deci una din liberalităţi va fi condiţie
redesființată prin îndeplinirea condiţiunei, disposiția va fi un legat solutorie.
condițional valabil; în adevăr, acel care primește bunurile legate

sub o condiţie resolutorie le primește direct de la despunător şi
fără intermediarul primului instituit. Dacă, din contra, ambele 1i-

beralităţi își produce efectele lor, una după alta, la

moartea

pri-

mului gratifieat, esistă o îndoită transmisiune, o ordină succesivă,
și prin urmare, o substituție fideicomisară. Tribunalele vor aprecia

deci dacă esistă sau nu substituție fideicomisară. Pand. Fr. II.
10374. Laurent. XIV. 443, 447. Comp. și Duranton. VIIL. 78. Astfel,

disposițiunea prin care o femee ar fi instituit pe barbatul seu
moştenitor cu condiţiunea de a restitui jumătate din avere la saraci,

în cazul când el se va însura de al

fideicomisară,

ci un

doile, nu este

legat condițional, pentru

ordo successivus. (C. Colmar. Râpert. Dalloz.
nota

1.)

N'ar

cuprinde

de

clausa prin care testatorul
tenitorii

sei pentru

casul

asemene

o

o

substituție

că, în specie,

Substit.

substituție

lipsește

116, p.

42,

fideicomisară

ar lăsa toată averea sa unuia din MO$-

când

celalt

ar

deveni

nebun

în

anul

deschiderei moștenirei. Tot astfel, nu constitue o substituție oprită

disposiția prin care un testator, după ce ar fi lăsat nepotului seu
usufructul imobilelor sale, i-ar lăsa şi nuda proprietate, sub con-

dițiunea că

acesta să aibă la moartea lui copii

sau alți descen-

denţi, lăsând aceaşi nudă proprietate fratelui seu, pentim casul
când condițiunea, nu s'ar îndeplini. (Comp. C. Angers şi Cas. Fr.

D. P. 73. 2. 101
curtea,

din

Nimes

şi D. P. 74.
(Pand.

o substituție oprită întrun

1. 52)—Eată

Fr. (1. 10384)

legat conceput

însăun

a vădut

caz

cu drept

sub o condiție

în care
cuvânt

resolu-

torie în termenii urinători: „las cutare moşie lui A; după dâusul,
dacă el va muri fra copii, această moşie va aparținea lui B,
ear dacă nici acesta nu va avea copii, ea va aparținea saracilor din
cutare comună.
„Vedi asupra tuturor acestor specii şi asupra al-

tora ivite în practică. Pand. Er. II. 10377 urm.
Condiţia resolutorie n'ar cuprinde o disposiţie fideicomisară nici Condiţia reîn casul când această condiție ar trebui să se îndeplinească la solutorie

moartea iustituitului, căci îndeplinirea condiţiunei având de efect Cine
desființarea

legatului,

ca

și cum

el n'ar fi avut

nici

odată

ființă, martea în-

această desființare retroactivă face să nu mai remâe de cât o sin- stituitului,
gură liberalitate. Laurent. XIV. 444 urm. Pand. Fr. II. 10376. Coutroversă.

Comp. Cas.Fr. D. P. 55. 1. 207.—Vegi însă Demolombe. XVIII. 99,
120. Mourlon. II. 910. Demante. IV. 10 bis VI şi VII. Aubry et
Rau. VI $ 694, p. 13, nota &.

Nu esistă de asemene substituție fideicomisară de câte ori, într”o

donaţie între vii, dăruitorul a stipulat în

reîntoarcere

a bunurilor

dăruite

în baza

folosul

Art.

825,

seu

Stipulaţia,

dreptul de dreptului de

fie pentru casul reintoarcere,

710.
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să fie obligat a păstra, averea
când

donatarul

singur

când atât donatarul
adever, nu

esistă

ar fi murit

dăruită
înaintea

cât şi descendenţii

în

specie

un

VIIL—ART. 803.

sau
lui,

legată

în

tot

fie

pentru

casul

grevat

şi

sub-

sei ar fi murit înainte. In

substituitor,

un

un

stituit, pentru că, precum dicea Thâvenot, în dreptul vechii francez, dăruitorul nu poate să fie în același timp şi substituitor şi

substituit,

el neputând

să'și

dea

sie însuşi

lucrul

seu propriu.

De

câte ori, în asemene caz, condiţiunea de predeces a donatarului
se îndeplinește, donaţiunea este resolvită cu efect retroactiv (in
preteritum, ex tunc) ca şi cum ea n'ar fi avut nici o dată fiinţă,
(Art. 1015, 1019 urm.) (Vegi sugră, p. 238.) Prin urmare, neesistând

Stipulaţia
dreptului de
reîntoarcere

în folosul altor

persoa-

ne de cât dăruitorul constitue o sub-

stituție oprită.

în specie

nici

gratificat,

nici trsnsmisiune de bunuri, nu esistă

nică substituție fideicomisară, ci o donaţiune făcută sub o condiție
vesolutorie. (Vegi supră, p. 212 și 232.) Comp. Pand. Fr. IL. 10422
urm. Laurent. XIV. 468. Demolormbe. XVIII. 107. Demante. 1V. 10
bis LX. Anbry et Rau. VI $ 694, p. 23.
Art. 825
oprind stipulaţiunea dreptului de reîntoarcere în
folosul altor persoane de cât a dăruitorului, naște întrebarea cum
trebue să privim disposiţia prin care dăruitorul ar fi dispus ca
bunurile dărute să nu se întoarcă lui, ci laalte persoane, fie chiar

și moștenitorii sei? Asemene disposiţie ar finecontestat o substituţie fideicomisară, fiind că întâlnim într'6nsa, un substituitor (dăvaitorul), un gratificat în primul ordin (donatarul) și un substituit
(cel la care bunurile trebue să se întoarcă). Esistând pentru do-

natar și sarcina de a conserva toată viaţa lui, esistă deci toate
elementele substituției fideicomisare. Demol. XVIII. 110. Demante.

IV. 19 bis. IX. Aubry et Rau. VI $ 694, p. 23. Mareade. IL. 694.
Troplong. IL. 1268. B. Lacantinerie. II. 683. Laurent. XIV. 469.
Comp.

D. P. 61.

2.85.

D.

P.

71.

1.176.

D. P., 72.2.

Autorii francezi mai discută încă cestiunea de

908.

a se ști dacă

stipulațiunea dreptului de reîntoarcere făcută în folosul dăruitorului și a moștenitorilor sei sau în folosul lui şi a unor persoane

străine este o substituție fideicomisară sau o condiţie ilicită oprită de

Art.

825, care

modificând în această privinţă dreptul anterior (comp.

L. 9. Dig. Lib. 22. Tit. 3) nu permite stipulațiunea dreptului de
reîntoarcere de cât în folosul dăruitorului, și unii sepronunță în-

tun sens, ear alţii în altul. (Vedi

Pand.

practic,

Fr. IL. 10428
pentru

că, fie

fideicomisară (ceea

diferitele

urm.) La noi, cestiunea

ce

că asemene

la

urma

clausă

urmei

opiniuni arătate în

n'are nici un interes

ar constitui 0 substituție

atârnă de

intenția, testa-

torului), fie că ea ar fi o simplă condiție ilicită, oprită de Art. 825,

vesultatul va fi tot același,

adecă, întreaga donațiune

va fi nulă,

fie în baza Art. 803, fie în baza Art. 1008, de oare ce nouă ne
lipsește Art. 900 diu codul francez, după care condiţiile impo-

sibile,

contrarii

legilor

donație, ca la noi (Art.
Vedi și supră, p. 237.
Deosebire
între legatul
cu termen

şi substitu-

țiile fideicomisare.

sau

bunelor

1008),

moravuri

nu anulează întreaga,

ci sunt presupuse

Tot astfel, trebue să distingem substituţiunile

legatul

cu termen

(Art.

9265),

căci în o substituție

numai

nescrise.

fideicomisare de
cu

termeu

e-

este intermediarul prin care liberalitatea trece la substituit,
când în legatele cu termen nu esistă nici o ordină succesivă,

pe
de

sistă două liberalităţi “cu o ordină succesivă, aşa în cât instituitul
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TI

timpul vieței sale, pentru a o restitui, la moartea
sa, persoanei
gratificată în al doile ordin. ') Ordinea, succesivă
cuprinde deci
două

idei deosebite : 1* instituitul

sau

grevatul

trebue să restitue

bunurile dăruite sau legate l4 moartea lui, earin
u la o altă
epocă ; 2” această restituire nu va avea loc de
cât dacă substituitul a supravețuit instituitului, ceea ce însămnează
că restituirea
vreme

ce acel

care

primește

meşște direct de la

testator,

lucrul la espirarea termenului,

fără

nici un

intermediar,

îl pri-

de

unde
resultă că drepturile tuturora se deschid la moarte
a defunctului,
şi ei le transmit moștenitorilor lor, chiar când
ar muri înaintea

espirărei termenului (vedi supră, p. 578 şi 583),
pe
substituție cu termen, substituitul trebue să eşiste când, într'o
atunci când
instituitul îi restitue lucrul; dacă el moare
înainte, substituția
devine caducă. Laurent. XIV. 449, în medio.
— Vegi însă Durauton. VIII. 78.
Cât pentru deosebirea, care esistă între substituţiile fideic
omisare
şi dreptul de sporire, vei supră, p. 689, 690,
!) Cas, Fr. D. P. 57.1, 23 şi 335. Trib. Gap. Gazeta
Craiovei pe
1890, No. 83. Comp. C. Iași. Dreptul pe 1881,
No. 80, p. 651
şi Cas. Rom. Dulet. Sa 1, 1870, p. 210. Bulet. Sa 1
(1884) p.241
şi 408. Laurent. XIV. 449. Marcad. III. 463. Aubry
et
$ 694, p. 21. Toullier. D. III (partea ]) 24. Duranton. Rau. VI.
VIII. 77
urm. Demol. XVIII. 98 şi toți autorii. Comp. Art.
608 din codul
Austriac (774 cod. Calimach) care vorbeşte de obligaţ
ia instituitului dea lăsa, la moartea su, altuia averea primit
ă de la testator.
Nu este nevoe ca testatorul să dică în mod espres
că instituitul Interpretarea
va păstra averea,

primită toată viața lui, sau pănă la moartea luă,
sarcinei dea
ci este de ajuns că această condiţie să resulte neapăr
at din dis. restitui fără
posiţie. Cas. Fr. D.
nici o altă es-

P. 54. 1. 60. D. P. 57. 1. 93 și
și D. P. 82. 2. 5. Vedi şi Troplong. IL. 115, în fine. 335. Comp.
Cu alte cuvinte, judecătorii vor aprecia în mod suveran
dacă testatorul a
înțăles a face o substituție fideicomisară sau un
fideicomis valabil.

Laurent.

cestiunea,
titui, fără
în sens că
așa, în cât
comis

XIV.

451,

452.

Pand.

Fr. 1],

10188. — Cu

plicaţie. Controversă.

toate aceste

,
este controversată, şi unii ar voi ca sarcina, de
a
nici o altă esplicaţie, să fie în tot-deauna, interp resretată
testatorul ar fi înțăles ca lucrul să fie restituit media
t,
disposiţia n'ar constitui o substituție oprită, ci
un fidei-

permis (Toullier. III, partea ], 23. Troplong.
et Rau. VI $ 694, p. 22, nota 34. Duranton, VIII. LI. 115. Aubry
89. Trib. Gap.
Gazeta Craiovei din 12 August 1890, No. 83),
ear alţii cred că
dispos
iţia

ar constitui

din

contra

o substituție fideic

omisară, pentru că, prin această clausă, testatorul ar fi înțăle
s ca lucrul să fie
restituit la
moartea

instituituluă.

Demolombe.

Din faptul că testatorul ar fi întrebnințat

XIV.

155.

cuvintele

de care Apreciarea,
Art. 803 se servește pentru a opri substituţiil
e, dicând bună oară intenției tescă instituitul va păstra sau conserva și
va emite altuia, nu tatorului.
result
ă

însă că el a înțăles a face v substituție fideicomisară.
Judecătorii vor vedea şi vor aprecia și în asemene
caz care a fost
intenţia
testatorului. Laurent. XIV. 453.
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impusă instituitului este necertă și eventuală, !) de unde resultă,
că acel chiemat a se folosi de substituție trebue să esiste în
momentul morței instituitului, și pumai în acest moment, ear nu
la moartea dispuntlorului.
Este adevărat că Art. 803 nu vorbeşte de ordinea sucecesivă, însă acest element al substituţiei fideicomisare resultă atât
din tradiţia veche cât şi din discuțiunile urmate înaintea consiliului de Stat francez din care se dovedește că legiuitorul a înțăles a opri substituţiile astfel cum ele se obicinueau altă dată,

şi în dreptul anterior, ordinea, succesivă, aşa cum am definit-o mai
sus, era caracterul distinctiv al substituţiilor
fideicomisare. 2)
„Condiţiunea de a păstra pănă la moartea primului beneficiar
şi a restitui la această epocă nu este prevădută de textul nostru,
dice tribunalul din Brăila, însă resultă din chiar natura fideicomisului astfel cum el esista şi în vechiul drept francez.“ (Dreptul pe 1883, No. 59.)
Obligaţia, de

Din

cele

mai

sus

espuse

resultă

că o disposiţie n'ar constitui

„2 restitui o substituție fideicomisară dacă donatarul sau legatarul gratificat
diat, sau du- în primul ordin ar fi fost însărcinat a restitui altuia bunurile
pă un ter- dăruite sau legate, îmediat, sau după un lermen oare care, saw
care. Fidei- sul

comis

o condițiune

ori

suspensivă

ori

resolutorie.

Asemene

dispo-

siţie ar fi un fideicomis ordinar permis care se confunde cu legatul,
sau un legat condițional, *) ear nu o substituție fideicomisară,
pentru

că, în specie,

lipseşte

ordinea

succesivă.

$)

Liberalitatea
De asemenea, o liberalitate făcută de o dată la două sau
conjuuctivă,
:
:
:
vă
nu esteosup. Mal * multe persoane
(liberalitate
conjunctivă)
precum ar fi, de es.,,
stituţie fidei-

')

Curtea din Iași. Dreptul pe 1881, No. 80. p. 651, colona 2, la
fine. Comp. și C. Bucureşti. Dreptul pe 1886. No 14. Dreptul pe
1887, No. îl. Thiry. IL. 284. Maread6. III. 463. Arntz, Il. 1695
urm. Acollas. Il. p. 617. Mourlon. II. 909. Demolombe. XVIII. 97
urm. B. Lacantinerie. II. 681.
Laurent. XIV. 449. Aubry et Rau. VI $ 694,p. 21, nota 32. Pand.
Fr. ll. 10174. Arntz. Il. 1696. Thiy. Il. 284. B. Lacantinerie. IL.
681. Mourton. Il. 908, 910.
3) In privința deosebirei ce esistă între legatele condiționale şi substituţiile fideicomisare. vedi supră,p. 708.— Dacă însă obligația de
a restitui ar fi fost subordonată unui fapt negativ din partea gre-

tg

——

comisară.

vatului, care n'ar fi susceptibil de a fi verificat; de cât la moartea
luă, precum, de es. în casul când aș fi dis: „las cutare lucru lui

*)

Tiţius, cu însărcinare, dacă el nu se cu căsători, de al restitui
lui Mevius,“ disposiţia ar fi din contra o substituție fideicomisară.
Pand. Fr. IL. 10190. Aubry et Rau. VI $694,p.23. Comp. Curtea
din Poitiers. Râpert. Dalloz. Substit. 149, nota 1, colona 2.
Laurent. XIV. 450, 454 urm. Pand. Fr. Il. 10176. Aubry et Rau.
VI. $ 694, p. 22. Mavrcade. III. 463. Thiry. II. 284, 286. Arntz.
II. 1697. Demolombe. XVIII, 105. B. Lacantinerie. II. 682. Mourlon.
II. 910. Vedi și supră, p. 703.
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acea: făcută tatălui şi copiilor sei născuți sau

mentul

facerei

darului

sau morței

803.

,

concepuţi

în

713;

mo-

testatorului (vedi în/ră, p. 724),

nu este o substituție fideicomisară, pentru că, in specie, lipseşt
e
ordo succesivus. Astfel, disposiţia prin care aş fi dis: „las
partea

mea disponibilă lui A și fiului seu cel mai mare“ sau:
„instituesc
moștenitorpe A şi pe copii sei, ori pe A şi pe moșteni
torii sei“
etc. nu constituesc o substituție fideicomisară, pentru
că lipsește

ordinea succesivă, de oare ce, în specie, unul
primește după altul, ci, esistă două liberalităţi

care

primesc

de o dată

același

cabili îndata ce testamentul
chiar

în ipoteza

în care

lucru

şi devin

și-a produs

fiul

cel mai

din legatari nu
și doi gratificați

proprietari

irevo-

efectele sale. [n adevăr,

mare

a lui A

ar lua toate

bunurile disponibile, din causa renunțărei tatălui seu (Art.
929),
el nu le primeşte de la A, ca substituitul seu, ci direct de la testato
r.!)
A

patra

condiție.— Obligația instituitului de a păstra şi de
remite bunurile substituituluă.

a

Ori ce substituție fideicomisară presupune că o persoană gratificată în primul ordin (instituitul) a fost însărcinată, adecă
o-

bligată de a păstra o avere.în tot timpul vieţei sale, şi
de a o
restitui, după moartea sa, unei alte persoane arătată de testato
r

și gratificată în al doile ordin (substituitul), sub condiţiunea
ca
al doile gratificat să supraveţuească celui dintâi. 2)
Substituţia fideicomisară implicând obligaţia juridică de a sareina
dea
păstra şi de a restitui, de aici resultă că această sarcină trebue
păstra, și de

să fie impusă instituitului intr'un mod imperativ și obligator, căcă, venite
al-

un

simplu

sfat, o dorință,

o recomendare

sau

o rugăminte

donatarului sau legatarului n'ar echivala cu sarcina

de

făcută să fie obli-

a păstra,

şi de a restitui în sensul Art. 803 și n'ar face ca disposiția, să
fie o substituție oprită, pentru că, instituitul putend, în specie,
să
1)

Laurent. XIV. 426, 432. Pand. Fr. II. 10177.

Troplong.

I. 112.

Vedi

şi supră,

p. 700, text

Duranton.
şi nota

VIII. 66.

2. —Legatele

conjunctive pot însă adese ori să fie interpretate ca o substituție

9
—

fideicomisară. Vedi deosebitele specii judecate de instanţele jude-

cătorești din Francia, in Pand. Fr. Donations.
Nu esistă deci substituție fideicomisară de câte
tificată în primul ordin nu se obligă a păstra
moartea sa, şi a le remite altuia. C. București,

leșanu-Kalender.

1886, No.

Dreptul

pe

1891, No.

IL. 10179 urm.
ori persoana grabunurile pănă la
în afacerea Otete-

12. Comp.

şi

Dreptul

pe

14 și Bulet. Cas. Sa 1 (1882) p. 434. Dreptul pe 1882,

No. 44. Vegi și supră,p, 711. Această condiţiune nu se întâlneș
te
când usufructul este legat unei persoane și nuda propriet
ate al:
teia (Art. 805), sau când proprietatea este legată sub o condiţie

oare care, sau în fine, când ea este legată unei persoane în lipsa
alteia. (Art. 804.) Trib. din Paris. Pand. Fr. II. 10194.

Satorie.
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nu respecte însărcinarea pusă de dăruitor sau testator, substituitul n'ar avea nică o acţiune în contra lui, și de câte ori substituitul n'are acţiune în contra instituitului, nu esistă însărcinare
în sensul de obligație juridică (vegi supră, p. 695, nota 2) și prin
urmare, nici substituție fideicomisară. )
Tot pentr aceleaşi motive, sarcina impusă instituitului de a
remite altuia, dacă el va voi, nu constitue o substituție fideico-

Neintrebu-

misară, ci o obligație potestativă din partea debitorului, condițiune care este destructivă de ori ce obligațiune. (Art. 1006,
1010.) (Curtea din București. Dreptul pe 1887, No. 67.) Pentru

ca să

esiste

substituție

fideicomisară

nu

ințarea do nevoe de a intrebuința termeni sacramentali, fiind
1 sae
cramntali, ideea de a păstra și de a remite să fie esprimată
oare

Clausa de î-

care.

este

însă

de ajuns ca
întrun mod

2)

Ce trebue să decidem în privinţa clausei de inalienabilitate?

nalienabili- Asemene
Jează ea cu Şi de

clausă atrage

a remite

ea sau nu sarcina virtuală de

altuia?

In

părerea

acelora,

a

păstra

care admit, precum am

sarcina de a făcut şi noi, î) că condițiile imorale, imposibile sau ilicite anuastra
ŞI
a
y
.
a
Po einite? lează însuși
testamentul, ca și. donaţiunea,
în baza Art. 1008,
cestiunea n'are nică un interes practic, pentru că condiția de a

nu înstrăina fiind ilicită, ca una ce este contrarie legei

de eco-

nomie politică care voeşte circulaţia bunurilor, va avea de efect
anularea testamentului, chiar dacă sar decide că ea nu atrage
sarcina, virtuală de a păstra şi de a remite aituia.
In părerea
însă a acelora care admit că condiţiile imorale, imposibile sau
')

Tribun. Putna, sub președ. d-lui D. Tazlăuanu. Dreptul pe 1893,
No. 43. C. București. Dreptul pe 1891, No. 26, p. 204. Cas. Rom.
Bulet. Sa I (1870) p. 211. Comp. D. P. 56. 1.193. D.P.60.1.
447.

D. P. 65. 1.437.

D.

P.69. 2.121.D.P..75.1.

483.

D. P.81.2.

$ 694,

p. 15, text

141. D. P. 82. 2. 4.D. P. 86. 1. 289. Jdem. Laurent. XIV. 458.
Pand. Fr. IL. 10198. Demol. XVIII. 142. Toullier. D.IIl. (partea 1)
27. Thiry. Il. 282. Troplong. |. 111. S. Lescot. [. 86. Mass6-Verge.
III, p. 186,

*)

text si

nota

XIV. 460. Arutz. IL. 1700.
5)

21, Aubry

et Rau.

VI

şi nota 18. Mareade. III. 460. B. Lacantinerie. ÎL. 680. Arntz. II.
1700.—Vegi însă Duranton. VIII. 71.—La Romani și în dreptul
francez anterior, cuvintele 7ogo, peto, deprecor, - desidero, cupio etc.
se întâlneau adese ori în fideicomise și produceau o legătură de
drept (vegi supră, p. 692 urm.), ceea ce a făcut pe cancelarul D'Aguesseau să dică în pledarea 37 că testatorii ca şi regii poruncese
de câte ori ei se roagă. Vedi Demolombe. XVIII. 142.
Custea, din București. Dreptul pe 1891. No. 26. C. Aix şi Cas. Fr.
D. P.82.2.4.D. P. 92. 1. 5u6. Pand. Pâriod. 93. 1. 69. Thiry. IL.
232. Pand. Fr. 11. 10216 urm. Demolombe. XVIII. 143. Laurent,
1711,

nota

1,

în

medio.

Duranton. VIII. 71. Vedi

și supră, p.

Vegi în acest sens autorităţile citate supră, p..98, nota 2. Idem.
C. Bucureşti. Dreptul pe 1876. No. 33. Dreptul pe 1881, No. 59.

- Dreptul pe 1892, No.

27. Petrescu.

Zeşt, p. 356 urm. şi 363.
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ilicite se consideră numai ca nescrise și nu anulează
însuși testa,mentul, soluţiune admisă formal prin Art. 900 din
codul fr. e-

liminat la noi, 1) se face următoarea distincțiune:
sau oprirea. de
a îustrăina este impusă în interesul unor persoane
cărora bunurile trebue să se întoarcă, după cuprinderea disposi
țiunei, și atunci

asemene

clausă echivalează

cu sarcina de a păstra

mite; sau clausa testamentului oprește
absolut de a înstrăina bunurile legate,

şi

de a re-

pe legatar într'un mod
fără ca asemene oprire

să fi fost făcută în interesul unui de al treile, și atunci
clausa
absolută de neînstrăinare nu atrage neapărat sarcina de
a păstra

și ce a remite, şi prin urmare, nu cuprinde o
substituție fideicomisară, şi deci nu anulează intreaga disposiţiune
(comp. L. 114
$ 14. Dig. Lib. 30, de !cgatis 1), asemene clausă,
scoțând numai

bunurile
unor

din comerţ fără a le lovi de

anume

form

Art.

toate

că

')

900
acest

Vedi
nota

2)

persoane

din codul
text

în acest

este

şi considerânduse

din

numai

ca nescrisă con-

fr., pe care unii îl aplică Şi la noi, cu

eliminat
urmă

2 și Al. Degre,

inalienabilitate în folosul

de legiuitorul nostru.

sens,

autorităţile

citat supră, p. 98, nota

*)

citate supră, p. 98,

3.

Comp. Pand. Fr. IL. 10235 urm. Laurent. XIV. 462. Demol. XVIII,
147 urm. Troplong. 1. 135. Ș. Lescot. L. 95 urm. Aubry et
Rau.
VI $ 694, p. 18. Comp. Cas. Fr. D. P. 62. 1. 289. Pand. Period.
89. 1.

500.

Cât pentru oprirea de a înstrăina
Romani, se considera ca un fideicomis

extra familiam care, la Oprirea, dea
(L. 4. Cod. Lib. 6. Tiţ, înstrăina ex-

42, de fideicomnussis şi |. 69 $ 3. Dig. Lib. 31, de legatis II)
se admite în genere că asemene clausă nu constitue o substituție
fidei-

comisară,

dacă

aceasta

se poate presupune

Il.

10243.

Aubry

Laurent.

ma

fost intenţia

testatorului,

463. Demol.

Controversă,

pentru că nu

că el a înțăles a face un act nul. “Pand.

XIV.

tra familiam.

Fr,

XVIII. 148. Troplong. I. 136.

et Rau. VI $ 694, p. 18.— Contră.

Grenier.

Donations.

1.

Observ. prelimin. No. 7. Cu atât mai mult nu Sar
putea vede o
substituție fideicomisară în disposiţia care ar opri pe
legatar de

a dispune cu titlu gratuit de bunurile legate, fără aj
alt mod de disposiţiune. In adever, legatarul remănând

a înstrăina

bunurile

bunurile

legate

remân în comerţ.

cu

titlu

onerosși de

Cas. Fr. D. P. 63. 1.

IL. 10244. Laurent. XIV. 464, 477.

Pentru aceleași motive,
substituție, legatarul fiind

oprirea de a testa
liber de a dispune

interdice
liber de

a le

232.

ipoteca,

Pand.

Fr

nu echivalează cu 0 Oprirea dea
între vii, chiar cu testa nu e-

titlul gratuit. Nu poate în adevăr să fie o substituție întru cât
chivalează cu
bunurile au remas în comerț. Pand. Fr. 1. 10248. Demol. XVIII
he.
150. Troplon
g. [. 137. Aubry et Rau. VI $ 694, p. 18, text şi nota 23.

Duranton. VIII. 75. Laurent. XIV. 465, 476, 483. Râpert. Dalloz.
Substit. 81. Toallier. D. III (partea ID) 51.
De asemene, obligaţia impusă legatarului de a nu vinde și ză-

log: lucrul

legat,

nu

constitue

o substituție

fideicomisară,

de

Oprirea

oure nu vinde

de a

și
ce legatarul remâne liber de a dispune de lucrul legat prin orizălogi
lucrul
ce alt mod de înstrăinare, de es., donaţie, testament, schimb etc.
legat.
Prin urmare, bunurile nu sunt scoase din comerț, Trib. Ilfov. Dreptul
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Impunerea,

e

Dacă

testatorul, în loc de a constitui

el

siugur

substituția

impune legatarului obligaţia de a o înființa, el nu face o substituție,

de ainființaci impune

o sarcină ilicită (Art. 966,

968)

care,

după părerea

o substituție. noastră, va trebui să anuleze întreaga disposiţiune, ear nu numai
să
fie considerată ca nescrisă. 1)

Disposiţia ar
Sarcina de a conserva şi de a restitui, pe care Art. 803 0
constitui „o prevede ca un element esenţial al substituţiei fideicomisare, pare
chiar dacă să implice neapărat pentru instituit obligaţia de a transmite sub-

Substituitul stiţuitului identic același Incru pe care și el l'a primit de la dă-

sărcinat de ruitor sau testator. De aceea, să şi susține de unii că disposiţia,
a păstra îi prin care instituitul în primul ordin ar fi primit un lucru cu oalt lucru de bligaţia de a păstra și de a remite substituitului alt lucru de câţ

cât acel pri- acel primit de la dăruitor sau testator n'ar constitui o substituție
versă,

fideicomisară, ci o condiţie ilicită care, după unii, ar trebui să
se considere ca nescrisă, la noi însă numai în privința testamentelor (Art. 1008), pentru că gratificatul în primul ordin nu poate

să fie însărcinat de a restitui ceea ce el n'a primit. ?)

La această argumentare se respunde însă că legiuitorul oprind substituțiile din causa scoaterei bunurilor substituite din
comerţ, în spiritul legei esistă substituție fideicomisară îndată ce
instituitul trebue să .păstreze un lucru, fie chiar şi altul de cât
acel primit, spre al remite substituitului, pentru că acest lucru
este scos din comerţ prin faptul că instituitul trebue săl păstreze
toată viaţa lui spre a'l remite substituitului. 2)
După

părerea

noastră

însă,

această cestiune

pe 1881, No. 27. Este adevărat
vEndarea și zălogirea unei moşii,
în copil, însă tribunalul apreciând
această condiţie era un desiderat,

nu presintă, nică

că, în specie, testatorul oprea
pentru ca ea să remâe din copil
intenţia, testatorului, a decis că
un sfat părintese care stătea

la facultatea legatarului de al esecuta sau nu.
Aceeași soluțiune ar fi admisibilă în casul în

Obligaţia, de

a institui o a-

sau testatorul

coană e eos-

ar fi impus

donatarului

sau

care

dăruitorul

-legatarului obligaţia de

a institui pe cutare moștenitorul seu. Aubry et Rau. loco cit. Lau-

tenitorul seu.

rent. XIV.

466.

Demol.

Lescot. I. 84. Repert.
1)
2)

XVIII.

Dalloz.

151,

Substit.

152. Pand. Fr. II. 10250. $.

85. — La Romani, asemene

bligaţie impusă donatarului sau legatarului conştituea din
un fideicomis. (L. 114 $ 6. Dig. Lib. 30, de legatis 1.)

Comp.

Laurent.

XIV. 466.

Pand.

Vedi însă C. Bruxelles. Repert.
Mareadă.

III.

460.

Coin-Delisle.

Villargues. Substit. No. 4. Comp.

Fr.

IL.

10254.

$. Lescot. [. 85.—

Dalloz. Subsăt. 86, nota 2.
Art,

896,

No.

26.

Cas. Fr. D. P. 67.

la Romani, testatorul putea să roage pe legatar

5)

9-

contra

sau

Rolland

de

1. 294. — Și

pe fideico-

misar de a remite sau lucrul ce el lăsase, sau altul, fie chiar şi
străin : „itague et legatarius et fideicomissarius non solum de ea
re rogari potest ui eam alicui restituat que ei relicta sit, sed etiam
de alia, sive ipsius, sive aliena sit.* (Instit. $ 1. Lib. 2. Tit. 24.)

Laurent. XIV. 407. Demolombe.

XVIII,

126.

Pand, Fr. Il. 10256.
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ar constitui o simplă clausă

ilicită, fie că ea ar constitui o substituție fideicomisară, resultatul
este tot același, de vreme ce, în ambele casuri, disposițiunea ur-

mează

a fi anulată

în întregimea

ei.

Autorii mai discută încă şi o altă cestiune,

şi anume,

de a se şti dacă esistă substituție în ipoteza în care

universal

este obligat a da, la moartea

lui, o sumă

acea Obligaţia im-

un legatanPUsă I€Eata-

de baniunui al sal de a re-

treile pentru casul când acesta ar supraveţui legatarului. și cea mai Pites
la moar:

mare parte se pronunţă pentru negativa, admițând că nu esistă în spe- de bani unui

cie elementele unei substituţii, ci două

liberalităţi

deosebite, un al treile nu

legat universal pur şi simplu şi un legat condiţional

cina, moștenitorului instituit.

Acest

debitor, ear cel de al treile

creditor

de un debitor că el ar fi obligat
restitui

creditorului.

Legatarul

moştenitor

cât

Marcad6

o acţiune personală,

a putut să gică

a păstra bunurile

în folosul

căruia

ca ori ce creditor.

că

nu

în

esistă

spre

sarcina
In

substituție

constitui

o

le
fost

acest sens,

de

câte

ori

prin care unul

de al treile devine creditorul personal al legatarului,
n'ar

a
a

primului instituit
1)

liberalitatea are de obiect lucruri fungibile. 2)
După cum nu esistă substituție în disposiţiile

şi cu atât mai mult,

adevăr deiconisară-

al legatului, nu se poate dice

impusă nu va avea deci în contra moștenitorilor
de

pus în sar- substituție fi-

fiind

substituție

tot

Remiterea”

astfel UDE. datorii

fideicomisară

treile nu

disposiţia prin care cel de al treile ar înceta, de a mai fi debitor.) tiu
Venim

în fine la fideicomisul

care, în dreptul Roman, se nu- pideicomisul

mea de residuo sau de eo quod supererit.

De esemplu:

„las a. de residuo

verea mea lui A cu obligație de a restitui lui B ceea ceva re- quod supemâvea la moartea lui.“ Asemene disposiţie este ea o substituție
reritfideicomisară ?
La Romani, moștenitorul fiduciar nu putea, în asemene caz, Dreptul Ro-

să înstrăineze după bunul seu plac bunurile grevate de fideicomis,
1)

Pand. Fr. Il. 10260. Marcade. III. 460.
mol. XVIII. 127. Troplong. I. 127. Aubry
text şi nota 31. Cas. Fr. şi C. Paris. D.
2. 111. D. P. 58. 2. 155. Veţi şi nota 1

*)
3)

Maread€. III. 460. Comp. şi Curtea din Nancy. D. P. 72. 1. 164.
Astfel, Casaţia fr. (Râpert. Dalloz. Substit. 138, nota 3) cu drept
cuvânt a refusat de a vedea o substituție fideicomisară în dispo-

Contră.

Demante.

siţia următoare:

IV.

Laurent. XIV.
et Rau. VI $
P. 66. 1. 479.
în D. P. 65.

10 bis II. Mass6-Verge.

III $

408. De694. p,21,
D.P. 77.
1. 439.—

465,

p. 187.

„Femeea P... datorindu'mi 61,000 lei, îi las această

sumă sau copiilor sei, după moartea fiicei mele, dacă ea nu va
avea copii“. Şi în adevăr, nu esistă în specie o subştituţie oprită,
ci remiterea

liberationis
testatorului
toată viața
128. Pand.

unei

datorii

făcută

de

testator

femeei

P (egatum

sau hiberatio legata.) (Vedi supră, p. 565 urm.) Fiica
nu fusese deci în specie obligată a păstra un lucru
ei și a'1l remite femeei P... Comp. Demolombe, XVIII.
Fr, Donations. II. 10268.

22:
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„CODUL

CIVIL.— CARTEA

III.
— TIT. 11.— CAP.

V.—S-a

VIIL—ART,

803.

ci numai pentru trebuințele sale reale, și fără fraudă,
secundum
arbitrium boni viri. (L. 54 şi 58 $ 8. Dig. Lib. 36.
Tit. 1 şi L.
10 $ 3. Dig. Lib. 31, de legutis II); ceea, ce remâne
a, trebuea, să

fie restituit fideicomisarului. Justinian prin novella 108

(cap. I)

a dat şi mai multă putere acestui fideicomis, impunâ
nd pe de o
parte fiduciarului obligaţia de a păstraşi de a
reştitui fideico-

misarului

cel puţiu

a

patra

parte

din

bunuri

(guarta

falcidia)),

ear pe de alta, nepermițânduii înstrăinarea celorlalte
trei pătrimi
de cât cu titlu oneros, și aceasta încă numai pentru
oare care

cause

determinate,

precum,

de captivi etc. Asemene

constituirea

fideicomis

de

zestre,

cuprindea

rescumpărarea

deci altă dată o a-

„devărată sarcină de a păstra cel puţin o parte
din bunurile legate.
Ce trebue să decidem în dreptul actual? Cestiu
nea este con-

Codul actual.

Controversă. țroversată, însă părerea, cea mat juridică este acea

care

admite

că asemene disposiţie este validă, ca una ce nu presin
tă inconvenientele substituţiă fideicomisare, pentru că dispos
iţia prin care
donatarul sau legatarul este însărcinat de a restitu
i unui al treile
ceea, ce va remânea după înstrăinare, id quod
supererit, nu atrage sarcina de a păstra şi nu scoate bunurile
din comerț. !
Cu alte

cuvinte,

instituitul

este

liber

de

a înstrăina

bunurile

legate, dacă el este capabil, şi el nu le va restit
ui de cât atunci
când nu le va înstrăina, sau ceea ce va, remâne
a, după înstrăinare.

Este însă de observat că asemene disposiţiune remân
e

validă,
nu pentru că ea ar constitui o substituție neopri
tă, precum pe
nedrept și fără a'și da socoteală de însămnătatea
, lucrului, a decis
Casaţia franceză (D. P. 50. 1. 113), ci pentru
că ea nu constiîme o substituție, ci un dar între vii sau un
legat ordinar făcut
în folosul acelui gratificat în al doile ordin,
de unde resultă că
1). Curtea din Bucureşti.

Dreptul pe 1891, No.

Demol. XVIII. 133. Aubry et Rau. VI. $ 694, 26,p. Thiry. II. 283.
19. Mass6-Verge.
III. $

465, p. 187, nota 23. Acollas. II. p. 619. Troplo
ng. LI. 130—
132. 5. Lescot. IL. 89. 'Toullier D. III (partea
I) 38. Duranton. VIII.
74 urm. Laurent. VIV. 475, 480. Marcade.
[II 450. Pana. Fr. II.
10269 urm. și 10404. Arntz. IL 1701, Petre
scu. Test. p.419 urm.
B. Lacantinerie. II. 678. 'Tot în acest sens
se pronunță și juris-

prudența.

Vedi

Pand.

Fr, 11. 10405 urm. Cas. Fr. D.P. 64.
1.214.
D. P. 75. 2. 29 şi 171.—-Contră, Meyer
(7hâmis. Tom. V. p. 457
urm.) și Cotelle (Zhemss, Tom. VI, p. 325
urm.), după care fideicomisul de eo guod supererit ar consti
tui o substituție fideicomisară,
și ca atare, ar fi nul, anulând și instit
uțiunea. (Art. 803.) (Argument din legile Romane mai sus citate,
care astăzi nu mai au nici
0 valoare.)—In fine, într'un alt sistem
se susţine că fideicomisui
de residuo sau de eo guod supererit ar
fi o disposiţie făcută sub
0 condiţie potestativă din partea debito
rului (Art. 822, 1010), ȘI
ca atare, ar fi nul, fără a anula însă disposiția
principală făcută în
folosul primului gratificat, Demante.
IV. 8 şi 8 bis. Merlin. Quest
Substit.. fideicomis. $ 13, No. 2. (Tom.
VIII, p. 88 urm.)

DESPRE SUBSTITUȚIĂ ŞI FIDEICOMISE.— ART. 803,
asemene disposiţie
soana, gratificată în
facerei darului sau
fideicomisul de eo
persoane

care n'ar

n'ar fi validă de cât sub condiţiunea ca peral doile ordin să fie concepută în momentul
a morţei testatorului. (Art. 808.) Deci, dacă
guod supererit ar fi fost făcut în folosul unei
fi fost

cel

puțin

concepută

rei daruluisau
. morţei testatorului, ea ar
stituțiunea ar fi validă. !)
2)

719

în momentul

face-

fi caducă şi numai

in-

Arntz, ÎI. 1703. Demol. XVIII. 134. Laurent. XIV. 479. Pand.F..
II. 10404. Comp. şi Aubry et Rau. VI $ 694, p. 19, nota 27.

Fideicomisul de residuo făcânduse mai în tot-deauna prin tes- Pideicomisul
tament, acest fideicomis este, precum am dis, un legat făcut gra- de residuo fă-

tificatului în al doile ordin. Naşte însă întrebarea: care sunt drep- ut prin tes-

turile

ce acest fideicomis

conferă

acelui în folosul căruia testatorul un legatcu

a stabilit sarcina de a restitui? Cu alte cuvinte,
„las averea mea lui A, cu obligaţia de a restitui,

când am dis :termen,earnu
la moartea sa, condiţional.

ceea ce va remâne din această avere lui B,“ acest fideicomis eon- CONtroversă.

stitue el în favoarea lui B un legat condițional (Art. 925), sau un
legat cu termen? Dacă legatul este condiţional, dreptul acelui
gratificat în al doile

ordin

nu

se va deschide

de

cât la

moartea

primului gratificat, așa că întâmplânduse ca al doile gratificat să
moară înaintea acelui gratificat în primul ordin, el nu va trans-

mite nici un drept moștenitorilor sei, pe când soluţia este cu totul
alta dacă ne găsim în faţa unui legat cu termen, pentru că termenul nu suspendă dreptul, ci amână numai esecuţiunea lui. (Art.
926, 1022.) Vedi supră, p. 578 şi 582.) Credem
că dreptul gratificatului în al doile ordin este acel a unui legatar cu termen care

se deschide la moartea testatorului, de unde și conclusia că acest le-

gatar trebue să esiste, adecă să fie macar conceput la acea epocă,
S'ar putea crede, precum a decis și curtea din Poitiers (D,P. 70.2.

35), că acest drept este prin natura sa condiţional, fiind că el nu
va avea ființă de cât dacă gratificatul în primul ordin (grevatul)
va muri fără a fi dispus de toate bunurile ce a primit, ceea ce
pare a implica o condiţie. Nu trebue însă să confundăm dreptul
condiţional care este necert în însuși esistenţa sa cu dreptul e-

ventual

care esistă

de pe acum,

de

și

poate

fi

redus

la

nimic.

Dreptul gratificatului în al doile ordin întrun fideicomis de residuo
sau de eo quod supererit nu poate fi condiţional, ci cu termen.
EI este un legat, pentru că gratificatul îl dobândeşte direct, de la

testator; acest legat nu este însă exigibil de cât la moartea primului gratificat, ceea ce este un termen, ear nu o condiție. Este
adevărat că acest, drept este întru cât-va necert, însă numai în

acest sens că el va fi redus în măsura înstrăinărilor consimţite de

grevat, putând chiar

să fie redus

numai

seu

la nimic,

dacă

nu va mai

remâne

nimic din lucrurile legate. Dreptul acelui chiemat a lua ceea ce
va remânea după înstrăinările consimţite de grevat este necert deci
în quantumul

(neștiinduse

cât anume

va, remânea),

însă și în esistența sa. Deci, îndată ce a murit testatorul,
drept se găsește în patrimoniul acelui chiemat a lua bunurile
vor remânea și trece ca atare la moştenitorii sei, în casul
el ar muti înaintea acelui însărcinat cu restituirea. Pand.
II. 10420. Laurent. XIV. 484.—Vegi însă Arntz. (UI. 1703),

nu

acest
care
când
Fr.
după
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CODUL

CIVIL.—CARTEA

Fideicomisul

I11.—TIT.

de residuo

I1.— CAP.

V.—S-a

sau de eo guod

VIIL.—

ART.

803,

supererit fiind, după

cât am vă&dut, valid, resultă de aici că toate bunurile care se vor
găsi în natură la moartea gratificatului în primul ordin, precum

şi prețul

117)

bunurilor

înstrăinate

care sar

vor trebui să fie restituite de cătră

soanelor

gratificate

în

al doile

ordin.

datori

!)

încă (comp.

moștenitorii
Nu

se

poate

specie că disposiţia făcută în folosul acelui gratificat

Art.

lui perdice

în al

în

doile

ordin ar fi nulă în baza Art. 822 şi 1010, precum pe nedrept
susțin unii (veci sapră, p. 718, nota 1), pentru că ar atârna de
o condiţie potestativă, căci, în specie, condiţia nu atârnă de

voința dăruitorului, ci de acea a donatarului.

Asemene

disposiţie

n'ar putea de asemene fi anulată, pentru că printrânsa sar regula,
succesiunea moștenitorului, căci acel care face un fideicomis de

residuvo

sau de

co quod

supereril

nu

regulează,

tenitorului seu, ci face el însuşi o liberalitate

al doile ordin. Cu alte cuvinte, acest

bunurile de la fiduciar,
ImputerniciSe poate întâmpla
jea legataru- sau legatar a păstra și
tarului de a imputernicindu'l însă a

instră
lu iva
mene

din

succesiunea

MOş-

acelui gratificat în

urmă

nu

dobândeşte

ci de la însuşi dispunătorul. (Thiry. Il. 283.)
ca, dispunătorul să fi obligat pe donatar
a restitui bunurile sale unui de al treile,
le înstrăina lu caz de nevoe, şi în ase-

caz, naşte întrebarea

dacă o atare

disposiţie

constitue

o

obligat

a

caz de nevoe. substituție tideicomisară, sau un fideicomis de residuo ?
Controversă.
Unii văd în asemene disposiţe o substituție fideicomisară,
pentru

că, pe

de o parte,

instituitul

este

în

princip

păstra şi a remite altuia, fiind numai prin escepţie. imputernicit
a înstrăina, ear pe de altă parte, validitatea unei asemene clause
ar avea inconvenientul de a lovi de incertitudine toate înstrăi-

nările consimţite de dânsul.

2) Alţii declară din

contra

în

tot-

2) Adevărul

este

deauna asemene disposiţie validă, pentru că clausa care. permite
înstrăinarea, la caz de nevoe, departe de a impune instituitului
sarcina absolută de a păstra, îi lasă din contra cea mai mare

latitudine

și facultatea

care fideicomisul

absolută

de risiduo

de

a înstrăina.

ar avea pentru

acel gratificat

în al
doile ordin caracterul unei disposiţiuni condiționale. Comp.
şi
Curtea
din Poitiers. D. P. 70. 2. 35.
') Thiry. IL. 283. Pand. Fr.Il. 10421. Demol. XVIIL
137, în fine. —
La Romani, acel instituit cu sarcina de
a restituiid guod supererii
fiind în unele privinţe obligat a păstra bunurile (vedi
smpră, 717,118),
era obligat a restitui preţul vângărilor consimţite
de dânsul,
ectele primite în schimbul bunurilor dăruite, sumele întrebui obințate
la plata datoriilor sale. etc. (Comp. L. 70 $ 3, L.71 şi
72. Dig.
Lib.

2)

31, de Tegatis II. L.

Maread€.

III. 461.

Art. 896,

No.

54

Grenier.

30. Boissard.

şi 58

$ 8. Dig.

Lib.

36. Tit.

1.)

[. Observ. prelimin. 1 ter. Coin-Delisle.

Substii,

p.

3) Aubiy et Rau. VI Ş 694. p. 20, text şi 232.
nota 30. Arntz. IL. 1702.
Merlin. Quest. Substit. fideicom, $ 13, No.
3. (Tom. VIII. p. 90.)

DESPRE

SUBSTITUȚII

ŞI FIDEICOMISE.
— ART.

însă că totul atârnă de intenţia dispunătorului.
a constitui

pe

legatar

suveran

arbitru

803.

Dacă

al nevoilor

791

el a înţăles

sale

şi a scuti

facultatea de înstrăinare de ori ce control sau justificare, atunci
disposiţia, nu este o substituție fideicomisară, pentru că facultatea
absolută de a înstrăina esclude obligaţia de a păstra. Dacă, din
contra, intenţia testatorului a fost ca legatarul să nu poată înstrăina de cât la caz de necesitate constatată și justificată, disposiţia va, fi o substituție fideicomisară, pentru că, în asemene caz,
el este obligat a păstra bunurile, care remân afară din comerţ,

ceea ce este tocmai caracterul substituţiei fideicomisare.
Remâne

acum

să cercetăm

care

sunt

în

siduo drepturile

primului gratificat însărcinat

moartea

ce va

sa, ceea

remânea din bunurile

Inainte de toate, se vor esamina
dispunătorul

a permis

și de a consimți

toate

putea

cu

să

testament.
rindu'i

despue

Dacă

dreptul

Ce

trebue

celelalte
titlu.

de. a dispune

să decidem

nică prin

drepturile

Dacă, Primului gra-

oneros,

el nu va

donaţiune,

nici prin

la oprit numai

de a testa,

prin

vii,

acte

între

însă

în

ceasul

(Laurent.
când

confe-

gratificatul

XIV.

dispunător ul

în

482.
s'a Casul pană

fără nici o altă esplicaţie, sarcina de a TES- sta mărginit

titui ceea ce va remânea?
Nu mai
mene caz, gratificatul va, putea să

privinţa dreptului

sau legate?

fideicomisului.

acte cu titlu

gratuit

dispunătorul

a impune,

de re- Care sant in

a restitui, la Adeicomisul

gratificatului în primul ordin de a înstrăina

primul ordin va putea face o donaţiune.
Pand. Fr. Donations. IL. 10417.)
mărginit

de
dăruite

termenii

!)

fideicomisul

de a dispune

încape îndoială
dispue cu titlu

cu titlu

gratuit,

că, în ase-a impune prioneros.
In tat ga

cestiunea estede a restitui

însă controversată: unii, în adevăr, contestă legatarului dreptul de emânea. Pi
a dispune atât prin donaţiune cât şi prin testament, pentru că drep- vre o altă estul nelimitat de a dispune cu titlu gratuit ar fi în oposiţie cu Picate: Con-

intenția testatorului şi cu scopul ce el 'şi a propus când a făcut
un

fideicomis

de residuo.

el ar trebui să fie formal

Pentru

ca legatarul să aibă

conferit de testator.

acest drept,

2) Alţii recunose

legatarului dreptul de a dispune numai prin acte între vii, nu
însă şi prin testament. 5) In fine, în al treile sistem, care mi se
pare cel mai întemeiat, legatarul are dreptul absolut de a dispune
atât cu titlu oneros cât și cu titlu gratuit, prin urmare, atât prin

donaţiune cât, şi prin testament (Art. 480), pentru ca restricţiunile admise în această privință de legile Romane nu mai au ființă
în dreptul modern. *)
1)

Comp. Laurent. XIV. 478. Demolombe. XVIII. 139. Pand. Fr, Donations. Il. 10276. Cas. Fr. D. P. 60. 1. 224,
2) Laurent. XIV. 482. Comp. Cas. Fr. D. P. 64. 1. 468.
3) Toullier. D. III (partea 1) 29. Vedi şi Rpert. Dalloz. Substit. 73.
) Demolombe, XVIII. 136. Pand. Fr. Donations. II. 10417. Aubry et
Rau. VI $ 694, p. 20 nota 29, în fine.
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o

disposițiune pentru ca ea să constitue o substituție
fieicomisară. De
câte ori aceste caractere vor fi întrunite, esistă
substituție oprită,
chiar dacă actul ar fi fost făcut sub o condiţie,
afară de acea, care

consistă în supraveţuirea chiematului sau
substituitului, căci legea
nu distinge între substituţiile pure şi simpl
e şi acele condiționale,

(Vedi supră,

p. 707,

nota

2 ab înitio.)

III. Interpretarea

substituţiilor.

Am vEdut care sunt caracterele constituti
ve ale substituţiei
fideicomisare. Cu toate aceste, adese ori va
fi foarte greu de a
a se recunoaște și de a se distinge când
disposiţia întrunește sau
nu întruneşte elementele unei substituțiuni
oprite. Fiind vorba de
inter
pretarea

voinței

dăruitorului

sau

testatorului, judec

ătorii vor
ținea mai cu samă socoteală, de termenii
disposiţiunei, combinând
la nevoe între ele diferitele părți care
o cumpun.!) La caz de
îndoială, judecătorii vor admite mat degra
bă validitatea, de cât nulitatea ei, în baza, principiului: înterpreta
ndus est actus potius
ut valeat quam ut pereat. *) (L.13. Dig. Lib.
34. Tit. 5.) (Art. 978.)
Soluția admisă în dreptul actual este deci
diametralmente 0pusă, acelei care se admitea altă, dată,
căci, atât în dreptul Roman cât şi în dreptul nostru anterior, subst
ituţiile fiind nu numai admise, dar încă, favorisate, pentru
că ele eran mijlocul cel
mai bun de a păstra splendoarea numelui
și averele în familie
(vedi sapră, p. 696), judecătorii erau şi
trebueau neapărat să fie
foarte dispuşi a recunoaște unei disposițiu
ni caracterul substituPNI
) Cas. Fr. D. P. 86. 1. 9.— Judecătorii chiemați
a se pronunţa asupra anulărei unei disposiţiuni din causa
unei substituţii fideicomisare au deci dreptul și datoria de a esamina
şi de a cerceta

m

—

care a fost adevărata, intenţiunea dispunătorului.

Curtea Limogeş şi
Cas. Fr, D. P. 87.2. 78. D. P. 89.1, 62—63.
Comp.
.și D. P. 93.
1. 575. Laurent. XIV. 490 urm. Pand. Pr, 10289
. (Veţişi p. 724.)

Vedi supră, p. 493, text şi nota 4 și p. 690.
Comp. Art. 978 C. C.
și Art. 736 din codul Calimach, unde se
dice că: „în cele îngăimate, înțălegerea cuvintelor trebue a se
tălmăci spre bunătate.“
Vedi B. Lacantinerie. II. 685. Thiry. II.
286. Demol. XVIII. 157.
Arntz. ÎL. 1704. $. Lescot. 1. 81. Laurent,
XIV. 488. Troplong. 1.
117. Duranton. VIII. 43 și 70. Marcade.
III. 469. Aubry et Rau.
VI. $ 694, p. 25,

text şi nota 40. Pand. Fr. 11. 10207
și 10286.
Comp. D.P.66.1.38. D.p. 69. 2. 227.
D.P.75. 1. 485. D.P.76.
1. 207. D. P. 82.2. 4 D.p. 86. 1.
289. D. P. 89. 1.62. D.P.
93. 1.

117 și 2. 284, 285. Pand. Period. 93. 1. 205. Veţi
şi supră,
p. 494, nota 1. Tot în acest sens este şi jurisprude
nţa Românească.

Vedi

Dreptul

pe 1876, No. 33. Dreptul pe 1887, No.
40, p. 317
Şi No. 67, p. 536. Dreptul pe 1891. No. 26,
p. 204, ultimul considerent. Dreptul pe 1892, No.
35,
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țiunei fideicomisare, pentru a face astfel ca voinţa, testato
rului
să'și producă efectele sale şi să poată fi esecutată.!)
Astăzi,
substituţiile fiind oprite, o asemene interpretare nw'şi
ar mai

atinge

scopul,

pentru

că

ea

ar tinde

tocmai la nimicirea,

defunctului. (Toullier D. III, partea I, 25, în fine.)
Cestiunea interpretărei substituțiilor ne aduce a vorbi

voinţei

des-

pre ceea ce altă dată se numeao substituție compen
dioasă, adecă,
despre disposiţia care putea fi privită fie ca o substituție
vulgară (Art.

804), fie cao substituție fideicomisară (Art. 803), gaiu sul
compendio verborum plures continent suâstitutiones. (Troplong.
I. 119.)

In dreptul anterior, o asemene disposiţie se interpreta
în sensul

unei substituţii fideicomisare,
Vădute
trebue

mici

pentru

cu favoare. Astăzi, substituţiile
să se admită principiul contrar,

voinţa

testatorului.

Astfel,

că

aceste

substituţii

erau

fiideicomisare fiind oprite,
pentru că altfel sar ni-

dacă testatorul a. dis:

„las toată

averea mea lui A,ear în caz de moarte, o las copiilor
sei“, asemene
disposiţie trebue, în lipsă de o întenție contrarie a
testatorului,
să fie interpretată în sensul unei substituţii vulgare,
adecă că tes-

tatorul ar fi înțăles a, institui pe copiii lui A, numai pentru
casul când acesta ar fi murit înaintea lui (Art. 804), ear nu
în sensul unei substituții fideicomisare, adecă că testatorul ar fi
înțăles
a lăsa

bunurile

sale

lui A

cu sarcina

ca

el să le păstreze

timpul vieţei sale și să le remită, la moartea
supraveţui. *) (Art. 803.)
„Tot

ca

substituție

în tot

sa, copiilor care ar

vulgară

ar trebui

să

sători, o las lui B, căci probabil

testatorul

a înțăles

fie cousiderată,

în

lipsă de intenţie contrarie a testatorului, şi disposiţia prin care
el
ar fi dis: „las toată averea mea iui A, car dacă el nu se vacăprin

această,

clausă, ca A să nu se căsătorească în timpul cât va trăi el, testatorul.3)
1)

„În

ambiguo

tamen

fideicommissuni.“

magis

de successione sensum dico, ne intercidat

(L. 16, în fine. Dig. Lib. 36. Tit, 1.) Vei

și 1.

64, în fine. Dig. Lib. 31, de legatis HI, unde se dice:
„Zi enim
în causa fideicommissi, ulcungue precăria volunias guerere
tur, con-

jectura potuit admitti.“

Comp. L. 7. Cod. Lib. 6. Tit. 42, de fidei-

commissis și L. 95. Dig. Lib. 32, de legatis III.
Așa dar, pe când în dreptul anterior, substituţiile
conjecturale,
adecă întemeiate pe simple presumțiuni care resulţtau
din inter-

pretarea voinței testatorului, erau admise, ele nu mai sunt
admise
astăzi, și elementele substituţiei oprite nu vor mai putea
să resulte de cât din clausele actului care o cuprinde. Comp. Laurent
.

XIV.

*)

486.

Demolombe. XVIII.

158,

159.

Pand.

161

urm.

Duranton.

Fr. IL. 10284

urm.

Duranton. VUl. 69. Toullier. D. III. (partea [) 25.
B. Lacantinerie. II. 685. Demante. 1V. 14 bis. Laurent. XIV.
429,

431,

490

urm.

Demol.

XVIII.

VIII,

42, 43.

Troplong. I. 114, 119 urm. Pand. Fr. [[. 10289. Aubry et Rau.
VI $ 6834, p. 26. Comp. Curtea, din Montpellier. D. P. 80. 2. 115.

3) B. Lacantinerie. IL. 685. Demolombe. XVIII. 162, Aubry et Rau. Vl
$ 694,

p. 27.

Substituții
compendi-

oase.
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Dacă însă testatorul a înțăles ca legatarul instituit în primul ordin să nu se căsătorească nu numai în timpul vieţei sale,
adecă a testatorului, ci și în urma morței sale, atunci disposiţia

ar fi o substituție fideicomisară. (Demolombe.

XVIII.

162.)

Cu alte cuvinte, judecătorii ar putea şi în asemene caz să
vadă în disposiţie o substituție fideicomisară şi s'o anuleze, dacă
din diferitele clause ale testamentului, ear nu numai din presumțiuni, ar resulta că testatorul a înțălesa face un act nul, căci un
act nu poate nici întrun caz să fie înterpretat în contra voinței
aceluia de la care el emană. !)
Clausa prin
Cât pentru clausele care se întâlnesc adese ori în actele de

Su rfitese ultimă voință în următoarea cuprindere:

averea sa wear

dacă el va muri

„las averea mea, lui A,

fără copii, o las lui B,“ ele au fost, după îm-

nuia,ear dacă preiurări, considerate când ca substituții vulgare, când ca substi-

avea copii,a)- tuţii fideicomisare, pentru că, dacă testatorul

a înţăles ca institui-

arate tul în primul ordin să moară înaintea lui, adecă înainte de a fi
tare.

luat averea, substituția este vulgară, pe când din contra, ea este
fideicomisară, dacă testato
a rul
ințăles ca, sustituitul să moară după
densul şi în urma primirei averei legate, fiind că, în asemenea
caz, esistă doi gratificaţi cu o ordină succesivă. 2) Regula de interpretare în această privinţă este foarte simplă: judecătorii vor
aprecia, care interpretare se apropie mai mult de termenii actului şi de intenţia testatorului, menţinând disposiția ca substituție
vulgară numai la caz de mare îndoială. 2)

Clausa prin
testatorul ar lăsa OTi

care

cerea sacra când
acestuia.

pe

Clausa „las averea mea lui A și copiilor sei“ cele mai multe
sp:
o.
ap
Va constitui o substituție: vulgară,Y afară de casul, bine
înțăles,

din testament

copii

în lipsa

ar resulta

tatălui

că

testatorul

lor, ci ca tatăl,

n'a

voit a chiema

la moartea

lui,

să le

transmită lor averea legată. 2)
Ce trebue să decidem în privinţa clausei prin care dăruitorul sau testatorul ar fi dis: „las averea me lui A și copiilor sei
care se vor naşte 2* Respunsul este foarte simplu.
„Fie că asemene disposiţie a fost făcută prin dar între vii,
fie prin testament, ea este validă, ca disposiţie conjunctivă (vedi

supră, p. 713), atât în privinţa tatălui cât și a copiilor născuţi sau

macar

concepuți

în momentul

facerei darului.

Cât pentru copiii

') Laurent. XIV. 490. Pand. Fr. IL. 10289. Vedi și supră, p. 722, nota 1.

*)

Vegi în sensul întăi: D. P. 80. 2. 115. D. P. 46. 2. 148. Râpert.
Dalloz. Substit. 219, p. 86, nota 1. Pană. Fr. Il. 10293 urm. Tro-

plong.

Î. 123;—ear

în sensul

246. D, P. 76. 1. 197. Pand.

Rau.

3)
*)

VI

$ 694,

p. 26,

text

al doile,

vedi

Fr. IL. 10300
şi nota

44.

D. P.

urm.

82.

1.

30 și

Comp. Aubry et
:

Laurent. XIV. 492 urm. Comp. Cas. Fr. D. P. 64. 1. 213.
Comp. Pand. Fr. Il. 10308. Troplong. 1. 112. Merlin. Quest. Substit.
fideicom. $ 3. (Tom. VIII p. 6 urm.
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nenăscuţi
va

sau neconcepuţi

produce

efectele

sale

încă în
de

acest moment,

cât în privinţa
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disposiţia

tatălui,

nu'și

ea neavând

fiinţă în privinţa copiilor. !) (Art. 898.)
Cât pentru clausa prin care sar fi dis: „instituese moșteni-

tor

pe

A,

rar după

dânsul, pe

copiii sei“,

ea n'ar

mai

constitui

astăzi o substituție fideicomisară, după cum era altă dată, ci o
substituție vulgară, dacă, bine înţăles, testatorul ar fi voit a iîn-

stitui pe copii în lipsa părintelui lor, care ar fi murit înainte de
a primi averea, legată, ear nu după ce părintele a primit averea,
căci, în asemene caz, ar esista o îndoită disposiţiune, și prin urmare,
o substituție tideicomisară. (Pand. Fr. IL. 10312. Troplong. |. 114.)
Tot ca o substituție vulgară ar trebui, în lipsă de intenţie
contrarie, să fie considerată, și clausa prin care testatorul ar fi

dis: „las lui A cutare parte din averea mea reversibilă asupra,
capului femeei sale şi a copiilor sei.“?)
In fine, se poate întâmpla ca o disposiţie să fie atacată ca
cuprindend o substituție fideicomisară, și în realitate ea să nu constituească de cât un drept de sporire sau mai bine dis o nescă-

dere
689,

între colegatarii aceluiaș lucru. (Art. 829.) (Vegi sură p.
690.) Tribunalele vor aprecia, în asemene caz care a putut

fi intenţia testatorului (Pand. Fr. Il. 10330 urm.)
Din cele mai sus espuse n'ar trebui însă să conchidem că Casurile în
chestiunea de a se ști dacă o disposiţie întruneşte sau nu canuc-care decisiile

terele unei substituţiuni fideicomisare ar fi o chestie pură de fapt se fond sunt
și de

interpretare

a

voinţei

dispunătorului

lasată

la

suverana trolului cur-

apreciare a instanțelor de fond, căci, aceasta fiind o chestiun
e de eee
drept, judecătorul care ar menținea o disposițiune, cu toate că
ea ar întruni toate caracterele constitutive a unei substituții fideicomisare, sau care ar anula o disposiţie ca, cuprindătoare de
substituție, cu toate că ea ar fi lipsită de toate sau de unul macar din elementele sale constitutive, ar face o greşită aplicare a
Art. 803, supusă în genere controlului curţei de casaţie. *)
Dar,

dacă

interpretând

clausele

unei

disposițiuni

care

în Casurile în

realitate se putea lua în mai multe sensuri, judecătorii ar fi decis pare te isiile

că asemene

disposiţiune

nu cuprinde

o

substituție

fideicomisară, fond seapă de

ci o substituție vulgară (Art. 804), sau un legat conjunctiv cu So
cputrolul
drept de sporire pentru colegatari, sau două legate deosebite de
me.
usufruct ori de nuda proprietate (Art. 805), sau în fine, ori ce
altă disposiție antorisată de lege, decisia lor ar fi suverană şi n'ar
') Pand.
2)
5

Fr. [l. 10310, 10311.

Demolombe.

XVIII.

164. Troplong.

113.—Vedi însă Curtea din Lyon şi Cas. F. D. P. 56.1. 401.

1.

Curtea din Paris. Rpert. Dalloz. Substit. 106. Pand. Fr. 11. 10313.
Aubry et Rau. VI $ 694, p. 29. Demolombe. XVIII. 17]. Comp.

Cas.

Fr. D. P. 52.

1.48.

D. P. 66.1.

şi D. P. 86. 2. 9, în notă.

38.

D.P.69.1.

254.

Vedi
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cădea sub controlul curţei de casaţie, soluţie care ar fi admisibilă
şi în ipoteza inversă, adecă în caz când judecătorii fondului,
suverani apreciatori ai faptelor, ar fi decis că disposiția ar con-

stitui o substituție fideicomisară.

?)

Cu alte cuvinte, decisia instanţelor de fond scapă de censura, curței de casaţie, dacă interpretarea dată nu este formal desminţită prin însuși termenii testamentului. 2)
Dreptul care aparţine instanţelor de fond de a interpreta

Instanțele de
fond nu pot
denatura cla- clausele

usele disposi-natura
țiunei.

obscure

ale

aceste

disposiţiuni

care

testamentului

nu

le

autorisă

însă

de

a

de-

clause și de ale înlocui întrun mod arbitrar prin
nu

figurează

în act,

căcă, în

asemene caz, Curtea

de casaţie ar putea să îndrepte și să restabilească, fie după termenii actului, fie după elementele constitutive ale însăşi disposiţiunei, adevăratul caracter al acestei disposițiuni. )

IV.

Efectele

oprirei

substituţiunilor
dovedirea

fideicomisare

şi

lor.

Legiuitorul actual fiind mai scrupulos și mai sever de cât
acel revoluţionar de la 1792, nu se mulțămeşte a opri substituțiile fideicomisare, ci voind a asigura eficacitatea acestei proibi-

țiuni,

anulează

nu

numai

adecă substituţiunea, ci

Motivele

a-

nulărei insti-

tuţiei.

sarcina

de

a

păstra

şi

de

a

renite,

și instituțiunea făcută în folosul primului

gratificat, tam gquoad institutum, quam guoad, substitutum.
Motivele acestei. disposiţinni care, precum se esprimă Coin-

Delisle, au de scop tăerea răului de la rădăcină, sunt lesne de priceput: 1” In adevăr, anularea, substituţiei, fără acea a instituţ
ii, ar fi

atribuit instituitului, în contra voinţei dispunătorului, proprietatea
definitivă a bunurilor

> 9
dăruite sau legate, pe când el n'a voit săi
confere

de cât o proprietate vremelnică (vegi supră, p. 707); 20prin
această jumătate de măsură admisă atât de legea revoluţionară
de
la 1792 (vedi supră, p. 697, nota 2) cât şi de Art. 900
din
codul Italian, s'ar fi compromis din capul locului resultat
ul proi-

')

Aubry

et Rau,

Demolombe.

loco supră cit.

In acest

sens trebue
să înțălegem numeroasele decisiuni pronunțate de Curtea
noastră
supremă care pun în princip că interpretarea, intenţi
unei testatovului dedusă de instanţele de fond din esaminarea şi apropi
erea
clauselor unui testament aparține acestor instanţe
și scapă de
controlul curței de casaţie. Vedi Bulet., Cas. Sa [ (anul
1870) p.
210. Bulet. Cas.

(1877) p. 295. Bulet. Cas, (1881) p. 761. Dreptul
pe 1881, No. 88. Dreptul pe 1882, No. 44. Bulet,
Cas. Sa 1 (1884)
p. 899.
2

pe

1892,

Dreptul pe 1887, No. 64. Dreptul pe 1888, No. 50. Dreptul
No. 32,

Cas. Rom, Dreptul pe 1887, No. 64. Cas. Fr,
D. P. 76. 1. 254.:
Cas. Fr. D. P. 89. 1.11 și Râpert. Dalloz.
Substit. 203, p. 80,
nota 2. Demolombe. XVIII. 171, în fine.
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biţiunei, pentru că mulţi ar fi făcut disposiţiuni cu sarcina de a
păstra și a remite, nădăjduind că instituitul va esecuta sarcina
considerând ca o datorie de conștiință respectarea și esecutarea,
voinţei dispunătorului. In fine, se mai poate invoca ca motiv şi
imposibilitatea de a se divide cele două liberalităţi, între care
esistă un fel de indivisibilitate, fără a se interverti voinţa testătorului.!)
Cel mai bun mijloc de a face ca oprirea substituțiilor

să'şi producă

efectul

aşteptat

era deci

de

a anula

disposi-

țiunea în întregimea, ei, ceea ce legiuitorul.a şi făcut. 2)
Din cele mai sus espuse resultă că atât instituţia cât şi sub-

stituţia, fideicomisară ar trebui să fie anulate astăzi,

Anularea

cu toate că Substituții fă-

testamentul ar fi fost făcut sub legea veche, unde
erau nu numai permise, dar încă vădute ca favoare,

substituţiile
dacă moşte-

gea, veche.

nirea sa deschis sub legea nouă. 3)
Regula Ari. 803, care anulează întreaga disposiţiune, nu este Casul când
însă aplicabilă de câte ori moștenitorul ab intestat al despună- "ester tou,
torului joacă un rol în substituție fie ca grevat, fie ca substituit,sau substituit.
pentru că legiuitorul n'a conferit, cu titlu de sancţiune, unui moş-

tenitor

mai

depărtat

dreptul

de

a cere

şi de

a se folosi

de be-

donatarului,

a ere-

neficiul nulităţei. In adevăr, dacă el este grevat, el va lua bunurile din moştenirea autorului seu, cu toate că el va fi liberat
de sarcina de a remite altuia. Dacă el joacă rolul de substituit,
nulitatea disposiţiunei îl va face să primească imediat bunurile
substituite, in calitatea. sa de moștenitor legitim; de aceea, Art.
803

nu

pronunță

nulitatea

de cât în privința

delui numit sau a legatarului,
rului ab întestat. *)
Proibiţiunea edictată de
nu

poate

fi restrânsă în

ear nu

şi în privința

Art. 803

aplicațiunea

fiind

foarte

sa, după

cum

No.

p.

moștenitoriguroasă,

ea nu

poate

')

Comp.

2)

Baudiy-Lacantinerie. IL. 686, în medio.
.
Comp. Thiry. II. 287. B. Lacantinerie. II. 686. Pand. Fr. II. 10543.
Laurent. XIV. 506. Demol. XVIII. 173, 174. Troplong. I. 164. Ber-

tauld.
5)

Cas. Rom.

Quest.

Dreptul

de code

pe

1881,

Napoleon. 1. 450

lier D. [Il (partea I) 13. Demante.
Curtea

din București.

Dreptul

pe

88,

urm.

724,

colona

2,

Arntz, IÎ. 1705. Toul-

1V. 7. Acollas. II. p. 620.
1884,

No.

69. Dreptul

pe 1886,

No. 14. Dreptul pe 1887, No. 11. Comp. Cas. Rom. Bulet. Sal
(1880) p. 104 și Cas. Fr. D. P. 58. 1. 308. Vegi și Tom. 1, partea I, p. 42, text și nota 1. — Substituţia va fi însă validată, dacă

moștenirea s'a deschis sub legea veche. 'Trib. Suceava, sub președ.

d-lui Flaișlen. Dreptul pe 1890, No. 27. Aceasta nu este de cât
aplicaţiunea principiulul nestrămutat că moştenirile se regulează
după legea care e în vigoare în momentul deschiderei lor. Vegi
Tom. Î, partea Ip. 42 şi Tom. III, p. 226, nota 1. Comp. C. București.
Dreptul (1893) No. 26 și Cas. Rom. Bulet. S. unite (1877),p. 441.

*) Pand. Fr. Donations. Il. 10544. Demolombe. XVIII. 175. Demante.
1V.

10 bis

I. Bertauld.

Op. est. 1. 456.

,

|
47

CODUL

728

CIVIL. — CARTEA

fi întinsă

în afară

II.—TIT, 11, — CAP. V.— S-a VIII.— ARE. 803.

de limitele sale.

Legiuitorul

devăr numai disposiţia afectată de substituție

anulând

fideicomisară,

în

â-

dis-

posiția care n'ar fi infectată de acest viciii ar remânea în picioare,
Astfel, de esemplu, dacă aș fi instituit pe A legatar universal, 0bligându' a păstra și a remite, la moartea, lui, casa mea din laşi
lui B, disposiţia universală nu este nulă, pentru că nu este afectată de substituție.
Substituţia ne având de obiect în specie de
cât casa mea din Iași, disposiţia făcută în această privință, atât
lui A cât și lui B este lovită de nulitate, și casa mea din Iași
va aparținea moștenitorilor mei ab intestat. Cât pentru instituția,
universală

Casul în care
instituţia ar
fi fost făcută
prin un testament şi sub-

stituţia prin Stituţia
altul,

făcută

în

favoarea

lui A,

ea

remâne

în picioare

pen-

tru toată celaltă avere. Utile per inutile non viliatur.!) (L. 1,$ 5.
Dig. Lib. 45. Tit. 1)
Sar putea întâmpla
ca instituţia să fie făcută prin un testament și substituţia prin altul, şi în asemene caz, nu mai remâne îndoeală că întreaga, disposiţie va fi nulă (adecă atât incât

și substituţia),

dacă

în spiritul

dispunătorului

ambele

testamente nn formează de cât un singur act indivisibil.
Dacă,
însă din împrejurări ar resulta că testatorul n'a înțăles a revoca

testamentul

anterior

prin

acel

posterior

care

cuprinde substituția,

instituţia prevădută în primul testament va remânea în picioare,
și numai substituţia prevădută în al doile testament va fi nulă.2
Instituţia făcută prin primul testament ar remânea de asemenea validă, dacă al doile testament care cuprinde substituția ar
1)

Thiry, II. 287. Pand. Pe. Il. 10547 urm. Troplong. I. 165, 166.
Demol. XVIII. 179. Laurent. XIV. 507 urm. Aubyy et Rau. VI $
694, p. 30. Duranton. VIII. 91. 'Toullier. D. III (partea ]) 14. Arntz.

Il. 1706.

Comp.

Cas.

Fr.

D. P.

63.1.43.D.

P.

74.

1.354.

D.P.

91, 1. 294.
— Vedi însă Marcade. III. 471.
Aceeaşi soluţie ar fi fără nici o îndoeală, aplicabilă și în casul
când testamentul sau donaţiunea, în loc de a cuprinde o singură
disposiţiune din care o parte numai era grevată de substituție,
ar cuprinde mai multe disposiţii din care unele ar fi grevate de
substituţii, ear altele nesupuse sarcinei de a păstra şi de a remite.
Astfel, dacă aș fi instituit pe A legatarul meu universal cu obligaţia de a păstra și de a remite, la moartea lui, universalitatea
bunurilor lui B, făcând în acelaş timp un legat particular iui C,
nulitatea legatului universal făcut lui A şi lui B n'ar atrage nulitatea legatului particular făcut lui C, pentru că ambele dispo-

siții sunt independente

una

de alta, ca şi cum

ele ar

fi prevădute

în două testamente deosebite. B. Lacantinerie. IL. 688. Demol.
XVIII. 178. Laurent. XIV. il. Troplong. I. 164. Marcad6, Arntz.
Aubry et Rau etc. loco supră cit. Comp. Curtea din Caen. D. P.
49. 2. 84 și Curtea din Iaşi. Dreptul pe 1881, No. 80.
*) Arntz. II. 1706. Laurent. XIV. 512. Demol. XVIII. 177. Aubry et
Rau. VI $ 694 3% ab initio, p. 29. Cas. Fr. Pand. Pâriod. 1893. 1.70.

5)

Comp.

Laurent.

din Rouen.

XIV.

512.

Pand.

D. P. 71. 2. 248.

Fr,

Donations.

Il. 10558. Curtea

-
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că al doilea testa-

se consideră ca cum n'ar fi avut nică odată ființă. !

La

caz

de substituție

făcută

prin

testament,

se poate întâm- Casul când

pla ca una din cele două liberalităţi să devie caducă prin moartea una, din cele

instituitului

sau

a substituitului

întâmplată

în timpul

vieţei tes-lităţi este ca-

tatorului, în care caz nu mai esistă substituție, fiind că nu mai este

de

cât o singură liberalitate.

intea testatorului,
cioare, ca una ce
plat ca instituitul
ind independentă
Tot

astfel, în

In

caz

de a muri

ducă

substituitul îna-

substituția cade, ear instituţia remâne în pieste valabilă prin ea însăşi.
Dacă sa întâmsă fi murit înaintea testatorului, substituţia, fide instituţie, va subsista ca liberalitate directă?)
caz

de

substituție

condițională

(sapră, p. 707 Neindeplini-

nota 2), instituţia va fi validă, dacă se ştie încă din timpul vie= see pala

ţei testatorului că condiţia

sub care substituţia a fost făcută nu vieţei testa.

se mai poate îndeplini. In adevăr, disposiţiunea neesistând de cât ggl:

la moartea

testatorulut,

la această,

epocă

a doua

liberalitate

nu

mal are fiinţă, fiind că condiţia sub care ea a fost făcută nu se

mai poate implini. 3)

Dacă însă causa de caducitate, în loc de a se
pay
na
> 3
timpul vieţei
testatorului,A precum am presupus
pănă
produs în urma morței sale, caducitatea care ar face
liberalităţi să remâe fără efecte nu poate să facă ca

produce în Casul în care
acum, Sa"a s'acaducitatea
produs în
ca una din urma morței
celaltă să testatorulai.

remâe validă. Astfel, în caz de moartea testatorului înaintea instituitului și a substituitului, renunțarea unuia sau altuia la liberalitatea sa w'ar putea să aibă de efect validarea celeilalte liberalități, pentru că atât instituția cât și substituția sunt lovite de
o nulitate radicală, sau mai bine dis sunt inesistente, în cât nici
instituitul nic! substituitul nu mai au la ce renunța.:)
1)

Laurent. XIV. 513. Demol. XVIII. 182. Pand. Fr. Il. 10564. Cestiunea pare a fi îndoelnică când instituţia este nulă și substituția
validă, însă se admite, cu toate aceste, că, în caz de nulitate a
instituţiei, substituţia se consideră ca o liberalitate directă, pentru că nulitatea unia din disposiţiani nu poate să atragă nulitatea
celeilalte. Laurent, Demolombe, loco cit. Aubry et Rau. VI $ 694,

2)

Laurent. XIV. 514. Demol. XVIII. 184. Aubry et Rau. VI 8 694
p 31. Duranton. IX. 549. S. Lescot. [. 66. Pând. Fr. Donations. Il.

p.

31, nota

10566.

Comp.

58.

D. P.

70. 2.215.

D.P.73.1.

55.

2) Pand. Fr. IL. 10569. Laurent. XIV. 515. C. Amiens și Cas. Fr. D.
*)

p. 55. 2.1 şi D. P. 55. 1. 229
— Contră.
.
Bertauld. Quest. pratiques de code Napolton 1. 364 urm. Maread6. II. 466.
Laurent. XIV. 516. Demol. XVIII. 185. Pand. Fe.Il. 10571. Aubry

et Rau,

VI $ 694,

p. 31,text

și nota

60.— Cât pentru

renunțarea

ce instituitul sau substituitul ar face în timpul vieţei testatorului,
ea ar fi nulă,

ca una

ce ar cuprinde

un

pact

succesoral

oprit

de

lege, asupra căruia vedi Tom. III, p. 362 urm. Laurent. XIV. 516.
Aceste pacte erau oprite și sub codul Caragea. 'Trib. Dolj, sub președ.
D-lui M. Măinescu. Dreptul pe 1893, No. 60.
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Caducitatea unia

HI.—TIT.

[1.— CAP.

din liberalităţi

V.—S-a,

VIII.— ART.

produsă în

timpul

803,

vieţei

testatorului prin moartea instituitului sau substituitului face din
contra, ca ceialtă liberalitate să remâe validă, pentru că dispo-

siția nefiind încă deschisă,

de oare ce presupunem că testatorul

se găsește încă în viaţă, nu esistă, substituție, și nici nu poate
să esiste tocmai din causa morţei unui din gratificaţi întâmplată

în timpul vieţei testatorului. (Laurent.

XIV.

316.)

Legiuitorul oprind substituţiile pentru consideraţii de-ordine
Dispunătorul publică (vedi supra, p. 698, text și nota 2), dispunătorul n'ar punu poate să tea să nimicească prin o clausă penală în mânele moștenitorilor
prin
o clausă sei dreptul de a cere anularea unei substituţii fideicomisăre făpa cena Cută de dănsul. 1) „emo cavere potest ne leges în suo testamento
mului de a locum habeant.* (L. 55. Dig. Lib. 30, de legatis L) (Comp. şi
ae
Art. 1067.) Astfel, ar fi nulă clausa prin care testatorul ar-fi
„dis: dacă moştenitorii mei vor ataca testamentul meu şi”l vor anula

ca făcut în

violarea

Art.

803, las în

asemenea

caz toată

a-

verea mea lui A...“
|
Nimic n'ar împedica însă pe dispunător de a prevedea, pentru casul în care disposiţia sa ar fi atacată și anulată, în baza
Art. 803, ca donaţiunea sau legatul făcut în primul ordin săi

- producă efectele sale ca. o liberalitate pură
mului gratificat, fără nici o sarcină, sau ca

şi simplă făcută pridonaţiunea ori lega-

tul făcut în al doilea ordin să fie menţinut ca liberalitate directă,

instituţiunea, fiind ştearsă cu desevârșire. In adevăr, prin asemene
clausă, dispunttorul, departe de a voi să asigure esecutarea uni disposiţiuni male, a manifestat din contra, voința dea se conforma legei, şi deşi, în asemene caz, moștenitorii dispunătorului
nau interes de a ataca substituţia, totuşi acest interes aparţine
grevatului sau instituitului pentru a face să se anuleze sarcina
de a conserva şi de a remite spre a putea păstra
liberalitatea
pentru tot-deauna. 2)
Persoanele care
substituţiune

„Dreptul

pot ataca o disposiţie pentru causă de
fideicomisară şi care se folosese de această nulitate.

de a cere nulitatea unei

o substituție fideicomisară aparţine,
1)

disposițiuni ca cuprindând

în genere, moștenitorului ab

B. Dacantinerie. II. 689. Arntz. IL. 1707. Pand. Fr. IL. 10572.
Demol. XVIII. 187. Troplonz. L. 265. Aubry et Rau. VI $ 694, p.
32. Mass6-Verg€. III. p. 188, nota 28. Comp. Curtea din Nancy şi
Paris. D. P. 72. 2. 164. D. P. 76. 2. 8.
*) Pand. Fr. IL. 10574. Mass6-Vergă, LII Ş 465, în fine, p. 188. Arntz.
IL. 1707. Thiry. II. 288. Laurent. XIV. 517. B. Lacantinerie. LL.
689. Demol. XVIII. 188. Mareade. III. 467. Coin-Delisle. Art. 896,
No. 51. Comp. Cas. Fr. D. P. 66. 1. 37 și Pand. Chron. II (anii
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intestat, singur

chiemat

nitorul

legitim

va putea

numai

contra legatarului cu titlu particular

titlu universal, dar

chiar

.
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a se folosi de această nulitate. ') - Moştesă

provoace

şi în contra

anularea,

disposițiunei

şi contra

nu

acelui cu ..

unui legatar universal, când *

însuşi acest legat va fi grevat de substituţie.?)
|
Această soluţie nu sufere nici o dificultate pentru casul când
obligaţia de a păstra şi de a remite e privitoare la universalitatea

întreagă.

Astfel, dacă testatorul

legatarul

meu universal,

ar

fi dis:

cu obligaţie de

„instituesc

a păstra

toate

pe

A

bunurile

care compun moștenirea mea şi de ale restitui, la moartea lui,
lui B, dacă acesta îi supraveţueşte,“ asemene disposiţie ar. fi nulă
atât în privința lui A, instituitul, cât şi în privinţa lui B, sub-

stituitul, şi toată averea testatorului se va lua de moştenitorii
sei ab intestat. Asupra acestui punct toți autorii sunt de acord.
(Demolombe. XVIII. 190.)
|
Moştenitorii legitimi ai dispunătorului sunt acei care, în
princip, se folosesc de nulitatea, substituței, pentru că legiuitorul
declarând disposiţia nulă chiar în privința donatarului, a eredeluă numit sau a legatarului, este evident că asemene nulitate nu
poate folosi acelora contra cărora ea a fost înființată. (BaudryLacantinerie.

II. 690.)

Moștenitorii legitimi se vor folosi

nu numai
dar chiar
sal ar fi
sul când
.
.
obligaţie
şi de a o
în adevăr

de nulitatea

substituţiei

privinţa eredelui numit sau legatarului universal. *)
1830—1844) 1.
VI $ 694, 3" p.
judiciaire (1866)
1) Pentru a putea

stituție

înceteze

3)

minat. Con-

100.— Contră. Duranton. VIII. 94. Aubry et Rau.
32, text și nota 61. Albârie Allarad. Belgique
Tom. 24, No. 8. Comp. Cas. Fr. D. P. 63. 1. 43.
cere nulitatea unui testament cuprindând o sub-

fideicomisară

trebue a avea

deti o vocaţiune

nire, Prin urmare, moartea grevatului sau instituitului

2)

Nulitatea

când sarcina se va aplica la universalitatea întreagă, est tațu fo
când obligaţia de restituire impusă legatarului univer- tenitorilor ab
relativă la un obiect determinat, precum, de ex., în ca- cală tău
testatorul ar fi gis:
„las toată averea mea lui A, cuţia de restia
4
.
.
3
tuire impusă
de a păstra în tot timpul vieţei sale moșia. me cutare regataruluiu
remite, la moartea lui, lui B.“
Textul Art. 803 este piversal ar fi
formal când declară asemene disposițiune nulă chiar în ceia ada

vocaţiunea

sa, creditorii lui nu mai

pot propune

testamentului. Tribun. Ilfov. Dreptul pe 1885, No. 36.

la moște-

făcând

să

nulitatea

Pand. Fr. Il. 10579. Comp. Demol. XVIII. 190. Cas. Fr. D. P.74.

1. 354 şi Pand. Chron. Tom. IV (anii 1860—1869) 1. p. 107, nota a.
„Având în vedere, dice Curtea noastră supremă, în procesul de
anulare

a testamentului

defunctei

C.

Stârcea-Văleanu,

că,

dacă

este esact, pe de o parte, că nulitatea şi caducitatea, legatelor particulare folosește numai legatarului universal, cu esclusiunea MOȘtenitorului ab intestat, de oare ce obiectele acestor legate fac

parte din universalitatea bunurilor care este devolută legatarului
universal (Art. 888), este evident de altă parte că acest princip

troversă,
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Dar, dacă

această

HI.—TIT.

cestiune

11.—CAP.

este

V.—S-a VIIL—ART.

803,

controversată, se admite însă

nulitatea
sub-în genere că, dacă defunctul a instituit un legatar universal, făstituţii foloseşte legatarului universal.

încetează de a fi aplicabil, când legea, bazată pe un interes de
ordine publică, declară o disposiţiune particulară nulă chiar în privirea legatarului universal; că Art. 803 pronunța espres nulitatea
disposițiunilor cu sarcina de a conserva şi a remite atât în pri-

virea eredelui numit, cât și în privirea celui de al treile în folosul
căruia eredele

numit

e însărcinat a conserva și a remite;

că,

în

fața textului clar al Art. 803, care pronunță această dublă nulitate,

fără să deosebească

dacă

legatarul

universal

este

obligat

a

con-

serva și a remite însuși universalitatea bunurilor, sau numai un
obiect particular al eredităței, în deşert se susține că, când legatarul universal este însărcinat a conserva şi a remite numai un
obiect particular al succesiunei, nulitatea care atinge titlul seu
particular nu isbeşte în același timp, în ceea ce priveşte acest,
obiect

particular,

și titlul

seu

universal;

asupra

vre

unui

că

această

distinețiune

nu are pentru dânsa nici textul legei, nici principiile de rațiune,
fiind din contra constant că clausa care regulează drepturile legatarului

universal

obiect

particular al eredităței,

departe de a constitui un titlu particular pentru legatarul universal,

nu

este de

cât

un

corolar,

o consecință

care singur îl învesteşte atât cu legatul

a

şi cu legatul fie-cărui obiect cuprins în
aceasta,

se mai

adaogă

cu deseverșire admiterea

rațiunea

ideei

că

titlului

eredităței

seu

universal,

ca atare,

ereditate ; că,

Art.

803,

legatarul

care

şi

universal

pe
ea

cât
lângă

esclude

poate

să

afacere,

şi

profite de nulitatea disposiţiunei, prin care i s'a impus sarcina de
a conserva şi a remite un obiect particular al eredităţei“ ete.
Dreptul pe 1881, No. 88, p. 724 urm. şi Bulet. Cas. Sa (1881)

p. 761.

Tot

în acest

sens

se

pronunțase,

în

aceeași

Curtea din Iași, Dreptul pe 1881, No. 80. Comp. C. din București.
Dreptul pe 1892, No. 4. Cas. Fr. şi C. Rouen, după tuimetere. D.
P. 63. 1. 43 și Pand. Chron. IV (1860—1869) 1. 107. D. P.74.1.
354. D. P. 64. 2. 219. D. P. 93. 2. p. 286, colona 1. Idem. Al.
Degr€. Dreptul pe 1882, No. 1, p. 4 urm şi No. 7, p. 55 urm.
Pand. Fr. Donations. IL. 10581. Laurent. XIV. 521. Aubry et Rau

(ediţia IV) $ 694, p. 372, text și nota 72. Petrescu. Test, p. 442
urm.— Contră.

Curtea

Labb6.

du palais

Journal

din Caen (decisie casată.) D. P. 61.2.
(anul

1863)

p.

225.

105.

B. Mouillard asupra

lui Grenier. 1. p. 181, nota b și p. 249 urm., nota e. Bertauld.
Quest. pratiques de code Napoleon 1. 478 urm. Demolombe. XVIII.
191. Idem. Gr. G. Păuceseu. Dreptul pe 1881, No.
88 şi Dreptul
pe 1882, No. 6. După aceste din urmă autorități, nu moştenitorii
legitimi s'ar folosi de nulitatea substituţii, când obligaţia de restatuire impusă legatarului universal ar fi un obiect determinat, ci
însuși legatarul universal. Atât Demolombe cât şi amicul meu Gr.

G. Păucescu sunt însă recusabili în specie, pentru că cel dintâi a
dat în acest sens o consultaţie (vedi D. P. 61. 2. 106,
în notă)
care cu bună samă

i-a fost plătită, ear cel de al doiie a pledat și
a perdut procesul în anularea testamentului defunctei C. Stârcea-

Văleanu. Trebue în adevăr să facem o mare deosebire
jurisconsultul care se pronunţă desinteresat şi acel care are între
un interes
vădit în causă.
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cend şi un legat particular afectat de o substituție fideicomisară,
nulitatea acestui legat va folosi legatarului universal, ear nu moştenitorului legitim.
Astfel, dacă testatorul ar fi dis: „las toate
bunurile mele lui A; las lui B moșia mea cutare, cu obligaţie de
a o restitui la moartea lui, lui C,“ nulitatea acestei ultime disposițiuni va folosi legatarului universal A (moștenitorul instituit),
ear

nu

moștenitorului

legitim,

pentru

că, legea

anulează

această,

în specie,

nulita-

disposiţiune În privința moștenitoriuluă instituit sau a legalaruluă,
ear nu în privința moștenitorului instituit si a legatarului în acelaşi

timp,

ceea

ce ar

fi neapărat

pentru

ca,

tea să folosească moștenitorului ab intestat. Această soluţie este
logică, pentru că moștenitorul iustituit nefiind în specie obligat

la nică o restituire, -disposiţia
(Baudry-Lacantinerie. II. 690,

nu poate
în fine.)

fi

nulă

în privința

lui.

Proibiţiunea substituţiilor fideicomisare fiind, precum am spus-o

de mai multe ori (vei saprâ, p. 698 şi 730) întemeiată pe considerațiuni de ordine publică, disposiţia făcută în violarea Art.
803 este nulă sau mai bine dis inesistentă, adecă fără fiinţă, după

cum

se esprimă Art. 448, sau nulă de drept,

primă

Art.

961,

ca una

ce

se întemeiază

după cum

pe

o causă

se esilicită 1)

(Art. 966, 968), de unde am tras consecința că asemene nulitate nu poate fi acoperită prin confirmarea sau ratificarea părților (Art. 5), fie ea chiar făcută conform Art. 1190.) Quod
nullum et confirmari nequit. (Comp. supră, p. 108 şi 474.)
1)

B. Lacantinerie. IL. 687. Pand. Fr. II. 10587. Laurent. XIV. 519.
In cât priveşte teoria generală a actelor neesisfente și acelor anulabile, vedi supră, p. 107, text și nota 1, p. 473, text şi nota 4.
Mai vedi incă Tom. INL. p. 336. text și nota 1, p. 335 urm. 361,

2)
-

631. Mai vedi şi Tom. I, partea II, p. 46, 294, 379 etc.
Curtea din București şi Cas. Rom. Dreptul pe 1887, No. 11 și 64.
Curierul judeciar pe 1894, No. 2. Tribunalul de Ilfov admisese în
specie

validitatea

ratificărei

(Dreptul pe

1885,

No.

36),

însă

a-

ceastă sentinţă cu drept cuvânt a fost reformată de curte. Tot în
acest sens este și jurisprudenţa franceză. Vedi D. P. 58. 1. 308.
D). P.

60.

1. 224.

D.

P.

69.2.

41

și 59.

D. P.93.

1. 93.

Comp.

Demolombe. XVIII. 186. Laurent. XIV. 520. Pand. Er. IL. 10588.
B. Lacantinerie. II. 687.— Veti însă Larombiăre (Obhg. 1V. Art.
1339, No. 17) care admite confirmarea formală sau esecutarea voluntară, în urma

morţei

dăruitorului,

pentru

respectul

datorit me-

moriei şi voinței sale.
— Soluţiunea admisă atât de curtea din
București cât și de curtea noastră supremă este cu atât mai admisibilă cu cât noi n'am admis nică înti'un caz ratificarea testa- mentelor, nici chiar din partea moștenitorilor, căci nu se poate
pricepe cum un act care nu are ființă în timpul vieţei testatorului ar putea să dobândească o esistență legală în.urma morței
sale. Vedi supră, p. 476.
Nimic m'ar împedica însă pe părţi, dacă ele ar fi capabile, de

a înlătura substituţia, menţinând prin o convenţie sau transacţie
disposiţiile testamentare și făcând astfel să înceteze nulitatea care

Art. 1713.
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CODUL

CIVIL. — CARTEA

III, — TIT. UI. —CAP.

V.— S-a

VIII—Art,

803,

Substituţia . . Cu toate că nulitatea, substituţiei este de ordine publică, junu poate fi decătorii n'ar putea so pronunţe din oficii, dacă ea n'a fost ceoficii.
rută, aceasta constituind un motiv de revisuire a hotărirei lor.)
(Art. 288 Pr. Civ. punctul 2 și 3.)
„Pentru ca o substituție fideicomisară să poată deci fi anulată

de justiţie,

anularea

trebue, pe

de o parte,

să

fie cerută

de

acei în drept sau cel puţin testamentul să fie atacat pentru altă
causă (Pand. Fr. II. 10597), ear pe de altă parte, ca substitu-

ţia, se fie dovedită în instanţă.
Dovedirea,

„Această

dovadă

nu

poate

.

să resulte

de

|

cât

din

acte făcute

substituției. în formele unei donaţiuni sau unui testament. Substituţia — fideiAD
A
4
,
aa
e
.
i.
,
comisară implicând în adevăr- o îndoită
liberalitate, şi liberali-

Controversă,

tăţile neputend. să fie făcute de cât în formele auume determinate
de lege, nu esistă

substituție,

dacă formele

tența donaţiunilor și a testamentelor

cerute pentru

n'au fost observate.

dacă sarcina de a păstra şi de a remite ar fi fost impusă
natarului sau legatarului verbal, sau prin un act scris, însă
sit de solemnităţile cerute pentru esistența disposiţiilor cu
gratuit, ea n'ar constitui o obligaţie juridică, ci o datorie
rală, și prin urmare, ar lipsi una din condiţiile necesare ale
stituției.
Neesistând deci în specie nică un inconvenient al
stituției, nu esistă nici o rațiune de a o anula.?)
Frustra

esis-

Deci,
doliptitlu
mosubsubad-

le isbește. In adevăr, Art. 1713, după care se poate sfărama, transacțiunea făcută spre esecutarea unui titlu nul, presupune chiar
că sorginta dreptului asupra căruia s'a făcut transacţia a fost un
titlu nul. Cas. Rom. Dreptul pe 1887, No. 64 şi pe 1888, No. 27.
Comp. şi Tribun. Brăila, sub președ. D-lui V. Macri. Dreptul pe
1883, No. 59. Este deci de prisos de a se mai cerceta dacă un
testament cuprinde sau nu o substituție fideicomisară, îndată ce
părțile interesate au nimicit prin o tvansacţie testamentul și au
împărțit între ele averea de moştenire. Curtea din Iaşi, sub preșşed.
D-lui M. Grigoriu. Dreptul pe 1888, No. 27.
1) Pand. Fr, II. 10597.— Vedi și Art. 1841, după care nici prescripţia nu poate fi invocată din oficiii, cu toate că şi ea se întemeiează
pe consideraţiuni de ordine publică.
— Numai în materie penală,
judecătorii

sunt

obligați

64.

Marcad€.

a admite

prescripția

din oficii. F. Hslie.

Instr. crimin. 1L. 1051. Cas. Fr. D. P. 83.1. 42, D.
P. 75.1.
190. Curtea din Nancy. D. P. 84. 2. 54.
2) 'Thiry. IL. 289. Arntz. II. 1708. Aubry et Rau.
VI $ 694, 30 n fine,
p. 33, nota
II]. 469,

Bedarride. Dol ct fraude. IV.

1623.

în fine. Pand.

Laurent.

Fr. Il. 10601 urm.

XIV.

592.

și
Ch. Beudant în notă sub D. P. 69. 2. 121. Tribun. St. Vedi
Yrieux.
Repet. Dalloz. Substit, 269, p. 102, nota 1. C. Toulouse.
2. 74. — Contrd. Demolombe. XVIII, 172. Mass6-Verge. Sirey.81.
III. p. 185,
nota 19. Merlin. Quest. Substst fideicom,. $ 14. Troplong.
Comp. C. Limoges și Cas. Fr. D. P. 71. 9. 12. D. P.76. L. 156..
1.39%.
După aceste din urmă autorităţi, dovada Ssubstituţii
ar putea să
resulte din alte elemente, de es., din jurământ
, interogator, din

DESPRE. SUBSTITUŢII

ȘI FIDEICOMISE,
— ART. 803,

725

miltitur probandum, guod probatum non relevat. (Ex lege 21
Cod. Lib. 4. Tit. 19.)
Dar, dacă actul care cuprinde substituţia (de. ex., un testament olograf) ar fi fost rătăcit sau distrus, esistenţa actului şi a
substituţiei ar putea, prin aplicarea Art. 1198, fi stabilită prin marturişi chiar prin jurământul grevatului sau instituitului. 1)
Aşa

dar, pentru

ca, o substituție

tiție, ea trebue să fie dovedită,

să poată

şi dovada nu

fi anulată

se poate

de jus-

face

de

cât în formele solemne ale actului cu titlu gratuit (donaţiune sau
testament).
Naşte însă întrebarea: ce prescripţie va putea să opue instituitul sau grevatul de substituție moștenitorului legitim sau legatarului universal care ar cere nulitatea ci? Unii fac următoarea

distincțiune:
tuncă

grevatul

dută

de Art.

sau substituţia
va

şi în asemenea

putea

a fost făcută prin o donaţiune, şi a-

să invoace

prescripţia

de

10

de

cât prescripţia

ani prevă-

1900, sau substituția a fost făcută prin testament,
caz,el

nu

va

putea

să invoace

de 30 de ani (Art. 1890), pentru ca prescripţia de 10 ani fiind
aplicabilă numai la convenţiuni, nu poate fi aplicată la testamente,
care nu sunt o convenţiune, ci un acț.*) (Art. 802.)
Acaastă

părere

este

însă

inadmisibilă,

pentru

fiind radical nulă, sau mai bine dis înesistentă,

că

disposiţia

prescripţia de

10,

care este o confirmare tacită, nu este admisibilă în specie, de
vreme ce neantul nu poate fi ratificat. 5) Prin urmare, singura pre-

scripție aplicabilă în specie este acea de 30 ani. (Art. 1890.)
Și aici încă trebue să ne înțălegem.
In tot timpul vieței insti-

tuitului sau grevâătului, substituitul neavând posesiunea bunurilor
dăruite sau legate, prescripţia nu poate nici o dată să folosească

instituitului şi să valideze în folosul seu sarcina dea restitui, care
este ilegală.
Dacă însă substituția s'a deschis prin moartea institnitului sau grevatului și substituitul a luat în
bunurile dăruite sau legate, această posesiune nu
vocaâbilă de cât prin espirarea termenului de 30
cuvinte, numai prescripţia longissimi temporis va

ca substituitul să dobândească
sa ilegală nu i-a conferit-o.*)

o proprietate pe

posesiunea sa,
va deveni irede ani. Cu alte
putea să facă,

care

vocaţiunea,.

scrisori sau alte seripte, putăndfi stabilită chiar şi prin marturi, pentru că substituțiile fideicomisare fiind oprite, ele nu pot să esiste
de cât în puterea unei fraude, şi frauda se poate în tot-deauna
stabili

prin ori ce soiit de probe.

Fraus

omnia

corrumpit.

Il. 10606. Vedi și supră, p. 412.
1) Pand. Fr. Donantions.
2) Bertauld. (Juest. pratiques de code Napoleon. I. 493 urm.
3).

Vegisuprd, 107, nota

1, 475,

nota 4şi p.733, text şi nota 2. Vedi şi

Tom. II]. p. 636. Comp. Laurent. XVIII. 564 urm. 574. B. Lacantinerie. II. 1242. Repert. Dalloz. Supplement. Tom. XI. Odlig. 1829.
4)

Pand.

Fr. IL. 10599.

Comp.

Bertauld.

Op.

cit. 496,

497.

Aplicarea,
Art. 1198.

Prescrierea

acţiunei.
Controversă.
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CODUL

CIVIU.—CARTEA

IIL.—TIT,

Despre natura

Drept inter-

suie

Din împrejurarea

comisare ca contrarii

făcută de un că, testamentul

unui

U.—CAP,

statutului

că legiuitorul

ordinei publice
străin,

V.— S-a VIIL—ART.

substituţiilor

consideră

oprite.

substituţiile fidei-

şi bunelor moravuri resultă

a unui Austriac sau a unui Inglez, bu-

străin în Ro- nă oară, n'ar putea să stabilească în România
litate,

803,

o substituție oprită

de legea noastră atât în privinţa bunurilor imobiliare, cât și acelor mobiliare. !) Legile care au desfiinţat substituțiile și moștenirile privilegiate precum era, de esemplu, în codul Caragea, dreptul exclusiv al băeţilor la moştenirea părinţilor lor *) (vedi Tom. III,

p.

271,

nota

ar fi aplicabilă
tive

1)

sunt

deci

reale

în

străinului,

chiar

dacă s'ar decide

la substituții

sunt

personale,

ca

acest

sens.

atârnând

Legea

că

teritorială

legile rela-

de voinţa dispunt-

torului, pentru că este de princip că statutul teritorial ține statutul personal în frâu şi ”] dominează de câte ori ordinea publică este la mijloc.
(Vedi Tom. I, partea IL, p. 79.)

Substituţie
Legile relative la substituţii fiind relative la bunuri şi neatârtăcută de un nând, după părerea noastră, de statutul personal, nu urmăresc pe

țară'străini Românii care au eşit din ţara lor, de unde resultă că testamenconform le- tul unui Român care ar cuprinde o substituție fideicomisară
gei străine.
ar
Validitate. putea fi validat de judecătorii Austriaci sau Inglezi pentru bunurile situate în acele țări, după cum el ar putea fi validat, de
judecătorii francezi pentru substituțiile permise de codul fr. (Art.

Conflict între

1048 fr.) și oprite de codul Român. (Laurent. Dr. înternaţ. VI. 330.)
Sunt însă unele substituţii pe care codul francez le permite
c;
p

legea france“ză
:
şi acea Si Pe care codul nostru ca şi ; acel Italian
le oprește
tot
Română. consideraţiuni de ordine publică, și anume, acele făcute

1)

pentru.
în fa-

Savigny. System des heutigen rămischen Rechts. VII. $ 377,
p.
308 a traducerei Guenoux. Weiss. Drept internațional (ediţiaa 2-a
din 1890) p. 713. Pand. Fr. IIL. 15018. Brocher. Drept înternaţ.
(ediţia din 1882—1885) II. p. 53. Louis Durand. Drept înternaț.
(1884), p. 391, nota 1. Comp. și Laurent. Drept înternaț. VI. 326
urm. Vedi Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Traite international, No. 156,

p. 559, în notă.— Dacă s'ar admite însă că substituțiile nu ating ordinea publică internațională a țărei în care ele sunt oprite,
acele care

ar avea de obiect imobile situate în România mar fi valide, pentru că
moștenirea imobiliară se regulează după legea teritorială (Art.
2),
când acele relative la mobile ar fi valide conform legei personale pea
străinului care le invoacă. Mobila seguuntur persona;
0ssibus
sone înhcerent. (Veşti Tom. I, partea |, p. 69 urm.) Vedi în acest perdin
urmă sens C. Paris. Râpert. Dalloz. vo Lois, p. 180, în notă, colona
a
„2-a şi Laurent. Drept înternuț. VI. 155, precum şi Principii,
L. 130.
:)

Curtea

din

Craiova

dice

că

acest

obiceiii

transmis prin tradiţie de la popoarele

al

pământului

ni

s'a

slave cu care au fost mult

timp în contact. (Dreptul pe 1895, No. 26.) Am
vădut

MI, p. 271, nota 1) că acest privilegii al masculinităţeiînsă (Ton.
care se
găsește și în pravila lui Ipsilant avea ființă şi în dreptul
vechii
germanit. Comp. Gr. Maniu. Drept. com. II. p. 9, ad notam.
Costa-

foru. Magazin judecătoresc, p. 161 urm. Lehr. Drept
germanic, 360.

DESPRE SUBSTITUȚII ȘI FIDEICOMISE.—ART. 803, 804,

737

voarea nepoților de fiu sau de frate ori de soră a dăruitorului
sau testatorului (Art. 897 şi 1048 urm. cod. fr.) (vedi supra,

p. 42, nota 2, 682 și 697, nota 3),pe care cu bună samă Francezii nu
le vor putea face în ţara noastră, unde ordinea publică se opune în

mod absolut ca bunurile fie mobile sau imobile să fie scoase din comerţ, fie chiar numaiîn timpul unei generaţiuni, precum este în

specie.
Legiuitorul francez poate în adevăr prin escepţie să permită dăruitorilor sau testatorilor să deroage la legile care interesează, ordinea publică, pentru bunurile aflătoare în Francia, nu

însă şi pentru acele situate în țară străină. 1)
Art. 764 din codul Italian, despre care am mai vorbit (Su- Conflict între
pră, p. 42, nota 2), permițând însă de a face testament în fa- legea alla
voarea copiilor imediaţi a unei persoane determinate, care trăeşte Română.
în momentul morţei testatorului, cu toate că aceşti copii n'ar ficoat 808,

încă
808

concepuţi, guantungue non siano ancora concepuli, ear Art, Cod. Italian.
din codul nostru, declarând că este capabil de a primi prin

testament numai acel
tatorului, chiar dacă
nota

1),

ce este conceput în momentul morţei tesnu sar naște viabil
(vedi supră, p. 42,

naşte întrebarea

dacă

un Italian ar putea

se dispue, pen-

tru bunurile situate în România, în favoarea unui copil neconceput încă, conform principiului înscris în Art. 764 din codul
Italian?
Afirmativa este afară de ori ce îndoeală.
In adevăr,
Art. 764 din codul Italian fiind relativ la moştenirea testamentară, face ca atare parte din statutul personal (Art. 8 cod. Jtalian)

și prin urmare urmărește pe Italieni ori unde ei s'ar afla. Legea Italiană nu va fi în această privinţă dominată de legea Română care nu

permite de a se dispune în favoarea unui copil neconceput încă
(Art. 808), pentru că această disposiţie fiind relativă la o cesti-

une

de

capacitate

atârnă

şi ea de statutul

personal,

statutul

al

drepturile

societăţei nefiind în causă.
Această soluţie se confirmă şi prin
împrejurarea că Art. 808 Rom. face parte din capit. care se ocupă de capacitatea de a dispune sau de a primi. Interesul social

fiind

deci afară

păstra

puterea

de

causă,

sa.

(Laurent.
Despre

Art.
soană

donatarul,
(Art.

:)

804.— Este

ar fi chiemată
803,

personal

îşi

va,

substituțiile vulgare.

permisă disposiţiunea
a lua

străinului

Drept înternuţional. VI. 331.)

darul,

ereditatea

prin care
sau

legatul,

o a treia

per-

în casul

când

eredele numit sau legatarul n'ar primi, sau n'ar pntea primi.

805,

924

C. C. Art.

898

C. Fr.)

Comp. Laurent (Drept internațional. VI. 330), după care un francez ar putea, în privința avere; mobiliare, să facă în Italia, și prin
urmare, și în România, o substituție fideicomisară permisă de co-

dul francez

(Art. 1048 fr. urm.),

deși asemene

substituție

este oprită

de codul Italian și de acel Român. Este însă de observat că legiuitorul nostru, ea şi acel Italian, nu distinge între mobile şi imobile,

ci oprește substituţiile fideicomisare în genere.
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CODUL

CIVIL. —CARTEA II. —TIT.

11.—CAP..V:.—S-a

„Substituţia vulgară, odicinuită, după

cum

VIUL—ART.

804.

o: numește
Art. 770

din codul Calimach, - astfel numită “pentru că era cea mai între-

buinţată (vedi supră,p. 690) sau directă !) (L.5. Cod. Lib. 6. Tit:
26), este acea prin care o a treia persoană este chiemată a lua
darul, moştenirea sau legatul, în casul când donatarul, . moștenitorul instituit. sau legatarul n'ar: voi să primească .sau ar fi ineapabil de a primi.
(Art. 804.)
Asemene substitații sunt per-

mise,

ca

unele

ce nu

presintă

caracterele

şi inconvenientele

sub-

stituțiilor fideicomisare, de oare ce ele nu cuprind de cât o singură transmisiune care se deschide la moartea testatorului, ear
bunurile remân pentru tot-deauna în comerţ. : Dreptul dea face
o substituție vulgară este deci o consciinţă a dreptului de: a testa,
și legiuitorul n'ar putea, s*o suprime fără a calca dreptul individual.
“Substitaţia vulgară se poate face atât prin 'donaţiune ?) cât
și prin testament, şi sub ori ce modalitate, de es., cu termen, sub
condițiune, cu sau fără sarcini?) etc.; destul este ca persoana sub„-2)
»„

Substituţia vulgară se numește directă, pentru că substituitul pri„meşte liberalitatea direct din mâna. dăruitorului sau testatorului,
fără intermediarul nimărvi. Vegi supră, p. 700 Şi înfrâ,p. 740. .
*) Pentru ca o substituție vulgară să poată avea loc prin 0 donaţie
! „între
vii ordinară, trebue ca acceptarea să aibă loc prin un act
-

Casurile în
care substituţia vulgară
poate să aibă

posterior

între

și separat (Art.

814),

căci,

dacă

acceptarea - din

partea

donatarului a avut loc prin însuși actul de danie, el a devenit de

loc prin dar

îndată proprietar și cadutitatea acestui drept devine cu neputinţă,
afară de casul când acceptarea ar fi anulată
de justiţie.
Astfel,
substituția vulgară făcută prin dar ar: putea să aibă loc -în ceasul

vii.

când prin o declaraţie autentificată de tribunalul de laşi aş fi dis:

„dau

cutare

imobil lui

dacă el va accepta

astăzi, ear în caz când

citat, dau

A,

care actualmente se găsește la București,

darul întrun termen
acceptarea

nu

va

oare care cu începere de

avea

loc în termenul

acelaş imobil lui B.« Substituţia . vulgară

încă să aibă loc prin donațiune, când
condiţie suspensivă şi un alt donatar

sus-

ar mai putea

darul ar fi fost făcut sub o
ar fi fost substituit acelui

dintâi pentru casul în care condiţiunea nu s'ar îndeplini. Esemplu:
-„Dau cutare imobil lui A, dacă e] se va căsători îutrun termen
oare care, ear în caz contrar, îl dau lui B.“ Dacă condiţia este resolutorie, ea, desfiinţează donaţiunea la îndepliiirea ei (Art. 1019 urm.)
și dăruitorul poate, în vederea acestei eventualități, să chieme un

al doile donatar în locul acelni întâi. Marcad6.

[Îl.

473.

Demol.

XVIII. 80. B. Lacantinerie. II. 671. Laurent. XV. 429. Pand. Fi.
IL. 10118. Duranton. VIII. 36. Aubry et Rau. VI $ 693, p.9, text
şi
2)
-

nota 6. Arntz. II. 1693. Thiry. II. 274.
Demolombe. XVIII. 78.— Cestiunea este însă

de

a se

ști

dacă.

condiţiunile, sarcinele sau celelalte modalităţi care ar fi fost
impuse instituțiunei, trebuesc sau nu, în caz de tăcere a testatorului,

să fie considerate

misă

altă dată,

ca impuse

cel puţin

și substituțiunei ?

în privinţa

Negativa, era

condiţiunilor,

prin

legea

ad73.

Dig. Lib. 8. 28. Tit. 5, care se esprimă în termenii următori:
„Sub conditione herede înstitulo, si substituamus : nisi camdem con-

DESPRE

stituită

SUBSTITUȚIILE

să esiste, adecă

VULGARE.

să fie macar

— ART.

zămislită

804.

27

la; facerea

sau la moartea testatorului. ') (Art. 808.)
Ea poate avea de obiect universalitatea, averei,
din ea sau numai un lucru determinat. 2
i
Astfel,

termenii

tare

aș putea

următori:

lucru,

să fac o

donațiune

„dau actualmente

sau toată

averea

mea,

sau

sau

san
Jas

un

testament

la, moartea

o parte

darului

e
o fracțiune

numai

mea

din

ea

în
cu-

lui

A, remănând însă că, dacă donatarul sau legatarul, pentru
o causă
Oare care, nu va primi sau nu va putea să primească?) darul sâu

legatul,

acesta

: ditionem.

să

se iee

repelemus,

de

B.“ *)

pure -eum

B

este

hrrcdem

în

specie

substituere

substituit

inte ligimur.*

Soluţia de mai sus fiind însă prea absolută, se admite generâlminte
că aceasta este o cestiune de interpretare a voinței dăruitorului

sau

:1)

*)

testatorului.

Judecătorii

ţinând

socoteală

de intenția; autorulu

substituției vor avea deci a decide cestiunea în fapt dacă dispu-i
nătorul a înţăles sau nu a supune substituția modalităţilor la care
era supusă instituţia. Demolombe. XVIII. 78. Pana. Er. 11. 10119.

Demolombe. XVIII. 76. Pand. Fr. 11|. 10119. Vedi şi L. 10.
Pr...
L..45 $ 1. Dig. Lib. 28. Tit.6, precum și L. 81. Dig. Lib. 29. Tit.
2,

Demolombe. XVIII. 77. Duranton. VIII. 35. Pand. Fe. 11. 10119.
Partea substituitului va fi. afară de o clausă contrarie a dăruitorului

sau

testatorului,

acea

care fusese atribuită instituitului căruia,

el este subrogat. Duranton. VIII. 41. Demolombe. XVIIL 79.
3) De esemplu, acel instituit sau gratificat în primul ordin a murit
înainte de a primi. darul ori iegatul. sau s'a făcut nedemn ori nu

s'a îudeplinit condiţiunea sub care. liberalitatea, fusese făcută,
sau
era incapabil de a primi. (Ast. 7 Constit. Art. S08 urm,
C. C.) ete.

Comp; Demolombe. XVIII. SI. Troplong. IL. 177. Pand. Fr. Il. 10120.
Dacă dăruitorul sau testatorul a prevădut ambele casuri. chiemând pe substituit în lipsa sustituitului saw pentru casul când
a-

cesta mar voi sau w'ar putea să primească, nu mai încape îndoeală
că dreptul acelui substituit se va deschide prin unul din
aceste

două evenimente. Ce trebue să decidem 'atunci când dispun&torul
a prevădut numai unul din aceste două casuri, chiemând pe sub„stituit numai pentru casul când instituitul mar voi să primeasc
ă,
sau numai pentru casul când instituitul mar putea săi primeaseii ?
Substituţia vulgară are ea loc atunci când instituitul sau:
orân:
duitul voește, fără să poată primi liberalitatea, sau poate, însă
nu
voește, s'o primească ? Aceasta este o cestie de intenție
şi de interpretare a voinţei testatorului care se apreciează în mod suveran

de instanțele de fond. Veţi autorii mai sus citați. Comp. I.
101.
Dig. Lib. 35. Tit; 1, unde. se dice: „a condilionibus iestamentorum,

„ 4)

voluntatem

potius

quam

verba

considerari

oporlet.*

Se poate substitui mai multe persoane unei Singure, sau una singură mai multora (Art. 895 $-2 Cod. Itălian, 778 din codul Spaniol

şi Art. 771

Cod, Calimach.) Se poate. orândui

și suborânduitului

o altă persoană, în care caz substituţia: se dice gruduaiă. (Pothier.
Substit. Art. prâliminuire. No 5.) Esemplu : după ce am substituit
pe Pavăl lui Petru, substituese pe Titn lui Pavel, pe Marcu lui
Titu ete. Vegi nota 47-de sub Art.771 din codul Calimach şi Instit.
$ 1. Lib. 2. Tit. 15. Comp. Demolombe. XVIII. 77. Duranton. VIII.
40. Pand. Fr. Donations. Il. 10119,
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III.— TIT, II.—CAP. V.—S-a VIIL—ART.

sau. subrânduit lui A, însă
va dobândi liberalitatea, si
de substituție fideicomisară
ralitatea de la cel instituit
comisare, substituitul sau
la dăruitor

sau

testator,

804.

numai pentru casul când instituitul nu
înstilutus heres non sit, pe când în caz
(Art. 803), substituitul primeşte libeşi după densul. In substituţiile fideisubrenduitul primeşte liberalitatea de

însă prin

intermediarul

instituitului

în-

săreinat de a păstra şi de a remite (Art. 803), pe când în substituţiile vulgare, substituitul primește liberalitatea direct (recta via)
din mâna dăruitorului sau testatorului, fără intermediarul nimărui,
şi numai în lipsa instituitului, din care causă s'a şi dat substi-

tuţiei vulgare numele

de directă (L. 5. Cod. Lib. 6. Tit. 26) în

oposiţie cu acea fideicomisară care se dice indirectă sau oblică. 1)
Cu alte cuvinte, în substituţiile fideicomisare esistă două
transmisiuni, doi gratificaţi, pe când în substituţiile vulgare, esistă
numai

o singură

transmisiune,

şi prin

urmare,

ficat.

Substituţie
compendioasă.

un

singur

grati-

(Laurent XIV. 491. Pand. Fr. Donations. IL. 10290.)
Se poate întâmpla ca o substituție să fie compendiousă, adecă să poată fi privită atât ca o substituție vulgară, cât şi ca
o substituție fideicomisară, guia sub compendio verborum plures
continent substitutiones. (Vegi supră, p. 723.) In asemene caz, disposiția va fi interpretată în sensul unei substituţii vulgare, dacă din
intenția dispunătorului nu resultă că el a înţăles a face 0 substituţie fideicomisară.
Cu alte cuvinte, mama! când judecătorii nu
vor putea afla adevtrata intențiune a dispunetorului, substituţia
va fi considerată ca, vulgară, în bază principiului înscris în Art.
978 şi în L. 13. Dig. Lib. 34. Tit. 5, după care o clausă pri-

mitoare

de două înțălesuri trebue să fie interpretată în sensul ce

poate avea un efect, ear nu în acela
(Vedi supră, p. 722 urm.)

ce

n'ar produce

nică unul.

Cât pentru deosebirea ce esistă între o substituție

și dreptul

sporirei

sau

nescăderei

(Art.

929), vedi

vulgară

supra, p. 686.

Dacă instituitul primeşte liberalitatea, substituitul nu mai
substituţiei
iea
nimic
şi subrânduirea sau substituția încetează. ?)
vulgare.
Dacă
însă instituitul care a primit liberalitatea cere şi doRenaşterea
Incetarea

substituţiei
prin anularea, acceptăvei instituitului.

bendeşte anularea acceptaţiunei sale pentru

o causă

oare

care,

de es., minoritate, dol, violenţă etc., substituţia, ar renaşte, pentru
că, desființarea acceptaţiunei pune lucrurile în starea în care ele

') Pothier. Substit. Art. prâlimin. No. 1. Demol. XVIII. 69, 75, 94.
Awntz II.

*)

1096. B. Lacantinerie. IL. 671. Vegi p. 700 și 738, nota 1.

Demolombe. XVIII. 82. Pand, Fr. II. 10122. Duranton. VIIL 41.
„Obicinuita, subrânduire încetează îndată când renduitul moştenit
or
întră în moștenire, dice Art. 779 din codul Calimach.“ Post aditan
hereditatem, directe substituliones non împuberibus filiis facle expirare soleni.“ (L. 5. Cod. Lib. 6. Tit. 26.)

DESPRE

erau

SUBSTITUȚII

înainte de acceptare.

unusquisque

în întegrum

Lib.

ŞI FIDEICOMISE.—ART.

*) „Restitulio
jus

suum

autem

recipiat.“

804, 805.

TA]

Jacienda
(|,

94

est

8

ut

4. Dig.

4. Tit. 4.)
|
Aceeași soluţiune este admisibilă când instituitul ar fi
lipsit Renaşterea
de liberalitate prin efectul unei acţiuni în revocare
pentru causă substituţiei
de
nedemnitate

demnitatea
capacitatea

dreptul

sau ingratitudine

lui, nedemnitatea,

930,

prin

care

usufructul

la alta. (Art. 517 urm. 804

Disposiţia prin

fiind

că

DE- ca tes

acelui instituit

face

să

Art.

804. *)

se deschidă; gratitadine.

usufructului și a nudei proprielăți.

Art. 805
— .
Este permisă

testamentară

931),

astăzi aceleași efecte ca şi in- tului pentru

acelui care a, fost substituit conform
Despre disposiția

nudă

(Art.

legatarului producând

care

asemenea

disposițiunea

se dă la o

persoană

C. C. Art. 8990. Fr.)

dărvitorul sau testatorul

între
şi

vii

sau

proprietatea

ar

lăsa

unei

persoane usufructul unui lucru, ear nuda propri
etate a aceluiași
lucru altei persoane este permisă astăzi, ca şi la
Romani (nstit.

$ 1. Lib. 2. Tit, 4) sau, cu alte cuvinte, nu consti
tue o substituţie fideicomisară. Această proposiţie este evidentă şi
ar fi ade-

v&rată chiar dacă n'ar fi inscrisă în cod, pentru
că usufructul şi
nuda proprietate a, aceluiași lucru sunt două dreptu
ri deosebite
de care atât usufructuarul cât ȘI Dudul proprietar
pot dispune
de îndată. Cu alte cuvinte, în specia de mai sus,
două persoane
nu sunt instituite asupra aceluiași lucru, condiţ
iune neapărată

pentru ca să esiste substituție
ci

esistă

meşte
ca

doi

donatari

dreptul

>)

fideicomisară, (vegi sapră, p.

legatari

direcți din

care

706),

fie care

pri-

îmediat bunul ce face obiectul donaţiunei sau legatului,
fără
unuia

să fie

donatar sau legatar.
1)

sau

supus

întru

2) Apoi, am

cât-va

supraveţuirei

văgut (p. 706)

celuilalt

că usufractul

Demolombe. XVIII. $3. Troplong. 1. 179. Pand. Fr. Donati
ons.
10123. Comp. și Nov. la lui Justinian, cap. 1 $1 și 3.
Demolombe. XVIII. 84 şi XIII. 301. Troplong. LI. 180.
Pand.

II.

10124.

Cas. Fr.

D.P.

56.

1. 185.

Comp.

şi D.

P. 47.

nici
II.
Fr.

1.

După principiile dreptului Roman, care făceau o mare deoseb200.
ire
Deosebire
între moștenitorul nedemn și acel incapabil, se admitea din
contra între dreptul
că de

câte ori nedemnul făcea adiţiune de ereditate

vâdica cu titlu de pedeapsă,

și fiscul

i-o qroman ȘI

substitnitul fiind esclus prin adiţi-

unea moștenitorului nedemn, nu putea să ceară nimic în
dauna
fiscului și dreptul seu era stâns fără ca să poată vre o dată
venaște pentru că, după cum se esprima Papinian, pedeapsa
unuia,

nu trebue

să servească

de recompensă

altuia :

„tam pna

illius,

hujus premium esse non debet.“ (L. 15, Dig. Lib. 29.
Tit. 5, de
sen.consulto Silaniano.)_ Aceste principii admise Și de unii
autori
altă dată (vedi Pand. Fr. IL. 10124 și Demolombe. XVIII.
84) nu
mai sunt admisibile astăzi.

5) Mareade. IIL. 474. Arntz. IL. 1697.

Mourlon. II. 912. Demolombe.

XVIII. 115. Laurent. XIV. 417. Demante. IV. 15 bis | Troplo
ng.
I. 185. Petrescu. Zestamente. p. 452. Pand. Fr. Donations. |].
10452.

Creptu! ac-
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nu poate face obiectul unei substituții fideicomisare, pentru că instituitul sau grevatul nu poate să fie însărcinat a remite la moartea lui un drept care tocmai atunci nu'și mai are ființă. (Ar. 557.)
Punctele de
Este adevărat că nudul proprietar supraveţuind usufructua-

“Scosebirile Tulul se găseşte prin moartea

acestuia pus în posesiunea și. fo-

care esistă losința lucrului, ca şi în casul în care acest lucru ar fi fost lăPe
sat usufructuarului cu sarcina de al remite nudului proprietar,
misară şi le-însă, acest punct

gatul său da” identice,

de asemănare

nu face

ca ambele

casuri

să fie

căcă între substituția fideicomisară şi legatul sau darul

lui şi a nudeiusufructului şi a nudei proprietăţi a aceluiaș

proprietăţi. persoâne deosebite

lucru făcut la, două

esistă. următoarele deosebiri : 10 usufruetuarul

este atât în present cât şi în viitor cu totul străin de proprietate, el ne având nici o dată speranța de a o dobândi; pe când
instituitul sau grevatul de substituție, adecă acel obligat a remite lucrul la moartea sa substituitului, este actualmente proprietar a, lucrurilor cuprinse în instituţie. Această proprietate este,
ce e dreptul revocabilă, şi la caz de revocare, el n'a fost de cât
un ușufructuar. Se poate însă ca proprietatea lui din revocabilă
ce era să devie irevocabilă, ceea ce se va întâmpla când substituitul sau fideicomisarul va muri înaintea instituitului însărcinat
de a remite (Duranton. VIII. 50. Mourlon. IL. 905); 20 în caz

de substituție fideicomisară, substituitul n'are nic! un drept asupra
lucrului care face obiectul substituţii pănă la, moartea, instituitului,
pe

când

în casul

Art.

805,

donatarul

sau

legatarul

nudei

pro-

prietăți o are din capul locului; 30 în caz de substituție fideicomisară, substituitul n'ar dobândi nică un drept asupra lucrului
supus substituții, dacă el ar muri înaintea instituitului, pe când
în casul Art. 805, donatarul sau legatarul nudei. proprietăţei a
dobendit de îndată nuda proprietate, puţin importă dacă el a
murit înaintea sau în urma donatarului sâu legatarului usufruc-

tului; 4* în caz de substituție fideicomisară, este de ajuns, pentru
ca substituitul

sau

fideicomisarul

să

primească

bunurile

supuse

substituţiei, ca el se fi esistat la moartea instituitului (vedi supră,

p. 708, în notă şi 712), pe când

în casul

Art. 805, donatarul sau le-

gatarul usufructului şi a nudei proprietăţei trebue să fi esistat în momentul facerei darului san morţei testatorului 1) (Art. 808); 5
donatarul

sau

legatarul

(Art.

541), pe când

supus

acestei

usufructului

este

obligat

instituitul sau grevatul

îndatoriri;

60

în

casul

Art.

a

da

cauţiune

de substituție nu este
805,

donatarul

sau le-

gatarul usufructului nu este obligat la facerea reparațiilor celor
mari (Art. 545), pe când instituitul sau grevatul are din contra
această

')

obligațiune,

pentru

că,

prin

Laurent. XIV. 417. Demolombe.
Il. 10452. Marcadâ. III. 474.

acceptarea

XVIII.

substituţii,

el s'a

115. Pand. Fr. Donations.

DESPRE

SUBSTITUŢII

ȘI FIDEICOMISE.—ART.

805,

743

obligat personal la tot ce este neapărat pentr
u conservarea lucrului pe care el trebue să'l remită, substituitul
ui, remănend, bine
inţăles, ca acest din urmă să plătească, la
deschiderea substituţii,

cheltuelele făcute de dânsul pentru păstrarea
lucrului (Art. 766,
991); 7 în casul Art. 805, donatarul sau legatarul
usufructului n'are

drept la nică o despăgubire pentru îmbunătățiri
le aduse lucrului supus usufructului (Art. 539), pe când acel instit
uit sau grevat de o
substituție ar putea să, ceară, la deschiderea
substituţii, restituirea

banilor cheltuiţi de dânsul pănă la concurenţa, sumel
or care ar fi

sporit

valoarea

lucrului

(Art.

997);

8" dreptul

acelui

grevat

de
substituție nu poate înceta prin ahusul folosinţei
sale, pe când
usufructul încetează prin asemene causă. (Art. 558.)
1) ete.
Cu toate deosebirile ce esistă intr'o substituție fideic
omisară, Ascunderea
și legatul

sau darul usufructului şi a nudei proprietăţi a aceluiași
mel

substilucru, dispunătorul poate să ascundă o substi
tuție oprită sub O disposiţie de
disposițiune de usufruct sau de nudă proprietate,
în cât judecă- edi ea
torii să remâe în nedumerire asupra caracterului
adevărat a disprietate.
posițiunei.
In asemene caz, ei vor interpreta actul căutâ
nd a
descoperi care a fost gândul și adevărata intenţ
iune a dispună-

torului, anulând disposiţia de câte ori el a înțăles
a face o substituție fideicomisară. De câte ori însă judecătorii
vor fi în nedumerire şi în îndoeală, ei vor considera disposiţia
ca validă în

baza

principiului:

înterpretandus

est actus

magis

ut valeat quam

ut pereat. *) (L. 13. Dig. Lib. 34. Tit. 5 şi Art.
978.)
Prin aplicațiunea acestui priucip, disposiţia, prin care
s'a lăsat
un imobil unei persoane cu condiţia de a nu'l înstră
ina, ci de a]

trece, la moartea sa, copiilor sei, de va avea, sau
unui spital, în
caz de a nu avea copii, a putut fi considerată
ca un legat de
usufruct pentru primul instituit, dacă nu va avea
copii, şi ca un

legat de plină proprietate, în caz de survenire de copii.
*)
1)
2)

Comp. asupra tuturor acestor deosebiri: Marcad6. III. 474.
Mourlon.
II. 913 și 944. Acollas. II. p. 621 şi 639.

Vegi
116
„urm.
Cas,
Sa]

Laurent. XIV. 424, 494 urm. Mareads. III. 475. Demol.
XVIII.
urm. 167. Petrescu. Zest. p. 453 urm. Pand. Fr.
II. 10454
Vedi și supră, p. 722, text, şi nota 2. Comp. Cas. Rom.
Bulet,
Sa 1 (1877) p. 295. Dreptul pe 1888, No. 50 şi Bulet.
Cas.
(1888)
p. 555.
Dreptul pe 1889, No. 75. dem. C. din Bu-

cureşti. Dreptul pe
şi minoritatea, curţei
Pentru ca actul să
ca testatornl să se

usufruci

1887, No. 40 și Dreptul pe 1892, No. 35. Vedi
din Bucureşti. Dreptul pe 1892, No. 4, p. 32.—
fie menţinut în baza Art. 805 nu este nevoe
fi servit în disposiţia sa, de cuvintele paralele

și nudă proprietate,

pe care

căci judecătorii vor avea în vedere

le întrebuinţează

natura

termenii întrebuințați pentru a o califica. Cas.

5)

acest text,

disposițiunei,

Fr. Pand.

ear

nu

Period.

1889. 1. 499. Comp. și D. P. 57. 1.37,
Cas. Rom. sub. președ. D-lui Gr. Lahovari. Dreptulpe 1889, No.
75.
48
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CAPITOLUL

(ear nu
Despre

VIII,

932 URM.

VI

după cum din eroare
ediţia oficială.) !)

se

prevede

în

donaţiunile făcute soţilor (sau mai bine dis viitorilor soţi) prin contractul de maritagiu. 2)

Legiuitorul actual, pătruns de vechia tradiţiune a dreptului
francez, voeşte ca, bunurile să remâe în familie. De aceea, el a,
prescris pentru esistența donaţiunilor nişte forme solemne, voind

astfel a garanta pe dăruitor în contra seducţiunilor şi a captaţiu-

nilor la care el este dilnic espus. (Vedi supră, p. 9.)
De câte ori însă dania se face de cătră un părinte
o altă rudă,

întemeieze

în

o

scopul

ca

familie nouă,

donatarul

să

se

poată

sau de

căsători

Și

să

bunurile remân în familie și deci ar

fi nedrept să se aplice în specie regulele statornicite pentru
donaţiunile ordinare, căci, precum foarte bine a dis Bigot-Prâamneu,

în

espunerea

de

motive,

ori

ce

legiuitor

trebue

să

înlesnească

căsătoriile, baza, familiei şi a ordinei sociale, şi cel mai bun mijloc
de a le înlesni este de a pune cât de puține pedici donaţiunilor,
fără de care legătura căsătoriei adese ori nu sar putea forma. 3)
Prin urmare, favoarea cu care legiuitorul priveşte căsătoria,
a tăcut să se admită, în privința donaţiunilor ce o înlesnesc, niște
regule speciale care deroagă la, principiile generale aplicabile donațiunilor ordinare. *) Vom vedea însă că legiuitorul nostru, mai
Indreptarea,
rubricei,

1) Numerotarea acestui capitol este greșită: în adever, legiuitorul
nostru eliminând pe de o parte din codul francez cap. VI care se
ocupă de substituţiile fideicomisare

Deosebire
de la codul
francez.

permise (Art. 1048—1074)

(vedi

supră p. 42, nota, 2, 682 şi 697, nota 3 şi 736), ear pe de alta,
strămutând, după observaţiile lui Marcad6, capit. VII din presentul
titlu, care se ocupă de împărțeala ascendenţilor, la titlul anterior,
secţia VI (Art. 794 urm.) (vedi Tom. III, p. 644), capit. de faţă
nu trebuea să fie al optulea, ca. în codul fr., ci al șăsele.
2) Rubrica Qin codul fr. mai adaogă încă: et auz enfanis d naitre
du mariage, cuvinte care s'au eliminat de legiuitorul nostru, fă-

conduse

aplicaţiunea

înfră, p. 747,
Tractatul

5)

text şi

dreptului

nota

obligațiunilor.

3

și

IL. 174,

comun.
753.

p.

(Art.

Comp.

654,

Gr.

G.

808.)

Vedi

Păucescu.

144.

Vegi Locr6. Tom. XL. No. 81. Pand. Fr. II. 11596. Laurent. XV.
160. Demolombe. XXIII. 245. B. Lacantinerie. IL. 736. Thiry. IL. 518.

Mouilon. Il. 973. Arntz. II. 2271, Troplong. 1V. 2340. Petrescu.
Donațiuni, IL. p. 6. Comp. şi raportul lui Jaubert la tribunat.

Donaţiune
ante sau
propter

tias,

Locr6. XI. 82.
Este însă de observat

*)

că

donaţiunile

contractul de căsătorie prevădute

nup-

de donațiunea
_$

3. Lib.

faţă

soți

prin

se deosebesc

ante sau propter nuptias din dreptul Roman (Instit.

IL. Tit,

1669 urm. Cod.

făcute viitorilor

în capit. de

7)

care

nu

era

de

cât o contra-zestre (comp. Art,

Calimach), liberalitate

pe

care

singur

barbatul

DONAȚIUNI PRIN CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE.
cu samă în privința donaţiunilor de bunuri presente
n'a înființat absolut nici o favoare.

745
(Art.

932),

Donaţiunile făcute viitoriilor soți prin contractul de căsătorie Neseverşirea

(Art. 1293 urm.) fiind condiţionale, adecă fiind făcute sub condiauce caduci.
țiunea suspensivă a sevârşirei căsătoriei, si nuptie sequerentur, tatea
donaţiu-

se înțălege de la sine, deşi legea noastră n'o
o spune

Art.

1088

din

codul

francez

spune,

și Art.

după

6, partea

cum

IV,

cap.

contractele

con-

o

II din codul Caragea, 1) că, la caz de neindeplinirea condiţiunei,
donaţiunea este caducă și n'a avut nici o dată fiinţă, ca şi contractul matrimonial. Deficiente conditione, deficit donatio. (Comp.
Axt. 1247 în fine din codul Austriac.)
Aceasta, nu este de cât

aplicațiunea

principiilor

generale

care

cârmuese

diționale. ?) (Art. 1017.) Aceste principii erau admise şi la Romană. (L. 6. Dig. Lib. 12. Tit, 4; —L, 24. Cod. Lib. 5. Tit, 4.)
Dacă căsătoria în vederea căreia se făcuse darul a avut loc, Anularea
Se
însă în urmă a fost anulată, donaţiunea făcută în favoarea aces
derea
tei
căria se

căsătorii va cădea, pentru că căsătoria nulă fiind ca şi cum mia făcuse darul,
avut nici o dată ființă, donaţiunea făcută în favoarea acestei căSt

sătorii

nu

mai

are

causă.

Aceste

principii

suferă

însă

eşcepţiune

în privința soţului de bună, credință, căci căsătoria şi contractul
matrimonial subsistând în privința lui (Art. 183, 184), trebue să
subsiste şi donaţiunea care face parte din acest; contract, 3)
sau alt cine-va în numele lui putea s'o
ceasta

din urmă

liberalitate căgând
popoarele

o

moderne

dobândea

prin

facă femeei şi pe care a-

moartea

barbatului.

cu timpul în desuetudine,
prin

presenturile

a

de nuntă,

Vedi Troplong. Donations. IV. 2340, 2518

şi

fost

mnera

Asemene

înlocuită

la

sponsalitia,

Contrat de mariage.

Preface, p. 79 urm. „Contra-zestre, dice nota 77 de sub Art. 1669
din codul Calimach, s'au numit în vremea veche darul înaintea,
nunţei (ante nuptias) pentru că se da înaintea cununiei; ear îm-

paratul Justinian slobozind ca să se facă şi după
mit-o

darul

pentru

nuntă

(propter nuptias),

cununie, au nu-

însă

unii din cei. mai

noui lau numit mai potrivit contra-zestre, pentru că se dă împotriva zestrei.“ (Comp. Instit. $ 3. Lib. 2. Tit, 7.)
') „Când nu se va face nunta, darurile dinaintea nunței se întore
înapoi.“

2)

(Art.

6, partea IV,

cap. IL. Cod.

Caragea.)

Comp. Laurent. XV. 167. Arntz. Il. 2274. Thiry. II. 520. Demol.
XXIII. 251. Pand. Fr. II. 11605.— Nar trebui însă să se creadă

că, pănă

la celebrarea

căsătoriei,

donaţiunea

drept soțului sau soților donatari, pentru

în folosul lor un drept condiţional pe care

să'l răpească

prin

revocarea

darului.

nu

că ea

conferă

nici

un

face să se nască

dăruitorul n'ar putea

Donaţiunea

va deveni

deci

definitivă prin contractarea căsătoriei, chiar dacă ea sar celebra
și în urma morței dăruitorului, afară de casul, bine înţ&les, în care
Sar fi hotărît un termen fatal în care căsătoria trebue neapărat
să se severșească, (Art. 1012.) Baudry-Lacantinerie. II. 737.
2) Laurent. XV. 170. Pand. Fr. II. 11618, 11619. Demolombe. XXIII,
254. Troplong. IV. 2475. Aubry et Rau. VI $ 737, p. 246. Mass6Verge. III p. 319, $ 515, text și nota 5. Duranton. IX. 669. Comp.
Curtea din Poitiers. D. P. 46. 2, 195.
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Efectele ca-

La

CODUL

CIVIL, — CARTEA

Caducitatea

II.—TIT. 11. — CAP. VI, — ART. 932.

donaţiunei își produce

efectele sale și în privința

celor de al treile, chiar dacă ei au fost de bună credință, în baza

de al 3-e. principiului:

resoluto jure dantis, solvitur jus accipienlis.!)

Controversă. lege 31. Dig.
Se poate

ambilor
pot

(Ea

Lib. 20. Tit. 1.) (Comp. Art. 769, 830 și 1770.)
face

o donaţiune

prin

contract

de

căsătorie

atât

viitori soți, cât și numai unuia din ei. Aceste donaţiuni

să emane

la

de

părinți,

străini.

sau

rude

Cât pentru donaţiunile ce unul din soți poate face celuilalt
sau prin contractul de căsătorie, sau în timpul căsătoriei, ele sunt
prevădute în capitolul VII, care din eroare poartă No. IX.
Cap.

VI

nu

se

ocupă

deci

de

cât

de

donaţiunile

pe care cei

de al treile (părinţii, rudele sau străinii) pot face ambilor viitori
soți sau numai unuia, din ei prin contractul de căsătorie.
Aceste donaţiuni pot fi relative: 1* la donaţiunile de bunuri
presente (Art. 932); 2* la acele de bunuri viitoare (Art. 933);
3* la acele cumulative de bunuri presente şi viitoare (Art. 934,
935); 4* și in fine, la acele făcute sub o condiţie potestativă din
partea dăruitorului. (Art. 822, 823, 824 şi 826.)
1”

Despre

donaţiunile

de

bunuri

presente.

Art. 932. — Donaţiunile făcute soţilor sau

contractul de maritagiti, nu sunt supuse la nici
835, 933 urm. 1228 C. C. Art. 708—720 Pr.

Art 932 se

Art. 932

nu prevede anume, după

unuia dintr'ânşii prin
o formalitate. 2 (Art,
Civ. Art.1081 C. Fr.)

cum

prevede

Art.

1081

ie de” din codul fr., că el are de obiect donaţiunea bunurilor presente,
bunuri pre- însă aceasta, resultă din comparaţiunea textului de față cu Art. ursenie.

mătoare care se ocupă de donaţiunile

și de donațiile cumulative
934,

935.)

Prin

bunurilor

de bunuri

urmare, remâne

viitoare (Art. 933)

presente şi viitoare. (Art.

bine

stabilit

că Art.

932 se re-

')

,
Peoneaire de
la codul francez.

Laurent. Pand. Fr. loco cit. Troplong. 1V. 2476.— Contră. Delvincourt. IL. p. 419 nota 1 asupra p. 110.— In privința mobilelor,
cei de al treile vor putea însă să opue Art, 1909. Troplong. loco cit.
*) Art, 932 corespunde că Art. 1081 din codul francez, care prevede
că regulele de la donaţiuni între vii se aplică chiar când aceste
donaţiuni sunt făcute prin contractul de căsătorie, dacă ele au de
obiect bunuri presente.
Paragratul 2 al textului fr. mai prevede
încă că asemene donaţiune (de bunuri presente) nu poate să aibă loc
în folosul copiilor ce se vor naște din căsătorie de cât în casurile
în care ea ar fi făcută cu sarcina de a conserva şi dea remite
unuia sau mai multor copii ai donatarului, adecă în caz de sub-

stituţie fideicomisară permisă de codul

francez.

(Art. 1048—1074

C. fr.) Această din urmă disposiţie are de scop abrogarea Art. 10

al ordonanţei
presente

ficute

de la 1731
copiilor

care învoea

ce se vor

soți. Laurent. XV. 175. Demolombe.

darurile directe

naște

din

căsătoria

XXIII. 267,

de

bunuri

viitorilor

DONAȚIUNI DE BUNURI PRESENTE.
— ART. 932,
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feră la donaţiunile care au de obiect bunurile presente
ruitorului. (Cas. Rom. Bulet. Sa I, anul 1878, p. 407.)

ale dă-

Persoanele capabile de a dispune, fie rude sau străine,
să deie averea, lor, în totul sau în parte, ambilor viitori soți
numai unuia din ei atât prin contractul de căsătorie, cât și
un act separat. Dacă darul s'a făcut prin un act separat, se

pot
sau
prin
vor

aplica
regulele dreptului comun; !) ear dacă el sa făcut prin
contractul de căsătorie, se vor aplica regulele escepţionale prevădute de Art. 932.
Nici întrun caz însă, nu se poate dispune nici chiar de Copiii ce se

bunurile

ce

sale

se

vor

viitoare

naște

din

?)

(Art.

căsătoria

933)

în

proiectată,

favoarea

pentru

copiilor vor naşte din

că,

acești potfi gratiti-

copii nefiind încă concepuţi, nu sunt capabili
de ea primi. Cai prin a.
„_”
semene da(Art. 808.) Legiuitorul nostru n'a admisa în această privinţă
nici
uri.
o escepţiune. *) (V. p. 744, nota 2 şi p. 753.)
Art. 1081 din codul fr. prevede că ori ce donaţie între vii Deosebire de

de bunuri presente, cu toate că

ar fi făcută prin

contractul

de reducţie de la

căsătorie viitorilor soți sau numai unuia din ei, este supusă regulelor generale prescrise pentru donaţiuni în genere.
Cu alte
cuvinte, în dreptul francez, favoarea, căsătoriei nu merge pănă a

modifica

principiile generale,

când

este

vorba

de bunuri presente.

In loc de această disposiţiune care face aplicaţiunea dreptului
comun, legiuitorul nostru prevede din contra în Art. 932 că donațiunile făcute prin contractul de căsătorie viitorilor soți sau
unuia, dintr'nşii nu sunt supuse la nici o formalitate. Din a-

cest

text

astfel

cum

se găseşte

redactat

ar

părea,

la

prima

ve-

dere, să resulte că donaţiunile făcute viitorilor soţi prin contractul de căsătorie se bucură de cea mai mare înlesnire şi favoare.
')

Donaţiunile făcute în favoarea căsătoriei chiar prin un act separat,
ear nu prin însuşi contractul de căsătorie, nu sunt însă revocabile
pentru ingratitudine. (Art. 835.) Arntz. II. 2972. Vedi și supră,
p. 260.— Pentru ca o donaţiune să beneficieze de disposiția escepțională a legei, nu este de ajuns ca ea să fie făcută prin contractul
de

căsătorie,

ci trebue

să fie făcută viitorilor soț, sau unuia

ma-

car dim ei, căci, dacă ea ar fi făcută unui al treile, fie chiar unei

rude

a viitorilor soţi,

dreptul

comun

şi ar

primi

aplicare,

Pand.

Fr. Il. 11603. Demolombe. XXIII. 262. Laurent. XV. 162. Arntz.
ÎI. 2272. B. Lacantinerie. Il. 736. Mass6-Verge. III $ 512, p. 317,
text şi nota 1. Aubry et Rau. VI $ 735, p. 243,
*) Vedi înfră, p. 751, nota 1, deosebirea de redacţie între Art. 933
şi Art. 1082, din codul francez.
5) Comp. Petrescu. Donaţiuni. IL. p. 9 și 25.—In codul francez (Art.
1048,

1081

$ 2,

1082),

copiii neconcepuţi

casuri, să fie gratificați. Comp.
diat supră, p. 737. Deci, dacă
torilor soți și a copiilor ce se
va fi validă de cât în privința
Pand. Fr. Donakions. IL. 11650.
trescu. Op. cil. p. 26.

pot din

contra, în unele

și Art. 764 din codul Italian,
dăruitorul a dispus în favoarea,
vor naște din căsălorie, dania
soţilor. Comp. Laurent. XV.
Toullier. D. III (partea [) 820.

stuviinu
175.
Pe-

”

ze
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CODUL

Ă

CIVIL-—OCARTEA

Această favoare

se reduce

II1.—TIT, 11.—CAP.

însă, aproape

VL— ART. 932,

la nimic, pentru

că con-

tractul de căsătorie este, ca şi donaţiunea, un act solemn. (Art,
1228 C. C. 708 urm. Pr. Civ.) In codul francez, asemene donaţiuni

se bucură

de

o înlesnire

(nereprodus

la noi) prevădend

late

lipsă

pentru

de

oare

acceptare,

care,

pentru

că

Art.

1087

că ele nu pot fi atacate nici annautorii

decid

că acceptarea, tacită

care resultă din subsemnarea convențiunei matrimoniale este
suficientă, |) ceea ce în adevăr constitue o derogarela Art. 932
fr,
după care acceptarea, donaţiunilor trebue să se facă în termeni

espreși.

La

noi

însă,

unde

Art.

facă numai de cât în termeni
932

nu

face

nică

814

nu

cere

espreși (vegi

o escepţie

la

dreptul

ca acceptarea

supră, p. 122),

comun,

să se

Art.

aşa în cât legiui-

torul în realitate prin Art. 932 nu înlesneşte întru nimic
donațiunile făcute soţilor prin contractul de căsătorie, de şi
în aparență ele au un caracter privilegiat şi ar fi trebuit să fie
scutite
de toate pedicile dreptului comun.
Regulele de
Art. 932 sustrăgend asemene donaţiuni de la dreptul comun

fond ale drn-numai în cât priveşte forma lor, se înţălege că, în privinţa
celorse aplică şilalte
condițiuni,

ele

spa piunilor comun, nedeosebinduse

contractul de anume

căsătorie,

prevădute

Astfel,
soți prin

de

remân

tare de sarcină (Art.

totul

supuse

regulelor dreptului

lege.

1* donaţiunile

contractul

în

de donaţiunile ordinare de cât în casurile
de

bunuri

de căsătorie

829,

sunt

830)

presente

făcute

revocabile

viitorilor

pentru

inesecu-

şi survenire de copii, dacă dărui-

torul nu este ascendentul soțului donatar

(Art.

836), ele nefiind

însă revocabile pentru ingratitudine (Art. 835), nici
în caz de
moartea soțului donatar întâmplată inaintea, dăruitorului
, acest
caz de revocare fiind aplicabil numai donaţiunilor
de bunuri vitoare (Art. 933 $ ultim) (Cas. Rom. Bulet. Sa I,
anul 1878, p.
407, 408); 2* ele sunt supuse raportului de câte
oră soţul donatar moşteneşte ab intestat pe ascendentul seu
dăruitor (Art,
:)

Vedi

Mourlon.

IL.

973.

Pand. Fr. IL. 11597.
siderând,

B. Lacantinerie,

Demol. XXIII.

dice Curtea

noastră

II.

737.

Thiry.

II.

520,

250. Laurent. XV. 161. „Con-

supremă, că legiuitorul,

pentru a favorisa căsătoriile, a dorit a înlesni liberalităţile
ce se fac soţilor
de bunuri presente, şi le au dispensat în Art.
932 de formalitățile la care sunt supuse donaţiunile între vii
şi care sunt prevă&dute la Art. 814, adecă de acceptațiunea solemn
ă.“ (Bulet. Cas.
Sa I, anul 1878, p. 407.) —N'ar trebui
însă să se creadă că celebrarea căsătoriei implică prin ea însăși accept
area tacită a donațiunei, precum pe nedrept pare a crede Troplo
ng (IV. 2469), căci

dacă viitorii soţi n'ar fi consimțit înaintea
celebrărei cel puţin în

mod tacit la convenţiunile și
matrimonial,

simpla

celebrare

siderată ca un consimțământ

donaţiuni. Demolombe.

XXIII.

donaţiunile

posterioară

în

privința

cuprinse

în

a căsătoriei

acestor

250, Pand. Fr.

contractul

n'ar fi con-

convenţiuni

II. 11598.

și

DONAȚIUNI

DE

BUNURI

751); 3* ele sunt reductibile,
nibilă și atacă reserva 1) (Art.
cute de persoane incapabile de
persoane incapabile de a primi
nuri

presente

trebue

să

PRESENTE.—ART.

932.
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de câte ori întrec partea dispo841 urm.), 4* ele nu pot fi făa dispune (Art. 806 urm.) unor
(Art. 808); 5” donaţiunile de bu-

fie transcrise,

dacă

consistă în

imobile

(Art. 818), ear dacă consistă în mobile, trebue să fie prevădute
într'un stat estimativ subsemnat de părţi şi anexat la donaţiune. ?)
Dăruitorul este el, în caz de donaţiune de bunuri presente
făcută

prin

contractul

de

căsătorie

(Art.

932),

obligat

a garanta

pe soţul donatar de evicțiune? Afirmativa mi se pare afară de
ori ce îndoeală, cu toate că, după Art. 828 (care reproduce Art.
1077 din
evicţiunea

Respundere
de evicţiune.
Art, 828 şi
1940.

codul Italian), dăruitorul nu respunde în princip
de
lucrurilor dăruite, dacă el n'a luat asupra'și această

obligaţie şi dacă evicţiunea nu provine din faptul seu, pentru că
asemene denaţiune se apropie, în unele privinți, de contractele
cu titlu oneros şi dă loc la acțiunea în garanţie după Art. 1240.
Și asemene garanţie esistă nu numai în privința darului făcut
viitoarei

soţii cu titlu

de zestre,

dar

chiar

țiunilor făcute soţilor sau unuia din ei

şi

în privința

dona-

în vederea căsătoriei

de

cătră o persoană străină, căci asemene donaţie constitue lato sens
o zestre, de vreme ce ea are de scop de a ajuta pe soţi în sus-

ţinerea, sarcinelor căsătoriei. Darul făcut în asemene condițiuni
chiar numai unuia, din viitorii soți nu interesează numai pe soţul
donatar, ci şi pe celalt soţ. Cu alte cuvinte, asemene donaţiune
având
pentru

caracterul unui contract
dăruitor obligaţia de a

cu titlu oneros %) face să nască,
garanta pe donatar.. Vom aplica

deci

în specie Art. 1240, ear nu Art. 828. 4)
Fată acum câteva deosebiri ntre donaţiunile ordinare şi a- Deosebiri între donațiile
cele făcute prin contractul de căsătorie: 1* donaţiunile făcute ordinare
și aviitorilor soți sau unuia din ei de cei deal treile prin contractul cele făcute
prin contracde căsătorie pot fi făcute sub o condiţie potestativă din parteati"ae
casă.

')

”)

Art. 1090 din codul fr. şi 231 din codul

Olandez

o spun espres;

textul nostru n'o mai spune însă, aceasta fiind de prisos.
— In
privinţa ordinei în care donaţiunile urmeazăa fi revocate, se va

urma conform Art. 850. (Vedi supră, p. 377.) Laurent. XV. 297.
Pana. Fr. 1]. 11627. Demolombe. XXIII. 396. Mourlon. Il. 994. Marcad6. IV. 318.
— Vedi însă Duranton. VIII. 357, 358.
Vedi Pand. Fr. II. 11647 urm. Berriat. St. Prix. IL. 3923. Aubry
et Rau. VI $ 735 bis. Marcad€. III. 684. Laurent. XV. 174. Demolombe.

XXIII.

266.

Troplong.

IV.

2341.

Demante.

IV.

253.

Mourlon. Il. 974. Arntz. IL. 2278, 2279. Petrescu. Op cit. p. 24
urm. și Dreptul pe 1892, No. 39, p. 310. Comp. Curtea din Nimes
şi Grenoble. D. P. 51. 2. 80. D. P. 68. 2. 17.
3

Cas. Rom. Bulet. Sa 1 (anul 189), p. 177. V edi șisupră, p. 363, nota 1.

Troplong. Donations. IV. 2342 şi Contrat de mariage. IL. 1246 urm.
Pand. Fr. Il. 11646. Petrescu. IL. p. 28 urm. Comp. Cas. Fr. D.

P. 47. |. 241. D. P. 48. 1. 172. Vedi şi Curtea din Rouen. R6pert,.

Dalloz. Disp. ențre wifs. 2244, nota 1, colona

2.

torie.
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CODUL

CIVIIL.— CARTEA

III.—TIT.

II.—CAP.

VI.—ART,

932.

dăruitorului (Art. 826), pe când donaţiunile ordinare
sunt nule,
dacă ele au fost făcute sub o condiție a cărei îndepli
nire atârnă,
numai de voința dăruitorului. (Art. 822.) Aceasta
resultă din

Art. 826 care prevede că Art. 822 nu se aplică la donaţi
unile
prevădute în capit. VIII şi IX (adecă în capitolul de faţă
şi în!
capit.
următor).

nuia

!) 2* In donaţiunile făcute viitorilor

din ei prin

contractul

de căsătorie

se

soți

sau u-

poate

stipula

că soții

de

a dispune

sau soțul donatar să plătească datoriile Și sarcinele
dăruitorului
posterioare donaţiunei (Art. 826), pe când această
stipulațiune
nu este cu putinţă în donaţiunile ordinare (Art. 823)
(vegi supră,
p. 218); 3* în donaţiunile făcute viitorilor soți prin
contractul de
căsătorie,

dăruitorul își poate reserva

dreptul

de

o-

biectele dăruite (Art. 826), pe când în donaţiunile
ordinare, asemene cJausă ar fi o causă de anulare a donaţiunei
întregi (Art.
824), pentru că el dă cu o mână și reține cu
alta, și știut este
că, în materie de liberalităţi, afară de escepţiile
admise de lege
prin
Art.

826,

adecă

tocmai

pentru donaţiunile

făcute soților prin

contractul de căsătorie (Art. 932 urm.), sau între
soți în timpul
căsătoriei (Art. 936 urm.), donner et vetenir ne vaul
(vedi supră,
p. 219 urm. text şi nota 4); 4* în donaţiunile
făcute soţilor sau
unuia din ei prin contractul de căsătorie se poate
stipula, întoar-

cerea

bunurilor

dăruite

în

favearea

unei

alte

persoane

sunt din

contra

de cât
dăruitorul (Art. 826), pe când în donațiile ordinar
e, această, stipulaţiune nu se poate face de cât în folosul dăruit
orului (825); 2)
5” donațiunile făcute soţilor sau unuia din
ei prin contractul de
căsătorie nu sunt revocabile pentru ingratitudin
ea soţului donatar
(Art. 835),
pe

când

donaţiunile ordinăre

TEvOcabile pentru asemene causă (Art. 831 urm.)
; 6* donaţiunile făcute
soților sau unia din ei prin contractul de
căsătorie pot avea de
„obiect şi bunuri viitoare (Art. 933), pe
când lucrurile viitoare
pot face obiectul unui testament, nu însă a
unei donaţiuni ordinare,
fiind că aceasta ar constitui un pact succe
soral oprit; de lege
ca imoral. (Art. 702, 965 $ 2, 1926.
) ete.

Osebit

de

aceasta,

trebue

să mai observăm

înfră,

p.

încă: 10 că donaţiunile de bunuri viitoare făcute de cei
de al treile viitorilor
soți prin contractul de
căsătorie nu sunt supuse formalităței
actului estimativ prevădut de Art. 827,
când ele au de obiect

0 avere

scutite

mișcătoare

(vedi

de formalitatea

transerierej

1) Curtea din Iaşi. Dreptul
Deoscbire
de la codul
francez Art.
825, 826.

2)

şi 21],

nota

1, 218,

219

759) și 2*

când

pe 1884, No.
nota

au

că

de

ele

obiect

par a

fi

imobile,

17. Vegi suprd, p. 209 urm.

4 şi înfră, esplic.

Vedi supră, p. 231 urm. şi 237— .Im codul
fr.,
nu esistă, pentru că Art. 947 (al nostru
826) nu
vogare la Art. 825, ci vizează numai
cele patru.
adecă Art. 943—946 (ale noastre
821—824..)

Art,

826.

această deosebire
face nici o deArt. precedente,
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cestiunea, fiind cel puţin controversată (vedi în/ră, p. 7 58), pe când
donaţiunile mobiliare de bunuri presente sunt supuse formalităţei prevădute de Art. 827, ear acele imobiliare transcrierei.
(Vedi supră, p. 749.)
2”

Despre

donaţiunile

de bunuri viitoare
contractuale.

sau

instituţii

Art. 933. —— Donatorele poate în casul art, precedent să deie donaţiune și bunurile sale viitoare. Donatorele în asemene caz nu mai poate
dispune gratuit de bunurile sale.
Când donatorele supraveţuește soţilor sau soţului donatar, donațiunea este revocabilă, !) (ear nu caducă, după cum prevede Art. 1089

fr.) (Art. 821,

932, 934

urm. C. C. Art, 1082, 1083, 1089

C. Fr. modificate.)

Donaţiunea de bunuri viitoare sau instituţia contractuală este nel do-

o disposițiune făcută prin contractul de căsătorie, prin Care 0 nuri viitoare.
persoană, capabilă de a face o donaţiune în momentul sevârşirei
sale, rudă sau străină cu donatarul, dă viitorilor soți san unuia,

din

ei totul

moartea

sau o parte

numai

din

bunurile

ce

ea va lăsa la

sa.

Această disposiţie, numită în doctrină instituție contractuală,
puţin când are de obiect universalitatea sau o parte din bu-

cel

nurile dăruitorului,

*) pare

a'și avea

1) Art. 933 corespunde cu
însă este

adânc

Art. 1082, 1083

modificat,

căci

că se poate da prin contractul
nuia

din ei bunurile

moartea

orgina
sa

viitoare,

Art.

şi

1082

în legile barbare,
1089 din

fr. prevede

de căsătorie viitorilor
adecă,

cele

ce dăruitorul

codul fi., Deosebire de

edacţie între
în substanță T 4.4£
938 și

soți sau uva

lăsa

sa; că se poate face o substituție vulgară în folosul des-

cendenţilor ce se vor naşte din această căsătorie şi că, în fine,
această substituție se presupune, în caz de tăcere a contractului.
Cât pentru Art 1083, el statorniceşte că donaţiunea prevădută în

Art. 1082 este irevocabilă în acest sens numai că dăruitorul nu
maj poate dispune cu titlu gratuit de obiectele cuprinse în donațiune, permițându'i numai disposițiunea de sumi mici cu titlu
de recompensă, sau altfel, judecătorii având a aprecia dacă darul

este

2)

considerabil

sau

de

mică

însemnătate
— .In

fine,

Art.

1089

din codul fr., care complectează materia, prevede că donaţiunile
făcute unui din soţi în termenii art. precedente, devin caduce în
caz de a supraveţui dăruitorul soţului donatar și posterităţei sale.
Nici

legiuitorul

francez,

nică al nostru

nu

întrebuinţează

nicăiri

cuvintele /nstituție contractuală, însă doctrina dă acest nume
donaţiunei de bunuri viitoare, pentru că, pe de o parte, ea se referă,
ca și legatul, la epoca morței dăruitorului, ear pe de altă, ea are loc
prin

donaţie,

adecă

prin

se găsesc și în lucrările
dice Janbert,

în raportul

contract.

Cuvintele

pregătitoare:
seu,

vor esista

instituție contractuală

„Instituțiile
și în

viitor;

contractuale,
legea

Art.

1082,

din

codul

la1 093 şi 1089

pre-

cizează cu îngrijire natura și efectele acestui soiii de disposiţiune.*
Vegi Locr6, XI. p. 484. Pand. Fr. Donations. II. 11655,

francez.

CODUL

Motivele care
au făcut pe
legiuitor să
admită instituția contractuală.

CIVIL. — CARTEA

III. — TIT. UI. —CAP. VI. — Art. 933,

de unde ea a trecut în vechiul drept obicinuelnic al Franciei şi
chiar în dreptul scris. (Art. 17 al ordonanţei din 1731.) Desfiinţată prin legea de la 17 nivâse anul II, ea a fost din nou restabilită, prin codul francez, de unde a luat-o şi legiuitorul nostru,
cu toate că ea era în totul străină de moravurile noastre şi necunoscută, în vechile noastre aşezăminte.
Donaţia de bunuri viitoare sau instituţia contractuală având
de

obiect

toate

bunurile

sau

o parte

numai

din

bunurile

ce dă-

ruitorul va lăsa la moartea sa, adecă o avere de moştenire, ar
fi trebuit să fie astăzi oprită, precum era şi la Romani, :) în baza
Art, 702 şi 965 $ 2, ca una ce cuprinde un pact succesoral,
adecă o convenţiune asupra unei moşșteniri nedeschisă încă. Mai
mult încă, în societatea modernă unde nu poate să mai fie vorba
de perpetuarea familiilor ilustre, ea este un anacronism ŞI un
„non sens, după cum dice Acollas (II, p. 676, nota 2). Cu toate
aceste, legiuitorul, prin escepţie, a admis-o pentru a înlesni şi a
încuraja căsătoriile. Această, instituţie presintă în adevăr avantajul
pentru dăruitor de a nu se despoea de îndată de avutul seu, după
cum se întâmplă în donaţiunile de bunuri presente (Art. 932),
ear pentru

soţi idonatari

acel de a avea

întru cât disposiţia este irevocabilă

ov siguranță

în acest sens

că

oare

care,

dăruitorul

nu mai poate dispune de averea dăruită prin acte cu titlu gratuit (Art. 933 $2), avantaj pe carenu'l presintă testamentul care

este un act eminamente revocabil (Art. 802) și în care soţii n'ar
fi avut poate destulă încredere spre a se angaja în legătura. unui

contract ca căsătoria,

Instituţia,
contractuală
esistă ea în

legislaţia
noastră ?
Controversă

din

care

resultă

mai

multe

sarcini. Eată pe

scurt motivele care au făcut pe legiuitor să admită instituția de
moştenitor făcută prin contract, 2) deși după rigoarea principiilor
ar fi trebuit ca omul să nuw'și mai poată face astăzi prin voinţa,
sa un moștenitor, ci numai donatari sau legatari. (Art. 800.) Vedi
supră, p. 401 nota 1 şi p. 481, 482.
Prima cestiune pe care din capul locului trebue să o esaminăm

este următoarea: donaţiunile de bunuri viitoare făcute soţilor prin

contractul de căsătorie pot ele fi privite în legislaţia noastră, ca,
nişte adevărate instituţii contractuale ? Esaminând altă dată cestiunea în treacăt, am scris în tom. III, p. 223 şi 365 că legiuitorul
nostru n'a admis instituţiile contractuale, şi de atunci, amicul
meu
Gh. Petrescu, astăzi consilier la Inalta Curte de casaţie, sa încercat a demonstra adevărul acestei proposițiuni, invocând
o serie
de argumente pentru a susţine că, în dreptul nostru, donaţiunile

de bunuri viitoare nu pot fi privite ca, niște instituţii contractuale,
5)

Vedi legile citate în Tom. III, p. 362, nota 3, care opresc
ori ce
soiuri de pacte succesorale. Tot acolo se arată şi vechile
noastre
legiuiri. Vedi și supră, p. 729, nota 4,

:) Comp, Demol. XXIII. 372.Laurent. XV. 179. Pand. Fr. IL. 11656.
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ci ca niște adevărate donaţiuni, însă escepţionale şi cu un caracter complex. (Dreptul pe 1892, No. 39 şi 40.)
Cugetând însă mai adânc asupra acestei cestiuni, sunt nevoit a mă despărți de amicul meu Petrescu şi a recunoaşte că,
m'am înșălat. In adevăr, de şilegiuitorul nostru a trunchiat pe acel
francez, totuşi el a reprodus în substanţă, cu oare care schimbări,
ideea cuprinsă în Art. 1082 şi 1083 fr. Art. 933 permiţând dăruitorului de a da viitorilor soți sau unuia din ei bunurile sale
viitoare prin contractul de căsătorie a înţăles prin bunurile viitoare (res future) acele ce el va lăsa la moartea lui, deși prin

bunuri viiitoare se mai înțălege încă şi acele ce el ar putea să
dobândească și să deie în timpul vieţei sale. (Vedi la Art. 821,
p. 225.)

Autorii sunt

în

bunurilor ce dărnitorul

de bunuri viitoare,
însuşi

adevăr

unanimă

va lăsa la

!) şi Art.

a admite

moartea

1093

că donaţiunea,

sa este o

fr. îi dă

donaţiune

chiar acest nume.

Prin urmare, fiind recunoscut de toată lumea şi chiar de
Dl. Petrescu (Donafiuni. IL. p. 63 urm.) că prin bunuri

viitoare legiuitorul

înțălege

va lăsa la moartea

în Art.

sa, negreșit

933

bunurile

ce

dăruitorul

că instituția contractuală

îşi are

fiinţă și în legea noastră, pentru că dăruitorul care dispune prin
contractul de căsătorie de averea sa viitoare dispune de o avere de

moștenire și deci instituește moștenitor prin contract pe soţul
donatar. (Comp. Gr. G. Pă&ucescu. Oblig. 1. 174, p. 144.)
O deosebire însămnată, esistă însă, cu toate aceste, între ie- peosebire de
gea noastră şi acea franceză, căci, pe când, în codul francez, se codul &
poate institui moștenitor nu numai pe ambii soţi sau pe unul din copilon cuise
ei, ci se mai poate încă face o substituție vulgară în folosul des- vor naşte din
cendenţilor neconcepuţi încă ce se vor naște din căsătorie, sub!
stituție care se presupune la caz de tăcere a contractului (vedi
supră, p. 751, nota 1), legiuitorul nostru nu seocupă de
copii şi nu face escepțiune la principiile dreptului comun

în privinţa soţilor.

(Vedi

loc de
de cât

şi supră, p. 747.)

Caracterele instituții contractuale.
Donaţiunea de bunuri viitoare sau instituţia, contractuală este
un termen de mijloc între donaţiunea inter vivos şi testamentul.
Ea se deosebește de darul între vii pentru a se apropie de testament

întru

cât

ea

sau parte din averea
întru
1)

cât

ea

nu

se

are

de obiect

Dunurile

ce dispunătorul
deschide

de cât

viitoare,

adecă

va lăsa la moartea
la

moartea

lui,

totul.

sa,

şi

dăruitorul

Vedi Mareade. IV. 278. Demante. IV. 254 bis I. Demolombe. XXIII.
271 urm. Acolias. II, p. 669 urm. Vigie. II. 975, 980. Mourlon.
II. 978 vrm. Thiry. II. 522. B. Lacantinerie. IL. 740 urm. și toţi
autorii.

Comp.

şi Cas.

Rom.

Bulet.

Sa

I, anul

1878,

p. 408.
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CODUL

remân€nd
dăruite

CIVIL. —CARTEA III.—TIT.

proprietar
prin

acte

şi avend

cu

titlu

I1.—CAP. VI.—ART.

facultatea

oneros.

parte

Instituţia,
contractuală
fiind o escepție şi o derogare la,
dreptul co-

testament,

ear

bunurile

a contrario

din

se deosebește de testament
vii prin caracterul seu de
mai poate dispune de bu$ 2.) Ea are deci pe deo

pe

de

alta,

acel

a unei

do-

națiuni, nefiind nici una nici alta. 2) De aceea, Furgole o califică de disposiţie amfibie (asupra Art. 17 al ordon. din 1731),
ear alţii de liberalitate Permafrodită.
Donaţiunea, de bunuri viitoare este un mod
de a dispune
de

averea,

strictă,
Art.

mun este deprin

strictă interpretare.

caracterul unui

de a înstrăina

1) (Argument

Art. 933 $ 2.) Pe de altă parte, ca
spre a se apropie de donaţiunea între
irevocabilitate, întru cât dăruitorul nu
nurile sale cu titlu gratuit.*) (Art. 933

933,

sa cu totul

interpretare.

800,

dar

la Art.

după

escepţional,

Ea

care

omul

nu

poate

între vii sau testament,
702

și 965

$

de

unde

resultă

constitue pe de o

2 care

parte

dispune

de

că

ea este de

o derogare

la

avutul seu de cât

ear pe de altă parte, o derogare

opresc

pactelele

succesorale,

adecă,

convențiile asupra unei -moșteniri nedeschisă incă.
Această considerațiune a făcut pe legiuitorul Italian să nu admită instituţia,
contractuală. *)
')

„Considerând, dice Curtea noastră supremă, că donaţiunile de bunuri presente trec imediat în proprietatea şi posesiunea soţului
donatar ca toate donaţiunile în genere ; ear acele de bunuri vii-

toare, numai la moartea donatarului ; că, prin urmare, de
aceste
din urmă donațiună, adecă bunuri viitoare, cât trăeşte donataru
l
poate dispune cu titlu oneros, precum
prevede $ 2 al Art. 933,

)
2)

ete.“ (Bulet, Cas. Sa 1, anul 1878, p. 407.)
Comp. Tribun. Dolj, sub președ. D-lui M. Măinescu. Dreptul
pe
1893, No. 60. Această sentință este motivată cu multă îngrijire.
Comp. Thivy. IL. 523. Arntz. IL. 9982 B. Lacantinerie. II. 740.

Laurent. XV.

177 urm. Acollas. [I. p. 669.— Instituţia, contractuală

irevocabile

acest sens

nu este nici o donaţie cu pricină de moarte (mortis caus&),
pentru
că asemene donațiuni sunt revocabile după voinţa dăruitor
ului
(Instit. $ 1. Lib. 2. Tit. 7), pe când instituţiile contractuale
sunt
în

că

dăruitorul

averea sa prin acte cu titlu gratuit.

naţiunile

Drept străin.

mortis

causa

care

esistau

nu

mai

(Art.

poate

933

dispune

$ 2.)

Și apoi, do-

altă

dată

atât

de

la Romani

cât
și în vechia noastră legislaţiune (Art. 1290, 1688
Cod. Calimach)
nu mai au ființă astăzi. Vedi supră, p. 294 şi
5,6,
+) Pacifici Mazzoni. Trattato delle successioni. |. p. 67
urm. Laurent.
Ante-pro
iect. III. p. 458.— Cu

toate

aceste,

codul Neerlandez (Art,

233) menţine instituţia contractuală. — Dreptul

în genere ori cărei
alte persoane totul

germanic permite

persoane capabile de a lăsa prin contract unei
sau parte din moștenirea sa.
Acest contract

de instituţie de moștenitor sau de instituție contractuală
(Brbein-

setzungsvertrag)

conferă,

moștenitorului

instituit,

în

timpul

vieţei
instituitorului, un drept de espectativă, care la
moartea acestuia
se schimbă într'un drept de moștenire.
Vedi E. Lehr. Drept germanie, p.

427 urm. No, 377 urm.
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care

se poate face
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o instituție contractuală.

Donaţiunea de bunuri viitoare sau instituţia contractuală nu Instituţia
poate fi făcută de cât prin contractul de căsătorie sau prin un contractat
act care se referă la un contract anterior (Art. 1229, 1230), căcă tăcută de cât

Art.

933 ne mână la Art. precedent (932) care nu vorbeşte de pila contrae-

cât de darul făcut soţilor prin contractul de căsătorie. O insti- torie. Contuţie contractuală făcută prin un alt act de cât contractul de că f70versă.
sătorie ar fi deci ineşiştentă, ear nu numai anulabilă.
Sunt autori care susțin câ instituția contractuală se poate

face

prin ori

pinie

ce

act

este greşită

mod

de

autentic

anterior

căsătoriei,

şi contrară Art. 939

disposițiune

escepţional,

însă această

o-

şi 933, care stabilind un

trebue

să

fie strict

mărginit

în

limitele lui, conform principiului cunoscut: exceptiones sunt strictissime înterpretationis. !)
Instituţia contractuală poate fi făcută prin mandatar, însă
mandatul trebue să fie autentic şi special. 2)
Cu toate că instituţia coutractuală se apropie sub unele ra- Art. 857 care porturi de testament, totuşi se decide în genere că două sau mă obcâte testa”
multe persoane ar putea să facă o donaţie de bunuri viitoare în junctivenuse

folosul ambilor soţi
căsătorie.

Art, 857

sau a unui din ei prin

acelaşi contract

de ape

care oprește testamentele conjunctive nu poate

fi opus în specie, pentru că această disposiție se întemeiează pe
împrejurarea, că testamentul este revocabil în mod absolut (Art.
802), pe când instituția contractuală
este irevocabilă în acest

sens că dăruitorul nu mai poate dispune de averea sa cu titlu
gratuit. (Art. 933 $ 2.) Instituţia contractuală fiind considerată
de lege ca o donaţiune și fiind chiar calificată cu această denumire, nui se pot aplica regulele de la testamente. ?)
Bunurile care

pot fi cuprinse într'o instituție
plata datoriilor dăruitorului.

Instituţia contractuală
anume

textul

')

>)

sau parte

numai

Qin bunurile viitoare

ce el va lăsa la moartea

lui. 4)

Thiry. II. 524. Demol. XXIII. 276. Laurent. XV. 186. Troplong.
IV. 2360. Pand. Fr. Il. 11665 urm. B. Lacantinerie. II. 742. Du-

anton.

3)

adecă

și

poate să aibă de obiect, precum o spune

francez, toate

ale dispunătorului,

contractuală

IX.

672,

673.

Aubry

et Rau.

VI

$ 739,

p. 252.

Petrescu.

Donaţiuni. IL. p. 54 urm. Vigi6. II. 979.— Contrd. Toullier. D. Il
(partea I) 830. Merlin. Râpert. Instit. contractuelle $ 3, No. 2.
Pand.

Fr.]l. 11669. Petrescu. II. p. 57. Comp.

Cas. Fr. D. P. 47.1.15.

Thiry. IL. 524. Demolombe. XXIII. 278.Laurent. XV. 187. Pand. Fr.
II. 11671. Duranton. IX. 675. Aubry et Rau. VI $ 739, p. 252.

Petrescu. Donaţiuni. IL. p. 58 urm.

1)

Din împrejurarea că textul nostru nu dice, ca acel francez, că dăruitorul poate. să dispue de tot sau parte din bunurile ce el va lăsa

_tractuale.

n

CODUL

756

CIVIL.

— CARTEA

INi.—TIT. 11.—CAP. VI. — ART. 933,

In casul întâi, ea este universală (Art. 888), earîn casul al doilea,
cu titlu universal. Ea va fi de asemene cu titlu universal când va
avea de obiect toate mobilele sau toate imobilele ce el va lăsa
la moartea, lui. (Art. 894 $ 1.) Instituţia contractuală poate de
asemene

Plata, datoriilor.

fi făcută

cu titlu

particular sau

singular,

de obiect un lucru anume determinat. (Art.
Părerea lui Duranton (IX. 676) care vede
disposițiune o donaţie între vii cu reservă
isolată. »)
Dacă instituţiunea este universală, soţul
datoriile dispunătorului (Art. 893), pe când
cât în proporțiune

cu fracțiunea de avere

adecă

să aibă

894 $ 2, 899 urm.)
în această din urmă,
de usufruct a remas

donatarva plăti toat
el nu le va plăti de

ce va

lua,

regulele

de

în

caz

când

instituțiunea va fi cu titlu universal (Art. 896), necontribuind de
loc la plata datoriilor, dacă iustituţia are de obiect un bun anume:
determinat (res singul&). (Art. 775, 909.) Aceasta nu este de cât
aplicațiunea maximei: ZEs alienum universi patrimonii, non 'certarum

rerum

onus

est.

Cu alte cuvinte,

la legate

ex-

puse mai sus în privinţa plăței datoriilor sunt aplicabile, cu toată

părerea

contrarie

a D-lui Petrescu

(II. p. 111),

şi donatarilor

de

bunuri viitoare. 2)
In caz de a esista mai mulți donatari instituiți cu titlu universal, fie care va contribui la plata datoriilor și a sarcinelor în
proporțiune cu emolomentul seu. (Laurent. XV. 242)
Plata, datoriȘi fiind că regulele de la, legate sunt aplicabile în specie,
ilor ultra, vitrebue
să decidem că atât soţul instituit pentru universalitatea
res.
ț!
Art. 897 $ 2. bunurilor cât și acel instituit numai pentru o fracțiune din bunurile
dispunătorului vor plăti datoriile, pentru partea lor corespundă&toare, ultra vires, dacă vor primi a întra în posesiunea bunurilor
la, moartea

')

*)

lui, n'ar trebui

în adevăr să conchidem

că, la noi,

dă-

ruitorul v'ar putea să dispue prin contractul de căsătorie de cât
de toate bunurile sale viitoare, căci această conelusie ar fi falșă.
Vedi Petrescu, op. cit. IL. p. 63 urm.
Comp. Thiry. UI. 525. Pand. Fr. II. 11707 urm. Laurent. XV. 191

urm.

Demol.

XXIII.

279

urm.

Vigi6.

II.

980.

Mass6- Verge.

III. $

517, p. 321. Mourlon. IL. 978. Petrescu. Donaţiuni. IL. p. 63 urm.
S. Lescot. V. 1887. B. Lacantinerie. IL. 744, Arntz. II. 9281. Troplong. IV. 2364. Demante. [V. 254 bis II.

B. Lacantinerie. II. 744. Arntz. II. 2288. Thiry.
Laurent. XV. 241. Demol. XXIII. 337. Demante.

VII.
1V.
Vedi
fine.

Aubry et Rau.
2365. Marcad€.
și Al. Degr6.
Comp. supră,

am

dovedit

că, in

1], 597,
IV. 256

în fine,
bis VI,

VI $ 739, p. 269. Mourlon. Il. 986. Troplong.
IV. 289. Duranton. IX. 718. Pand. Fr. II. 11876.
Dreptul pe 1892, No. 32, p. 251, nota 1, în
p. 187 urm. şi Dreptul pe 1892, No. 7, unde

sistemul

legei noastre,

care este şi

Marcad$, ori ce douatar universal sau cu titlu universal
în lipsă de o anume convenție, datoriile dăruitorului.

acel

a lui

plătește,
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fără, inventar, controversa care esistă în Francia în această
vință, fiind curmată, la noi prin Art. 897. )
Soţul

remân

instituit

nu

este

în sarcina, exclusivă

gatarilor,

pentru

că

însă

obligat

la

plata

pri-

legatelor,

care

bunurile

sale

a moștenitorilor ab întestat san a le-

dăruitorul

care

a

dispus

de

Plata legatelor.

prin instituţie contractuală nu mai poate să dispue de aceste bunuri cu titlu gratuit, de vreme ce prin asemene disposițiune el
ar revoca instituția contractuală. 2) El nu va plăti fie singur, fie

împreună

cu ceilalță

moştenitori universală

ai instituitorului, de cât

legatele de mică insămnătate care vom vedea că se pot face și
la noi, deşi Art. 933 nu le prevede anume.
Când se poate dice că o donaţiune are de obiect bunurile
ce dispunătorul va lăsa la moartea sa, aceasta este o cestie de
intenţie. Judecătorii vor interpreta deci voinţa dăruitorului, ţinend
socoteală de împrejurările de fapt, de termenii disposițiunei ete.
(Demolombe. XXIII. 300.)
Astiel, donaţiunea în totul sau în parte a cotităței disponi-Darul părţei

bile va fi considerată
că partea disponibilă

ca
nu

o donațiune de bunuri viitoare, pentru
se poate determina de cât la moartea

disponibile.

dăruitorului. *) (Comp. Art. 846.)
Tot astfel ar fi şi făgăduinţa ce ar face un părinte la, Promisiunea,
căsătoria unuia
din copiii sei că nui va lăsa mai puţinde egalitate,
de cât va lăsa celorlanţi, ceea ce în dreptul francez se numeşte
promesse d'egalit€, assurance de part herâditaire, râserve u succession *) etc.

Promisiunea

instituţiunei contractuale.
1)

Vegi supră,

p. 527

de

egulitate

(Trib. Dolj.
urm,

şi 536,

este

Dreptul

537.

Comp.

deci

o varietate

de 1893, No.
în

diferite

sensuri

Pand. Fr. Il. 11877. Laurent. XV. 241. B. Lacantinerie. II.
îm fine. Maread6. IV. 289. Demol. XXIII. 337
— Principiul
.
voeşte ca datoriile și sarcinele moștenirei să fie plătite ultra
emolumenti este aplicabil la noi tuturor moștenitorilor, chiar

*)

748,
care
vires
şi a-

celor neregulaţi. Vedi supră, p. 528, nota 1 și Tom. III p. 224,
nota 1, 231 nota 3, 373 nota 5, 554 urm. ete.—In Francia, toate
aceste cestiuni sunt controversate.

Pand. Fr. IL.
Aubry et Rau.
Cas. Fr. D. P.
5 Laurent. XV.
Aubry et Rau.
Dalloz.

*)

a

60.)

Disp.

11880. Laurent. XV. 242. Demolombe.
XXIII. 338.
VI $ 739, p. 269, 270. Demante. 1V. 256 bis VI.
57. 1. 183.
181 urm. Demolombe. XXIII. 298. Vigic. IL. 981.
VI $ 739, text și nota 2, p. 249. Cas. Fe. Reâpert.

entre

vifs.

1986,

nota

3.

Laurent, XV. 248 urm. S$. Lescot. V. 1905. Aubry et Rau. VI. $
739 50 p. 273. Troplong. IV. 2376. Demol. XXIII. 78 bis, 301 urm.
Vigi6. IL. 981. Duravton. IX. 698. B. Lacantinerie. II. 750. Pand.
Fr. II. 11895 urm. Comp. D. P. 85. 1. 108. Pand. Pâriod. 86. 2.3,

Făgăduinţa

de

egalitate

făcută

unui

din

copii

prin contractul

seu

de căsătorie n'ar împedica pe acel care a făcut'o de a dispune în
limitele părței disponibile în folosul unei persoane străine. Pand.
Fr. IL. 11912. Demol. XXIII. 306. Aubry et Rau. VI. $ 739,5 fine,
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CODUL

La

donaţie

caz

CIVIL.--CARTEA

de îndoială,

de bunuri

I1.—TIT.

disposiţia

viitoare,

11.— CAP.

nu

VL—ART.

va

fi

ci ca o donaţie

933.

interpretată

de

bunuri

ca

de îndoeală. pentru că, pe de o parte, ori ce disposiţie escepţională,
bue să fie strict interpretată, ear pe de alta, pentru că, în

Transcrierea
instituţii

o

presente,
tredo-

naţiile de bunuri viitoare, dăruitorul renunţă la dreptul de a mai
dispune de averea sa prin acte cu titlu gratuit.) (Art, 933 $ 2.)
Instituţia contractuală care are de obiect averea nemișcă-

contractuale. (Oare

nu

este, în

Controversă. Art,

818

şi 819

opinia

generală,

pentru

supusă

transerierei prescrişă, de

donaţiunile intre vii, fiind că, pe de o par-

te, ea nu strămuta proprietatea imobilelor dăruite de cât ca MOștenire, ear pe de alta, pentru că donaţiunea de bunuri viitoare

nu transmite actualmente

soțului donatar

La, aceste argumente

se mai

poate

nici

un drept

adăogi

real.

2)

încă, că transerie-

rea, instituțiilor contractuale nu este cu putință, cel puţin în timpul
vieței dăruitorului, căci ea având de obiect imobilele ce dăruitorul

va lăsa

la moartea

sa, aceste

imobile

sunt

necunoscute

în

momentul instituţiunei, şi necunoscânduse situaţia, lor, nu se poate
procede la formalitatea transcrierei, care trebue să se facă la
tribunalul judeţului situaţiunei lor.3) (Art. 818, 1801
C.C. şi
B. Lacantinerie. Il. 750. Vigi6. Il. 981, nota 1. Duvanton. IX. 966.
Comp. C. Riom. D. P. 83.2. 15.— Vegi însă Troplong. IV. 2377.
Comp. și C. Bordeaux. D. P. 63.5. 126.—Făgăduinţa de egalitate
făcută de un părinte unui din copiii sei nu împedică de asemene
pe acest părinte de a gratifica pe un alt copil, dacă el face pe
copilul căruia egalitatea a fost făgăduită să profite și el de un asemene

folos.

Cas.

Fr.

şi C. Dijon.

D.

P. 79.

1.297 şi 2. 78. Comp.

şi Laurent. XV. 253. Pand. Fr. IL. 11140. Demolomhe. XXIII. 78
bis.—Vegi însă Curtea din Besancon. D. P. 45. 4. 156, No. 3.

Laurent. XV. 185. Comp. Curtea din Paris și Cas. Fr.

)

?)

5. 159.

D. P.

58.

1. 331.

Trib.

D. P.55.-

Dolj.

Dreptul

pe 1893,

imobilelor care

aparţin

dăruitorului

No.

60.

Aubry et Rau. VI $ 739, p. 252. Laurent, XV. 188 și XXIX. 49.
urm. Demolombe. XXIII. 277. Troplong. II. 1169 şi 1V,
9373,
2655. Mass6-Verge. III $ 517, p. 322, nota 7. Pand. Fr. 4874.
urm. Vigi6, II. 979. Toullier D. III (partea 1.) 845. Duranton. VIII.
411 şi LX. 707. Arntz. IV. 1618. Lepinois Transcrip. des privileges
et hypoth. 1. 85. Petit. Transcrip. des donations entre vifs.
p. 30.
Verdier. Trânscription. 1. 151. Martou. Hypoth. IL. 19.
Petrescu,
Donajiuni. 1. p. 59 urm. Comp. Cas. Fr. şi C. Nimes.
D. P. 67.
1. 65. D. P. 77. 1. 195. Idem. C. Bruxelles la 9 mai
1888 (decisie
citată de Thiry. IV. 308, nota 1.) — Contră. Mourlon. Transcrip
tion.
II. 1117. Flandia. Zranscrip. ]. 701. Bonnet, Disp. par
contrat
de
mariage, LL. 686 urm. 'Thiry. LV. 308. Acest din urmă
autor
mai
cu samă dă niște argumente care fac ca cestiunea
să fie îndoelnică. Vedi şi Acollas. IL, p. 674 urm.
Vedi însă Thiry (IV. 308, în fine) care combate ' acest
argument,

dicend

că, în privinţa

în momentul facerei instituţiunei, transcrierea se va opera
la tribunalul
situațiunei acestor imobile, ear în privinţa celor
ce el va dobândi

mai în urmă, la tribunalul situaţiunei lor respective.
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759

721
urm. Pr. Civ.) Apoi, contractul de căsătorie din care donațiunea formează o clausă fiind trecut din cuvânt în cuvânt întrun
registru special (Art. 1228 C. C. și 708 Pr. Civ.), cei de al treile
au de unde să se informeze despre esistența donaţiunei.
Dar,

dacă

se poate

admite

că transcrierea

tinţă în timpul vieței dăruitorului, ea

moartea

lui, pentru

că instituţia

va avea

contractuală

nu

este

cu pu- Transcrierea

loc neapărat
este un

act

Ja astitnţii con-

între urma morței

vii, cu toate că ea nu'şi produce efectele sale de cât la moartea, dărnitorului.

dăruitorului. ') (Vegi supră, p. 754 şi infră, p. 760.)
Dacă instituţia contractuală are de obiect lucruri mișcătoare, Inaplicarea
ea nu este supusă
formalităţeiE prescrisă
de Art. 827, care cere A!t:
i la
E
ie
instituţiile
pentru donaţiunile de bunuri mişcătoare presente ca ele să, fie contractuale.
trecute într'un act estimativ subsemnat de dăruitor şi donatar,
căci, la facerea donaţiunei, nu se poate cunoaşte bunurile ce dăruitorul va dobândi și va lăsa la moartea sa.?)
Persoanele care pot face o instiluţie contractuală.
ților,
cu

Instituţia contractuală poate să emane
de la celelalte rude ale lor și chiar

totul

străine.

Aceasta este
după

de la ascendenţii sode la nişte persoane

cum

o spune

evident,
Art.

privinţă, reproduce

Art.

persoană

dispue

poate

să

deşi

1082

textul nostru n'o
din

codul

10 al ordonanţei
de averea

francez

spune
care,

formal,

în această

de la 1731,căci

sa, dacă are

ori ce

capacitatea, pre-

scrisă de lege.
Naște însă întrebarea: ce capacitate trebue să aibă dispu- Capacitatea
=
“La
Ras
Ce trebue să
n&torul,
acea care trebue so3 aibă
dăruitorul,
sau acea pe CATE„n sipă
dispună.
trebue s'o aibă un testator? Art. 933 calificând asemene dispotorul.
siție de donaţiune și declarând-o pănă la un punct ovare care irevocabilă, de oare ce dărnitorul nu mai poate dispune de bunurile
sale prin acte cu titlu gratuit, se înţălege că dispunătorul va
1) Martou.

Prinil. et hypoth. IL. 19. Pand. Fr. 1. 4878 urm. Larnaude,

Etude sur la publicitt des donations, p.

175

urm.—Nu

se

poate

respunde, cel puţin la noi, precum susține Laurent (XXIX. 50), că
transcrierea n'ar putea să aibă loc nici la moartea dăruitorului,
pentru că ea ar produce efectele unui testament, fiind că, după
cât am vădut, în legislaţia noastră, actele de ultimă voinţă care

cuprind legate de imobile sau de drepturi imobiliare susceptibile
de ipotecă sunt spuse transerierei. Vedi supră, p. 603 urm. şi
Dreptul pe 1893, No. 58.
2) Aubry et Rau. V. $ 660, p. 484 şi VI $ 739, p. 252. Acollas. II.
p. 676. Laurent. XV. 189. Duranton. VIII. 411 și IX. 707. Demol.
XXIII. 277. Pand. Fr. IL. 11672. Vigi€. II. 979. Troplong. IV. 2654.
Marcade. III. 684. Vedi şi supră, p. 116, nota 4, în fine.—Vegi însă
Faure. De Vinstitution contraciuelle, p, 167.
49
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CODUL CIVIL. —CARTEA
Il. —TIT. I1.—CAP. VI.—ART. 933.
trebui să aibă capacitatea cerută pentru
nu

acea

cerută

pentru

a face

un

a face o donaţiune,

testament.

Instituţia

ear

contractu-

ală se apropie deci mai mult în această privință de donaţiunile
între vii, de cât de testamente. !) De aceea, dispunătorul va trebui să fie capabil de a dispune prin donaţiune, în momentul facerei darului, ear nu în momentul morţei sale.
Minorul nu

poate e

tractuală.

Din

cele mai

sus

espuse

resultă

că

minorul

de

16

ani n'ar

putea să facă o instituţie contractuală, deși are capacitatea de a
testa, într'o limită oare care. 2) (Art. 807.)

Femeea mă-

De

asemenea,

femeea

măritată

n'ar

putea,

fără

ritată. Con- barbatului sau a justiţiei (Art. 199), să dispue de

prin instituție contractuală, deşi ea este capabilă de
tament fără nici o autorisare. (Art. 208.)

autorisarea

bunurile sale
a face tesi

Interzișii, faTot astfel n'au capacitatea de a face o instituţie contractuală Şi în
biți bai genere de a dispune prin daruri între vii interdişii pentru imbecili-

siliu Judeciar tate, smintire sau nebunie cu furie (Art. 435 urm.), căci este de prinse

cip că pentru

a putea dispune

întreagă (Art. 901

de

averea sa trebue

a fi cu mintea

din codul fr. eliminat la noi ca de prisos, 3)

faliții în urma încetărei plăţilor lor (Art. 720 Cod. Comer.), acei
puşi sub un consiliu judeciar, fără asistenţa acelui consiliu (Art.
458), acei condamnaţi la munca silnică (Art. 13 Cod. Pen.) sau
la reclusiune (Art. 16 Cod. Pen.) în tot timpul pedepsei lor, etc.
Intr'un cuvânt, toţi acei incapabili de a dispune de averea, lor prin
acte între vii sunt încapabilă de a face o instituţie contractuală,.=)
1)

Comp. Laurent. XV. 178, 196 urm. Demolombe. XXIIL. 283 urm.
Thiry. II. 526. Arntz. II. 2283. Mourlon. II. 982. Aubry et Rau.
VI $ 739, p. 253. Vigi6. II. 977. Duranton. LX. 723. B. Lacanti-

nerie.

*)

Il. 742.

Pand.

Fr. IL. 11723.

Troplong.

IV. 2368.

Demante.

IV. 253 bis L. Marcad6. IV 278. Petrescu. Donaţiună. IL. p. 70 urm.
Minorul capabil de a se căsători (Art. 127, 128) poate însă, cu

consimțământul acelor în drept, să facă

o

2369. Vegi și înfră, esplic. Art. 936.
Laurent, XV. 198. Vegi și supră, p. 15

urm.

instituție

contractuală

în folosul viitoarei sale soţii. (Art. 936, 1161, 1231.) Troplong. IV.

5)

*)

că

nici

Femeea, dotală nu poate
nici într'un

a gispune

prin instituţie
contractuală.

gârt. 2248.

şi 25 vrm.

Vegii autorii citați în nota precedentă.— Grenier

femeea
o

măritată

autorisare,

ar putea

însă

această

(III. 431) susţine

face o instituţie contractuală fără

părere

este

inadmisibilă,

instituţia,

contractuală nefiind un testament, ci un contract. Comp. Laurent.
„XV. 197. Demolombe. XXIII. 283. Troplong. IV. 2368. Pand.
Er. Donations. IL. 11729.
Femeea măritată sub regimul dotal war putea să dea bunurile
sale dotale prin instituție contractuală nici chiar cu autorisarea
barbatului sau

a justiţiei,

afară

de

casul

bine

înțăles

când

ar fi

vorba de stabilirea și căpătairea copiilor (Art. 1250) (Tribun. Dolj.

Dreptul pe 1893, No. 60), deși ea poate fără nici o autorisare să
le dee prin testament, pentru că imobilul dotal find în princip

inalienabil (Art. 1248), instituţia contractuală este o înstrăinare,
de vreme ce dăruitorul înstrăinează o parte din dreptul seu de
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CONTRACTUALE.— ART. 933.

In asemene casuri însă, instituția contractuală
ci numai anulabilă. (Vedi înfră, p. 762.)
Persoanele

în folosul

7G1l

n'ar fi inesistentă

cărora înstituția contractuală poate
să fie făcută.

In legislaţia noastră, instituţia contractuală nu poate să fie
făcută de cât în folosul viitorilor soți sau a, unui din ei. (Art.
932, 933.) Ea nici o dată nn poate fi făcută în folosul unei persoane alta de cât soţii, pentru că are în vedere căsătoria,
nică în folosul copiilor ce se vor naște din acea. căsătorie, pen-

tru că aceşti copii nu sunt încă
soților instituiţi se vor folosi însă
părinţilor, de instituţia contractuală
care a supraveţuit. soților donatari
din

$

3 al Art.

933,

după

concepuţi. (Art. 808.) Copiii
ca moștenitori, în urma morţei
făcută acestora, dacă dăruitorul
n'a revocat-o. Aceasta resultă,

care instituția

contractuală

nu

este

caducă sau inesistentă ca în codul francez (Art. 1089), la caz
de a supraveţui dărnitorul soțului donatar, ci numai revocabilă.
Legea noastră se deosebeşte deci întrun mod însămnat; de DeosebireraYi
us
,

„_
Gicală de la,
acea franceză (Art. 1082) care nu numai că permite de a se ÎNIcodul francez,
stitui prin contractul de căsătorie şi pe copiii neconcepuţi încă,

ce se vor naște din acea căsătorie, în casul cănd dăruitorul
supraveţui soţului donatar, dar care presupune chiar în acest
liberalitatea făcută în folosul acestor copii. (Vedi p. 751, nota
O donaţiune de bunuri viitoare făcută prin contractul

ar
caz
1.)
de

căsătorie altuia de cât soților, de esemplu, copiilor ce au a se
naște din această căsătorie, ar fi deci radical nulă, sau mai bine

dis, inesistentă,.
Dacă însă instituţia contractuală a fost făcută de o dată şi
soţilor şi viitorilor copil, ea va fi validă în privinţa soţilor şi

inesistentă

numai

în

privința

copiilor.

1)

propietate, adecă dreptul de a dispune cu titlu gratuit. (Art. 933
$ 2.) Laurent. XV, 194. urm. Demol. XXIII. 284. Guillouard. Contrat demariage. LV. 1852. Sincholle. Inaliânabihită de la dot. 188.
Odier. De la dot. Il. 1247. Rodiăre et Pont. Idem. III. 1769. Aubry
et Rau. VI $ 739, p. 250, text și nota 8. Vigi6. 1. 977, nota 1.

Tot în acest sens este şi jurisprudenţa. Vedi D. P. 56. 2. 9%.D.
P. 68. 2. 132, 184. D. P. 74.2.53.D. P. 78, 1.32 şi 2. 27. Pand.

Chron. Tom. V (anii 1870—1877)

D. P. 88.

1. 169.— Contră.

IV. 8272. Jouitou.
322

$ 517

2. p. 202 și p. 203,

Troplong.

Regime dotal. 130

și IV. p. 231,

nota

IV.

urm.

11. Tessier.

2371

ad notam.

şi Contrat de mar.

Mass6-Verge.
De

III.

la dot. 1. 507.

p.
Va-

zeille. Art. 1082, No. 16. Casanova. Disp. entre 6pouz. p. 22, No. 8.
Duranton. IX. 724. Comp. D. P. 52. 2. 272. D. P. 68. 2. 134.0.
P. 72. 2. 5 şi Pand. Chron. Tom. V. 2. 203, nota a.
1) Laurent. XV. 175. Toullier. D. III (partea L) 820. Vegi și supră,
p. 747, nota 3, în fine.
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condițiunilor

IIL— TIT. I1.—CAP.

VI—ART,

933.

cerute pentru validitatea instituțiilor
contractuale.

Cestiunea, de a se şti care este soarta instituții
ceontraccând îi lipseşte una din condiţiile mai sus espuse nu poate

tuale

fi resolvită

de

cât

după

principiile

generale

și cunoscute

rela-

tive la, inesistenţa și simpla anulabilitate a actelor.
Astfel, instituţia contractuală este în unele casuri inesistentă, ear în alte
casuri, numai anulabilă.
Casurile în
“Instituţia contractuală este nulă de drept, după cum se es-

fa tra Primă Art. 961, fără ființă, după cum se esprimă Art. 448 $ 2,
tuală este i-sau înesistentă: 1* când ea n'a fost făcută prin contractul de
nesistentă. căsătorie (Art. 932, 933), căci de câte ori ea ar fi făcută prin
un

alt act

de

cât

acest

contract,

ea

ar constitui

un

pact

suece-

soral oprit de lege. ') (Art. 702, 965 $ 2); 2* când ea a fost
făcută în folosul altor persoane de cât a ambilor soți sau a unuia
din ei. Astfel, instituţia contractuală făcută în folosul copiilor
ce au ase naşte din viitoarea căsătorie n'ar fi în legislaţia noastră
numai anulabilă, ci inesistentă. 2)
Dacă ea a tost făcută atât în folosul soţilor cât și a copiilor
viitori, ea va fi inesistentă numai în privinţa, acestor :din urmă, pentru

că

ei nu

sunt concepuţi

încă

și nimine nu este

împuternicit

a

consimţi în numele lor (Art. 808), fiind însă validă în privinţa
soţilor. (Vedi supră, p. 761 și 747, nota 3, în fine.)
In toate aceste casuri, inesistenţa actului va putea fi propusă de ori cine și ori și când, fără ca el se poată fi ratificat
sau confirmat. (Argument din Art. 1168.)
„Vasul in care
Singurul caz în care instituţia contractuală ar fi numai anu-

mai acelabilă
labilă.
Prescrierea,

cetei,

este acel în care

dispune în momentul
Acţiunea

dispunătorul ar

facerei ej. 5) (Vedi

în anulare

fi fost incapabil

de

a

supră, p. 760.)

poate fi esercitată

de

dispunător în ter-

menul de 10 ani, cu începere din dliua încetărei incapacităţei sale,
adecă, în privința minorilor şi a interdişilor, din giua majorităței
și râdicărei interdicţiei, ear pentru femeile măritate neautorisate,
din diua desfacerei căsătoriei. (Art. 1900.) *) Ea poate fi esercitată și de moştenitorii sei, însă bine înțăles numai în urma, încetărei sale din viaţă, şi aceasta chiar dacă ar fi trecut mai mult
de 10 ani din diua în care el ar fi putut cere anularea, pentru
1)

Pand. Fr. II. 11769. Laurent. XV. 208. Petrescu, Op cit. IL. p. 80.
— Contră. Demolombe (XXIII. 296) şi Aubry et Rau (VI $ 739,
p. 259) după care instituţia n'ar fi în asemene caz inesistentă, ci

numai anulabilă. (Argum. din Art. 821, la noi modificat de la codul fr.)

2) Comp. Laurent, XV. 201, 208. Pand. Fr. IL. 11770. Petrescu, IL. p. 81.
5) Laurent. XV. 209. Pand. Fr. IL. 11775. Petrescu. II. p. 81.
*) Laurent. XV. 211.— Vegi insă C. Besangon. D.P. 45. 4. 365, No.2.

DESPRE INSTITUȚII CONTRACTUALE. — ART. 933.
că, deși în princip
avea autorul lor,
ori

este

vorba

63

moștenitorii n'au alte drepturi de cât acele ce
totuși acest princip sufere escepţie de câte

de

un

act

cu

titlu

gratuit

pe

care

moștenitorii

îl atacă în numele lor propriu. Moștenitorii nefiind deci representați de autorul lor în momentul facerei instituţii contractuale,
ci fiind consideraţi ca niște terţie persoane, ei remân supuși
dreptului comun și acţiunea lor se va prescrie prin 30 de ani
de la moartea dispunătorului. ') (Art. 1890.)
Despre

efectele

In privința

instituţii contraciuale.

efectelor

instituţii

(Ari.

933 $ 2.)

contractuale,

legea noastră, ca

şi acea franceză (Art. 1083), nu cuprinde de cât o singură disposiţie, şi anume $ 2 al Art. 933, unde se dice că dăruitorul
care

a dispus

prin

contractul

de căsătorie

de

averea

sa viitoare

(în totul sau în parte) în folosul ambilor soţi sau a unuia din ei,
nu mai poate dispune cu titlu gratuit de bunurile cuprinse în
instituţiune, *) adecă nici prin donaţiune, nici prin testament, de
5

Laurent.

XV.

210,

211.

Pand.

Pr. II.

11775

VI $ 739, p. 259, text şi nota 39, care
opiniuni.

Demolombe.

XXIII.

296.

urm.

revin

Aubry

asupra

Petrescu.

II.

lor

p. 82. — Cantră.

Duranton. IX. 725. Touilier D. IV (partet 1) 610 şi Cas.
P. 47. 1. 15) care aplică şi moștenitorilor prescripţia de

prevădută de Art. 1900.
2)

et Rau.

primei

Fr. (D.
10 ani

'Textul fr. (Art. 1083) adaogă însă că dispunătorul păstrează drep- Deosebire de
tul de a dispune cu titlu gratuit de obiectele cuprinse în dona- redacţie de
ţiune pentru sumi mici (pour sommes modiques), cu titlu de re- la codul fran-

compensă sau altfel. Cu toate că textul nostru nu prevede asemene vița disbosiescepţie,

cred

că

dăruitorul ar putea să dispue

cu titlu gratuit de ţiunei unor

un obiect de mică îusămnătate şi să facă și la noi presenturile mici sumi mici.
care se obicinuesc a se face la anul nou, la dilele onomastice etc.
(comp.

Art.

759),

pentru

că legiuitorul

n'a putut

să

înțăleagă

a

opri pe acel care ar fi consimţit o instituţie contractuală universală de a resplăti serviciile ce i s'au făcut de alții și de a nu lăsa
-amicilor sei un semn de amintirea lui. Comp. Petrescu. Donațiuni.
II. p. 84.— Contrâ. Bonachi. IV. p. 379.— Modicitatea darului atârnă,

pe de o parte, de averea

dispunătorului,

ear pe de alta, de

serviciile ce el voeşte să resplătească. Judecătorii vor menținea deci
darul sau îl vor reduce, ori anula cu totul, după împrejurări, ținând
socoteală de însămnătatea, darului făcut prin contractul de căsă_torie, de valoarea

obiectelor sau

de

îns&mnătatea

din instituţiune, precum şi de natura serviciului

resplătească,

dacă

este

XV.

221.

Dacă

vorba

de un

dar

sau

sumei

ce el

Laurent.

cu

să

de un legat remune-

rator. Pand. Fr. II. 11823. Demol. XXIII. 318. Duranton.
disposiţiunea

distrasă

voește

IX. 704.

titlu gratuit emanată

de

la dăruitor în urma instituţii contractuale ar fi făcută în afară de
limitele determinate de lege, ea nu va fi numai redusă, ci va fi
chiar anulată. Demolombe. XXIII. 315, 519. Pand. Fr. Donations.
II. 11805 urm. Lanrent. XV. 216 urm. 221.
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unde resultă a contrario că el poate să dispue de ele prin acte
cu titlu oneros. (Vedi sapră, p. 754, text şi nota 1.) Precum vedem, această disposiție se ocupă, şi încă în mod foarte incomplect,
numai despre dăruitor, tăcând cu deseverşire în privința soţului
donatar, căruia deci vom aplica principiile generale..
[.

Efectele

instituţii

Irevocabilitatea

contractuale

care,

în

în privinţa

privinţa

dispun&torului,

dăruitorului,

este

efectul

principal al instituţii contractuale consistă în aceasta că dispun&torul păstrează dreptul de a înstrăina cu titlu oneros (vân-

dare,

schimb,

transacţiune,

ipotecă

etc.)

toate

bunurile

cuprinse

în patrimoniul seu, neputând însă să le înstrăineze cu titlu gratuit, donaţie, testament, sau altă instituţie contractuală. )
Dăruitorul păstrează deci proprietatea. bunurilor cuprinse în instituțiune, putând să le înstrăineze cu titlu oneros fie în totul, fie
în parte, să ințălege însă de bună credinţă şi fără fraudă, să le greveze de sarcini reale, ipoteci, servituţi etc., *) să se ruineze prin
speculaţiuni greşite și să contracteze datori! chirografare și ipotecare care la un moment dat pot nimici întreaga donațiune, penDăruitorul ar putea însă dispune cu titlu gratuit de o sumă ori
cât de însămnată sau de un obiect de ori ce valoare, şi această
libevalitate n'ar mai putea fi anulată, dacă el 'şi a reservat dreptul de a dispune de această sumă sau de acest obiect prin instituția contractuală.

Laurent, XV.
')

Și înfră, esplic.

(Art.

Art.

Pand. Fr. IL. 11801

216,

P.

220.

56.

824, 826.)

Comp. Demolombe.

222. Pand. Fr. Il. 11829.

Aubry

826.

urm.

et Rau.

Demol.
VI

XXIII.

$ 739,

pag.

XXIII.

315.

Laurent.

260.

Comp.

XV.

C: Lyon.

2. 46. Vedi însă Curtea Paris. Pand. Period. 88.

Dacă însă instituţia

contractuală

320.

Vedi supră, p. 219, nota 4

nu este universală, ci

212,
D.

2. 4.—

cuprinde

numai 0 parte din bunuri, de es., o jumătate,
sau numai nişte
obiecte particulare, nu mai încape îndoială că dispună&t
orul remâne
liber de a dispune cu titlu gratuit de celultă jumătate
sau de

celelalte bunuri necuprinse în

e
=—

Pand.

Fr.

Donations.

II. 11817.

instituție.

Demolombe.

XXIII.

Laurent. XV. 214. B. Lacantinerie. IL. 745, Pand.
Fr.
Demol. XXIII. 311. Troplong. 1V. 2354, Thiry, IL.
617
tori
— Bunurile
i.
cuprinse în instituție contractuală sunt
potecei legale a minorilor şi acelor a femeei măritate.
II. p. 86. Pand. Fr. [[. 11783. — Dărauitorul rămâne
de
liber
de a pleda,

316.

Il. 11783,
şi toţi ausupuse iPetrescu.
asemenea

de a face transacţiuni, compromis, de a
face comerț, de a contracta o societate etc. Pand. Fr.
loco
cit.
Bunurile
sale mobile și imobile continuă a fi Sajul
şi garanţia
creditorilor sei, atât

în privinţa datoriilor anterioare cât Şi acelor
posteinstituțiunei. (Art. 1718.) Pand Fr. 1],
11784. Bl poate să
renunţe
rioare

la o prescripţie” câştigată, când. această renunțar
e

nu are
o liberalitate, ci îndeplinirea unei obligaţii
naturale sau
a unei datorii de conştiinţă. Demolombe.
Donations. IL. 11786. Troplong. IV. 2353 . XXUL. 311. Pand. Fr.
de scop
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— ART.
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165

tru că ele trebue să se plătească cel puţin de donatarul universal sau cu titlu universal. (Vegi suprd, p. 756.)
El poate de asemenea nimici efectele instituţii contractuale
înstrăinându'și averea în schimbul unei rente perpetue şi chiar
viagere,

(Art.

pentru

că înstrăinarea în asemenea

1639.)
Soarta instituţii

dăruitor, de buna
în gestiuuea

contractuale

sa credință

averei sale.

caz este

oneroasă, 1)

va atârnă deci foarte mult de Dăruitorul

şi de inteligenţa ce el va depune una

El putând să contracteze

se

împrumuturi, tul ce "i dă

să înstrăineze averea, sa cu titlu oneros şi să se sărăcească prin Ipeea dee
speculaţiuni greşite, soțul donatar nare de cât un singur mijloc averea sa cu
de a se asigura într'o măsură oare care contra unui ăsemenea titlu oneros.
pericol, şi anume acel de a cere o donațiune de bunuri presente
şi viitoare,

permisă

de

Art.

934

şi 935,

fără

a putea

însă

pe dispunător prin o clausă a contractului de a dispune
absolut

de

bunurile

sale

cu titlu

oneros

cât cu consimțământul donatarului,

sau

de

a nu

căci o asemenea

opri

în mod

dispune

de

renunțare din .

partea, dăvuitorului la dreptul cei dă legea de a înstrăina averea
sa prin acte cu titlu oneros ar fi un pact succesoral, adecă o

convenţiune asupra moştenirei sale viitoare oprită de lege, ca
contrarie bunelor moravuri.
(Art. 702 şi 965 $ 2.) Această soluţie este cu atât mai admisibilă cu cât proiectul primitiv prevedea că dăruitorul păstrează pănă la moartea sa libertatea deplină de a vinde şi de a ipoteca bunurile dăruite, afară de casul
când el a renunțat espres în totul sau în parte la această fa-

cultale,
gument

cuvinte
istoric

care sau
se

tate este contrarie
1)

mai

şters din textul

poate

adăoga

intereselor sociale

încă

definitiv. La

acest ar-

că ori ce inalienabili-

și economice. *)

Laurent. XV. 213. B. Lacantinerie. Il. 745. Demol. XXIII. 312. Demante. IV. 256 bis. Pand. Fr. Il. 11787. Troplong. IV. 2354. Aubry

et Rau. VI $ 739,p. 262, textşi nota 50. — Instrăinarea averei ar fi
în asemenea caz validă chiar dacă ea ar fi fost consimțită în folosul
unui suceesibil în linie dreaptă, Art. 845 nefiind aplicabil în specie.
(Vedi autorii mai sus citați.) Donatarul ar putea, însă să dovedaască

făcută cu sarcina unei rente viagere
că înstrăinarea
înstrăinare în genere este în realitate o liberalitate,

ca şi ori ce
în care caz

asemenea liberalitate va fi anulată în baza Art. 933 $ 2, chiar
dacă cei de al treile n'ar fi complici ai fradei, nefiind vorbă în
specie de acţiunea pauliană (Art. 975), ci de o nulitate întemeiată
pe incapacitatea de a dispune cu titlu gratuit. Laurent. XV. 214.
Pand. Fr. IL. 11788.— Vedi însă Demolombe (XXIII. 312) şi Duvanton (IX. 714), care făcând o confusiune regretabilă între acțiunea pauliană (Art. 975), şi acţiunea ce naște din Art. 933
cer complicitatea celor de al treile. Comp. și Râpert. Dalloz. Supplemeni. Tom. V. Dispositions entre vifs,_ 558.
2) Vegi Pand. Fr. IL. 11796 urm. Demol. XXIII. 314. Laurent. XV.
215. Duranton.

IX.

712

urm.

Aubry

et Rau.

VI $ 739,

p. 262 text

şi nota 53. Petrescu. Donaţiună. IL. p. 89 urm. Acollas. IL. p. 673.
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Dăruitorul nu

Da

pi

dentă

contractuală sau

O altă cestiune

este
nu

a se şti

să fie garantată

prin 9 io” de dăruitor în
țională.

care stă în legătură,

acea de
folosul

prin

dacă

intimă cu acea, prece-

instituţia contractuală poate

o ipotecă

soțului sau soților

convenţională

donatari.

consimțită

Curtea din

Paris reformând o sentinţă a, tribunalului (D. P.
75. 2. 155
a decis că daruitorul având dreptul de a dispune
cu titlu oneros de averea sa, caracterul esențial al instituţii contra
ctuale se

opune la constituirea unei asemenea ipoteci, pentru
că ea, fiind un
drept real (Art. 1746) şi o desmembrare a
proprietăţei, ea nu

poate să esiste într'o instituţie contractuală care
presupune din
partea dăruitorului conservarea integrală a dreptului
seu de proprietate.
Ipoteca care ar garanta o instituţie contractuală
ar fi
deci neavenită, fără a anula însă instituţia.
(Comp. Pand. Fr.
Donations. Il. 11799.)
II.

Efectele

instituţii contractuale în privinţa
sau sotului donatar.

instituitului

Efectele instituţii contractuale în privința
soțului donatar
trebuesc esaminate din două puncte de vedere:
1* în timpul vieţei
dăruitorului, şi 2* în urma morţei sale.

1”
Natura drep-

Care

este

Efecte în timpul vieței dăruitorului.
natura,

dreptului

ce instit

tului institui- înstituitului in timpul vieţei dăruitorului uţia contractuală conferă
? Autorii sunt departe
pul vieţeidă- de a se înțălege asupra naturei acestui
drept. Unii ar voi ca
oaeitoralui: soțul instituit prin contractul de căsăto
rie să aibă în timpul vieței dăruitorului
este

un drept
pentru că,

adevărat,

străin

de proprietate condițional, ceea ce nu
dacă dreptul seu ar fi condițional, în-

ările cu titlu oneros emanate de la dărnit
fie resolvite prin efectul retroactiv al îndeplinirei or ar trebui să
condiţiunei (Art.
1015),
ceea ce nu este.

tul de căsătorie

Alţii die că soţul instituit prin contrac-

n'ar avea,

în timpul vieţei dăruitorului, de cât
o speranță (Toullier D. III. partea 1.
836), ceea ce este earăși
inesact, căci el are nn drept, de vreme
ce dispunătorul nu poate
săi rădice calitatea cei a conferit prin
instituţia contractuală.
Acest drept este însă un drept eventu
al de moștenire care are
multă analogie cu acel a] moștenitor
ului reservatar, în timpul
Vieţei lui de cujus, de vreme ce dăruit
orul nu poate să nimicească dreptul
donatarului

5)

Comp, și
Troplong.
1083, No.
1. Vei și

C. Riom.
IV. 2349.
5. Comp.
sistemul

'Thiry. IL. 527.

B.

II. 980. Demante.

prin acte. cu titlu gratuit. !)
Râpert. Dalloz. Disp. 2070, nota
2.—
Vazeille. Art. 1083, No. 8. Coin-Delis Contra.
le. Art,
și C. Toulouse. Rpert. Dalloz. Disp.
2074
nota
intermediar profesat de Maread6
(IV. 293).

Lacantinerie.

IV. 256

II.

bis II.

745.

Arntz.

Il. 2289.

Acest din urmă

Mourlon.

autor dice că
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De acea, tribunul Jaubert dicea în raportul seu cătră tribunat 1) că tițlul, adecă calitatea Qe moştenitor a instituitului

este

irevocabil,

pe

când

emolumentul, care

consistă în bunurile

el va lua, nu se va putea, cunoaşte de cât la moartea

lui. Dispunătorul

rea sa

cu titlu

având

în

adevăr

facultatea

gratuit și de a face ori

de a instrăina

cât de

ce

dăruitoru-

multe

ave-

datorii,

numai calitatea de moștenitor a soţului instituit este irevocabilă,
car emolumentul seu în timpul vieţei dăruitorului este cu totul
necert, pentru că instituţia contractuală deschidânduse, ca ori ce
moştenire, la moartea dăruitorului, numai atunci se va vedea dacă
el a lăsat ceva avere.
Din împrejurarea, că soțul donatar n'are în timpul vieţei dă- Sotul dona.
N
- v
.
.
.

ar
8
ruitorului nici un drept la bunurile care compun patrimoniul aces- dispune
i
tuia, resultă că el nu poate dispune nici cu titlu oneros, nici tizapul vioței

cu titlu gratuit de bunurile

ruitorului,

şi asemenea

ce

el

înstrăinare

va găsi

în patrimoniul

ar fi nulă, chiar

veni mal în urmă proprietarul bunurilor

înstrăinate,

are

moştenire

un

drept

condiţional, ci un

drept

de

qă- dartitorului;

dacă el ar de- lăsate lui prin

căci el nwSbtiaeon-

asigurat prin

contract, care nu se deschide însă de cât la moartea dăruitorului.?)
Din același princip mai resultă încă pănă la evidență că soţul Donatarul nu
A
.
.
3
»
.
y
-

donatar nu are, în timpul vieţei dărnitorului, calitatea de a a- Il a vietei dă taca, şi de a controla înstrăinările cu titlu gratuit ce ar face dă- ruitorului să
ruitorul, căci, în privinţa acestor instrăinări, soţul donatar ne a- atace instrăi-

vEnd, după

cum vom

vedea (p.'771),de cât o acţiune în revendi- gratuit con-

care, donatarul nu este încă proprietar al bunurilor înstrăinate simţite, de a
în tmpul vieţei dăruitorului. 3)
EI war putea chiar, după părerea generală, să provoace mă- Acte conservatoru.

Art.

1016. Contro-

dreptul soţului instituit nu poate fi calificat prin nici o espresie — versă.
tecnica, ear Demolombe (XXIII. 309) dice că dreptul seu este un
drept fel quel. Comp. și Duranton VI. 49. Mai veţi încă în dife-:

1)
2)

rite sensuri: Laurent. (XV 223 urm.)
263, notr 54), Chabot (asupra Art.

Aubry et Rau (VI $ 739. p.
720, No. 7). Pand. Fr. Il.

lier D. III (partea

IX.

11831 urm. Petrescu. Donațiună. Il. p. 93 urm.
Vedi Locr6. IX. 83. Laurent. XV. 223. Pand. Fr. IL. 11832, sn fine.
B. Lacantinerie. IL. 745 în fine. Demolombe. XXIII. 322,
Pand. Fr. II. 11833. Arntz. Il. 2287. Petrescu. II. p. 9. B. Lacantinerie. II. 746. Laurent. XV. 227. Demolombe. XXIII. 322. ToulI[) 838.

Duranton.

acestui princip se decide că,

668,669.—Tot în puterea

în timpul vieţei dăruitorului, bunu-

rile dăruite nu constituesc gajul creditorilor soțului instituit și nu
pot fi urmărite de creditorii lui nici pot, în acest timp,fi afectate
de

o ipotecă

convenţională sau legală.

Pand. Fr. Il. 11835.

Râpert.

Dalloz Suplem. Tom. V. Disp. 562. Domolombe. XXIII. 322. Laurent.
XV. 227. Comp. Curtea din Paris. D. P. 75. 2. 155.
5) Pand. Fr. Il. 11838. Laurent. XV. 228. Demolombe. XXIII. 323.
Aubry et Rau. VI $ 720, p. 266. Thiry. II. 527. Arntz, II. 2287.
Comp.

Cas. Fr. D. P.

55.

1.193.D.

P.

73.

1.473.
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surile

conservatorii

neapărate

pentru

a asigura,

esercițiul ulterior

al dreptului seu de moştenire, pentru a împedeca, de es, ca dreptul seu să nu fie compromis prin niște înstrăinări frauduloase făcute sub aparenţa unor contracte cu titlu oneros, pentru că situațiunea, sa fiind analogă cu acea a unui moştenitor reservatar, acest
drept nu aparţine nică unui asemene moștenitor. !) (V. supră, p. 358.)
Soţul donatar
O altă cestiune nu mai puţin controversată este acea de a

ae

tata se şti dacă soţul instituit prin contractul de căsătorie poate sau

dăruitorului nu, în timpul vieţei dărnitorului, să

e

renunţe

la dreptul

seu, sau

să] cedeze unui deal treile. Dacă aplicăm însă adevăratele prin-

sau să] ce- cipii asupra materiei,

cestiunea este foarte

simplă : soțul donatar

doze altuia. neavând, precum vom vedea mat la vale, de cât un drept de moș-

tenire care se va, deschide la moartea dăruitorului, nu poate, în
timpul vieţei acestuia, să renunţe la dreptul seu, pentru că asemene renunțare ar fi contrarie Art. 702. El nu poate de asemene în acelaș timp să cedeze altuia dreptul ce'i conferă contractul de căsătorie, nici chiar cu consimțământul dăruitorului, pentru că asemene cesiune ar fi contrarie Art. 965 $ 2.2)
Remâne însă, bine înţăles că, in urma morţei dăruitorului, so-

ţul

donatar

este

liber

de

a face

îru că atunci ela dobândit în mod

2”

Efecte

în urma

cu

dreptul

irevocabil

seu

ce va

voi, pen-

titlul de moștenitor.

morţei dăruitorului.

Când
se desInstituţia contractuală fiind un dar de moştenire (datio suchide institua
,
,
,
Ă
ţia contrae. CESSionis
), se deschide
, ca ori ce moștenire,
prin moartea, dărui-.,
tuală? Art, torului?) (Art.

651)

şi soţii instituiţi

moștenitori

prin

contraci

1)

Laurent. XV. 228. Acollas. II. p. 673. Petrescu. Il. p. 98. Demol.
XXIII. 323. Aubry et Rau. VI $ 739,p. 266, text şi nota 63.—
Contră. Pană. Fr. IL. 11840. Aubry et Rau (ediția IV) VIII, p.
80, text și nota 84, care revin asupra primei lor opiniuni. Vigi6.
Il. 985, în fine. Comp. Cas. Er. D. P. 55.2. 198. D.P. 731.
473. (Argument din Art. 1016.) Vedi şi supră p. 358.
*) Thiry. IL. 527. B. Lacantinerie. II. 746. Pand. Er. IL. 11843. Demante. IV, 256 bis III. S. Lescot. V. 1894. Aubry et Rau (ediția
a IV-a) VIII, p. 78, 79, text șt nota 58. (In ediţia a III-a, Tom.
VI $ 739,

p. 264

urm.

acești autori

admisese

părerea

contrarie.)

Demolombe. XXIII. 324. Laurent. XV. 224, 225. Vazeille. Art. 1083.
No. 7. Troplong. IV. 2355. Mass6-Verg€. III. p. 326. Petrescu. II.
p. 101. Acollas. IL. p. 673. Vigi6. II. 986. Comp. Cas. Fr. şi C.
Orleans. D. P. 53. 1. 17. D. P. 89. 3. 114.C. Agen şi Caen. R6pert. Dalloz. Supplem. Tom. V. Disp. 561, nota1 și 2.— Contră,
Benech. (uotite disponible entre Epouz, p. 449 urm. Duvergier. Vente.
[. 232. Aubry et Rau. VI $ 739, p. 263 urm. care, precum am vădut,
în
ediţia a IV, părăsesc această opinie. Tot în acest sens esistă mai
multe decisiuni. D. P. 48.2. 188.D. P. 49.1. 304. Sirey. 53. 1.
490.
2) B. Lacantinerie. [[. 746. Thiry. IL. 527. Petrescu. IL.
p. 104. Lauvent. XV. 223. Duranton. IX. 700. Pand. Fr. Il.
11847.

„DESPRE

INSTITUȚII CONTRACTUALE.

nu se pot personal
cest

moment

folosi de ea de cât

(Art.

654),

de unde

— ART. 933.

769

dacă ei au ființă

resultă

că

instituţia,

în a-

contrac-

tuală ar trebui să fie caducă, adecă inesistentă, precum o şi declară Art. 1089 din codul francez, în caz când soția sau soţul
donatar ar muri înaintea dăruitorului.
Cu toate aceste, textul
nostru (933 $ ultim) declară instituţia, în asemene caz numai revocabilă. (Veţi înfră, p. 772, 713.)
„Dacă numai unul din soți a fost instituit prin contractul de

căsătorie,

moartea

lui întâmplată

înaintea

acelei

a

dăruitorului

face neapărat ca instituţia să devie revocabilă, ca şi în caz când

ambii soţi ar fi fost instituiţi în mod separat, în care caz instituţia, va, fi revocabiiă numai pentru partea acelui sevârșit din viaţă.
Ce trebue să decidem în caz când ambii soţi ar fi fost in- Aplicarea
stituiți nedespărțit (conjointement)?
Partea celui sevârşit din CAL
viaţă

spori-va ea partea acelui care trăeşte ?
Cu alte cuvinte, dreptul sporirei sau nescăderei prevă&dut
de Art. 829 are el loc în specie? Cestiunea, este controversată,
însă părerea cea mai juridică este acea care respinge în specie
aplicarea Art. 829, pentru că dreptul
sporirei sau nescăderel

fiind o escepţiune la dreptul comun se aplica numai la legate
(Art. 829) și la moştenirea ab intestat (Art. 697), nu însă la
donațiuni (vedi supră, p. 682, nota 2), şi am vădut că soţii înstituiți prin acelaşi contractde căsătorie nu se consideră ca legatari, ci ca nişte donatari. Sporirea nu va avea deci loc între
soți de cât în virtutea voinței esprese a dăruitorului. :) La noi
este

un

argument

şi mai mult

în favoarea

acestei

opiniuni,

pen-

tru că moartea soţului instituit întâmplată înaintea acelei a dăruitorului nu face ca instituţia să fie caducă, ci numai revocabilă.
Instituția contractuală deschidânduse prin moartea dăruito- Dreptul soţurului, soțul donatar devine în acest moment îpso jure proprietarul at peer
bunurilor cuprinse în instituţiune, având facultatea de a lepădasau de a pri-

instituțiunea, întocmai ca un moștenitor (Art. 686), cu toate
înainte espres

el ay fi primit-o

mai

tul de căsătorie,

pentru

Absența

dărvitorului

sau

că el n'a acceptat
este de

căni instituţi-

tacitamente prin contrac-

asemenea

locului

din capul
o

causă

de

de

deschidere Absența dă-

provisorie a moştenirei lui, în caz detrimetere în posesiune pro- ruitorului,
visorie a bunurilor sale (Art. 109) sau o causă de deschidere definitivă, remănând ca deschiderea moștenirei să fie revocată prin
reîntoarcerea absentului, în caz de trimetere definitivă în posesiune a bunurilor sale. (Art. 114.) Pand. Fr. Donations, Joco est.
1) Laurent, XV. 229. Pand. Fr. II. 11851. Coin-Delisle. Art. 1082,
No. 25. Petrescu. II. p. 109.— Contrâ. Demolombe. XXIII. 326.
Troplong. 1V. 2363. Toullier D. III. (partea I) 844. Aubry et Rau.

VI $ 739, p. 270.
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IN.—TIT.

cât titlul de moștenitor presumtiv

titlul de moştenitor definitiv.

11.—CAP.

VL—ART.

933.

cii dădea instituțiunea, ear nu

!)

Formele reLegea nearătând de astă dată, ca şi la legate, formele renunţărei.
3
pay
nu
ya
>
A
Ş
Controversă,
NUNȚăTEĂ, de aici resultă că ea nare numai de cât nevoe de a
fi tăcută la grefa tribunalului conform Art. 695, fiind de ajuns
ca, voința soțului de a renunța să fie clar manifestată și întrun
mod neindoelnic. ?)
Soţul donaIn Francia se controversează cestiunea de a se ști dacă soţul
tar mare se- .
zina. Deose-donâtar apare

sau

nu

bire de la nici o controversă

are

:

4

sezina,

>

însă,

la noi,

în această privință,

codulfrancez tract nu va avea sezina, chiar dacă

nu

poate

.

să

.

esiste

şi soţul instituit prin con-

el ar fi descendentul dărui-

torului, pentru că Art. 653 nu conferă posesiunea bunurilor defunctului de cât descendenților și ascendenţilor sei care primesc
averea în calitate de moștenitori ab intestat, ear nu donatarilor

și legatarilor.

î) Ei

vor

cere

deci

posesiunea

de

învestiți cu sezina, şi în lipsa lor, de la justiţie.
Proprietatea
Imprejurarea că soţii donatari nu au sezina

Art. 48, 6ăq.însă de a avea
pentru
nind
ruite

fructele averei

care

obiectul

că ei fiind nişte adevărați moștenitori,

moştenitorii

nui

împedică,

instituţiunei,

şi ca atare,

deve-

în momentul morţei dăruitorului proprietari ai averei dă(Art. 644), fructele în regulă generală se cuvin proprie-

tarului (Art. 483), afară de casul
rului. *) (Art. 485—487.)
1)

face

la

când

legea le conferă poseso-

B. Lacantinerie. [L. 746. Thiry. II. 527. Pand. Fr. Il. 11859. Arntz.
II. 2288. Demante. IV. 256 bis IV. Laurent. XV. 235. Demolombe.
XXIII. 331. Aubry et Rau. VI $ 739, p. 267, text şi nota 64.—

EI remâne de asemene liber de a accepta instituția, şi în asemene

caz, acceptarea poate fi pură şi simplă sau beneficiară. (Art. 685.)
Demol. Aubry et Rau loco cit. Laurent. XV. 235. Soţul donatar
m'ar putea însă să primească instituţia pentru o parte şi s'o lepede
pentru alta. Nemo pro parte heres. (Art. 789, 1027, 1037 Cod.
Calimachşi Art.

12, partea

IV, cap.

3, Cod.

MI. p. 306, nota 4 și 338. Demol. XXIII.

—

El n'ar putea

de

asemene

să renunţe

Caragea.)

Vedi

Tom.

333. Pand. Fr. Il. 11863.
la

instituţie

după

ce

a

acceptat-o, nică s'o accepte după ce a lepădat-o, pentru că de câte
ori el a esercitat dreptul seu de optiune, el nu mai poate reveni
asupra lui. Pand. Fr. II. 18864. Cas. Fr. D. P. 53. 1. 17 și 21.
Vedi și Tom. III, p. 304, 305 şi 341. (Comp. Art. 1038 Cod. Calimach.)
*) Laurent. XV. 235. Pand. Fr. IL 11862. Cas. Fr. D. P. 80. 1. 319.
— Contra. Vigi6 (IL. 987, în fine) și C. Poitiers (D. P. 89. 2, 114),
după care renunţarea, pentru a fi oposabilă celor de al treile, trebue să fie făcută la grefa tribunalului.
2) Comp. Pand. Fr. Il. 11869. Laurent. XV. 237. Demante. IV. 256
bis V. Mrrcad€. VI. 290. Thiry. 11.527. Petwescu, II, p. 111 urm.—
Vedi însă Demolombe. XXIII. 334. Duranton. IX. 719. Aubry
et
*)

Rau. VI $ 739,

p. 267.

Arntz. Il. 2288.

Pana. Fr. IL. 11870. Laurent. XV. 238. Demolombe.
Troplong. IV. 2366. Aubry et Rau. VI $ 739, p. 268.

XXIII.
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Soţul instituit

bunurilor dăruite

va

prin

contractul

de

771

căsătorie neavând

sezina Dobândirea

trebui s'o ceară și s'o dobendească de la idei

descendenţii și ascendenţii defunctului, când el se va găsi în con- în drept sau

curs cu dânșii (Art. 889, 895), sau de Ia justiţie, în lipsa unor de l2iastiţie.

asemene moştenitori (Art. 653 $ 2), şi numai
rel acestei posesiuni, ei vor putea să esercite

la bunurile

cuprinse

în instituţiune. !)

Intre acţiunile
dobendirei

în urma dobândiacţiunile relative

ce soţul instituit poate să esercite în urma Acțiunea prin

posesiunei

se găsește și acea

ce el are dreptul

de a dietahe.

esercita când dăruitorul, în contra disposiţiilor Art. 933 $ 2, a dispus vendică lu-

cu

titlu gratuit

de

unul

sau

mai

multe

obiecte

cuprinse

în jns- serile În

tituţiune. Această acţiune nu este o acțiune în anulare, ci o ade- titlu, gratuit

vărată

acţiune

în revendicare,

tea fi esercitată timp
curge

din

diua

care, ca

de 30 de ani.

morţei

dăruitorului

ori ce revendicare, va pu-

Acest termen
(Art.

va începe

1890), remănână

”

a

ca de-

tentorii de imobile cu bună credinţă și justă causă să invoace
Art. 1895 urm., ear detentorii de obiecte mișcătoare Art. 1909.2)
Dacă soțul instituit are drepturi de esercitat, el poate să aibă Plata dato-

şi sarcini de îndeplinit,

şi am vădut în adevăr că, prin primirea

insfituțiunei, el contractează obligația de a plăti datoriile dăruitorului. (Vedi supră, p. 756.)
Despre

caducitatea
1%

şi revocarea

Caducitatea

instituțiilor contractuale.

instituţii

contractuale.

Codul nostru nu vorbeşte nicăiri despre caducitatea
lor contractuale, eliminând cu desevârşire Art. 1088 și
codul francez care regulează materia caducităţei. De
trebui însă să conchidem că instituţia contractuală nu

dată

caducă, căci

condiţiunea,

adecă

ea

va

fi caducă în următoarele

căsătoria,

fiilor.

în vederea, căreia

instituţii- Casurile în
1089 din tuţia pp
aici ar
cadacă.
este nicio

casuri:

ea a fost

1% când

făcută

Același princip este fără nici o escepţie aplicabil chiar când insti- Casul când

tuția contractuală are de obiect o sumă de bani ce urmează a fi instituţia are

luată din moștenirea dăruitorului. Pand. Fr. Il. 11871 și autorii maie pateo

sus citați.— Contră. Aubry et Rau, loco cit. care aplică în privinta Controversă.
sumelor de bani Art. 1088 care nu face să curgă dobânda de cât
de la cererea în judecată, părere care este inadmisibilă, pentru că

Art. 1088 presupune o obligaţie convenţională, adecă un debitor și

un creditor, şi în specie, soții nu sunt creditori, ci moștenitori, și
prin urmare, proprietari. (Art. 644.)
1)

Laurent.

XV.

239, 240.

Pand.

Fr. ÎI.

11872.

cât aplicațiunea principiilor generale în materie
supră, p. 515 şi Tom. III. p. 230 şi 672, nota
2) Comp. Pand. Fr. II. 11873. B. Lacantinerie. Il.
240. Demolombe. XXIII. 336. Aubry et Rau.
269. Thiry; Il. 527, în fine.

Aceasta

nu

este

de

de moșteniri. Vedi
2.
747. Laurent. XV.
VI $ 739, p. 268,
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CODUL

CIVIL.—OCARTEA

IIL—TIT, II.—CAP.

VI.— ART. 933.

nu s'a îndeplinit. Deficiente conditione, deficit donatio 1) (Art 1017);
20 când soţul sau soţii donatari renunță în mod unilateral la donaţiune (Art. 928), fără însă ca renunțarea să se facă în folosul
cui-va, căcă, în acest din urmă caz, renunțarea ar constitui
o cesiune și n'ar atrage caducitatea instituţii contractuale?) (Art. 691);
3” când lucrul determinat care făcea obiectul instituţii a perit
cu totul în timpul vieţei dăruitorului. s) (Art. 927.)
In toate aceste casuri, instituţia contractuală se consideră
ca cum n'a avut ființă nică o dată+) şi bunurile dăruite prin contractul de căsătorie al soţilor remănând în succesiunea ab intestat a dăvuitorului, caducitatea, instituţii: foloseşte, în limitele părţei disponibile, donatarilor posteriori sau legatarilor care, fără
această imprejurare, n'ar fi avut nici un drept asupra bunurilor
lăsate lor, pentru că, dacă instituţia contractuală n'ar fi fost caducă,

dăruitorul

n'ar mai

fi putut

dispune de averea

sa prin

acte

cu titlu gratuit în dauna soților instituiți prin contractul lor de
căsătorie. 5)
Dacă nu esistă alţi donatari sau legatari, caducitatea, va. profita moștenitorilor ab intestat. (Laurent. XV. 246.)
20

Revoocarea

instituţii

contractuale.

Instituţia contractuală mai este încă ineficace în caz de revocarea

ej.

Din cele trei cause de revocare
numai

sunt

aplicabile

prevădute de Art.

instituţii contractuale,

și anume:

829, două
10

neîn-

este

apli-

supravețuește soțului sau soților donatari. (Comp.
şi Tribun. Dolj. Dreptul pe 1893, No 60.) Deci, dacă

Art.
ela.

deplinirea sarcinelor impuse de dăruitor și 2* survenirea de copij. (Art. 836 urm.) (Pand. Fr. 1]. 11890.)
i
Ingratitudine. Art, 835.
Art. 933.
Ş

altim.

Cât pentru

ingratitudinea

soţului

donatar,

ea nu

cabilă instituţiilor contractuale. (Art. 835.)
Iustituţia contractuală mai este încă revocabilă când dăruitorul
821
')

”
*)
*)

d

Vedi supră, p. 745. Comp. Pand. Fr.1l. 11605, 11882. Demolombe.
XXIII. 251. Laurent. XV. 107. Petrescu. Donaţiună. IL. p. 114.
Pand. Fr. II. 11885. Laurent. XV. 245. Petrescu. II.p. 116. Aubry
et Rau. VI $ 739, p. 272, text și nota 91.
Pand.

Fr. Il.

11888.—Vegi

supră, p. 762

şi alte

casuri în care în-

stituția contractuală este inesistentă,
In caz de a muri soțul donatar înaintea dăruitorului, instituţia nu
este la noi caducă, ca în codul francez (Art. 1089), ci numai re-

vocabilă, de unde resultă o consecință foarte insămnată. Vedi supră,
p. 761 şi snfră, p. 773.
|
|

Comp. Pand. Fr. IL. 11886 urm. Demolombe. XXIII. 339, 340. Troplong. IV. 2356. Laurent. XV. 246. Aubry et Rau. VI $ 739,

p. 272. Comp. D. P. 46. 2. 107. D. P. 67. 1. 502.-

DONAȚIE CUMULATIVĂ

DE BUNURI PRESENTE ȘI VIITOARE.—ART. 934, 935.

773

supraveţuit soților donatari şi n'a revocat donaţiunea, dreptul soților instituiţi va, trece la moștenitorii lor, ca un drept dobândit

încă din momentul facerei darului. ') Testamentul devine însă caduc
prin moartea legatarului intâmplată înaintea acelei a testatorului.
(Art. 924.)
Art. 1089 din codul francez prevede că instituţia contractu-

ală

este

30

în

asemene

Despre

caz

caducă,

donația

ear

nu

cumulativă

revocabilă.
de

bunuri

şi viitoare.

Deosebire
de la codul
francez.

presente

Art. 934.— Prin contractul de maritagiu se poate face cumultativ donaţiunea, bunurilor presente şi viitoare sau a unei părți numai dintwaceste

bunuri,

cu

îndatorire

însă de a se anexa

actului

un

stat de

datoriile și sarcinele esistente, Ja care este supus donatorele în mometul

donațiunei.

In acest caz,

donatarul

este

liber să

se lepede, la moartea

donatorului, de bnunurile viitoare și să oprească numai pe cele presente.
(Art, 651, 821, 823, 826, 835, 836, 933, 935 CC. Art. 1084
C. Fr. identic.)

Art. 935.— Dacă statul de care se face menţiune în articolul 2)
precedent nu s'a anexat actului ce conţinea donaţiunea bunurilor pre-

sente și viitoare, donatarul nu poate de cât sau a accepta
păda de donaţiune în întregul ei.—Când acceptă, nu poate
bunurile esistente la moartea donatorului și este supus la
riile şi sarcinile suecesiunei. (Art. 696, 777, 827, 833, 834,
Art. 1085 C. Fr. identic.)

Caracterele

donaţiunei cumulative

și motivele

de bunuri

care au făcul

sau a se lecere de cât
toate dato1066 C.C,

presente şi viitoare

ca ea să fie admisă.

Donaţiunea
cumulativă prevădută de art. 834 șI 835 este
o disposiţie prin care o persoană, rudă sau străină, dă prin contractul de căsătorie viitorilor soți sau unuia din ei, totul sau
parte de: bunurile sale viitoare (adecă din bunurile ce acea persoană va lăsa la moartea sa) şi totul sau parte din bunurile sale
presente, în cât soţul sau soții donatari au, la moartea dispunătorului, facultatea de a primi donaţiunea în întregimea ei, aşa,
precum ea a fost făcută, sau de a opri numai bunurile presente,
lepădând pe acele viitoare.
(Art. 934.)
1)

Comp. Bonachi (IV. p. 381) care

scheid,

pe care

— DI. Petrescu

nu

lam

putut

citează în acest sens pe

însă controla. Vedi

Wind-

și supră, p. 761.

(II. p. 117) greşeşte deci când dice că revocabili-

“tatea prevădută de

textul

nostru

este

o adevărată

caducitate, căci

dacă instituția ar fi caducă la noi, ca și în codul fe., ea ar fi în-

esistentă, şi prin urmare,
țrece la moștenitorii lor,

2)

drepturile soților instituiți n'ar putea
în caz când ea n'ar fi revocată de dă-

ruitor,
Ear nu în articolele precedente,
textul oficial.

după
“

cum

din

eroare

prevede

Definiţie,

CODUL

774
Motivele donațiunei cumulative.

CIVIL.— CARTEA

III.—TIT. 11.— CAP. VI.— ART, 934, 935.

Donaţia de bunuri viitoare sau instituţia contractuală, este
foar te favorabilă dispunătorului, de vreme ce el rămâne liber de
a înstrăina averea sa prin acte cu titlu oneros (Art. 933 $ 2);
ea nu presintă însă destule garanţii soțului donatar carele nu va
lua nimic dacă dăruitorul îşi va înstrăina averea sa sau va contracta

datorii,

ori se va

legiuitorul

a înfiinţat

şi viitoare

care

permite

dăruitorului, întreaga
dăruitorul

n'a

sărăci

donaţiunea

răsipit

prin speculaţiuni greşite ; de aceea,

cumulativă

soțului donatar

de

bunuri presente

de a accepta,

la moartea

donaţiune, ceea ce el va face de sigur
averea

sa,

donaţiunea

producând

dacă

în ase-

menea caz efectele unei instituții contractuale, sau de a opri numai bunurile presente, lepădând pe acele
viitoare, această alegere

conferindu'i

proprietatea

bunurilor

pănă

presente

cu

efect

retroactiv

în. diua contractului. (Thiry. II. 529. Arntz. II. 2293.)
“Caracterele
Donaţiune
a, cumulativă de bunuri presente și viitoare nu se
donaţiunei
cumulative, discompune, precum pe ne drept susțin unij, ') în două donațiuni deosebite, una de bunuri presente, și alta de bunuri viitoare, producându'și fie-care efectele sale, după natura sa, specială, pentru că, în asemenea caz, ar fi fost de prisos de a se conferi soțului donatar o opţiune care resultă din insuși natura lucrurilor şi mar mai fi fost nevoe de a se prevedea anume regulele speciale care trebue
să cârmuească donaţiunea cumulativă.
Donaţiunea cumulativă de bunuri presente şi viitoare constitue deci o donaţiune unică, de o natură particulară (sui generis), cârmuită de Art. 934, 935, ear nu două liberalităţi întrunite la, un loc.
Ea fiind o specie şi o varietate a donațiunilor de hunuri viitoare (Art. 933), nu se deosebeşte de instituţia
contractuală de cât prin alegerea ce se conferă soțului donatar.
2)
Ca atare, ea nu poate deci fi făcută de cât prin contractul de

căsătorie și în favoarea
în

caz

unuia sau ambilor soți, fiind revocabilă

când dăruitorul ar supravieţui soţului

Donaţiunea cumulativă

Casul când
donația cu-

mulativă pia Că

n'a

fost făcută

prin

poate

contractul

sau soților donatari. 8)

să deie loc
de

căsătorie,

la dificultăți

când

ci prin o donaţie

fost făcută ordinară. In adevăr, donaţiunile de bunuri presente fiind
irevotul de căsă-Cabile (Art. 801), ear acele de bunuri viitoare fiind,
după
Art.
torie. Contro- 82 ] » evocabile, naște întreb
area: ce se va face cu donaţiunea
prin contracversă.

!) Guilhon.

:)

:)

Donafiună. II. 90— 3.
Această părere, care fusese mai
întâi admisă şi de Grenier, a fost mai în urmă părăsită
de acest
aufor (III 434).
Thiry. IL. 530. Mourlon. II. 988. Arntz. II, 2292, 2294.
Vigi€, II.
991. Laurent. XV. 254 urm. Demolombe. XXIII. 348. Pand.
Fr. [Il
11927. Demante. IV. 257 bis 1. B. Lacantinerie. II, 753.
Marcad6.
IV. 296. Acollas. I1. p. 677. Aubry et Rau. VI $
740, p. 276,
text și nota 3. Petrescu. II. p. 120 urm.
Dreptul de opţiune al donatarului trece deci la moşteni
torii sei,
în caz de supraveţuire a dăruitorului, ducă donațiu
nea n'a fost
revocată conform Art. 933 $ ultim. (Vegi supră,
p. 772, 773.)

DONAȚIE CUMULATIVĂ

DE BUNURI

PRESENTE ȘI VIITOARE.—ART. 934, 935.

prin care dăruitorul ar fi dispus cumulativ atât de bunurile presente cât şi de acele viitoare, ca în casul Art. 934? Asemene
donaţiune

bunurile
vânt,

fi-va

ea

revocabilă

în întregimea,

viitoare ? Cestiunea

controversată,

după

poate astăzi

cum

era

şi în

ei, sau numai pentru

fi la noi cu
dreptul

drept cu-

francez

anterior

ordonanţei de la 1731. Vedi supră p. 228.
Remâne însă bine înţăles că soluţia. de mai sus, după care
donația cumulativă constitue o donaţie unică de o natură specială,
nu este admisibilă de cât atunci când dăruitorul n'a manifestat o
voinţă contrarie, căci nimic nu se opune ca o persoană să facă în
același contract de căsătorie două donaţiuni deosebite, una de bunuri presente (Art. 931) şi alta de bunuri viitoare. ') (Art. 933.)
Donaţiunea cumulativă de bunuri presente şi viitoare își are
origina,

sa în dreptul

francez,

şi mai

cu

samă

în Art.

17

al or-

donanţei de la 1731 de unde au luat-o redactorii codului Napoleon. (Demolombe. XXIII. 344)
Despre

dreptul de opțiune

a sofului donatar

dițiile prescrise pentru

și despre con-

eserciţiul acestui

drept.

In caz de a se face o donaţiune cumulativă, soţul donatar sau
moștenitorii lui, dacă el a murit înaintea dăruitorului şi donațiunea n'a fost revocată conform Art. 933 $ ultim (vedi supră,

p.

774,

nota

3),

au

alegerea,

la moartea

accepta, liberalitatea

în întregul

toare,

pe acele presente.

oprind

de moștenire
rului.2) (Art.
Donatarul

numai

nu poate
651.)
nu

va

putea

drept

la

şi să

pe

viitoare,

sau

de

a,

esistente
pentru

în

fiind un drept

moartea

însă să lepede bunurile

plata datoriilor
cele

Acest

fi esercitat de cât

a se scuti de
oprească

dăruitorului,

ei, sau de a lepăda bunurile vii-

presente, spre

momentul

că legea

dăruitodonaţiunei,

nu'i conferă

op-

țiunea. de cât în privință bunurilor presente. (Duranton. IX. 726.)
1)

Dacă dăruitorul
sente și viitoare,
deosebite, una, de
aplica, Art. 834
tele

sale conform

n'a făcut o donaţiune cumulativă de bunuri preașa precum o prevede textul, ci două donațiuni
bunuri presente și alta de bunuri viitoare, nu se va
și 835, ci fie care donațiune își va produce efeccu

natura proprie

a fie cărei

disposițiuni. Vigi€.

Il. 989. Arntz. IL. 2292. Abry et Rau. VI $ 740, ab înitio, p. 275.
276. Pand. Fr. IL. 11928. Demol. XXIII. 347. Laurent. XV. 257.

Acollas. II. p. 677. Mareade.

părțile

au înțăles

a face

două

IV. 276. Cestiunea
donaţiuni

deosebite,

de a se ști dacă
una

de bunuri

presente şi alta de bunuri viitoare, sau dacă ele au înțăles a face

o singură donaţiune cumulativă de bunuri presente şi viitoare este
o cestiune de fapt care se aprecieză în mod suveran de instanţele de fond. Arntz. II. 9292. Mourlon. II. 987. Laurent. XV. 265.
Demolombe. XXIII. 364. Pand. Fr. 1I.11933. Vigi6. Il. 990. Aubry
et Rau. VI $ 740, p. 277. Comp. C. Limoges. D. P. 73. 2. 104.
2) Arntz. Il. 2295. Thiry. Il. 531. Laureat. XV. 276. Aubry et Rau. VI
$ 740, p. 279.
50
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CODUL

CIVIL. —CARTEA II1.—TIT.

Dreptul de opţiune
dițiuni: pentru ca el sa

Condiţiunea
la care e supus Greptul
de opţiune.
Statul datoriilor şi sarcinelor esis-

I.—CAP. VI.—ART.

este supus îndeplinirei următoarei conaparție donatarului, se cere ca la actul

de donaţiune să fi fost anexat 1) un stat. adecă

taliat și exact

în momentul

tente.

Acest

a

datoriilor și a
al

datoriilor,

un inventar de-

sarcinelor

dăruitorului

care

se

donaţiunei. (Art. 934.)
inventar

934, 935.

nu

cerea

în

esistente
dreptul

anterior și care a fost adaos de legiuitorul france
z în urma 0bservaţiilor lui Rowsseuu de Lacomhe asupra Art.
17 a ordonanţei
din 1731 (Demolombe. XXIII. 344), permite donata
rului de a opri
numai bunurile presente ale dăruitorului, cu
îndatorirea de a
plăti datoriile care astfel îi sunt aduse la cunoșt
ință.
Inventarul detaliat prescris de. Art. 934 ar fi
însă de prisos

Art.

935.

dacă dăruitorul bunurilor presente ar fi
scutit pe donatar de plata,
datoriilof, impunendu-le numai moștenitoril
or sei. 2)

In lipsa unui

este

nulă,

însă

inventar

donatarul

nu

detaliat a datoriilor,
mai

are

alegerea

donaţiunea nu
și el trebue

să primească sau să lepede întreaga donaţiune,
ea fiind în
mene caz 0 instituţie contractuală, ordinară,
de și cuprinde şi
nuri presente. (Art. 933, 935.)
Donatarul care a lepădat donaţiunea, în
întregul ei se

sideră

ca cum

n'a

fost nici o dată

moştenitor

(Art.

696),

sau

asebucou-

nepu-

tend să iee nimic din bunurile dăruite,
și fiind dator a restitui
pe acele primite, în caz când ar fi fost
pus în posesiunea lor.
(Laurent. XV. 272.)
„ Donatarul care acceptă donațiunea
în întregimea ei va pu-

tea

cere

nu

numai

bunurile

esistente

la

moarte

a dăruitorului,
după cum pe nedrept prevede Art.
935 $ 2, ci şi bunurile de
care dăruitorul ar fi dispus cu titlu
gratuit în contra Art. 933
$
2, pentru

că

donațiunea

cumulativă fiind

devărată, instituţie contractuală, Art.

933, şi din

acest

text

945

resultăa contrario

în asemene

caz

o a-

se complectează cu Art.
că

dăruitorul n'a putut
în timpul vieţei sale să dispue de
averea sa cu titlu gratuit de
cât într'o limită foarte restrânsă
(vedi sapră p. 763, nota 2), ci
numai cu titlu oneros, adecă prin
vEndare, schimb, transacţie etc.

Prin
')

*)

urmare,

în

casul

Art.

935,

ca

și în

casul

Art.

933, donaCerinţele legei ar fi îndeplinite
dacă inventarul datoriilor, în loc
de a fi anexat la, act, ar fi fost
enprins în însuşi actul de danie.
Mareade. IV. 297. Laurent. XV.
268. Pand. Fr. [1. 1196
— 2.
Inventarul prescris de lege nu poate
însă fi înlocuit prin o declaraţie
care ar arata pe scurt suma,
totală a datoriilor. Arntz, IL
2296.
Demolombe. XXIII. 360. Aubiy
et
IV. 2441. Laurent. XV. 268. CurtRau. VI. $ 740,p. 279. Troplong.
ea din Limoges. Repert. Dalloz.
Dispositions entre vifs. 2158
,

nota ].
Thiry. IL.531. Laurent. XV.
269. Demolombe. XXIII. 361.
Demante.
IV. 258 bis II. Pand. Fr.
Donations. Il. 11964,

DONAȚIE CUMULATIVĂ DE BUNURI
PRESENTE ȘI VIITOARE. — ART. 934,
935.

777

tarul care a acceptat întreaga donaţiun
e nu va avea nici un drept
la bunurile eşite din patrimoniul dăru
itorului prin acte cu titlu oneTOS, ci numai la, acele 'esistente la moar
tea sa și la acele instrăinate
cu titlu gratuit care esistă în moştenir
e, de vreme ce dăruitorul
nu putea să dispue deele. (Argument
a contrario din Art. 933 $
2.) Asupra acestui punct nu esist
ă nici o controversă, ")
Intre bunurile esistente la moartea
dăruitorului trebue să
cuprindem şi bunurile mișcătoare, chiar
pentru care war fi esistat actul estimativ prevădut de Art.
827, pentru că acest text
nu se aplică de cât Ia, donaţiunile de
bunuri presente, şi donaţiunea cumulativă este o instituție contract
uală de câte ori donatarul o primeşte în intregimea, ei. 2)
Donatarul care a acceptat donaţiunea în
intrgimea ei va plăti Plata datoritoate datoriile şi sarcinel

e moştenirei, adecă, atât cele anterioare cât

şi cele

posterioare donaţiunei

(Art.

935

sn fine), pe

când

îlo-

donata-

rul care a oprit numai bunurile presente
va plăti numai datoriile
și sarcinele esistente în momentul dona
țiunei. (Art. 934.)
Remâne însă bine înțăles că donatarul
care va accepta întreaga donaţiune nu va plăti toate dator
iile, dacă el n'ar fi fost

instituit.

de cât

pentru

o parte

datorii şi sarcini în proporţiune

instituit,

pentru

că, este

de

din bunuri,

cu partea

princip

că

ci numai

pentru

datoriile

o parte

din

care el a fost
se

împart între
diferiții moştenitori în proporțiune cu part
ea lor de moștenire, 2)
(Art 777,1060.) Şi aceste datorii şi sarci
ni el le va plăti ultra

vires

bonorum, dacă

beneficiii de inventar.
Dacă

n'a avut prudenţa de a accepta donaţiunea sub

(Art.

donațiunea

8397.) (Vegi supră, p. 756)

cumulativă

ar cuprinde și avere

ea ar mai trebui încă, în părerea, generala,
.
,
x

tul

estimativ

cend

prevădut

de

nică o

Art.

827,

pentru

mişcătoare,

să fie însoţită de ac.
că legiuitorul

nefă.

derogare la acest text, lipsa unui asemenea, act
ar
face ca darul să fie valid numai în privinţa imobi
lelor, dacă donatarul

folosinduse de dreptul de opţiune ce “i conferă legea
ar
transforma donaţiunea cumulativă în donaţiune de
bunuri presente.
î) Am

')
2)

Laurent.

vădut

XV.

în adevăr

273.

351. Arntz. Il. 2297.

Pand.

Fr.

Acollas.

Donations.

(p. 749)

donaţiunea

II. p. 678, 679. Demolombe.

Demante. IV.258
LL.

că

de bunuri

XXIII. 345,

bis 1. Pana. Fr. Il. 11959.

11970. Arntz. II. 2297.

Lauren

t. XV. 273,
Duranton. LX. 733.
%) Pand. Fr. Il. 11971. Laurent. XV. 274. Demol.
XXIII. 354. Troplong. IV. 2426. Aubry et Rau. VI. $ 740, p. 279.
Pothier. Succes,
cap. 5. Art. 3 $ 4. Tom. VIII, p. 214 (ediția, Bugne
t.)—Vedi însă
Art. 1061, după care moștenitorul poate în unele
casuri fi silit a
plăti datoriile peste partea sa ereditară. Comp. 'Tom.
III al lucrărei

*)

noastre,

p.

551

urm.

Arntz, IL. 2296, în fine. Mourlon. IL. 988. Demolombe.
XXIII. 363.
Demante. IV. 257 bis [IL Aubry et Rau. VI $ 740,
in fine. p. 281,

Aplicarea

Art. 827

Controversă.

CODUL
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presente este supusă acestei formalități şi că numai acea de bunuri viitoare este scutită, de actul estimativ. (Vedi supră, p. 759.)
Intr'o altă părere se admite însă că lipsa actului estimativ
prevădut de Art. 827 n'ar iîmpedica pe donatar de a revendica
de la moștenitorii dăruitorului mobilele ce aceștia ar poseda la
moartea lui, pentru că Art. 934 nu prevede că opţiunea donatarului transformă donațiunea cumulativă într'un dar de bunuri
presente, ci că donatarul poate numai să oprească bunurile presente, ceea ce nu împedică donațiunea cumulativă de a. remânea
tot o instituţie contractuală la care, după cât am vădut (p. 759),
Art.

827

nu

este

aplicabil. :) Tot

ce

va

resulta

din lipsa

actului

estimativ este că donatarul va trebui să dovedească, consistenţa
şi valoarea, mobilelor posedate de dăruitor la moartea lui, ceea
ce
Transcrierea,

donațiunei
cumulative.

adese

ori va

fi greu

de

stabilit.

Sa ivit discuţiune şi asupra cestiunei de a se şti dacă donâția cumulativă de bunuri nemişcătoare trebue sau nu să fie
transerisă. In princip reşpunsul trebue să fie negativ, pentru că
asemenea donaţiune fiind o instituţie contractuală, asemene ins-

tituțiuni nu sunt supuse transcrierei, cel puţin în părerea ce am
adoptat (vedi supră, p.758), numai donaţiunile de bunuri presente

fiind supuse acestei formalităţi. (Vedi supră, p. 749.)
Donatarul are însă interes de a transcrie donațiunea cumulativă, dacă, la moartea, dăruitorului, el se leapădă de bunurile viitoare, oprind numai pe acele presente, cel puţin în privința imobilelor înstrăinate de defunct, pentru că, în asemenea caz, el având dreptul de a le revendica de la cei deal treilea, deși legea
n'o spune nicăiri,?) el n'a devenit proprietar față cu aceştia de
') Laurent. XV. 261. Troplong. IV. 2444. Duranton. LX. 733. Bonnet,
Op. cît. 532. Pand. Fr. Donations. Il. 11988.

2)

In adevăr,

dacă

înstrăinările

consimţite

de

dăruitor

cu titlu gra-

tuit sau oneros ar remânea în picioare, donatarul care ar opri bunurile presente n'ar mai avea nici un drept de câte ori imobilele

ar fi fost înstrăinate

de dăruitor.

Deci,

el trebue

să aibă

dreptul

de a le revendica de la ceideal treile şi de a face să pice toate
drepturil
e

Prescrierea,
acţiunei în
revendicare.

reale

consimţite

bine înțăles, actul de danie
Laurent. XV. 279. Mourlon.
XXIII. 358. Aintz. II. 2297.
Acţiunea în revendicare
ani

(Art.

1890),

şi acest

de dăruitor

în urma donaţiunei,

a fost transcris
II. 987. Marcad6.
Aubry et Rau.
a donatarului se

termen

nu

începe

dacă,

înaintea înstrăinărei,
IV. 295. Demolombe.
VI $ 740, p. 281.
prescrie prin 30 de
a curge

de

cât

din
diua morţei dăruitorului, pentru că ea fiind o acțiune
ereditară,
moștenirea dăruitorului nu s'a deschis de cât prin moartea
lui.
(Art. 651, 934.) Laurent. XV. 281. Domol. XXIII. 358.
Aubry et
Rau. VI $ 740, în fine, p. 281, text şi nota 23. Pand, Fr.
IL. 11990.
In privința mobilelor corporale, acțiunea în :revendicare
vului fiind cu neputinţă din causa Art. 1909, donatarul a donatava avea
vecurs contra moștenitorilor dăruitorului spre a'i
plăti valoarea

EFECTELE

DONAȚIUNEI

CUMULATIVE.
— ART,

934, 935.

779

cât dacă a transcris actul de danie înaintea înstrăinărei făcută de
dăruitor. (Art. 818, 819 C. C. 723 Pr. Civ.) In vederea dreptului seu de opţiune, el va trebui deci să transcrie actul de danie,

pentru

că, în lipsă

de

asemene

formalitate

îndeplinită înain-

tea înstrăinărei, revendicarea lui devine cu neputinţă. 1)
Din cele mai sus espuse resultă că el n'are nici un interes a
transcrie actul dacă dăruitorul n'a instrăinat imobilele sale, şi în asemenea caz, donatarul

va putea să și esercite dreptul

seu

de

opţi-

une, chiar dacă donația n'ar fi fost transcrisă. Formalitatea transcrierei ar fi de asemene şi a fortiori inutilă în casul când el nu sar
folosi de dreptul de opţiune ce'i conferă legea, căci atunci donaţia cumulativă, fiind o instituţie contractuală ordinară, n'are, după
cât știm, nevoe de a fi transerisă. (Laurent. XV. 260 şi XXIX. 51.)
Efectele donaţiuneă cumulative.
Pentru

a determina

efectele

donaţiunei

cumulative,

să distingem două casuri: 1” casul în care
la moartea dărnitorului, donaţiunea întreagă,

donatarul
sau, ceea

trebue

primeşte,
ce revine

la acelaşi lucru, casul în care el a perdut dreptul de opţiune
pentru că nu sa anexat la actul de danie statul de datoriile și
sarcinele esistente (Art. 935), şi 2* casul în care donatarul primeşte

bunurile

presente, lepădând

pe

acele

viitoare.

(Art.

934.)

In casul întâi, donaţiunea este o adevărată instituţie contractuală atât în privința bunurilor presente cât şi a acelor viitoare.

Astfel,

dăruitorul

sale cu titlu

oneros,

remănând

donatarul

liber

de

a înstrăina

va trebui să respecte

bunurile

aceste

în-

străinări, el fiind considerat ca un proprietar sub condiţie suspensivă. Cât pentru disposiţiile cu titlu gratuit, ele nu vor remânea

în picioare. (Art. 933 $ 2.) Cu alte cuvinte, vom aplica în specie
tot ce am dis în privinţa efectelor instituţii contractuale. (Thiry.
II.

532.)

numai

In

casul

de

al doile,

bunurile presente,

va, fi considerat

că

a păstrat

bunurilor

presente

sub

opţiunea

donatarului

adecă

lepădând
o

pentru

când

soţul

pe acele

donatar

viitoare,

a oprit

dăruitorul

în tot timpul vieţei sale proprietatea.

condiție resolutorie
aceste

bunuri.

care

consistă

Soţul donatar

în

n'a avut

_mobilelor. ce acesta nu putea să înstrăineze de cât sub condiţia
resolutorie îndeplinită prin opţiunea, donatarului. Comp. Pand. Fr.
Donations.

)

II.

11986.

Laurent.

XV.

279.

Vedi

și supră,

Laurent. XV. 260, 279 şi XXIX. 51. Arntz. Il. 2297.
II. 11985. Demolombe. XXIII. 363. B. Lacantinerie. II.
cade. IV. 295. Demante. IV. 257 bis IV. Aubry et Rau.
p. 280, 281. Duranton. IX. 737. Vedi diversele sisteme
în privinţa transcrierei donaţiunei cumulative, în Pand.
tions.

L. 4884—4889.

p. 771.

Pand. Fr.
752. MarVI $740,
care esistă
Fr. Dona-

CODUL
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deci,

CIVIL. — CARTEA

în asemene

caz,

Ul.

— TIT.

1.— CAP. VI. — ART. 822-— 826, 984, 935,

proprietatea

acestor

bunuri

din

monientul

facerei actului, ca în donațiile de bunuri presente ordinare, ci el
va avea proprietatea, lor numai la îndeplinirea condițiunei, adecă
din momentul ce el va esercita dreptul seu de opţiune, la moartea dăruitorului.
Din cele mai sus espuse resultă că, în acest caz, dăruitorul,
proprietar sub condiţie resolutorie, a putut să înstrăineze aceste
bunuri atât cu titlu oneros cât şi cu titlu gratuit, și că acește

înstrăinări

nu

pot,

în

tot

cursul

vieței

sale,

să

fie

atacate

de

cătră soţul donatar, nici chiar în privinţa bunurilor presente. !
La moartea dispunătorului însă, atunci când donatarul esercitând dreptul seu de opțiune, primește bunurile presente, condițiunea
resolutorie îndeplininduse, dreptul de proprietate ce avea dăruitorul este desființat, cu efect retroactiv pănă în diua sevârşirei
actului de danie, și această desființare atrage resolvirea tuturor
înstrăinărilor, atât acelor cu titlu oneros cât şi acelor cu titlu
gratuit consimţite de cătră dăruitor, precum şi desființarea drepturilor reale, ipotecă, servitute sau altele de care bunurile dăruite
au

fost grevate,

căci el

avâud

un

drept

de

proprietate

câţ

cu

supus

desființărei, n'a putut să confere mai multe drepturi de cât avea.
2)
Nemo plus juris dare potest guam ipse haberet. (L. 54. Dig.
Lib.
50. Tit. 17 şi Art. 580 Cod. Calimach.) (Comp. Art. 830, 1770
C.C.)
Donatarul

nu

va

primi

bunurile

de

plăti datoriile şi sarcinele mencionate în statul
de danie. (Art. 934) (Thiry. II. 533.)

4”

Despre
din

donaţiunile

partea

Donaţiunile

făcute

dăruitorului.

ordinare

nu

sub
(Art.

o

sarcina

anexat

condiţie

822,

823,

la

de

a

actul

potestativă

824,

826.)

pot fi făcute sub o condiție

care

atârna de voința dăruitorului, pentru că aceasta
ar fi o calcare
a principiului irevocabilităţei darului (Art. 801),
şi ştiut este că,
în materie de donaţiuni, donner et retenir ne
vaut. *
Acest princip fiind însă restrictiv, legiuitorul nu
putea săl
aplice donaţiunilor ce se fac viitorilor soți
prin contractul de

căsătorie, fiind că asemene liberalităţi au de scop
inlesnirea căsă-

toriei pe care legea a voit s% favorizeze.

De

aceea,

Art.

826,

*) Thiry. IL. 533. Mourlon. IL. 989. Arntz.
II. 2294. Demolombe.
XXIII. 349. Laurent, XV. 262, 263. Deman
te. IV. 257 bis V.
Baudry-Lacantinerie. II. 753.
2) Thiry. IL. 533 şi autorii citați în” nota
precedentă.

3)

Art, 278 din cutuma

Vedi

supră,

p. 209,

Parisului

text și nota

și 283 din
2.

cutuma din Orlâans.

DESPRE

care

DONAȚIILE

DINTRE

VIITORII

SOŢI.

— ART.

se aplică și la donaţiunile făcute soților

riei (Art. 936 urm.) şi pe
clară, între altele, că Art.

781

936.

în timpul

care îl vom esplica
822—894 care fac

căsăto-

mai la vale, deaplicaţiunea prin-

cipiului irevocabilităţei darului nu se aplică la donaţiunile

viitorilor

soți prin

contractul

lor de

CAPITOLUL

(ear nu IX,

Despre

căsătorie.
VII

după cum din eroare
ediţia oficială.) 2)

se prevede

disposiţiunile

dintre

de

soţi făcute

sau

timpul

maritagiă,

în

făcute

D

sau

în

în contractul

maritagiului.

Capitolul de față se ocupă:
1* de donaţiunile făcute între
viitorii soți prin contractul de căsătorie (Art. 936); 2 de
donațiunile făcute între soţi în timpul căsătoriei (Art. 937 urm.) şi
în fine, de cotitatea disponibilă între soţi. (Art. 939 urm.)
Despre

donaţiunile făcute între viitorii soţi prin contractul
de căsătorie (adecă înaintea căsătoriei.)

Art. 936.— Soții pot prin contractul de maritagiii să'și facă reciproc,

sau numai
urm. 1223

Art.

unul altuia, ori ce donaţiune vor voi. (Art.
urm. 1231 C. C. Art. 1091 C. Fr.)

936

pune

lor să'și facă unul

în princip

înaintea
ar voi,

procitate,

ori ce

țiune

donaţiune

bunuri

presente

de

că viitori!

altuia,

836,

937

soți pot prin contractul

căsătoriei,
2) prin

806,

cu

sâu fără reci-

urmare,

sau viitoare, cât și

atât

o dona-

0 donaţiune

cu-

mulativă de bunuri presente şi viitoare, precum şi 0 donaţiune
sub o condiție potestativă din partea dăruitorului. (Art, 822 urm.)
Aceasta resultă din 826 care declară inaplicabile Art. 821 —895
1)
2)

?)

Vegi supră, p. 211, nota 1, 218, 219 nota 4, p. 750 şi înfră,
esplic. Art. 826.
Numerotarea capit. precedent fiind greșită, se înțălege că tot gre-

şită e și acea a capit. de faţă. Vedi supră, p. 744, nota 1.
Libertatea de care se bucură viitorii soți de a'şi face ori ce liberalitate ar voi prin contractul de căsătorie este supusă unei restricţiuni îns&mnate în casul când barbatul fiind comerciant la

epoca

mător,

celebrărei

căsătoriei,

sau

devenind

comerciant

a fost declarat în stare de faliment, căci,

după

în anul

Art.

ur-

799

$ 2 din codul de comerţ. în casurile mai sus dise, femeea nu poate
esercita nici a acţiune asupra masei falimentului pentru avanta-

giile derivând

din contractul de căsătorie, şi creditorii nu pot nici

ei să se prevaleze

de

avantagiile

tului seu prin același contract.
Fr. Donations. Il. 12062.

făcute

Comp.

de

câtră

Troplong.

IV.

femee

2526.

barba-

Pand.

Art. 799 $ 2
Cod de comerț.

782

CODUL

CIVIL.—CARTEA

IIL.—TIT,

I.—CAP.

VIL—ART.

936.

la donaţiunile prevădute în capit. VIII şi IX (VI şi VII) din titlul de

faţă. „Veri cum şi veri ce se va așeza înaintea nunţei, acea, tocmeală,
“să se păzească întocmai,“ dice codul Caragea !) (Art. 2, partea
IV, cap. II, pentru darurile dinaintea nunţei.)
Aceste donaţiuni vor trebui însă să fie acceptate de cătră
soțul donatar (Art. 814); donaţiunile de imobile sunt de asemene
supuse transcrierei (Art. 818), ear acele de mobile actului estimativ prevădut de Art. 827, dacă cel puţin este vorba de o
donaţiune de bunuri presente. Vedi szpră, p. 749.
Legiuitorul permite viitorilor soţi de a'și face prin contractul lor, înainte de căsătorie, ori ce donaţiune vor crede de cuviință
1” pentru că, înaintea celebrărei căsătoriei, ambii viitori soți
fiind într'o

posiție

egală

de

neatârnare,

nică o rațiune

nu

era de

a se pune vre o pedică sentimentelor de afecţiune carei apropie
şii înpinge aşi face liberalităţi reciproce, şi 2* pentru că asemene
liberalităţi sunt adese ori,ca şi acele care emană de la cei de
al treile, causa determinantă a însăşi căsătoriei. 2)
Viitorii soţi
Viitorii soţi au capacitatea de a'și face donaţiuni prin con-

psp

aă tractul de căsătorie,

chiar

când ei

prin gentrac- incapabili de a face o donaţiune

sunt

minori şi prin urmare

ordinară

(Art.

306), deși

Art.

torie chiar 1095 din codul francez n'a fost reprodus de legiuitorul nostru,
dacăsunt
mi- pentru că este de princip că minorul capabil de a se căsători

Ar 1581. este capabil

de a face

tul seu de căsătorie.

ori

ce

*) (Art.

convenţiuni

1231.)

relative la contrac-

Habilis

ad

nuptias, habilis

ad pacta nuptialia. „Ori ce dar dinaintea nunței va dărui
vârsnicul, se primește“, dice codul Caragea. (Art. 5 partea

neIV,

capi. 2, pentru darurile dinaintea nunţei.)

at inot
Pentru ca unul din
de persoaneleralitate celuilalt soţ se
în „drept. scrisă spre a se putea
1931. ” asistat în contractul de
simțământ este necesar
1161, 1231.)

viitorii soți minor să poată face o
cere însă: 1* ca el să aibă vârsta
căsători (Art. 127, 128), şi 20 ca, el
căsătorie de persoanele al cărora
pentru validitatea căsătoriei sale. *)

1) Inter cos qui matrimonio
Jure

consistit,

etiam

coituri sunt,

si eadem

ante nuplias

die nuptice

fuerint

libepresă fie
con(Art,

donatio faclu
consecute.“

(|,
27, Dig. Lib. 24. Tit. 1.) Comp. şi Cod. Tit. 3. Lib. 5, de donat,
ante

nuplias, vel propter nuptias, ei sponsalitiis.
*) Demolombe. XXIII. 408. Demante. IV. 267, Pand. Fr. Il. 12047.
5) Minorul va trebui însă să fie capabil în momentul facerei convențiunei matrimoniale, căci prin acel contract se face donaţiun
ea,

ear nu numai în momentul celebrărei

28, în notă,

Soţul pus sub
un consiliu

judeciar. Controversă.

?)

unde

se arată

căsătoriei.

Vegi

supră,

controversa.

Vegi supră, p. 760, nota 2 şi p. 28 urm.
Individul Pus sub un consiliu judeciar

nu

poate

de

p.

asemene

face o donaţiune viitorului seu soț prin contractul de căsătorie (Art.
936) sau chiar în timpul

acestui

consiliu.

căsătoriei (Art. 937 urm.) fără asistența

C. Orlâans

(decisie casată).

Dreptul pe

1890,

No.

DESPRE

Regulele
vădute

în

DONAȚIILE

DINTRE

VIITORII soȚi. — ART.

care vor cârmui aceste donaţiuni

capit.

precedent

care,

precum

am

936.

783

sunt acele

vEdut,

se

pre-

ocupă

de

donaţiunile ce cei de al treile pot face viitorilor soți prin contractul lor de căsătorie. ')
Astfel, nesevârşirea căsătoriei în vederea căreia darul afost
făcut va face ca el să fie inesistent, ca și contractul matrimonial,
după cum prevede anume Art. 6, partea IV, cap. 2 din codul
Caragea.

Aceasta

nu

este

de

cât

aplicațiunea

principiilor gene:

rale care cârmuese contractele condiţionale. ?) (Art. 1017.)
Cu deosebire însă de ceea ce se întâmplă în codul francez, Deosebire de

asemene donaţiuni sunt revocabile pentru

naştere de copii, con- 20040 îran-

form principiului general înscris în Art. 836, de oare ce cuvintele „par uutres que par les conjoints Pun A Vautre“ care se văd
în textul corespundlător francez și care au de scop de a face ca
asemene donațiuni să fie irevocabile, au fost eliminate de legiuitorul nostru. Copiii care se vor naşte din căsătoria pentru care
se făcuse darul nu vor găsi deci, la noi, averea dăruită în patrimoniul

soțului donatar,
Tot astfel,

ci în acel al dăruitorului.
am

vădut

sapră,

p.

(Vegi supră,

261, cu toată

p. 285.)

controversa

ce Inaplicarea

esistă asupra, acestui punct, că donaţiunile făcute de unul din vii- A: „855 la
torii soţi celui-lalt prin contractul de căsătorie sunt, conform re- _tre soți.
gulei generale (Art. 831, 833, 834), revocabile pentru ingratitu- Controversă,
dinea, soţului donatar: 10 pentru că această revocare nu produce
nică o daună copiilor care vor găsi bunurile dăruite în patrimo-

niul soţului dăruitor, în
donatar şi 20 pentru că
vocabilitatea donaţiunilor
emană de la străini nu se

loc dea le găsi în acel al părintelui seu
nică unul din motivele care justifică irefăcute în favoarea căsătoriei, când ele
aplică la donaţiunile dintre viitorii soţi. *)

81 şi D. P. 91. 2. 362. Comp. și D. P. 53. 2. 39. D.P.56. 2.250.
D. P. 57. 2. 168.— Contră. Cas. Fr. D. P. 57.1. 18. D.P.91.1.
449 și Dreptul pe 1890, No. 81. Vedi şi Tom. II, p. 360, text și nota 3.

Soţul pus sub un consiliu judeciar n'ar putea de asemene, fără
asistenţa acestui consiliu să facă o donaţie celuilalt soț în timpul
căsătoriei.

Vegi

înfră,

esplic. Art.

937.

:) Comp. Laurent. XV. 298. Demolombe. XXIII. 422. Pand. Fr. Il.
12054. Aubry et Rau. VI $ 735 bis. Demante. IV. 270. Petrescu.
Donaţiuni. IL. p. 160 urm. Comp. Cas. Fr. D. P. 55. 1. 408.
2) Vedi supră, p. 745,772. Comp. Pand. Fr. Il. 12055. Demolombe. XXIII.
423. Demante. IV. 270. Comp. C. Poitiers. D. P.46. 2. 195.—Art.
1947 din codul Austriac prevede că de câte ori unul din viitorii
soţi sau

o a treia

persoană

promite

sau dă ceva

vederea căsătoriei, darul poate fi revocat,
loc fără culpa dăruitorului.
2)

când

celuilalt

soț în

căsătoria

n'are

Vedi supră, p. 261. — Presentusrile de nuntă (munera sponsalilia)
care se obicinuesc a se face la logodnă sau mai târdiu, înaintea

celebrărei căsătoriei și care nu sunt menţionate în convenția ma-

trimonială nu sunt însă atinse prin revocarea pentru
gratitudine. Pand. Fr. Donations. IL. 12060.

causă de in-

784

CODUL

Art. 280,

Donaţiunile
rie sunt

Art. 937.

CIVIL.— CARTEA

lui pentru

IMI.— TIT.

11.— CAP. VU.—ART.

făcute între viitorii soți prin

de asemenea de drept

revocate

causa determinată contra

937,

contractul de căsăto-

prin pronunțarea

divorţu-

soțului donatar. ') (Art. 280.)

Cât pentru donaţiunile ce soţii “şi ar face

în timpul

căsă-

toriei, ele sunt în tot-deauna revocabile, şi revocarea atârnă de
simpla voință a dispunătorului, fără ca el să aibă nevoe deain-

voca 0 causă

Art. 836, 937.

legală

de revocare.

(Marcade. IV. 331.)

Singura, causă de revocare care nu este aplicabilă, în specie
este acea pentru naștere de copii. (Art. 836, 937.)
Despre

donaţiunile

făcute

Soții pot, în timpul

între

soţi

căsătoriei, să'și

în timpul
facă

ori

căsătoriei.
ce

donațiune

pe care ci pot să'şi o facă prin contractul de căsătorie, fără a
putea însă renunţa la dreptul ce le conferă legea de a se avan-

tagia unul pe altul, pentru că dreptul de a dispune este un atribut
al proprietăţei (Art. 480) şi proprietatea este de ordine publică,2)
Astfel, ei pot să'şi facă o donaţiune de bunuri presente (Art,
932),

o donaţiune

de

bunuri

viitoare

(Art.

933), o donaţiune

cu-

mulativă de bunuri presente şi viitoare (Art. 934, 935), precum şi
0 donaţiune sub o condiţie potestativă din partea dăruitorului. 5) (Art.
822 urm. 826.) Vedi supră, p. 749, 750.
') Cas. Rom. Bulet. S: 1(1872)p.31. Vedi și Tom. I, partea II, p.
221.
2) Laurent. XV. 316. Pand. Fr. IL. 12199. Troplong. IV. 2680. Odier.

Contrat de maringe. Il. 634. Roditre et Pont. Idem,. |.
79.—Veqi
însă Taulier. V. p. 20. Pothier (Donations entre mari et femme,
No.

5)
Dreptul Roman,

27) admitea din contra în dreptul vechii validitatea unei asemene
venuuţări ca una ce tindea a conserva bunurile în familie,
consideraţiune care nu se maj potrivește cu spiritul legilor moderne
.
Laurent. XV. 315. Arntz. IL. 2318. Demante. IV. 276. Mareade
.

IV. 329. Demolombe. XXIII. 455 urm. Thiry. II. 540 şi toţi autorii.
La

Romani, din capul locului, liberalităţile dintre soţi nu erau
oprite, pentru că femeea fiind în manu mariti, nu avea
mai nici
odată vre o avere proprie, și ca atare, nu putea să facă
liberali-

tăţile

barbatului

seu, nici să primească,

ce-va

de

la

dânsul.

Cimeia nu numai că permitea asemene daruri, dar le înlesnea Legea
încă,
punând pe soțul donatar între persoanele esceptate, și
permiţendui
de a primi peste maximul hotărît de această lege.
(Comp. Pr.
Vatican. $ 302.) Mai târdiu însă, donaţiunile dintre
soți
în timpul
căsătoriei fură cu desevârşire oprite, din causa
înriurirei ce unul
din soți esercită asupra celuilalt: » Moribus apud
nos receptum
est, ne înter virum et uxorem donaliones
vulerent.
Hoc autem receptum est, ne mutualo amore invicem spoliare
ntur, donationibus
non temperantes, sed profusa erga se facilitate.
(L. 1. Dig. Lib.
24. Tit, 1.) Vegi şi [.. 3. Dig. loco cit, Această
regulă a dreptului
Roman admisă astăzi în codul Italian (Art.
cunoscută în dreptul germanic, și legislaţia 1054) este aproape neprusacă (Landrecht.
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Aceasta resultă din Art. 826 care prevede că Art. 821—
nu sunt aplicabile la donaţiunile din capit. VIII și IX, adecă

VI şi VII a

titlului de față.

IL. 1. 310) prevede

chiar că donaţiunile între soți sunt

Și între străini. Lehr.
Inriurirea ce unul

valide ca

Drept germanic, No. 294, p. 344.
din soţi esercită necontestat asupra celuilalt

n'a fost singura, rațiune care a făcut pe legiuitorul Roman să o0prească darurile dintre soți, căci Sextus Ceeilius, în legea 2. Dig.

loco cit. ne arată că căsătoriile devenise un obiect de comerț și

de speculă (ut venalia essent matrimonia) şi că adese ori unul din
soți nu consimțea a remâne în căsătorie de cât sub condițiunea
de a primi un dar de la celalt soț. Oprirea darurilor dintre soți
avea deci de scop de a împedica o speculă rușinoasă și de aface
ca soțul cel mai puţin scrupulos (deterior) să nu să îmbogăţească
în detrimentul acelui de bună credință. .. ne concordia pretio

conciliari videretur, neve melior în paupertatem încideret, deterior
ditior fieret. (L. 3. Dig. loco cil.) Această nulitate era absolută și

esecutarea liberalităței nu putea nici

odată

să fie cerută.

Dacă

donațiunea fusese esecutată, contractul era ca neavenit şi dăruitorul putea să revendice lucrurile dăruite. Dacă aceste lucruri

nu mai aveau ființă,

el putea

să revendice

valoarea

lor prin 0 con-

dictio sine causa. (L. 3 Ş 1, 10 şi 12; L.5 Ş 1 și 18; L.6; L.
16; L. 31$ 3. Dig. Lib.24. Tit. 1, de donat. inter virum el uzorem.)
Cu toate acestea, un senatusconsult dat în anul 206, după pro- Senatusconpunerea lui Antonin Caracalla, cunoscut sub numele de oraiio An- sult a lui Ca
tonini, admite validitatea donaţiunei înter virum et uzorem în ti ionii
privința moștenitorilor dăruitorului, dacă acest din urmă n'a revocat darul în timpul vieţei sale : „At oratio : fas esse eum quidem
qui donavit pemitere: heredem verb eripere forsilan adversus voluntatem supremam ejus qui donaverit, durum et avarum esse.& (L.

32 $ 2. Dig. Lib. 24. Tit. 1.) Astfel, prin o ficțiune, donaţiunea,
nerevocată era considerată ca o donațiune morks causa, permisă
între soți (L. 9 $ 2; L. 10. Dig. Lib 24. Tit.1 şi Art. 1688 Cod.

Calimach), şi ca atare, era validă. Asemene donațiune, ca şi acea,
cu pricină de moarte, devinea caducă prin moartea soțului donatar
întâmplată înaintea acelei a dăruitorului. (L. 18. Cod. Lib. 5. Tit, 16.)

Veţi și L. 32 $ 14. Dig. Lib. 24. Tit.

1, unde

se

dice:

„Oratio

si ante mors contigeril ei cui donatum est, nullius momenti donationem esse voluit.*
Tăcerea soţului dăruitor nu era în tot-deauna îndestulătoare
pentru a confirma liberalitatea, căci darul nu era valid de cât
dacă, la moartea dăruitorului, părţile erau capabile, adecă dărnitorul capabil de a dispune şi donatarul capabil de a primi. (L.
32 $ 6. Dig. Lib. 24. Tit. 1.) Cât pentru
schimbarea voinţei
dăruitorului, care făcea obstacol la confirmarea donaţiunei, nu era
neapărat ca ea să fie formulată în termeni espreși, fiind de ajuns
pentru ca darul să fie revocat, ca dăruitorul să se fi căit întrun
mod neechivoc (evidenter) de ceea, ce făcuse, îndoeala interpretân-

duse în favoarea donaţiunei: „Sed ubi semel donatorem peenituil,
etiam heredi revocandi potestalem tribuimus, si appareat defunctium
evidenter revocasse voluntatem. Quod si in obscuro sit, proclivior esse

debei judez ad -comprobandam

donationem.* L. 32 $ 4. Dig. 24. 1.

Oratio Antonini se aplica nu numai la donațiunile care aveau de-

CODUL

Aceste
Aceasta

CIVIL.—CARTEA

II.—CAP.

VIL—ART.

937.

donaţiuni vor trebui să fie făcute în formele ordinare

resultă

obiect

I11.— TIT.

tot

din

Art.

826

care

transferarea proprietăţei

şi la acele

care

aveau

sustrage

unui lucru

de obiect o obligaţie

pe soţi de

la re-

(donatio rerum),

dar

luatăde

sau

dăruitor

remiterea unei datorii făcută de dânsul (donatio obligando et liberando). S'a dis, cu toate acestea, că au esistat două senatusconsulte deosebite, unul dat sub domnia lui Septim-Sever relativ la
donaţiunile rerum, şi altul dat sub domnia lui Antonin Caracalla
relativ

Epoca lui
Justinian.

supră,

Drptul vechii
francez.

la. donaţiunile

vel liberando,

însă

această

teorie

p. 191),

era validă, însă, fără

efect retroactiv, sub condițiu-

nea de a fi confirmată de dărvitor în mod espres prin testamentul seu. (L. 25. Cod. Lib. 5. Tit. 16 și Nov. 162, cap. 1.)
Aceasta este ultima stare a legislaţiunei Romane care, precum
ne atestă Pothier (Donations entre mari et femme, No. 6) trecuse în provinciile

Codul Caragea.

obligando

este forma! contradisă de Ulpian în legea 32 $ 1 şi 23, Dig. Lib.
24. Tit. 1. Comp. asupra acestui punct: Acollas. IL. p. 683, nota
3. Rambaud. Droit Romain. ], p. 432, 433. Savigny, System ete. $ 164.
Justinian menţine senatus-consult a lui Caracalla, cu această
deosebire că donațiunea pentru o sumă mai mare de 500 solidi
(7500 lei) care nu fusese insinuată (Instit. $ 2 Lib. 2. Tit. 7; L.
30 şi L. 36 $ 3. Cod. Lib. 8. Tit. 54) (în privința insinuărei, vedi

de

drept scris ale Franciei,

pe când,

din

contra,

în provinciile de drept obicinuelnic, domnea în această privință, ca
și în multe altele, cea mai mare diversitate. (Pothier. Op. cit. 8 urm.)
Codul Caragea, în vederea ca nu cum-va soții, din causa dragostei

conjugale

să "şi dăruească

toată

averea

unul altuia,

și în

urmă, la despărțenie, să se găsească săraci, sau să'și facă asemenea daruri în frauda creditorilor lor, înterdice și el donaţiunile
dintre soţi în timpul căsătoriei, considerândule ca împrumuțuri.
„Ori ce va dărui barbatul în viață femeei sale, după nuntă, şi femeea barbatuiui seu, se socotește împrumutare, ear nu dar.“ (Art.

Codul
Calimach.
Art.

1687

urm.

5, partea IV, cap.
Julian. Dreptul pe
Codul Calimach
darurile cu pricină

1.) (Comp. Tribun. Ilfov. sub președ. D-lui M.
1886, No. 80 şi L. 1. Dig. Lib. 24. Tit. 1.)
urmând și el dreptului roman permite între soți
de moarte, pentru că primitorul de daruri câş-

tigă proprietatea lor numai după moartea lor (Art. 1688), soluție
care se vede admisă și de Andr. Donici (cap. 38, $6 şi 11.) „In-

ter virum et uzorem mortis causa donationes recepte sunt : quia în
hoc tempus excurrit donationis eventus, quo vir et uxor esse desinuni.“ (L. 9 $ 2 şi 10. Dig. Lib. 24. Tit. 1.)
Legiuitorul vechii al Moldovei opreşte însă în princip darurile
dintre însoţiţi (Art. 1687), permiţendule numai în anume casuri.
(Comp.

Curtea Iași,

C. Galaţi

şi Cas.

Rom.

Dreptul

pe

1891,

No.

1689),

(com. L. 5 $ 8, $ 13 și 14. Dig. Lib. 24. Tit. 1), daruri

61, pe 1892, No. 45 şi pe 1893, No. 34, p. 271, coloana 1.) Astfel, acest cod permite soților de a'şi face daruri măsurate, adecă
care nu sărăcesc pe dăruitor, nici îmbogățese pe donatar (Art.

pentru pricini cuvioase şi de resplătire, acele făcute de cătră femee barbatului spre câștigarea unei boerii (Art. 1690), (honoris
causa) (Li. 40——42. Dig. Lib. 24. Tit. 1), presenturile obicinuite şi
măsurate care se dau femeei la anul nou și la alte dile de praz-

nice, cum și la facerea copiilor, și spre împodobirea ei (Art. 1691),

DESPRE DONAȚIILE DINTRE SOŢI. — ART. 937.

78;

gulele prescrise în Art. 821—825, fără ai sustrage de la regulele
prescrise de Art. 813 urm. Astfel, donațiunea dintre soți va
trebui să fie făcută prin act autentic 1) (Art. 813); ea va trebui
escepțiuni

care

erau

admise

și la Romani. (Comp.

14; L.7$ 9; L. 40—43. Dig. Lib. 24. Tit. 1.)
Toate aceste daruri erau revotabile ca

L. 5 $ 8,

şi astăzi.

13 şi

Vedi Tom. 1.

partea I, p. 46. Aceasta resultă din Art. 1697, după care
remânea puternic, dacă dăruitorul barbat sau dăruitoarea

darul
femee

nu'l obovise cu dovadă în viaţa sa (vedi decisiile sus citate ale
curței din lași și Galaţi, în afacere așa disă a milioanelor), şi Art.
1692 adaogă că înstrăinarea lucrului dăruit din partea dăruitorului se socotește cao desființare tăcută a darului. După Art. 1693,
constituirea lucrului dăruit ca zestre copiilor, cu consimțâmântul
ambilor însoțiți, nu se considera ca o oborire a darului. In fine,
petrele cele scumpe și alte lucruri date femeei de cătră barbat
pentru împodobirea ei, la caz de îndoeală, nu sc socoteau ca dăruite, ci date numai spre întrebuințare. (Art. 1694.) Ant. 1247

din codul
semene

Austriac prevede din contra că,

lucruri,

nu

Osebit de aceste

daruri

am vădut, erau revocabile
gabe

numit

(Art. 1232

prețul virginităței
tea ficioriei, după

la Greci

ci dăruite

femeei.

escepţional permise și care,

după cât

(Art. 1692, 1697 cod. Calimach),

batul sau rudele femeei obicinueau
un present,

la caz de îndoială, a-

se socotesc împrumutate,

a'i face a doua di după

fheoretrum,

cod. Austriac),

ear

la Germani

care în realitate

Jeoretre.

bar- am Cod.

nuntă

Calimaen.

Morgen-

nu era

de cât

sale (premium virginitatis), darul pentru cinscum se esprimă Art. 1683 din codul Catimach.

(Comp. și Art. 3 din codul Ipsilant, capit. p. frimerie).
Acest obiceiii barbar, cunoscut altă dată la toate popoarele de
origină Germană de a plăti femeei cu bani sau cu alte obiecte de valoare cinstea și nevinovăția, ei tinde astăzi se dispară şi cu bună samă
va dispărea cu desevârșire înaintea unui sentiment de delicateţă.
Darulde dimineaţă nu se cuvinea văduvelor care se cășătoreau
de

al doile

și a căror

dar numit abendgabe
fetelor care jertfeau

noapte

de

nuntă

se resplătea

prin

un

alt

(vedi Acollas. II. p. 684, în notă), ci numai
virginitatea

lor.

El

consista

în obiecte

mo-

bile de o valoare proporționată cu starea și condițiunea, soţilor, şi
câte o dată în moșii şi domenii întregi. Vedi Lehr, Drept germanie. No.' 229, p. 348. „Dacă nu s'au dat teoretrile, dice Art.
1685 din codul Calimach, sau făgăduinduse, nu s'au hotărit câtimea

lor, se dă în loc de teoretre,

cât va face a doăsprețlece parte a

zestrei, însă nu peste 1000 galbeni, dacă s'ar întâmpla
zestrei să treacă, peste suma de 12000 galbeni.“

Aceste daruri, departe

de a fi revocabile,

ca suma
_

se cuvineau femeei Irevocabili-

în deplină proprietate, şi “i remâneau în tot-deuna ci sau moște- (202, te07enitorilor sei, chiar la caz de desfacere

sau

de anularea căsătoriei.

”

(Art. 151, 1683, 1688 Cod. Calimach.) Comp. asupra, teoretrelor
“cele ce am spus în Tom. ], partea I, p. 47. Mai vegi încă Lehr.
Op. cit: p. 347 urm. Troplong. Contrar de mariage, prâface, p. 93
urm. Acollas. II, p. 683, nota 4.
In cât privește contra-zestre, vedi supră, p. 744, nota 4.
Contra-zes-

2) -Pand. Fr. IL. 12200 urm. Thiry. Il. 540. Demol. XXIII. 445. Laurent.

XV. 317. Troplong. IV. 2651. Vigi€. II. 1014. Arntz. Il. 2317. Mar-

tre.
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CODUL

Art. 857, 938.

Cu

toate

IL.—CAP.

VIL.—ART.

937, 1307.

Vendările

aceste,

prin

derogare

de la regulele

generale,

so-

pot să “și faca nici prin acte între vii, nici prin testam
ent
donațiune mutuală şi reciprocă prin unul și același
act,
857 şi 938), pentru că darurile dintre soți sunt revoca
bile
testamentele. 5) (Art. 937.)

Despre
soți.

IIL.—TIT.

să fie acceptată de soţul donatar !) (Art. 814); donaţiunile
cuprindătoare de imobile vor trebui să fie transcrise (Art.
818),
ear acele cuprindătoare de obiecte mişcătoare să fie trecute
într'un act estimativ semnat de dărnitor şi donatar (Art.
827), cel
puţin când ele au de obiect bunuri presente. *)

ţii nu
vre 0
(Art.
ca și

dintre

CIVIL.—CARTEA

Pănă

vândările
acuma

şi schimburile

ne

am

ocupat

între

numai

soţi

despre

(Antipricon).
darurile

dintre

In cât priveşte vândările, ele sunt în princip oprite,
nefiind permise de cât pentru causă de lichidaţiune
, în cele trei

Art. 1307. soţi.

ipoteze

prevădute

de

colusiunea dintre

—

5

)

Art.

1307,

şi aceasta,

soţi în frauda terțiilor

pentru a se impedica

persoane. *) Această

co-

cade. IV. 328. Demante. IV. 274 bis. IL. Aubry
et Rau. VI $ 745.
p. 284. Petrescu. IL. p. 197 şi 221. Moarlon. II. 1005.
693. B. Lacantinerie. IL. 761. Repert. Dalloz. Supple Acollas. II. p.
m. V. Disp. 597.
Pand. Fr. IL. 12203. Laurent. XV. 318, Troplong.
IV. 2653. Duran-

ton. LX. 774. Demol. XXIII.

446. B. Lacantinerie. IL 761. Demante,
Aubry et Rau, Maread6, loco supră cit. Arntz, IL. 2317
şi toți autorii.

Pand. Fr. IL. 12206

Vigi€. IL. 1014.

urm. Laurent. XV.

Mourlon.

II. 1005,

1006.

319

B.

urm.

Arntz. Il. 2317.

Lacantinerie.

II. 761.
Acollas. II. p. 693. Demol. XXIII, 448, 457.
Troplong. 1V. 2651,
2655. Aubry et Rau. VI $ 743, loco ci, Marcad
€. IV. 328. Thiry.
II.

540 ete
— .
Vegi însă Duranton (VIII. 410)
scutește de
statul estimativ prevădut de Art. 827 chiar donațicare
unile de bunuri

:)

presente făcute de soţi în timpul căsătoriei. —
Remâne însă bine
înțăles că, în opinia ce am admis (vedi supră,
p. 758 şi 759), transcrierea și actul ostimativ nu mai au nici
o rațiune de a fi când
donaţiunea între soți are de obiect bunuri viitoar
e. Laurent. XV.
321. Pand. Fr. II. 12208. Troplong. IV. 2654.
—
țiunea cumulativă de bunuri presente și viitoar Cât pentru donae, ea presintă oare
care dificultăți. Soţul donatar va face însă
foarte bine de a transcrie actul de danie, pentru ca el să poată,
la caz de opţiune a
bunurilor presente, să revendice bunuri
le înstrăinate de dăruitor.
Laurent. XV. 260 şi 321. Vegi și supră,
778. Donaţiunea cumulativă are ea nevoe de a fi insoțită de p,actul
estimativ prevădut
de Art. 827? Vedi supră, p. 717,778, unde
se
arată controversa.
Curtea din Bucureşti. Dreptul pe 1889. No.
74. Laurent. XV. 322.

Demolombe. XXIII. 449. Pand. Fr. Donat
supră, p. 402 urm. esplic. Art. 857 și ions. IL. 12211.
938.
|
*) C. București, Tribun. Prahova și Cas. Rom.
Dreptul pe
13,

14 şi 84.

„Barbatul

barbatului, dice codul

nue

Caragea.

volnic

a vinde

mueri,

Vegi și
1882,

No.

nici muerea

(Art. 4, partea III, cap. 2.)
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lusiune ne putând însă să se ivească
de cât în vângările private
şi particulare, acele publice nu sunt
oprite de lege. !)
Codul Italian a admis principiul contrar, recu
noscând de bu- Vângările
ne ven(lările

intre soţi,

când

ele au fost autorisate de justiţie dicire
sot în
(Art. 136 Cod. Italian), inovaţiune care
este departe de a fi fe- Critică.
ricită, fiind că mai toate vândările dintr
e soţi fiind bănuite de
fraudă, justiţia va, fi pusă în trista posiţ
iune de a viola secretul
familiilor pe care legiuitorul a voit să
ocrotească şi de a anula
cele mai multe ori actele pe care ea însăș
i le a aprobat. 2)
Despre

efectele

donațiunilor

dintre

soți și revocabilitatea.

lor.

Art. 987.— Oră

ce donaţiune făcută între soți, în timpul maritagiului este revocabilă.—Revocarea se poate
cere (sau mai bine dis, za
putea fi făcută)de femee 2) fără nici o autori
sațiune,.
O asemene donaţiune nu este revocabilă pentru
că în urmă s'au născut
copii. (Art. 199, 280, 801,
821, 826, 827, 829, 836, 938 C. C. Art. 1096
C. Fr.)

Donaţiunile dintre soți produc în genere acele
ași efecte ca și
celelalte donaţiuni între vii, conferind prin urmar
e soţului donatar un drept actual asupra bunurilor dăruite trans
misibil moştenitorilor sei, dacă ele n'au fost revocate.
Ele sunt însă revocabile+) în tot timpul vieţei
dăruitorului
(Art. 937 $ 1), chiar în urma, morței donatarulu
i nu numai când
:)

O. București. Dreptul pe 1879, No. 28.—După
unii, regula Art. Schimbul
1307 ar fi aplicabilă şi la schimbul dintre soți.
1409.) Cas. îutre soți este
Rom. Dreptulpe 1886, No. 3. C. Pau.D.P. 86. 2. (Art.
44.
Demol
ombe. el permis?
IV. 23— 8.
Contră. C. Galaţi, Trib. și C. Iași. Dreptu
79. Dreptul pe 1883, No. 8 și 16. Jdem. Cas. Rom. l pe 1888, No, Controversă.
şi Tribuu. Ia-

lomitza.

Dreptul

pe

1889,

No.

43

și Dreptul pe 1890,

No. 59. Al.
Degr€. Dreptul pe 1891, No. 36, p. 283. Această
din urmă soluţie
singură juridică, după cum vom vedea la Art, 1254
și 1409, era
formal admisă în codul Caragea (Art. 33, partea
III, cap. 16) Şi
în codul Calimach. (Art. 1643.) Comp. L. 21. Dig.
Lib. 23. Tit, 4.
Acest schimb al imobilului dota! cu un alţ
bun al barbatu- Antipricon.
lui, care devinea şi el dotal, se numea la noi altă dată
antipricon. Vegi
Tribun,

Ilfov. Gazeta Tribun. din 1861, No. 13, p. 109 și Cas.

Rom.
Bulet. Cas. S2 civ. 1866, p. 678. Bulet. 1867, p. 3. Bulet.
1868, S= civilă,
p. 204. Bulet. Cas. 1886, S* 1,p. 528 şi Dreptu
l pe 1886, No. 67.

Trib. Argeș, sub președ. D-lui [. Rădoi. Dreptul pe
1881, No. 42.
Dreptul pe 1873, No. 50, p. 2.— Instituţia antipriconul
ui avea ființă și în codul Calimach, deși această espresie nu
se găseşte în
legiuirea Moldovei. (Art. 1403, 1643 Cod. Calimach.)
Comp. Cas.
Rom. Dreptul pe 1879, No. 27 și Bulet. Cas. (anul
1879) Sa I,

p. 30

urm.

2) Vedi T. Huc. Le code civil Italien et le code Napole
on. |. p. 266 urm.
3) Vegi înfră, p. 790 nota 3, unde se îndreaptă o
eroare strecurată
în Tom. 1, partea II, p. 221, nota 1.

*) Ori ce donaţiune dintre soți în timpul căsătoriei este
puțin importă forma

revocabilă,

sub care ea ar fi fost făcută, Astfel, sunt re-

CODUL

790

UI.—TIT.

CIVIL.—CARTEA

VIL—ART.

dar şi bunuri

(Art. 821),

au de obiect bunuri viitoare

957.

presente,

cât prin moartea dăruitorului.
intemeiază pe imprejurarea că aseme-

nedevenind irevocabile de
Această disposiţie se

pot adese ori fi resultatul înriurirei unuia din soți a-

daruri

ne

11.— CAP.

supra, celuilalt. De aceea, codul Italian a şi oprit cu deseverșire
asemene liberalităţă, declărând prin Art. 1054 că soții nu pot, în
timpul căsătoriei, să'şi facă liberalităţi de cât prin acte de ultimă
voinţă, cu observarea formelor şi regulelor stabilite pentru aceste
acte, şi un autor modern aprobă această inovaţiune, pentru că un
dar revocabil nu este un adevărat dar, ci o pură manifestare a
intenţiunei care nu va deveni definitivă de cât prin moartea dăruitorului, dacă în timpul vieţei sale el nu'şi a schimbat părerea. !)
Părţile nu
Acest caracter al revocabilităței darurilor dintre soți este
pot să ren'ar putea să renunţe la dreptul
nunţe la atât de esenţial în cât părţile
dreptul dere-de revocare nici în timpul căsătoriei, în urma severşirei darului,
vocare.
nică de mai înainte prin convenţia lor matrimonială. ?) (Art. 1224.)
Ele

n'ar putea de

rea

ei să nu

să facă

asemene

revocarea

inadmisibilă

ascun-

dend donațiunea sub un contract cu titlu oneros. (Cas. Rom.
Dreptul pe 1892, No. 5, p. 34.)
Femeea poate
Prin escepţiune la Art. 199, revocarea poate avea loc 3) din
revoca darul
fără nici o partea femeei, fără autorisarea barbatului sau a justiţiei, pentru
autorisare. ca ea să poată lucra în deplină libertate, şi pentru ca determinafie supusă

unei

înriuriri

străine,

ne ex alieno pen-

deret arbitrio.*)
vocabile

)
”)

|

davurile manuale

care,

după

cât

am

vădut

(supră

p.151)

sunt permise între însoţiţi (Laurent. XV. 327); darurile făcute
prin persoane interpuse (Laurent. loco cit. şi CO. Paris. D. P. 53.
2, 291); darurile ascunse sub forma unui contract cu titlu oneros. (C. Toulouse. D.P. 87. 2. 40. Comp. şi Cas. Rom. Dreptul pe
1892, No. 5 p. 31.) ete,
Vegi T. Huc (Le code civil Italien et le code Napolton) I, p. 243,
No. 6.—Demolombe (XXIII. 443)
combate însă pe acest autor.
Laurent. XV. 326. Pand. Fr. II. 12238. Troplong. IV. 2663, 2680.
Duranton.

IX.

770.

B. Lacantinerie.

Il. 759.

Petrescu.

Il.

p. 199

urm. Acollas. II. p. 696. Râpert. Dalloz. Supplâm. Tom. V. Disp.
595. Aubry et Rau. VI. $ 744, p. 285, 286. Comp. Cas. Fr. D.P.
Indreptarea,

:)

unei erori
strecurată în

Tom.

nostru
I-iu.

46.

1. 300.

D.

- ceste cuvinte

dis în Tom.

*)

P.

73.

1. 473.

Textul nostru dice că revocarea se poate cere de femee... însă aceasta este o inexactitate, pentru că revocarea, fiind manifestarea
voinţei dăruitorului, n'are nevoe de a fi cerută de la justiţie. Ane

au

făcut, să comitem

o eroare

I, partea II, p. 221, nota

neertată,

1 că revocarea

când am

are loc

în

puterea, unei cereri în judecată, ceea ce nu este exact, pentru că
ea nu se pronunţă nici odată de justiție.
Legiuitorul nu putea în adevăr să prescrie autorisarea barbatu-

iu, fiind că revocarea este îndreptată în contra lui. In cât priveşte
autorisarea justiţiei,

necesitatea

de

a o

dobândi

ar fi

adese

ori

paralisat drepturile femeei. De acea legiuitorul nu cere nici o autovisare. B. Lacantinerie II. 759. Demol. XXIII. 476. Laurent. XV. 334.
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Dreptul de a, revoca darul este personal soțulu
i dăruitor și Creditorii
va

i
pe
pm
nu poate fi esercita
t de cătr
ă creditor
ii
nică de cătră moştenitori! lui. ) Darul

prin moartea

dăruitorului,

nu

însă

lui în
devine

şi prin

baza
deci

moartea,

ui
Art., 974, sudărui
pottorul
revoc
a
irevocabil datul As

donataralui,
cât trăeşte dăruitorul, pentru că acesta
poate să esercite dreptul
seu în contra moștenitorilor soţului donat
ar. Textul francez (Art.
1096) este chiar formal in această privi
nţă, prevădend că asemene donaţiuri vor fi în fot-deauna revoc
abile. *) „Considerând,
dice Curtea, noastră supremă, că darurile
dintre soți fiind eminamente revocabile, şi revocaţiunea fiind
un act unilateral, dă-

ruitorul,

în lipsă

de

o disposiție

contrarie

a legei,

. 974

are

o întreagă
libertate de a alege epoca la care dânsul
voește să facă revocarea, fără ca moartea donatarului săi poată
închide dreptul la
aceas

ta.“

(Dreptul din 1892, No. 5,p. 340.)

Donaţiunea chiar de bunuri presente nu este
.
însă revocată Donaţiunea
,
de drept prin, moartea
i:
soțului y donatar,| pentru că> legiu
nu este de
itorul ne.- drept
revocaadmițând asemene
revocare, ea nu poate fi înfiinţată de inter
pret.
|

5)

*)

5)

?) tă prin maoartea, soţului

Thiry. IL. 541. B. Lacantinerie. II, 759. Demol
donatar.
Laurent. XV. 334. Aubry et Rau. VI $ 744, ombe. XXIII. 477. Controversă,
sn fine. Pană. Fr.
IL. 12250, 12251.— Moștenitorii dăruitorului
ar putea însă să ceară
prin justiţie (Art. 832) revocarea darului
pentru ingratitudinea
donatarului (Art. 931) sau inesecutare de sarcin
(Demante. IV. 276 bis VII. Maread6. IV, 33]. i (Art. 829 urm.)
Demol. XXIII. 485
urm. Thiry. IL. 541, în fine), ear creditorii pot
pauliană, dacă darul a fost făcut de soțul debito să esercite acțiunea
r în frauda drepturilor lor. (Art. 975.) Pand. Fr. IL. 12251
. Demolombe, loco cut.
Comp. B. Lacantinerie. 11. 759. Demolombe. XXII.
470. Laurent. XV.
330. Aubry et Rau. VI $ 744, p. 293. Pana. Er
Il.
12309. Râpert.
Dalloz. Supplem. V. Disp. 601. Demante. IV. 276
bis VI. Arntz.Il.
2322. Vedi și
D. P. 79. 2.

reguisitorul lui Delangle
117. D. P. 87.2. 40.

în D. P.

45.1.274.

Comp.

B. Lacantinerie. II. 759, în fine. Thiry. IL. 541.
Arntz. II. 2392.
Laurent. XV. 339. Demol. XXIII. 469. Aubry et
Rau. VI $ 744,
p. 291, text şi nota 19. Pand. Fi. Il. 12305.
Troplong. IV. 2659.
Demante. IV. 276 bis VI. S. Lescot. V. 2000 urm.
Glasson. Donationsd cause de mort. Revue pratigue (anul
1874) Tom. 37, p.
480, No. 95 urm. Petrescu. IL. p. 198 urm. Comp.
D. P. 45.1.
273. D. P. 48. 2. 51.D. P. 61.2. 58. D. P.
87.2. 40.— Contră.
Marcad€. IV. 330. Duranton. IX. 777. Toullier. D,
918. Coin-Delişle. Art. 1096, No. 6. Guilhon. Donat III (partea 1)
ions. 1026 şi
alții. Aceşti autori întemeinduse pe tradițiune admit
că chiar donaţiunile de bunuri presente între soți ar deven
i caduce prin
moartea donatarului. Este adevărat că, la Romani, donaţ
iunea dintre soți devinea caducă prin predecesul soţulu
i donatar (L. 18.
Cod. Lib. 5. Tit. 16 şi L. 328 14. Dig. Lib. 24. Tit.
1) (vegi supră,
„p. 785, în notă), însă această soluție nu mai poate
fi admisă astăzi:
1% pentru că aceste liberalități nu mai au ca
la
racterul unei donaţiuni mortis causa, şi 20 pentr Romani, cau că cadueitatea nu resultă nici din lege, nici din natura și
caracterul do„51

CODUL

792

CIVIL.-—CARTEA

TIT. LI.—CAP.

1.

VIL—ART.

937.

Această soluţie este admisibilă în dreptul nostru nu numai
Donaţiune de
"i pentru donaţiunile de bunuri presente (Art. 932), dar „chiar ȘI
i
mulativă de în privinţa donaţiunilor de bunuri viitoare (Art. 933) şi acelor
sote sie vii, cumulative de bunuri presente și viitoare (Art. 934 urm.) pentru
toare, Deo- că, la noi, asemene liberalități nu devin caduce prin moartea
sebire fe 13 soţului donatar, ca în codul francez, ci sunt numai revocabile
cez. Art. 933 (Art. 933 $ ultim), de unde resultă că, dacă soţul dăruitor na
$ ultim. revocat darul, dreptul soţului donatar va trece la moștenitorii
sei, ca un drept dobândit încă din momentul facerei darului. :)
Nerevocare
Dar dacă donaţiunile făcute între soți în timpul căsătoriei
Dre de coții. sunt revocabile pentru ingratitudinea donatarului și inesecutare
Art 836 şi de sarcini, şi chiar după bunul plac al dăruitorului (ad natum),

937 $ ultim. fără a se invoca nici o causă

revocare (Marcade.

de

legală

331), prin escepţie la Art. 836, ele nu sunt
prin naştere de copii în urma facerei darului,
torul căsătorinduse s'a așteptat cu bună samă
neavând însă nevoe de a invoca nici o causă
mare de cât să'şi revoace darul, potrivit $ 1
şi în urma

Art. 280.

survenirei

copiilor,

în

care

IV.

de drept revocate
pentru că dăruia avea copii. El
legală de revocare,
al Art. 937, chiar

caz, acești

copii

vor

găsi

averea, dăruită în patrimoniui dăruitorului, în loc de a o găsi în
acel al părintelui donatar, ceea ce pentru dânșii este tot una.
Aceste donaţiuni sunt însă revocate de drept prin pronun- .
area divorțului pentru consimțământ mutual în contra soţului
donatar (Art 280), în care caz copiii vor găsi earăşi bunurile

dăruite în patrimoniul soţului dăruitor.
Formele revo-

Donaţiunile

făcute

în timpul

2)

căsătoriei între soţi fiind, după

cărei. Con- cât am vădut, revocabile după bunul

plac

al

dăruitorului,

chiar

în urma morței donatarului, *) şi legea nearătândune formele acestei revocări, ea se va face după principiile generale, adecă
atât în mod espres cât şi tacitamente.
Revocare esRevocarea espresă va avea loc decâte or! soțul dăruitor va

Corbzeversă,fi esprimat voinţa sa neîndoelnică întrun
semnătură

privată, chiar

dacă acestact

act oare care, fie și sub

n'ar
fi fost

scris

în intregul

națiunei.
— Pentru ca predecesul soțului donatar să producă revocarea de drept a donaţiunei trebue deci ca dăruitorul să fi subordonat prin o clausă neîndoelnică efectele donaţiunei condiţiunei
de supraveţuire

a soţului

donatar, sau

în alte cuvinte, să fi stipulat

dreptul de reîntoarcere prevădut de Art. 825. Comp. Pand. Fr].
12307.

)

Demol.

Vedip. 772,

XXIII. 471. Aubry

et Rau. VI $ 744, p.291, nota 18.

773..— In codul francez, în privința instituţiilor contrac-

tuale și a donaţiunilor cumulative, soluţia este cu totul alta, pentru că acolo asemene liberalități devin caduce prin moartea donatarului. (Art. 1089 Fr.) Comp. Thiry. II. 541. Demolombe. XXIII.
473. Laurent. XV. 339.
2) Vegli supră, p. 784 şi Tom. I, partea II, p. 221.
3) Cas. Rom. Dreptul din 1892. No. 5. Vedi şi supră, p. 791.
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lui și datat de dânsul.
dute

de

Art.

920

DINTRE

Cu alte cuvinte,

urm.

pentru

revocarea

SOŢI, — ART. 937,

regulele speciale
testamentelor
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prevă- :
nu

sunt
aplicabile în specie. !)
Cât pentru revocarea tacită, ea va resulta din faptel
e care
arată în mod neîndoelnic voința de a revoca. Astfel
ar fi darul

sau legatul
ruit (comp.

Revocare
tacită,

posterior făcut cătră o altă, persoană a lucrului
dăArt. 921), sau înstrăinarea acelui lucru în urma.
fa-

cerei darului (comp. Art. 923), după cum prevede
formal Art.
1692 din codul Calimach. 2) (Vegi sapră, p. 787, în
notă.)
Instrăinarea parţială va revoca darul numai pentru partea
,

înstrăinată, 3)

Stabilirea din partea dăruitorului a unui drept

sau

servitute

asupra

alte

sumi

bani

lucrului

dăruit

ar

Instrăinare

parţială.

de usufruct Stabilirea unui drept real

restrânge de asemene

do-

asupra lucrunațiunea în măsura acestor drepturi. *) (Comp. Art.
lui dăruit.
923.)
Donaţiunea unei sumi de bani făcută intre soți în timpul căContractarea
sătoriei n'ar fi însă revocată prin donaţiunea posterioară
a unei de datorii,

de

făcută

unui

al treile

de cătră

soţul

dăruitor,

chiar dacă ambele sumi ar întrece partea disponibilă, pentru
că
această împrejurare nu dovedește încă intenţia dăruitorului
de a
revoca primul dar, 5) nici prin faptul că dăruitorul ar fi contrac
tat
datorii considerabile în urma facerei darului, *) nici prin constit
u-

irea

unei

ipotecă

plicarea Art.
D

Thiry.

care ar da

numai loc,

ca şi la testamente,

la a-

905. 7) (Vegi esplic. acestui text, supră, p. 555 urm.)

IL. 541.

Laurent.

XV.

331, Coin-Delisle.

Art.

1096,

No.

15.

Toullier D. III (partea I) 923.— Contră. Arntz (UI. 2820), Marcad (IV. 331), Demolombe (XXIII. 478), Demante (IV. 276 bis IX)
și mai toţi autorii care aplică în specie vegulele relative la revocarea testamentară. Această din urmă părere este astăzi formal

admisă în Francia prin Art. 2
micul meu, Gh. Petrescu, după
urmă părere (Donaţiuni. IL. p.
câteva pagine mai la vale (p.

Vocarea

2)

3)

*)

se urmează

din
ce
200
210)

în tot felul,

legea de la 21 junie 1843. Aa admis mai întâi această din
urm), apoi se contradice singur
admițând de astă dată că re-

când

dăruitorul a înț&les a'și revoca darul.

se

dovedeşte

evident

că

Comp. Thiry. II. 541. Toullier D. III (partea I) 923, text şi nota
a. Laurent. XV. 332. Demolombe. XXIII. 481. B. Lacantinerie. II,
760. Pand. Fr. Donations. IL. 12261 urm. Petrescu. II. p. 210 urm.

Glasson.
Glasson,

Revue pratique. Tom. 37 (anul 1874) p. 488,
loco supră cit. Vedi și supră, p. 649.

No.

102.

Glasson. loco ciţ. Pand. Fr. Donations. Il, 19272. Troplong. 1V. 2667.
Laurent. XV. 333. Demolombe. XXIII. 482.
5) Glasson, loco cit. Pand. Fr. Il. 12269. Aubiy et Rau. VI $ 744,p.
295, text și nota 27. Comp. C. Toulouse. Râpert. Dalloz. Disp. 958,
nota 1. Comp. și Cas. Fr. D. P. 57. 1. 9284.
6) Glasson, loco cit. Demolombe. XXIII. 482. Aubry et Rau, loco supră
cil. Laurent. XV. 333,

') Glasson, Demolombe,
Troplong. IV. 2668

Laurent loco ciț.

Pand. Fr. IL.

12275 urm,

urm. Toullier D. III (partea 1) 924,

constituirea,

unei ipoteci
etc.

794

CODUL

Efectele re-

ra

CIVIL.—CARTEA

Revocarea

are

II.—TIT,

IL—CAP.

efect retroactiv

VIIL—ART.

937,

(ex tanc) şi va atrage

după

cele dânsa desființarea, drepturilor reale dobândite de cei de al treile

de al treile. asupra lucrurilor dăruite. Resoluto jure dantis, solvitur jus accipientis. (Ex L. 31. Dig. Lib. 20 Tit. 1.) Persoanele care au contractat, cu soţul donatar nu pot în adevăr să se plângă, pentru
că ele au trebuit să se aștepte la desființarea drepturilor lor, de
oare ce ele contractase cu o persoană care avea un titju de proprietate supus desființărei, şi știut este că : nemo în alienum plus
juris transferre potest, quam ipse habet. ') (L. 54. Dig. Lib. 50.
Tit. 17, de diversis regulis juris antiqui.)
Art. 1909.

Cei

de

al treile

vor putea

lor, Art. 1909.
Efectele reRevocarea făcută
vocărei în deplinirea

condiţiei

(lui Mnatazlege că ea trebue

însă

să

de cătră soţul

resolutorie

sub

Din

că

donaţiunile

mobile-

nefiind de cât în-

darul era

să producă toate efectele

împrejurarea,

în privinţa

dăruitor

care

condițiuni. (Art. 1019.) Indeplinirea
fectele sale din diua facerei darului
privinţa soțului donatar, se socoteşte
nică o dată ființă, de unde resultă că
că suma dăruită, dimpreună cu toate
une, afară însă de fructele percepute
Caracterul

opue,

făcut,

se înță-

îndeplinirei acestei

condiţiunei producânduși e(Art. 1015), donaţiunea, în
ca şi cum n'ar fi avut
el va trebui să restitueasfoloasele trase din donaţiînainte de revocare. 2)
făcute

între

soți

în timpul

aenapunior căsătoriei sunt revocabile, n'ar trebui să conchidem, precum pe netimpul căsă-drept s'a susținut, că ele nu sunt de cât nişte disposiţii testamentorieă- Con- tare sau nişte donaţiuni mortis causa, pentru că însuși legiuitorul
„prin

Art.

937

le califică

de a privi aceste

de

donaţiuni.

disposiţiuni ca nişte

puse însă unei condițiuni resolutorie,

Intenţiunea

adevărate

legiuitorului

donaţiuni,

su-

adecă revocărei din partea

dăruitorului, resultă întrun mod şi mai manifest din împrejurarea că el are grija de a ne dice în Art. 937 că darul făcut de

cătră o femee măritată soțului ei poate fi revocat; fără autorisa-

rea

acestuia,

căci

dacă asemene

disposiţie ar

aceasta sar fi înțăles de la sine. 3)

fi fost

un

testament,

_1)

Amtz IL. 2321. Laurent. XV. 335. B. Lacantinerie. IL. 760. Demolombe. XXIII. 484. Pand. Fr. II. 12283. Troplong. IV. 2674.
Petrescu. II. p. 202. Glasson. Revue pratique, loco supră cit. No. 103.
*) Laurent. XV. 335. Demolombe. XXIII. 483. Pand. Fr. Donations.
IL. 12282. Demante. 1V. 276 bis IX.
8) Vedi Thiry. II. 541, în medio. Vigi€. IL. 1013. Pand. Fr. 1. 3439
şi IL. 12192. Demante. 1V. 276 bis 1. Mourlon. [I. 514 și 1004.
Arntz. Il. 2315. Demolombe. XXIII. 442 nrm. B. Lacantinerie. II.
762. Marcade. IV. 327. Acollas. II. p. 695. Râpert. Dalloz. Supplem.
Disp. 596 urm. Glasson. Revue pratique (anul 1874) Tom. 37, p.

475 urm. No. 90 urm. Laurent. XI. 97, XII. 188 și XV. 314. Au-

„bry et Rau. VI $ 744, p. 287, text şi notele 4—5. Petrescu. II.
p. 218 urm. Comp. D. P. 45. 1. 273. D.P.48.2.51.D.P.61.2,
58. Veţi și supră, p. 7.
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SOȚI. — ART. 937.
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Aceleaşi principii sunt, cu toată, părerea contrarie a lui Du- Donaţii
de
anton (IX. 778), aplicabile nu numai donaţiunilor de bunuri
pre- "toare

- sente,

pul

dar

și acelor de bunuri

căsătoriei. !)
Aceste

fiind,

viitoare

ce

cu toată controversa

soţii 'şi ar face în tim- Controversă,

ce esistă asupra

punctului

Consecințele
de față, caracterul donaţiunilor dintre soți în timpul căsătoriei,
tre- care resultă
bue să deducem de aici următoarele consecinţi :
dincă principiul
darurile

1” Asemene liberalităţi vor trebui, în privința formelor, să
dintre soți în
întrunească condițiunile prescrise pentru donaţiuni.
(Vedi sapră, mp sant
p. 787, nota 1, 788, text și notele ]. 2.)
nişte adevă-

2%
imediat
bunurile
dăruitor
donatar
ca actul
788,

Acceptaţiunea din partea soțului donatar îl face să, devie pate,
dona
proprietar al lucrului dăruit, cel puţin în cât priveşte
presente, şi pănă la revocarea darului, creditorii soţului
nu vor putea să urmărească bunurile dăruite, dacă soţul
a îndeplinit formalităţile transcrierei (Art. 818), pentru
seu să fie oposabil celor de al treile *) (vedi supră, p.

text

şi nota

2),

creditorii având

numai,

în

asemene

caz,

dreptul de a ataca prin acţiunea pauliană darul făcut în frauda
lor. (Art. 975.) (Veţi supra, p. 791, nota 1, în fine.)
Aceste principii necontestate în privinţa donaţiunilor de bunuri presente sunt admisibile şi în privința darurilor de bunuri
viitoare sau de bunuri presente și viitoare, căci, şi în privinţa a-

cestor daruri, soțul donatar este sezisat actualminte
cei conferă donaţiunea, aşa, că el nu mai are nevoe,

dărnitorului, de a face o cerere
această

epocă

cele care, după

la fructele

dreptul

produse

în liberare,
de

lucrul

având

drept

de la

dăruit,

afară

de

comun, ar fi fost percepute

dinţă de cătră moștenitori. ?) (Art. 485

urm.)

de dreptul
la moartea
a-

de bună cre-

Cu toate aceste, cestiunea este controversată şi Troplong (IV.
2640) vede în donaţiunile făcute între soți în timpul căsătoriei o
liberalitate de o natură miztă care 'şi imprumută caracterile sale
atât de la donațiile între vii cât şi de la vechile donaţiuni mortis causa, ear alții socot, că asemene disposiţiuni nu sunt, în privința, efectelor lor, de cât niște adevărate donaţiuni cu pricină de
moarte (Toullier D. III. partea 1. 918. Duranton. IX. 777. Vazeille
Art. 904, No. 2 etc.), ceea ce esteinadmisibil, pentru că am vădut
(supră, p. 3 urm.) că asemene disposiţiuni nu mai sunt admise
astăzi și că legiuitorul actual nu recunoaşte de cât dou& moduri
de disposiţie cu titlu gratuit, donaţiunea și testamentul (Art. 800),
la care trebue să adăogim instituţia contractuală. (Art. 933.)

1) Curtea din Riom. Pand. Pâriod. 87.
înfră,

în nota

3.

2)

Comp. Thiry. Il. 541. B.
Fr. Il. 12293. Arntz. Il.
V. $ 685 bis, nota 7 şi
2657. Mourlon. II. 1005.

3)

Demolombe.

2. 230.

Vegi autorii

citați

Lacanţinerie. IL. 762. Vigi6. Il. 1019. Pand.
2319. Demol. XXIII. 461. Aubry et Rau.
VI $ 744, p. 289 urm. Troplong. IV. 2642,
Laurent. XV. 338. Comp. D. P. 45.1.273.

D. P. 53. 1. 388. Vegi şi supră, p. 789.
XXIII.

461. Pand. Fr. IL. 12291, 12295. Laurent. XV.

III. — TIT. I1.—CAP. VII. — ART.

CIVIL. — CARTEA

CODUL

796

937.

Soţul minor
3%) Soţul minor, chiar mai mare de 16 ani, deși capabil de
poate dispui a testa (Art. 807), nu poate în timpul căsătoriei să dispue prin
în folosul ce-donaţiune în folosul celuilalt soț, pentru ca donaţiunea dintre soți,
Iui-lalt:
Con- deşi revocabilă (Art.
937), este . o donaţiune,
ear nui un testament, 1)J
roversă.
|
.
|
şi această soluțiune este aplicabilă atât donaţiunilor de buuuri

presente, cât şi acelor de bunuri viitoare. ”)
Prin escepțiune însă, minorul capabil dea se căsători poate,
cu asistenţa celor în drept, să facă viitorului soț o donaţiune prin

contractul

seu

de

căsătorie.

(Art.

936,

1161

şi 1231.)

(Vedi

supră, p. 29 şi 782.)
Soţul pus,
40) Soţul căruia s'a renduit un consiliu judeciar (Art. 445,
sub
an
consi-458)
facă o donaţiune celuilalt soţ fără asistență
liu judeciar.
_nu poate
A să
Controversă. acestui consiliu. 5)
Dăruirea bu5* Femeea măritată sub regimul dotal nu poate în timpul
nurilor, do- căsătoriei să deie barbatului bunurile sale dotale, pentru că deși

troversă.

asemene donaţie este revocabilă, totuși ea ar constitui o înstrăi-

mure care în princip este oprită. î) (Art. 1948.)
Momentul
Principiile mai sus espuse ne conduce la consecința fatală
când soţii ca*
A
,
yu
:
aliexzy 4
a
.
> aă_
zisă fac da- Că Soții care voesc a'și face liberalităţi intre vii în timpul căsă
ruri în tim- toriei trebue să fie capabili în momentul facerei darului sau no-

pul căsătoriei tificărei aceeptărei, de câte
capabili.

ori ea se face prin un act

deosebit

(Art. 814), fără ca incapacitatea care ar interveni mai în urmă
să poată avea vre un efect asupra validităţei darului. Astfel, darul făcut între soţi în timpul căsătoriei ar remânea valid, cu toate
336,

338.

Troplong.

IV.

2660.

Toullier

D.

III (partea 1) 921.

Au-

bry et Rau. VI Ş 744, p. 288, text şi nota 7 şi p. 290. Vedi și
supră, p. 1794, text şi nota 3.—Contră. Duranton.
IX. 778. Chabot,
Succes.

1) Thiry.

Art.

871,

No.

11.

IL. 541. B. Lacantinerie,

molombe.
IV. 2645.

II. 762. Pand. Fr. Il. 12297.

De-

XXIII, 462. Arntz. II. 2316. Mourlon. IL. 1005. Troplong.
Laurent. XV. 337. Marcad6. 1V. 328. Mass6-Vergă. III.

p. 335, nota 6. Aubry et Rau. VI $ 744, p. 288 urm. Toullier D.
IL (partea I) 925. Demante. 1V. 276 bis. IV. Comp. C. Bordeaux.D.
P. 67.2. 125. Pand. Chron. IV. 2. 138. Vegi şi supră, p. 29 urm.—
Contră. Vazeille. Art. 904, No. 2. Comp. și Petrescu. II. p. 221.
2)

Pand.

Fr.

II.

12298.
— In

părerea

acelora

care asimilează

aseme-

ne
donațiune testamentului, cestiunea ar trebui se fie resolvită
în sens contrar. (Argum. din Art. 807.)
5 Laurent. XV. 337. Demol. XXIII. 463. B. Lacantinerie. II. 762. Pand.
Fr. Il. 12299. — Contră. Merlin. Repert. Don mutual. $ 2, No. LI.
C. Bruxelles (3 april 1886), decisie citată în Pand. Fr. II. 12299.
In cât privește darurile făcute prin contractul de căsătorie de
cătră soțul pus sub un consiliu judeciar, vedi supră, p. 782, nota 4,
unde se arată controversa.
|
+) B. Lacantinerie, Joco cit. Pand. Fr. II. 12300. Demolombe. XXIII. 464.
Laurent. XV. 337. Petrescu. I]. p. 221.——Contră. Troplong. IV. 2647.

Duvranton. XV. 534. Tessier. De la dot. No. 11, 59 și 311.
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că, în urmă, soțul dăruitor ar fi condamnat la munca silnică sau
la reclusinne (Art. 13, 16 Cod. Pen.) (vedi supră, p. 38 urm.)
sau ar fi declarat în stare de faliment. !) (Art. 720 Cod. Com.)
(Vedi supră, p. 37 urm.)
Aceleași

principii

sunt admisibile

şi în privinţa

donaţiunilorponaţii de bu-

de bunuri viitoare, pentru că, după cât am vădut, asemene libe- muri viitoare
“pap
n?
Pt
as
- pzy
ontroversă,
ralități
nau
nică
o datăȘi caracterul unei . disposiţii
testamentare, *)
60 In fine, ultima consecință care resultă din împrejurarea
că liberalităţile dintre soţi în timpul căsătoriei îşi păstrează ca- Reducerea
racterul lor de donaţiuni este că donațiile de bunuri prsente sefjpnatiior de

vor

reduce conform Art. 850 de câte ori vor întrece partea, disponi-sente conform

bilă și vor ataca reserva, după disposiţiile testamentare şi după toa- Art. 880. Qon-

te donaţiunile
Această

între

vii posterioare

regulă, incontestabilă

în dată.

*)

în privinţa donaţiunilor

de bu-

nuri presente, este aplicabilă și donaţiunilor de bunuri viitoare. 4) Donaţii de
Despre

partea

,

sa

A

disponibilă

între

Codul fr., pe care leginitorul nostru Pa

bunuri viitoa-

j

re. Contro-

soţi.

versă.

reprodus numai

în

unele puncte, statorniceşte că partea bunurilor de care unul din
soți poate dispune în favoarea celui-lalt fie prin contractul de că-

sătorie, fie în timpul căsătoriei, este alta de cât acea ordinară,
această porțiune fiind când mai mare când mai mică.
Pentru a putea determina partea disponibilă dintre soţi trebue să distingem trei casuri, și anume:
1” casul în care soțul
dăruitor

n'a lăsat

nici

un

descendent;

lăsat, descendenți din o căsătorie

20

anterioară,

casul

în care

ci numai

din

el

n'a

căsă-

1)

Pand. Pr, II. 12301. Laurent. XV. 337. Demolombe. XXIII. 465. Demante. IV. 276 bis IV. Aubry et Rau. VI $ 744, p. 289, lit. 8.
Toullier D. III (partea I) 920. Vigie. IL. 1018.
2) Vedi autorii citați în nota precedentă.
— Contră. Troplong. IV.
2650. Comp. şi Duranton. IX. 778.
3) B, Lacantinerie. II. 762, în fine. Mourlon. II. 1005. Thiry. IL. 541.
Pand. Fr. I. 3279 şi 3437 urm. Aubry et Rau. V $ 685 bis,p. 579,

text și nota 7 și VI $ 744, p. 290. Demolombe. XXIII. 466. Petrescu.

„IL p. 222. Troplong. IV. 2658. Laurent. XI. 97, sn fine, XII. 188
"si XV. 340. Maread6. IIl. 600. Mass6-Verge. III, p. 148, nota 7.
Vigi€. Il. 1019. Arntz. 1[.1817. Vei și supră, p. 379.—Cu toate
acestea, cestiunea este controversată. Vedi cele patru sisteme expuse, cu argumentele lor respective. în Acollas. IL. p. 697 urm.
*) B. Lacantinerie. Il. 762. Demolombe. XXIII. 467. Curte Riom. Pand,
Period. 87. 2. 230. — Contră. Aubry et Rau. VI $ 744, p. 290,
text și nota 17. Demante (IV 276 bis VIII) şi Troptong (IV. 2661),
după care donațiile de bunuri viitoare dintre soţi în timpul căsătoriei vor fi reductibile după disposiţiile testamentare, însă înaintea celorlalte donaţiuni chiar posterioare în dată.
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CIVIL.—OCARTEA

UI.—TIT.

I.— CAP.

3" şi în fine casul în care

căsătoria anterioară, singura ipoteză
noi deosebire de la dreptul comun.

1*

VIL—ART,

939.

el a lăsat copii numai din

în

care

Art.

939

face

la

Casul în care soțul dăruitor n'a lăsat nici un descendent.

Casul când

In această ipoteză,

dacă presupunem

că

soţul

dăruitor

nu

„dăruitorul a lăsat la moartea sa moștenitori reservatari, adecă nici descenmoartea lui denți (Art. 341,

reservatari. mamă)

842),

nici ascendenți

din

gradul întâi (tată

şi

(Art. 843), el a putut să dispue prin donatiune şi testa-

ment de toată averea sa în favoarea soțului seu atât prin contractul de căsătorie cât şi în timpul căsătoriei, după cum ela
putut să dispue în folosul ori cărei alte persoane, !) legiuitorul
modern ne mai reproducând vechile cutume franceze care voeau
ca bunurile să nu easă din familie. Art. 916 din coâul francez
este formal în această privinţă, însă acest text a fost eliminat de
legiuitorul nostru ca de prisos.
Casul când
Dacă presupunem din contra că soţul dăruitor a lăsat la

dăruitor
ală” moartea

sa pe tatăl sau pe mama

sa

în viaţă sau

pe

amândoi

pe tatăl şi acești ascendenți, el a putut să dispue de jnmătate din averea
mumă 5ă- sa, celaltă jumătate fiind reserva ascendenţilor. (Art. 843.)
Deosebire de
După Art. 1094 $ 1 din codul francez, soţul dăruitor poate,

la codul fran-în asemene caz, să dispue
„testament

de porţiunea

persoană străină, putând

cătră celalt

de care el ar
încă

legea conferă ascendenţilor
Critica legei

franceze.

Această

disposiţie

săi

mai

soţ prin

donaţiune

fi putut să dispue
dee

usufructul

sau

cătră o

părțeă

ce

cu titlu de reservă,

edictată

de legiuitorul francez în favoarea

căsătoriei este stranie şi inesplicabilă, pentru că de câte ori ea
va, fi aplicată, acendenţii nu vor avea de cât nuda proprietate a

bunurilor

constituite

în usufruct

soțului

supraveţuitor,

și dreptul

lor a rare ori se va, realisa, ei fiind în regulă generală mai în
verstă de cât soțul remas în viaţă, aşa că în realitate reserva,
lor nu va folosi de cât moștenitorilor lor, afară de casul când
ascendenţii se vor decide a vinde nuda proprietate, şi încă şi în
asemene

caz,

cu

bună

samă, ei nu

vor

capata de

cât un

preț de-

risoriii, pentru că nuda proprietate nu are aproape nici un preţ,
mai cu samă când usufructuarul este tânăr, precum este în specie.
Asemene disposiţie fiind criticată de aproape unanimitatea
autorilor, ?) legiuitorul nostru a, eliminat-o cu drept cuvânt, remă-

') Thiry. IL. 543. Demolombe. XXIII. 493. Acollas. II. p. 701. Pand. Fr.
II. 12317. Troplong. IV. 2555. Vedi și supră, p. 295 şi 309.
) B. Lacantinerie. IL. 765. Thiry. IL. 543. Pand. Fr, II. 12320.
Mourlon. II. 1010. Besriat St. Prix. II. 3977. Laurent. XV. 344.
Demol. XXIII. 495. Duranton. IX. 783. Vigi6. II. 1024. Acollas.
IL. p. 702, 7V3.— Vegi însă Troplong (IV. 2556), Demante (IV.
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nând ca în specie să se aplice dreptul comun, adecă Art. 843,
căci altfel ar trebui să se decidă că unul din soţi poate dispune
în folosul celui-lalt de averea - sa întreagă şi că tatăl şi mama, lui
nau nici o reservă, ceea ce mi se pare inadmisibil.
2”

Casul în care soțul dăruitor wa lăsat descendenți din o căsătorie anterioară, ci numai din căsătoria actuală.

In codul francez, acest caz este prevăţut de Art. 1094 $ 2. Deosebire de
După acest text, soțul poate dispune în fovoarea celuilalt soţ de
1/4 din bunurile sale în plină proprietate și deo altă pătrime în

cez.

usufruct, sau de jumătate din toate bunurile sale în usufruct
numai. În această ipoteză, partea disponibilă dintre soți nu este
deci schimbătoare după numărul mai mic sau mai mare al copiilor, conform dreptului comun (Art. 841), ci ea este fixă şi invariabilă,

în unele casuri mai mare

de

cât partea

disponibilă

dinară, ear în altele mai mică,
Pentru a se justifica această disposiţie escepţională
dat loc la nenumărate
permite soţului remas

dificultăți, se dice că
în viață să trăiască,

or-

care a Motivele a-

scopul ei este de a iți ese
în timpul văduviei,
ţionale.

într'o situaţie aproape egală cu acea pe care elo avea în timpul
căsătoriei. 1) Nevoile soţului suprâveţuitor neschimbânduse după
numărul

copiilor

sei, legiuitorul a hotărît

pentru acest caz o parte

disponibilă invariabilă. Codul francez neconferind, după cum am
vădut (Tom. III. p. 296),pănă la legea din 9 martie 1891, nică
un drept de moştenire soțului remas în viață asupra averei celuilalt soţ, în concurență cu redele soțului defunct, sar părea
că prin fixarea acestei părți disponibile
drepte această lacună, permiţând soţilor

gei prin liberalităţile
Acest

se va

text

aplica
273 bis 1),

şi alţii care

5
-2

lor. 2)

fiind eliminat

şi în

legiuitorul a voit să înde a îndrepta viciul le-

casul

Benech
aprobă

de legiuitorul nostru, dreptul comun

de față, ca şi în acel de mai înainte.

((Quotite dispontble entre

pouz

această

care

disposițiune

pe

p. 159
însă

urm,)

Maleville

cu drept cuvânt a calificat-o de derisorie. (Vedi Demolombe. loco cit.)
'Thiry. IL. 544. Baudry-lacantinerie. II. 768, în fine. Laurent. XV.

349 şi Ante-proiect de revisuire. III. p. 482.

Laurent,
observat

Ante-proiectul de revisuire, Il. p. 482. — Este însă de L. Fr. din9
că legiuitorul francez a îndreptat această lacună regre- Martie 1891.

tabilă prin legea de 9 martie 1891, conferind oare care drepturi
soțului supravețuitor asupra moștenirei celuilalt soț. Vedi această
lege în D.P. 91. 4. 17 şi în Pana. Fr. Donations. Il. 12355.
Vedi şi supră, p. 303, nota de la p. 302, în fine. Modificaţiunile
introduse de această lege nu ating însă întru nimie liberalităţile ce soţii pot să 'şi facă prin contractul de căsătorie sau în
timpul căsătoriei,
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CIVIL.—CARTEA

IIL—TIT.

11.—CAP, VIL.—ART.

939.

Prin urmare, soţul remas în viaţă va fi considerat ca un străin
și soțul seu a putut să "i lese prin donaţiune sau testament jumătate,

a treia

sau

a patra

parte

din

averea

curată

ce ela

a-

vut la moartea lui, după numărul copiilor remași. (Art. 841.) Cu
suprimarea Art. 1094 din codul francez, legiuitorul nostru a pus

capăt controverselor nesferșite pe care le a râdicat acest text și

care

în autori.!)

se pot vedea

Casul în care soțul dăruitor

« lăsat descendență dintro

forie

căsă-

anterioară.

Acest caz, singurul în care, la noi, se face o
la dreptul comun, este prevădut de Art. 939 care
ocrotirea drepturilor de moștenire a copiilor născuți
torie anterioară în contra liberalităţilor părintelui
doua căsătorie a contractat alte afecţiuni.

derogare de
are de scop
din o căsăcare prin a

Art. 939. — Barbatul sau femeea care, având copii dintrun alt măritagii, va trece în al doile sau subsequente măritagiii, nu va putea dărui
(şi trebui adaos sau lăsa prin testament) soțului din urmă de câto parte
egală cu partea legitimă a copilului ce a luat mai puțin, și fără ca,
nici intrun cas, donaţiunea să treacă peste quartul bunurilor. (Art. 841,
847

urm.

940,

941

Căsătoriile
favoare, 2)

Dredtul

man.

Ro-

din

C.

C. Art,

de al doile
causă

că

1098

C. Fr.

fiind în

ele adese

tot-deauna
ori

sunt

vădute

obijduitoare

cu

de-

pentru

copiii născuți din prima insoțire, încă din dreptul Roman soțul
care având copii din prima însoţire se căsătorea de al doile, nu
putea să lese prin testament sau donaţiune maştinei sau tatălui
vitric (noveree vel vitrico) mai mult, de cât partea unui copil din
prima însoţire (L. 6. Pr. şi L. 9 Cod. Lib. 5. Tit. 9), disposiţie
care trecând în edictul lui Francisc II din julie 1560, numit edit
des secondes noces, opera ilustrului cancelar de IP Hâpital, a devenit, cu oare care modificari, Art. 1098 din codul francez care
a trecut și în legea noastră. (Vegi Pothier. VI. 532 urm.)
Mai mult încă, la Romani, după o lege a Imparaţilor Gratian, Valentinian şi Theodosie, din anul 382, femeea care având
copii din prima însoţire se căsătorea de al doile, perdea în folosul copiilor sei anteriori nuda proprietate a câștigurilor sale nunteşti, adecă a bunurilor ce ea primise sub ori ce titlu dela
pri-

mul

seu

barbat,

Cod. Lib. 5.

păstrând

numai

Tit. 9 și L. 2.

usufructul

Cod. Theodos.

acestor

II. 8,

bunuri

(L. 3

de secundis

') Vegi Pand. Fr. Donations. Il. 12322 urm. Thiry. II. 545 urm. Troplong. IV.2559 urm Laurent. XV. 346 urm, Demolombe. XXIII.
497 urm. Acollas. II. p. 705 urm ete.

*) Părinţii bisericei stigmatisau căsătoriile de al doile considerândule
ca o prostituție

legală. Laurent.

Drept internațional. VL. 276.

Vedi şi Pothier (ediţia Bugnet) Tom. VI. Contrat de mariage. No.

528

urm.

|
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s01

nupliis), această disposiţie fiind mai târdiu aplicată și barbatului
care se căsătorea de al doile prin o constituţie a Imparaţilor Valentinian III şi Theodosie II, din anul 444.1) (L. 5. Cod. Lib. 5.
Tit. 9; Nov. 2 cap. 1, 2, 3; Nov. 22, cap. 23—26, cap. 30
şi 34, precum şi Nov. 98, cap. 2; Nov. 127, cap. 3.)
Copiii aveau drept siguranţă pentru garantarea dreptului lor o
ipotecă legală

asupra bunurilor părintelui

recăsătorit (L.

6 $

2 şi

L. 8, $ 4. Cod. Lib. 5. Tit. 9), ear mama care se căsătorea deal
doile, pe lângă cele de mai sus, mai perdea încă tutela 2) şi dreptul
de educațiune a copiilor născuţi din prima însoţire. (Nov. 22, cap.
38.) (Comp. Art. 340, 347 din codul actual.)
Dreptul Roman mergea pănă a restrânge şi dreptul de
moștenire ce mama căsătorită de al doile avea asupra averei copiilor născuți din prima însoţire, de oare ce mama recăsătorită,
nu

avea

asupra

bunurilor

copiilor

sale, nuda proprietate cuvininduse
defunct. (Nov. 22, cap. 46 $ 2 şi
fiind cunoscută, să revenim acum la
După acest text, barbatul sau

sei de

cât

usufructul

părţei

fraţilor şi surorilor copiiului
cap. 47.) Origina Art. 939
cuprinderea lui.
femeea, fără nici o deosebire,?) (Copiii Legi-

care având unul *) sau mai mulţi copii dintro altă însoţire, “sitimaţi
legitimi sau legitimaţi *) (Art. 306), s'a căsătorit din nou fie de
Aceste disposiţiuni trecuse și în vechia noastră legislațiune.

Art. 151, 152 din codul Calimach,
2)

Vedi Dreptul nos-

II din tru anterior,

codul Caragea şi $ 11, cap. 30 din codul lui Andr. Donici,
Nov. 94, cap. 2, in fine. Vei și L. 2. Cod. Lib. 5. Tit. 35, unde
se dice:

„Nam

si malunt

administrare non debent.“
3)

Art. 12, partea IV cap.

matres

alia

aptare matrimonia,

tulelam,

Această soluție era admisă în codul Ca-

ragea, Ipsilant, Andr., Donici etc. și este şi astăzi admisă în unele legiuiri străine. Vedi Tom. II, p. 70, nota 2,
Dreptul vechii nu aplica această restricţie de cât femeei, însă Art. 279 din
jurisprudenţa o întinsese şi la barbat. „Femme convolant en secondes cutuma Pa-

ou autres noces, dice Art. 279 din cutuma Parisului, ayant enfants,
ne peut' avantajer son second mari, . . . plus que bun de ses

risului.

enfants.“

%)

Deşi textul vorbește de copii la înmulţit, ca și Art. 836, totuși
nu mal remâne îndoeală că esistenţa unui singur copil ar fi de
ajuns pentru

ca Art.

cui vel unus

filius

939

citată supră,

p. 278,

să fie aplicabil.

„Non

est sine

liberis

unave filia est.“ (L. 148. Dig. Lib. 50. Tit. 16
nota

1.) Laurent.

XV.

383.

B.

Lacantinerie.

II. 772. Pand. Fr. Il. 12418. Marcadâ. IV. 343. Vedi şi supră, p. 278.
5) Demolombe. XXIII. 556.B. Lacantinerie. Il. 772. Laurent. XV. 386.
Aubry et Rau. V $ 690, textşi nota 6. Troplong. IV. 2700. Thiry.
IL. 549.

Acollas.

Il. p.

710.

Pand.

Fr. Donations.

Îl. 12419.

Art. 939 n'ar fi însă, după unii, aplicabil copiilor adoptați ce copiii adopdispunătorul ar fi lăsat la moarte, pentru că aceşti copii nefiind taţi. Connăscuți

din

o căsătorie

a

adoptătorului,

căsătoria

părintelui

lor

adoptiv nu este o a doua sau subsequentă căsătorie, după cum cere
textul. Acollas. IL. p. 374 și IL. p. 710, text și nota 2. Aubry et
Rau. IV $ 560, p. 654, text și nota 17, V $ 690, p. 690, nota 7.

troversă.
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al doile, de al treile etc. (Demol. XXIII. 561), nu va putea, face
celuilalt soţ o liberalitate prin donaţiune între vii sau testament
(Demolombe.

XXIII.

573)

legitimă a copilului

de cât

pentru

o parte

egală

cu partea,

ce a luat mai puţin, fără ca, nici întrun caz,

liberalităţile făcute noului soț să poată întrece o pătrime din bu-

nurile dăruitorului. ') Această din urmă disposiţiune nu'și avea
ființă în edictul lui Francisc al II-le, cia fost adaosă, după propunerea lu! Berlier, *) de cătră legiuitorul modern care a fost
mal riguros de cât dreptul vechiii, de oare ce partea, disponibilă
ordinară este în genere mai mare de cât acea statornicită de
Art. 939. 3)
Troplong. IV. 2701. Thiry. Il. 549. Valette. Explic. Som. p. 19.
Boutry. Donations entre €pouz. 449. Pand. Fr. Repert. Tom. III.
Adoption. 387. B. Lacantinerie. II. 772.— Noi însă am admis păverea contrarie (Tom. Î, partea II, p. 348), 1 pentru că copilul
adoptat este, în privința moștenirei adoptătorului, cu totul asemănat
unui copil legitim (Art. 315), şi 2* pentru că disposiţia Art. 939
nu este înființată în odium secundarum nuptiarum, după cum se
susţine

în părerea

contrarie,

ci are

mai

mult

de scop

garantarea

drepturilor de moştenire ale copiilor în o împrejurare în care acreste drepturi ar fi compromise. Vedi Demolombe. VL. 163 şi XXIII.

560, 586. Petrescu, II. p. 233 și 241.

Tot pentru aceleași motive, am vădut că copiii adoptați au în
averea, lăsată de părintele lor adoptiv reserva ordinară prevădută
de Art. 841. Vedi Tom. I, partea II, p. 374 şi supră, p. 304,

text și nota
Copiii naturali pot ei
să se folosească de Art,
939 față cu
mama,

lor?

Darurile dintre concubini.

2.

Cât pentru
faţă cu mama
677,678),

copiii firești recunoscuți, ei având în legea noastră,
lor, aceleaşi drepturi ca şi copiii legitimi (Art. 652,

nu

mai

încape

îndoeală

că

ei se vor bucura

de reserva

escepțională statornicită de Art. 939, de câte ori mama lor se va
căsători.— Contră. Petrescu. IL. p. 233 şi 241.
1) Restricţiunea adusă de Art. 939 părței disponibile în folosul co-

piilor ce soţul căsătorit de al doile are din însoţirea anterioară nu

se aplică liberalităţilor făcute între concubini, persoanele care au
copii legitimi, legitimaţi, adoptivi şi chiar naturali, dacă este

vorba

de mamă,

fiind

libere

de

losul unui concubin, se înțălege,
dinare. (Art. 841, 842.) (C. din
binajul n'ar mai putea astăzi să
lităței, de cât dacă a fost urmat
țemântul dispunătorului să nu fi

supră,

p.

22,

text

și nota

a, dispune

cu

titlu gratuit

în

fo-

în limitele părței disponibile orAlger..D. P. 80. 2. 224.) Concufie o causă de anulare a liberade dol şi fraudă, în cât consimfost dat în deplină libertate. Vedi

4. Comp.

D.

P.

60.

1.

255.

D.P.66.

1. 378. Pand. Period. 91. 2. 153. Pang. Period. 1894.
2.
Dreptul vechiă fr. oprea din contra cu desevârşire darurile 10.—
dintre

concubini.

(Art.

132

al ordon.

din

1629

și edictul lui Carol-Qu

int
din 1540.) Vedi supră, p. 22.
*) Demolombe XXIII. 571. Thiry. IL. 549. Pand. Fr.
Donations. II.
12425. Duranton. IX. 801.
3) Când soțul are însă trei copii dintro căsătorie
anterioară, partea,
disponibilă stabilită de Art. 939 este egală cu partea
disponibilă
ordinară (0 pătrime). (Art. 841.) Mourlon. II.
1016. Acollas. II. p.
710. Arntz. II. 2341. Laurent, XV. 392,
în medio.
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Pentru ca Art. 939 să fie aplicabil nu
soțul

dăruitor

momentul

să

aibă

în

momentul

este

facerei

de

939.

ajuns

liberalităţei

contractărei căsătoriei de al doile unul sau mai

copii din o căsătorie

anterioară, ci este neapărat
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ca Art. 989 nu

sau

în SE p2Plică de

mulţi când copiii

ca acești
Ș

copii
piecuți din
sI
căsătoria
an

soţ să nu

mic- pâinii or

să esiste la moariea lui, pentru că Art. 939 are tocmai de scop ferioară vin

de

a face

ca

liberalităţile

contractate

cătră

noul

şoreze din cale afară partea ce se cuvine copiilor din prima
căsătorie în moştenirea autorului lor. Acest text presupunând deci
că copiii născuți din prima căsătorie vin la moștenirea părintelui
lor căsătorit de al doile nu mai este aplicabil de câte ori copiii
care trăiau în momentul căsătoriei subsequente au încetat din
viaţă

înaintea părintelui

lor, sau

la moştenire. Prin urmare,
939, ci dreptul comun. !)
qui heres est. (Vedi supră,
Tot dreptul comun se

trăind, nu

voesce sau nu pot veni

în asemene caz, nu se va aplica Art.
(Art. 841.) Non habet legitimam nisi
p. 296, 307, 312.)
va aplica de asemene de câte ori s0- Casul cană

țul care se va căsători de al doile nu are copii din căsătoriă an- solul căsăto-

terioară, pentru că, în

asemene

caz, nu

cepțională prevădută de Art. 839.2)
Prin cuvântul

mai

suntem

în ipoteza, es- ot

doi

pii anteriori. .

copii din alte căsătorii ce se vede în Art. 939ce se ințălege

trebue să ințălegem nu numai copiii din gradul întâi, ci toţi des- prin copii?
cendenții ligitimi de ori ce grad?) (Art. 842) și chiar copii care
fiind numai zămisliți în momentul celebrărei căsătoriei de al doile,
sau născut în urmă, dacă ei au supraveţuit părintelui lor.*) Nasciturus pro jam nato habetur, quotiescumgque de ejus commodis

agitur. (Art. 654 $ 2 şi 808.) Vedi legile citate supră, p. 42, nota 3.
Restricţiunea admisă de Art. 939 se aplică tuturor liberalităţilor ce soţul care se căsătoreşte din nou ar face soţului seu
actual prin donaţiuni sau testament, fie prin contractul de căsă:)

Pand, Fr. ÎL. 12435, 19453. Laurent.
XXIII. 554, 555, 562 urm. 589, 591,

XV. 382, 393, 398. Demol.
601. Acollas. Il. p. 711. De-

mante. IV. 278 bis 1. Troplong. IV. 2702. Mourlon. II. 1017. Arntz.
IL. 2340. Thiry. II. 549. Marcad. 1V. 347, 353, 354. B. Lacantinerie. Îl. 776. Aubry et Rau. V $ 690, p. 627, 629, 630. Petrescu.
II, p. 242.
— Vedi însă Troplong. IV. 2714. 2716.
2) Laurent. XV. 382. Demolombe. XXIII. 555. Marcade. 1V. 354.
3) Pand. Fr. II]. 12420. Demol. XXIII. 557, 585. Laurent. XV. 384.
Troplong. IV. 2699. Thiry. Il. 549. Marcade. IV. 343. Mourlon. II.
1017. Arntz. Il. 2340.— Descendenții unui copil mort înainte (nepoţii dispunătorului) nu numără însă de cât drept unul, pentru că
ori câţi ei ar fi, nu

au

drept

de

cât la o parte,

acea

a părintelui

lor sevârşit din viață. Marcade. IV. 346. Baudry-Lacantinerie. II.
77. Acollas. IL. p. 713. Aubry et Rau. V $ 690,p. 627 şi autorii
mai sus citați. Vedi supră, p. 304, 305,text şi nota
1 şi în/ră,
p. 805.

4) Laurent. XV. 385. Demolombe. XXIII. 558. Pand.
II. 12421. Aubry

et Rau V. $ 690, p. 620.

Fr. Donations.
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torie (Art. 936), fie în timpul căsătoriei (Art. 937), şi chiar liberalităţilor mutuale sau remuneratorii. 1)
Liberalităţile ce o persoană văduvă ar face unei alte persoane

mai

înainte

de

a se fi gândit

de

a lua pe această din urmă

de soţie nu cade însă sub previsiunea acestui text. 2)
De asemene, soțul ar putea face ori ce liberalitate unei per-

soane

străine,

dispunând

în

favoarea

ei după

dreptul

comun

de

partea sa disponibilă ordinară (Art. 841 urm.), destul este caacea persoană să nu fie o persoană interpusă. (Art. 940,941.) (Laurent. XV. 391. Thiry. Il. 552, în fine.)
Numărarea,
Pentru a se determina partea care poate să fie dăruită sau

ic și sau. legată noului soţ, se vor număra toți copiii dăruitorului,
ului,

„ mai

acei din prima

nu nu-

căsătorie, dar şi acei din alte însoţiri, şi din a-

Contzoversă. cea actuală, numărânduse

și noul soț și împărținduse

moştenirea,

între denșii.
Cn alte cuvinte, dacă sunt de tot patru copii,
vor face cincă părți, dacă sunt cinci, se vor face şase părți,

așa

mai

departe, soțul

numerânduse

se
şi

în tot-deauna drept un copil.2)

Copiii morţi,
Se ințălege însă că nu se pun la număr de cât copiii legirenunțători, fimi, legitimaţi şi chiar adoptivi“) care vin la moştenire, ear nu
acei nedemni sau renunțători, nică acei morţi înaintea părintelui
lor dăruitor sau testator, căci, pentru a avea drept la reservă, trebueşte neapărat a fi moştenitor. 5)
Copiii natuCopiii naturali recunoscuţi se vor numera și ei, când mama
rali. . lorcare s'arfi căsătorit în urmă ar fi făcut o liberalitate barbatului
)

Thiry. IL. 549. Aubry et Rau. V $ 690, p. 620 urm. Laurent.
394 urm. Demolombe. XXIII. 575. Baudry-Lacantinerie. Il.
Pand. Fr. Donations. IL. 13450 urm.
*) Laurent. XV. 395. Demolombe. XXIII. 574. Marcad6. IV. 344.
plong. IV. 2721.
3) Astfel, dacă presupunem că am lăsat, la moartea mea, trei

XV.
774.
Trocopii

dintro primă însoţire, trei dintr'o a doua și unul
actuală, adăogânduse la acești copii şi femea, mea

din căsătoria,
de al treile

583,

bis IV.

căreia i am făcut o liberalitate, partea de care am putut valabilmente să dispun în favoarea ei (partea unui copil) este o optime,
pe când după dreptul comun aş fi putut lăsa soţiei mele o pătrime. (Art. 841.) Comp. Thiry. Il. 550. Acollas. II. p. 713. Aubry et
Rau. V $ 690, p. 627. Arntz. II. 2341. Petrescu. II, p. 240. Vigiă,
II. 1031. Mourlon. II. 1017. Laurent. XV. 393. Demolombe. XXIII.
584. Marcad6.

Fr. Il. 12431.

IV.

345, 346.

Demante.

B. Lacantinerie. II. 774.

LV.

Comp.

278

Pand.

C. Bordeaux. D. P.

54, 2, 23 și Tribun. Suceava, sub președ. D-lui G. Flaișlen. Drep1893, No. 67. — Vedi însă Proudhon (Usufruct) IL. p.
după care n'ar trebui să se numere de cât copiii născuți din 423,
pritul pe

ma căsătorie,
4)

Vedi supră,

p. 801,

nota

-

5, unde

în privinţa copiilor adoptați.
*) Vedi supră, p. 803, text și nota

se arată

controversa

care esistă

1 și p. 296, 307 şi 312.
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ei, pentru că ei au faţă cu mama aceleaşi drepturi ca și copiii
legitimi. (Art. 652, 677, 678.) ])
Dacă unul din copiii morți înainte a lăsat şi el copii (nepoţii dispunătorului), aceştia, oră câţi ar fi, neavând de câto
parte,

nu

cât dreptul

de

vor număra

unul. ?)

Dacă dăruitorul ar fi făcut liberalităţi fără dispensă de ra- Aplicarea
port la unul sau mai mulți din copiii sei (Art. 751), soţul dona- Art: 84%
tar sau legatar ar fi în drept, după doctrina generalminte admisă, a cere raportul fictiv a bunurilor dăruite, pentru a
supra întregei mase
de bunuri partea disponibilă și
1” pentru că aceasta este singurul mijloc stabilit de
spre a se socoti în toate casurile partea disponibilă, şi

că dacă nu sar urma

conform

socoti areserva;:
Art. 849
20 pentru

acestei disposiţiuni şi dacă partea,

soţului nu sar socoti de cât asupra bunurilor eşistente în patrimoniul defunctului la moartea sa, el n'ar lua o parte virilă, adecă cât un copil, după cum prevede Art. 939. 3)

Remâne însă bine înțăles că Art. 849 nu va fi aplicabil dacă
soţul dăruitor sau testator ar fi manifestat o voinţă contrarie *)
şi că nici întrun caz, soțul nu va pute cere raportul real al dacătră

de

rurilor făcute

dăruitor copiilor

sei. %)

Regula Art. 849 va fi aplicabilă şi atunci când însuşi soțul
ar fi primit o liberalitate între vii excesivă.$)
Pentru ca soţul donatar sau legatar să poată cere raportul
1)

Vedi supră,
II. p. 241.

p. 802,

nota

de la p. 801, in fine.
— Contră.

Petrescu.

*) Vegi supră, p. 803, nota 3, în fine şi p. 304, 305, text şi nota 1.

5) Mareade,

IV. 349. Thiry. IL. 550. Demolombe.

et Rau. V $ 690, p. 628. Demante.

XXIII. 594.

Aubry

IV. 278 bis VI. Duranton. [X.

821.

Laurent. XV. 401. Troplong. 1V.2710. Pand. Fr.IL. 12464. Chabot,.
Succes. asupra Art. 857. Arntz. II. 2342. Vigi6. IL. 1032. Comp.
C. Orl6ans. D. P. 85. 2. 104. Veţi și Curtea din Iași (Dreptul pe
1890, No. 34) care a admis acest mod de calcul pentru a se socoti partea ce după Art. 684 se cuvine femeei sarace ca moştenire în averea defunctului ei basbat, soluţiune pe care noi n'am găsit de cuviință a o admite. Vedi supră, p. 327 urm. și Dreptul
din 1893,

No.

12,

unde

am discutat

mai

pe

larg cestiunea.

*)

C. Orlâans. D. P.85.

5)

XXIII. 595. Pand. Fr. Il. 12465. Vedi şi supră, p. 329.
Mass6-Verge. INI. p. 169, nota 32, în fine. Pand. Fr, IL. 12466.

5)

Paris. Repert. Dalloz. Succes. 1073, nota 1.
'Thiry, II. 550. Pand. Fr. II. 12468. Demol. XXIII. 598.— S'a ivit Ce se face cu

2. 104. Comp. şi D. P. 48. 2.190. Demolombe.

însă divirgință asupra punctului
semenea caz cu eccedentul.
mai

între

copii,

fără

ca noul

C.

de u să ști ce se va face în a- Cceedentul?

Unii voesc ca el să fie repartizat nusoț să participe

întru

nimic

la el.

(Troplong. 1V. 2706 urm.) Cea mai mare parte din autori voesc însă ca eccedentul să fie impărţit, ca și bunurile esistente la moarte,

între soț și copii. Vegi Demol. XXIII. 600.

Pand. Fr.

II. 12469.

Demante. IV. 278 bis VI. Aubry et Rau. V $ 690, p. 628, text și
nota 35. Mass6-Verge. III. p. 169, nota. 32. Laurent. XV. 401.

“ODT0versă.
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fictiv prevădut de Art. 849, trebue ca liberalitatea făcută copiilor
să nu fi fost scutită de raport, căci, dacă în liberalitatea făcută
copilului se dice că ceea ce i sa dat este peste partea sa (Art.
846), adecă, cu alte cuvinte, dacă dispunătorul a înţăles a avantaja pe copilul donatar şi al scuti de raport, se va aplica res-

tricţia

prevădută

de

Art.

939,

partea. disponibilă statornicită în
egală a copilului ce a luat mai
unii din copii au fost favorisați
partea soțului nu va fi egală cu
ci cu acea a copiilor care n'au
*)

Darul

unei

părți de copil
constitue

un

dar de bunuri viitoare.
Art. 821, 937

”

de

vreme

ce,

după

acest

text,

favoarea noului soţ fiind o parte
puţin, aceasta însămnează că dacă
prin liberalităţi scutite de raport,
acea a acestor din urmă copii,
primit nici o liberalitate. )

'Thiry, IL. 550. Laurent. XV. 388. 401. Troplong. IV. 2711. Pand.
Fr..Il. 12429. Mourlon. II. 1015. Petrescu. II. p. 239 urm. Marcad6. IV. 345. Demolombe. XXIII. 581. Arntz. IL 2342. Demante. 1V. 278 bis VII. Baudry-Lacantinerie. IL. 775.
Unul din soţi ar putea să dee celuilalt o parte de copil, însă
asemene dar ar fi o donaţie de bunuri viitoare (Art. 821, 937) a
cărei câtime nu se va putea cunoaşte de cât la moartea dăruitorului. Arntz. II. 2340. Laurent. XV. 390. Demante. IV. 278 bis III.
Petrescu. II. p. 244. Pand. Fr. Il. 12439. B. Lacantinerie. II, 774,
în fine. Demolombe. XXIII. 579. Troplong. 1V. 2736. Aubry et Rau.
V $ 690, în fine, p. 633. Marcadâ. IV. 348.
O asemene donațiune, adecă a unei părți de copil, făcută soțului.
actual de cătră un soț care ar avea copii din o căsătorie antevioară neputând fi determinată, în privința câtimei sale, de cât la
moartea sa, prin împărțeală, va fi mai mică sau mai mare după
numărul copiilor care vor veni la moștenirea sa. Dacă s'ar întâmpla
ca toți copiii să moară înaintea soțului dăruitor sau să renunțe
la moștenirea, lui, soțul donatar a unei părți de copil nu va avea
cu toate aceste drept de cât la o pătrime din bunurile dispunătorului, pentru că el e presupus a fi dat tot ce putea să dee atuncă când a făcut liberalitatea. Laurent. XV. 389. Aubry et. Rau.
V $ 690, n fine, p. 633. Toullier. D. III (partea I) 887. Duvanton. IX.

823,

824.

Maread6.

IV.

348.

Pand.

Fr. IL. 19436

urm.

Troplong. IV. 2719. Demol. XXIII. 590.—Vegi însă Vazeille (Art.
1098, No. 11 urm.) care susține că dispunătorul ar fi înțăles să
dee în specie partea sa disponibilă ordinară, aşa că în lipsă de
reservatari, soțul donatar ar avea drept la moștenirea întreagă,

însă

această

părere

a

remas

isolată. — Aceeași

soluţie

ar

fi aplicabilă și în casul când toți copiii născuţi din prima
însoţire

ar fi murit înaintea dăruitorului sau

şi soțul

donatar

s'ar găsi numai

ar fi renunțat

în fața unui

sau

la moștenire

a doi copii năs-

cuți din căsătoria actuală, afară de casul, bine înțăles, când dăruitorul
ar fi manifestat o intenţie contrarie. Aubry et Rau. V
$ 690,

p. 633,

nota

45,

în fine. Pand.

Fr. IL.

Donaţiunea unei părți de copil fiind,

12438.

Demol.

precum am

națiune de bunuri viitoare a cărei câtime nu

cât la moartea, dăruitorului, adecă o instituţie
933),

ea nu

prin moartea

va

deveni

caducă,

precum

soţului donatar ivită înaintea

se

XXIII.

se va cunoaște

contractuală

întâmplă

acelei

591.

vădut, o do-

de

(Art.

în Francia,

a dăruitorului

DESPRE

Mai
o pătrime
mai puțin
supunem
anterioară,
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mult încă, partea, soțului nu poate să treacă peste Partea soțua bunurilor defunctului, cu toate că copilul care ar lua
ar avea mai mult de cât o pătrime. Astfel, dacă precă, la moartea mea, am lăsat doi copii din o căsătorie
partea .ce

voi putea

lăsa

soției

mele

de al doile

nu

bunurilor dis-

va fi o treime (Art. 841), ci numaio pătrime (Art. 939), eu avend facultatea, de a dispune de restul părței disponibile pănă
la o treime în favoarea unei persoane străine.
Tot astfel, dacă,
n'aş fi lăsat la moartea mea de cât un singur copil, partea,
disponibilă față, cu soția mea nu va fi de jumătate, ca în dreptul
comun (Art. 841), ci tot de o pătrime, eu având şi de astă dată,
facultatea, de a dispune încă de o pătrime, pănă la complectarea
părţei disponibile ordinare, cătră o persoană străină, dacă acea
persoană n'ar fi însă o persoană interpusă care indirect să primească liberalitatea pentru soţia mea. !)
Intr'un cuvânt, liberalitatea făcută cătră soțul seu actual de
un soț având copii din o căsătorie anterioară se hotărăşte de legiuitor, ca mazimum, la o pătrime din averea soţului dispunător,
acest soţ putend însă să/i lese mai puţin ?) şi având facultatea
(Art. 1089 C. fr.) (Demolombe. XXIII. 579. Pand. Fr. 11. 12439), ci va
trece la moștenitorii donatarului ca un drept dobândit încă din
momentul fucerei darului, dacă dăruitorul n'a revocat-o. (Art. 933
$ ultim.) (Vegi supră, p. 773, text şi nota 1.)

Dacă însă liberalitatea emanată de la soţul dăruitor a fost fă-

cută celuilalt soţ prin testament, ea va deveni caducă prin moartea
soțului legatar întâmplată înaintea acelei a testatorului. (Art. 924.)
') Durant. IX. 802. Laurent. XV, 392. Aubryet Raw.
VI $ 690, p. 632.

Laurent. XV. 388.
— Astfel, liberalitatea soţului căsătorit

doile poate să consiste numai
să aibă

de

obiect

mai

mult

destul este ca usufructul în
din

bunuri,

căci,

în

de cât

asemene

de al Casul în care

în usufruct şi acest usufruct poate soțului atea
o

sine să
caz,

pătrime

nu

din

întreacă

reservatarii

bunurile

a patra
ar

avea

sale, sistă

numai

parte în usufruet.
conform

Aplicarea

Art. 844 facultatea de a esecuta, disposiţiunea sau de a abandona Gta
proprietatea părței disponibile. Arntz. II. 2341. Pand. Fr. 1. 3155
şi ÎL. 12476. Demol. XIX. 462 urm. şi XXIII. 605. Troplong. IV.
2731.

Laurent.

XV.

402.

Coqueray.

Revue

pratique

(anul

1863)

Tom. 16, p. 233 urm. Vigi6. Il. 1032. Beautemps-Beaupr6. Portion de biens disponible. L. 460 şi 11.619. Râpert. Dalloz. Supplâm.
Tom. V. Disp. 230. Aubry et Rau. V 8 684 bis p. 569, nota 7.

Comp. D. P. 68. 2. 148. D. P.72. 5. 352.D. P.74.2. 148 şi 1.26,
D. P. 78. 5. 365, No. 6. Comp. şi C. Lidge. Pasicrisie, anul 1887. 2.

379.— Contră. C. Caen. Sirey. 60. 2. 615.

Comp.

și C.

Amiens,

R&pert. Dalloz. Disp. 900, nota 1. Dacă însă dispunttorul n'a înț&les a lăsa soțului seu de cât un usufruct, Art. 844 nu va mai

“îi aplicabil, pentru că acest text nefiind de ordine publică,
torul sau testatorul poate să interdică aplicarea lui prin o

manifestată în termeni

reservatari vor

cere

neechivoci.

reducerea

In

asemene

usufructului.

caz,

dăruivoință

moștenitorii

Arntz. loco cif. Demo-

lombe. XIX. 462 bis. Pand. Fr. Donations. II. 12478. Cas. Fr. D. P.
52
74. 1, 26. Vedi şi supră, p. 369.
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CODUL

de

Reducerea
li beralităţilor
excesive.

ai face,

de bunuri
testament,
căsătoriei
Dacă,

CIVIL.— CARTEA

în marginele

MI.— TIT.

11.— CAP. VII.—ART,

statornicite

de

ce

liberalitate

presente sau viitoare, atât prin donaţiune cât şi prin
cu titlu particular sau cu titlu universal, în timpul
sau prin contractul de căsătorie etc. 1)
soţul a făcut o liberalitate excesivă, întrecând partea

disponibilă statornicită de Art. 939,
nulă, ci reductibilă (Art. 847 urm.),

prinde,

după

ear

o regulă

nu

lege, ori

939,

părerea tuturora,

mult

de scop

din

o căsătorie

de

capacitate

ocrotirea

3)

nu este
939 cu-

o regulă

de disponibilitate reală,

personală,

acest

drepturilor

anterioară,

această liberalitate
2) pentru că Art.
text

având

mai

de moștenire a copiilor născuţi

de

cât

pedepsirea

soţului

care

se

căsătoreşte de mai multe ori; de aceea, am și vedut (p. 803) că
pentru a se hotăzi soarta liberalităţei făcută soțului de al doile,
lucrurile nu trebuesc să fie considerate din diua facerei ei, ci din
diua

morţei

dispunătorului, *) de

unde

se

trag

următoarele

con-

secinți : 1* copiii născuţi din o căsătorie anterioară r'ar putea, cât,
timp trăeşte părintele lor, să renunţe la dreptul de a reduce donaţiunile excesive făcute de acest părinte soțului seu actual, asemene renunțare constituind un pact succesoral oprit de lege. (Art.
702,

965

$ 2,1226);

2* dreptul

ducerea liberalităţilor excesive
tea

soțului

dispunător,

copiilor anteriori

nu

se deschide

ei ne putând

în cursul

nică chiar măsuri conservatorii, pentru
măsură spre conservarea unui drept
moartea,

părintelui

lor, copiii anteriori

de

a cere

re-

de cât prin moarvieţei

sale

să

eie

că nu se poate lua nică o
care nu esistă;2) 30 după
nu pot să invoace

Art.

939

de cât primind moştenirea sa, căci pentru a avea drept la reservă şi la acțiunea în reducţiune, trebue neapărat a fi moşteni-

tor. (Vedi suprd, p. 803, text şi nota

1.)

O altă consecinţă a realităței acestei regule este că ea se
va aplica tuturor bunurilor situate în ţară, chiar dacă aceste bunuri ar fi proprietatea unor străini şi că ea nuse va aplica bunurilor ce Românii ar avea în străinătate. 6) (Art. 2.)
*)
2)

Demolombe. XXIII. 577. Marcad6.IV. 348. Demante. IV. 278 bis II.
Reducerea, se va face, după dreptul comun, conform Art. 850,

"Veţi

supră,

p.

797,

unde

se arată

controversa.

3) Tot în intereşul copiilor născuți din o
*)

edictate și Art. 334, 335, 347, 348, 350
Marcade. IV. 353. Pand. Fr. IL. 12416.

căsătorie

anterioară

ete.
Demante. IV.

278

sunt
bis

[

Laurent. XV. 382. Demolombe. XXIII. 548, 552 urm. B. Lacantinerie.
II. 774, 776. Aubiy et Rau. V $ 690, nota 2. Duranton. IX. 816.
Pothier (ediţia Bugnet) VL. Contrat de maviage. 560. Vigi€. II. 1032.
Petrescu. IL. p. 231. Vedi şi supră, p. 803, text şi nota 1.
Pand. Fr. Donations. IL. 19454. Baudry-Lacantinerie. IL. 776. De, molombe. XXIII. 562. Vegi şi supră, p. 357, 358.
) Mareade. IV, 353, în fine. Comp. Laurent. Drept internațional. VI.
276. Vegi și Tom. 1 al nostru, partea 1. p. 71.

za

—

Realitatea,
disposiţiei
prevăgdută de
Art. 939.
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SOŢI. — ART.

939,

809

Restricţiunea adusă prin Art. 939 părței disponibile ordinare având de obiect mărirea relativă a reservei în folosul copiilor
născuți din o căsătorie anterioară, cu scop de a apăra aceşti copii în contra liberalităţilor pe care părinții lor sunt tot-deauna,
dispuși a le face soțului de al doile (naştenci sau tatălui vitrig
al copiilor),

se înțălege

că numai

ei sunt

în drept

a cere

refuză,

sau negligează

de a o esercita,

cere

ro-

ducerea liberalităței excesive.

redu-

cerea, liberalităţilor care ar covârşi această parte disponibilă specială, sub condiţiunea însă, bine înţăles, de a fi moştenitori, ') așa în
cât dacă toţi copiii din căsătoriile anterioare au murit, sau renunţă la moștenirea părintească sau sunt nedemni, Art. 939 încetează de a fi aplicabil, şi copiii născuţi din ultima căsătorie au
drept la reserva ordinară statornicită de Art. 841.2)
Este însă de observat că copiii născuţi din ultima, căsătorie
se vor folosi indirect de reducțiunea cerută și admisă în folosul
copiilor anteriori, pentru că partea de bunuri dedusă din liberalităţile excesive reîntră in masa de moștenire a dispunătorului care
se împărțește între toţi copiii sei, chiar dacă ar fi născuţi din
diferite căsătorii. 3) (Art. 669.) Reducerea nu foloseşte însă, celorlalți donatari sau legatari, nică creditorilor soțului dăruitor. 4)
Mai mult încă, se admite generalminte că acţiunea în reducțiune, o dată, deschisă în persoana copiilor născuţi din căsătoria anterioară, poate fi esercitată de cătră copiii născuţi din noua
însoţire, în proporţiunea părţilor lor de moştenire, dacă copiii anteriori

Copiii care
pot

căci n'ar fi logic de

a se recunoaște acestor copii dreptul de a şe folosi de această
acţiune, fără a li se conferi dreptul de a o putea esercita, cu a-

Casurile

în

care copiii
născuţi din
ultima căsătorie pot cere
reducţiunea,
Controversă.

') Laurent. XV. 398. Demol. XXIII. 562 urm. Mareade. IV. 347. Demante. IV. 278 bis 1. Pand. Fr. II. 12453. Vedi şi supră, p. 803
şi 804.— Vedi însă Troplong. IV. 2724.
2) 'Thiry, IL. 552. Mourlon. 1]. 1019. Demol. XXIII. 601. Laurent. XV.
398,

3

399.

Duranton.

LX. 816.

Troplong.

1V. 2723.

Aubry

et Rau.

V $ 690, p. 630. Arntz. Il. 2344. Marcade. IV. 354. Acollas. IL. p.
711. Pand. Fr. Donations. Il. 12456. Baudiy-Lacantinerie. IL. 776.
Comp. Curtea din Orlans. D, P. 55. 2. 234.
'Thiry. LI. 552. Mourlon. ÎL. 1019. Laurent. XV. 399. Pand. Fr.Il.
12457. Demol. XXIII. 602. Acollas. Il. p. 711. Pothier. Donations
entre vifs. VIII. 277. Demante. IV. 278 bis X. Baudry-Lacanti-

nerie. II. 776. Arntz. Il. 2344. Marcade. IV. 354 şi toți autorii, afară,

de Proudhon (Usufruit.1. 347). Comp. D. P. 54. 2. 22 şi Curtea
din Caen sub Cas. D. P. 74. 1. 27.
Această soluţie era formal admisă şi la Romani prin L. 9. Pr. Dreptul RoCod. Lib. 5. Tit. 9, însă această constituţie a fost schimbată prin
man.
novella 22, cap. 27. Vedi şi L. 3 $ 11. Dig. Lib. 57. Tit. 4, unde
se dice : „Non est novum în jure ut quod quis ex persona suu non

*)

habeat,

Arntz.

2462.

ea persona

alterius habeat.

Il. 2344. Demolombe. XXIII.
Veţi

și supră,

p. 360,

605. Pand.

text și nota

2.

Fr. Donations.

II.
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CIVIL.—CARTEA

III.—TIT, I.—CAP.

VIL—ART.

939.

tât, mai mult cu cât această soluție era admisă și în dreptul vechiii de cătră Pothier. 1)
Acţiunea în reducţiune a liberalităţilor făcute soțului din
urmă nu aparţine însă altor persoane.
Astfel, soțul dăruitor

n'ar putea s'o esercite însuși, fiind că
Preseripţie.
Art. 1890.

Partea disponibilă pre-

văzută de Art

939 nu poate
i de cât o sin-

la moartea lui. *)
Acţiunea, în reducţiune

care aparţine

copiilor din prima în-

soțire nefiind de cât acţiunea, în reducțiune ordinară durează 30
ani (Art.

1890)

și este transmisibilă moștenitorilor

Intre multele controverse la care Art.
şi următoarea: eată o persoană, care având

lor. *)

939 a dat loc, este
copii dintr'o căsăto-

rie anterioara, a contractat mai multe căsătorii succesive; această persoană putea-va ea să dispue în mod colectiv în folosul
tuturor

soţilor

numai

de

o

parte

egală

cu

partea,

că

maximul disponibilului

legitimă

a co-

pilului ce a luat mai puţin, sau putea-va ea să dispue cătră fiecare din ei deo parte egală cu acea a unui copil, sub condițiune bine înțăles de a nu întrece partea, disponibilă?
In dreptul vechii francez, sub edictul de la 1560, Pothier
(VI. Contrat de mariage. 566)

cătră

toţi soţii

gură dată tu- Astăzi,
turor soților
la un loc.
Controversă.

ea nu se deschide de cât

cestiunea

împreună
este

ne atestă

nu putea

fi de cât o

controversată.

Se

parte

susține

în

de copil.
adevăr

că

dăruitorul poate să dea fie-cărui soţ o parte de copil, destul
este ca toate liberalităţile la un loc să nu întreacă partea disponibilă ordinară, şi acest sistem se întemeiază pe textul Art.
939 care dice: barbatul sau femeea nu va putea dărui sofuluă
din urmă (A. son nouvel €pouz) ete *)
Intro altă părere, mult, mai juridică, se admite însă că partea disponibilă prevădută de Art. 939 nu poate fi dată de câte ori
esistă o căsătorie subseguentă, ci numai o singură dată tuturor
1)

Vedi

în acest sens: B.

Lacantinerie. [[. 776,

în medio. Demolombe.

XXIII. 602. Laurent. XV. 400. Mourlon. IL 1020. Aunbry et Rau.
V $ 690, p. 631. Duranton.IX. 817. Toullier D.INI (partea 1) 879.
Demante. IV. 378 bis X. Vigi6. IL. 1033. Pand. Fr. IL. 12458. Bugnet asupra lui Pothier. VIII. p. 439, nota 1.— Contră. Mareade.
IV. 354. Boutry. Op. cit. 451. S. Lescot. V. 203. Arntz. IL. 2345,
2) Demolombe. XXIII. 603. Pand. Fr. Il. 12459, Comp. D. P. 46. 2.
197. D.P. 55. 2, 234. Vedi supră, p. 361.— Vedi însă Curtea
din Bordeaux. Rpert. Dalloz. Disposilions entre wifs, 909, nota 1.
2) Pand. Fr. Donations. IL. 12461. Demolombe. XXIII. 605. Troplong.
%)

IV. 2734. Vegi și supră, p. 359.
Duranton. IX.

804. Taulier.

mis şi de Colmet
278

la un

bis XI), cu
loc nu

vor

IV. p. 946.—

de Santerre,

această deosebire
putea să treacă

Acest

continuatorul
că toate

lui

sistem

este

Demante

ad-

(IV.

liberalităţile îrtrunite

peste o pătrime a bunurilor, după

cum prevede Art. 939. Comp. şi Bugnet, asupra lui Pothier.
Coutrat de mariage, VL.p. 248, în notă și Tom. VIIL p.
438,nota 1.

DESPRE PARTEA DISPONIBILĂ ÎNTRE SOŢI. — ART. 939.

811

soților la un loc. Această soluţie se confirmă prin edictul lui
Francisc al Il-le, de unde textul actual este luat, cu o restricție mai mult (vedi supră, p. 802) şi prin lucrările pregătitoare. !)
Concursul între partea disponibila prevădută de
Art. 841 urm. şi acea prevedută de Art. 939.
Se

poate

întâmpla ca un

fie prin acte deosebite, mai
sau cătră

mene

nişte

persoane

soţ

să fi făcut,

fie prin acelaşi act,

multe liberalităţi,

străine,

şi

altele

caz, naște întrebarea, dacă cumulul

unele cătră copii

cătră

soţ,

şi în ase-

este cu putinţă,

sau dacă,

cu alte cuvinte, soțul a putut valabilmente să dee unora, partea disponibilă prevădută de Art. 841 urm,, şi celuilalt partea disponi-

bilă prevădută de Art. 939?
|
Negativa este afară de ori ce îndoială, căci cumulul ar conduce mai în tot-deauna la nimicirea reserve. 2)
Prin urmare, liberalităţile făcute străinilor şi acele făcute
copiilor nu vor putea nici odată la un loc să întreacă maximul
părţei disponibile, și atât cei de al treile cât şi copiii nu vor
putea să obție fie-care de cât partea disponibilă statornicită în
favoarea lor respectivă. (Thiry. II. 553. Cas. Fr. D. P. 69.1.10.)
În caz când, înainte de a se căsători, soțul făcuse oare-care
liberalităţi, se va esamina mai întâi dacă ele au epuisat sau nu
partea disponibilă prevădută de Art. 841 urm. In casul întâi,
soțul nu mai poate să dee nimic nici soțului seu, nici altor persoane. Dacă el n'a dispus de întreaga parte disponibilă, el poate
să dee soțului seu ceea ce remâne disponibil, însă în limitele
Art. 939. (Laurent. XV. 392.)
Dacă soțul, înainte de a se căsători, nu făcuse nici o liberalitate, el poate să dispue cătră soţul seu de partea unui copil,
sub condițiunea însă ca nici întrun caz liberalitatea să nu treacă
peste o pătrime din
va -fi adese ori mai

bunurile sale (Art. 939), şi fiind că aceasta,
mică de cât partea disponibilă ordinară, el

va, putea să dispue cătră străini de ceea
complectarea disponibilului ordinar.
(Vedi
partea disponibilă prevădută de Art. 939 se
dinară, ceea, ce se va întâmpla de câte ori
la moartea

disponibilă

sa

trei

copii

(vedi supra,

fiind atunci de o pătrime

ce'i remâne pănă la
supră, p. 807.) Dacă
confunde cu acea orsoțul dăruitor va lăsa

p. 802,

(Art. 841

1) Pothier Don. entre vifs. VIII. 271. Thiry. [l. 551.

nota

3),

şi 939),

partea

soţul va

B. Lacantinerie.

II. 775. Pand. Fr. Il. 12428. Laurent. XV. 387. Troplong. IV. 2720.
Demol. XXIII. 572. Mourion. Il. 1018. Aubry et Rau. V. $ 690,
p. 632, text și nota 43. Acollas. [. p. 712. Vigi6. II. 1034. Arntz.
ÎL. 2343. Marecadâ. IV. 350. Mass6-Verge. III. p. 170,nota 32. Pe-

trescu. Donaţiună. IL. p. 236 urm.
|
2) Maread6. IV. 362. Thiry. IL. 553. Laurent. XV. 392. Viai6. II. 1040.

CODUL

812

putea

CIVIL.
— CARTEA

să dispue cătră

Il.
— TIT. 1] — CAP. VII.—ART,

940, 941.

celalt soț de această pătrime (Art. 939),

fără a putea însă, în asemene caz, să mai facă şi alte liberalităţi,
fiind că el a dispus de tot ce'i permite legea. (Laurent. XV. 392.)

Dacă, soțul a dat celuilalt soț mai mult de cât i se cuvinea

după Art. 939, făcând apoi liberalităţi și în folosul altor persoane, aceste din urmă vor putea, cere ca, liberalitatea excesivă,
a soţului să fie redusă la partea unui copil şi prisosul să le fie
atribuit lor. (Laurent. XV. 375 şi 392.)
In fine, dacă soţul a dispus prin testament atât în folosul
celuilalt soţ, cât şi în folosul altor persoane străine, trecând peste
partea disponibilă ordinară, se va aplica dreptul comun, reducânduse toate legatele cu analogie (Art. 852) şi încependuse cu acel
al soţului care va fi redus la o parte cât a, unui copil, el neputând să primească mai mult după Art. 939.1)
Sancţiunea

disposiţiunei

Art. 940.
— Soții nu pot

s'a arătat mai sus.
Ori ce donaţiune

precedente.

să'și dăruească, indirect mai mult de cât

deghisată sau făcută unei persoane interpuse este

nulă, (Art. 812, 937, 939, 941, 1307 C. C, Axt. 1099 C. Fr)

Art. 941.
— Sunt reputate persoane interpuse copiii ce soțul donatar are din alt maritagii; asemenea sunt reputate și rudele sofuluă
donatar la a căror ereditate acesta este chiemat în momentul donaţiunei.?)

(Art. 812, 842, 940, 968, 1200, 1202, 1308

C. C. Art, 1100 C. Fr)

Dacă, legiuitorul sar fi mărginit a statornici o parte
disponibilă între soţi, fără a, edicta nici o sancțiune, soții n'ar fi
lipsit de a frauda legea şi de a face indirect ceea ce ei sunt opriți de a face pe calea directă. Art. 940 şi 941 au tocmai de
scop împedicarea acestei fraude.
Prin urmare, soţii nu pot nici prin contractul de căsătorie
1)
Inesactitate
de text. Greşală de re-

dacție,

Laurent. XV. 392. Demolombe. XXIII. 567. Pand. Fr. Donations.
II. 12447. Aubry et Rau. V $ 690, p. 632.
2) Partea a doua a Art. 941 este reu redactată. In adevăr, trebuea

dis: rudele Ja al căror moștenire soţul dăruitorului ar fi fost chiemat,
dacă el ar fi murit în momentul donaţiunei, şi trebue adaos, după

cum face textul francez, chiar când acest din urmă mar fi supravețuit rudei sale primitoare a darului (encore que ce dernier n'uit
poini survecu â son parent donalaire.) Legiuitorul a voit,
în ade-

văr, să dică, după cum se esprimă şi Art 1100 din codul francez,

că se consideră ca, persoane interpuse și rudelea căror moștenitor
presumtiv soțul dăruitorului ar fi în momentul facerei liberalităţ
ei.

Nu

înţăleg

însă pentru

ce

legiuitorul

nostru

de

astă

dată, ca şi
în Ant. 753, sa ferit de a întrebuința, espresiunea moștenito
r presumliv, care se vede în textul corespundător francez,
și care de
altmintrele, se vede întrebuințată și de legiuitorul nostru
în Art.
106, 107,

109, 112 ete,
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nică în timpul căsătoriei să'şi dăruească sau să'și lese prin testament !) direct sau indirect mai mult

Prin liberalităţi indirecte
lităţile deghisate cât și acele
tun cuvânt, toate acele care
forme de cât acele prescrise
dată însă, legiuitorul distinge
ghisate

sau

Art. 939.

se înţălege în genere atât liberafăcute prin persoane interpuse, înse fac pe o cale piedișă și cu alte
de lege. 2) (Art. 813 urm.) De astă,
liberalităţile indirecte de acele de-

făcute prin persoane interpuse,

dintâi în $ 1 al Art.
acestui

de cât s'a dispus prin

940, ear despre

ocupânduse

cele deal

despre cele

doile în $2

a

text.

Liberalitatea directă (recta via) este acea făcută cu învestirea tuturor formelor legale (Art. 800 urm.) înzăstrările, (Art. 758,
761,

1281,

1914)

şi chiar

darurile

manuale,

care

se

fac

donatarului.

Astfel

ar fi, de

esemplu, casul

în care

doi

- colegatari ai aceluiaș lucru, unul din ei ar renunţa la
folosul esclusiv al celuilalt. 2)
Liberalitatea deghisață este acea care se ascunde sub
contract

cu titlu

Astfel, faptul
căsătorie

oneros

din partea

că a primit

litate el n'a primit

sau care se face

barbatului

o zestre

de

nimic saua primit maă

legat

pe

aparența,

când

în rea-

puţin de cât a decla-

rat ar constitui, pentru diferența neprimită, o liberalitate deghisată, pentru că barbatul se recunoaşte dator a unei
sumi pe

care el n'a primit-o, ceea ce constitue
1)

Cuvintele

a dărui

care

se văd în Art.

o simulaţie. *)
939

şi 940

cuprind

ori ce

liberalitate, atât acele care s'ar face prin dar între vii cât și prin
testament. Demolombe. XXIII. 573, 622. Aubry et Rau. V $ 690,
p. 623, nota 22. Comp. Cas. Rom. Bulet. Sa I (anul 1878) p. 343.
Vedi

și supră,

p.

802.

,

2)

Vedi Tom. IIL. p. 486, în notă. Comp. Mareade. IV. 355. Thiwy.
II. 555, Arntz. IL. 2348. Mourlon. Îl. 402 fer.
2) Baudry-Lacantinerie. II. 778. Thiry. Il. 555. Laurent. XV. 404.
Curtea Toulouse. Râpert. Dalloz. Disp. entre vifs. 945,p. 327, nota
3) 1. Laurent. XV. 404. B. Lacantinerie. Il. 778. Aubry et Rau. V $ 690,
p. 623, nota, 23. C. Toulouse şi Cas. Fr. Râpert. Dalloz. Disp. 945,
p. 327,

nota

1.

Vedi

și supră, p.79.—Vedi

însă Demante

Liberalitate
indirectă,

în

prin un act simulat.
lui,

directă,

soţi fiind

de a declara în contractul de
la femea

Liberalitate

prin

trădare de la mână la mână. (Comp. Art. 972, 1909.) (Vedi Tom.
III. p. 485, nota 3.)
Liberalitatea indirectă este acea care resultă din un act făcut pe faţă, fără nici o fraudă sau ascundere. Autorul liberalităței indirecte nu ascunde deci nici natura actului, nică persoana

unui

Liberalităţi
indirecte.

(1V. 279

bis I) care înţălege prin donaţiuni indirecte liberalităţile ce gratifică pe donatar, fără ca un bun al dăruitorului să fi devenit bun
al donatarului ; de esemplu, unul din soți a plătit datoriile celuilalt; unul din soți a impus într'o convenție cu alţii o sarcină în

favoarea celuilalt soț etc. In aceste casuri, ar esista o liberalitate,

Liberalitaţe
deghisată,
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CODUL

CIVIL. —OARTEA

Liberalităţile
Liberalitate

deghisate

sunt

I1.—CAP. VIL—ART. 940,

deci nişte liberalităţi

indirecte,

pe când ori ce liberalitate indirectă nu este neapărat o liberalit
ate
deghisată sau simulată. (Troplong. IV. 2742.)

Cât pentru

făcu
printă
819, 940
b terpuse.

I.—TIT.

liberalitatea făcută prin persoane înterpuse (Art.

$ 2), ea este adresată, unui intermediar care, în cali-

fate de donatar aparent, este însărcinat prin o convenţie secretă
a restitui lucrul dăruit aceluia pe care. dispunătorul a
voit

săl gratifice, în specie soțului seu. (Vedi szpră, p. 80, 81.) Și aceste liberalităţi fiind indirecte, sunt ca atare supuse raportului. (Art.

751.) (Vegi Tom. III. p. 487 urm. ad notam.)
Liberalităţile
Care este soarta, acestor liberalităţi? Liberalităţile indirecte
andireote nu fiind făcute pe faţă și fără nici o fraudă nu sunt nule, ci
numai
numai
reduc-reductibile, în caz

iile

de a întrece partea

disponibilă, ca şi liberali-

tăţile directe. (Art. 847 urm. 840 $ 1) :)

Această soluţiune este aplicabilă şi donaţiunilor manuale care,
în realitate, nu constituese de cât o liberalitate indirectă, ?
In toate casurile în care liberalităţile indirecte dintre soţi
întrec partea disponibilă statornicită de Art, 939, reducerea,
lor
nu poate fi cerută de cât de moștenitorii reservatari. ?
Liberalităţi
În privinţa liberalităţilor deghisate sau făcute prin persoane dpenisate

sau înterpuse, legiuitorul este însă mult maj sever, căci el le declară

persoane in- nule, adecă nu iresistente, ci numai anulabile, în toate
casurile,
terpuse.lori
A- fle
într
S
nularea
:
“nilă
Că ele întrec
sau nu partea
disponib
ilă, fie că ele au fost făa
toatecasurile.cute prin contractul de căsătorie sau în timpul căsători
ei, şi fără
Controversă. a se cerceta scopul care a impins pe soţi a
recurge la o simulaţiune. Acesta, este sistemul care mi se pare cel mai
conform cu
spiritul şi chiar cu litera legei, care prevede că asemene
liberalități sunt nule.+) (Comp. L. 5 $ 2. Dig. Lib. 24. Tit.1.)
Apoi, dacă
însă
“rect

1)

indirectă,

pentru

de la donatar.

că soțul

Această

gratificat nu primeşte

definițiune

nu

lucrul di-

este însă esactă, și prin

liberalitate indirectă trebue să înțălegem ceea ce am vădut mai
sus.
Curtea din
Iași. Dreptul din 1883, No. 68. C. Rennes. D. P. 92.2,
246. B. Lacantinerie. II. 779. Pand. Fr. IL 12486.
Demolombe.
XXIII. 610. Mass6-Verge. III, p. 166, nota 19, sn
medio, Thiry.

II. 555.

Laurent.

XV.

404.

Marcad.

IV.

355.

Acollas.

II. p. 713.
Arntz. II. 2348. Mourlon. II. 1021. Demante. IV.
279 bis |. Duranton. IX. 830. Vigic. 1[. 1037. Troplong. IV.
2742. 'Toullier D.
IIL. (partea D) 901.
*) Pand, Fr. IL. 12492. Demolombe. XXIII, 453. Troplo
ng. IV 2677.
Vegi supră, p. 150, unde am vEdut că daruril
e manuale sunt permise între soţi.
5) Pand. Fr. Donations. II. 19488. Comp. Cas.
Fr. D. P. 54. 1. 236.
*) Veţi în acest sens: B. Lacantinerie. IL. 779.
Maread6. IV. 355
urm. $. Lescot. V. 2037. Acollas. Il, p. 714,
715. Pand. Er. IL. 12499
urm. Boutry. 457. Lauth. Quotite disponible
entre €poux, 293. Demante.1V. 279 bis II. Pothier. VII, Donations
entre mari et femme,
78. Mass6-Verge. III. p. 166, nota 19.
Demolombe, XXIII. 451,
452, 614. J. Janet în
D.

P. 79. 2. 249,

ad

notam.

Thiry.

Il. 557.

PARTEA

DISPONIBILĂ ÎNTRE

SOŢI.— SANCȚIUNE.—ART.

940,

815

sar admite validitatea donaţiunilor deghisate sau făcute între soţi
prin persoane

interpuse

în timpul

căsătoriei, disposiția

Art. 937

prevede

că asemene

donaţiuni

trebuința formele donaţiunilor deghisate pentru ca ele

să remâe

care,

în interesul

ordinei

publice,

să fie revocabile, ar deveni cu totul ilusorie, precum foarte bine
observă, Curtea, din Iaşi,!) fiind că soţii par avea de cât a in-

definitive şi esecutoriă, cel puţin pănă la concurența părței disponibile, în detrimentul drepturilor şi aspiraţiunilor naturale ale alFug. Durand. Revue pratigue. Tom. 37 (auul 1874) p. 1 urm. Laurent.
XV. 404 urm. Cruchon. Donations deguistes, p. 124 urm. Vernet.
Revue praligue (anul 1863) Tom. 15, p. 195 urm. și Quotită disponible, p. 432. Repert. Dalloz. Supplem. Tom. V. Disp. 232 urm.
Vigi€. II. 1037. Petrescu. Il. p. 259. Mourlon. II. 1021. 'Tot în acest
sens este şi jurisprudenţa. Vedi D.,P. 50. 2. 7 și 104.D. P. 61. 2. 84.
D. P. 62. 2. 277. D. P. 70. 2. 221. D. P. 72. 2.205.D.P.74.1.
344. D. P. 76. 5. 334. D. P. 79. 2. 249. D. P.82.1.
177.D.P.

83. 1. 407. D. P. 85. 1. 164. Pand.
1. 292

și 2. 49. Jdem.

Tom.

IV

Chron. VI

(anii

(anii

1878—1886)

1860—1869)

1.

81.

Pand.

Pâriod. 87. 1. 241. D. P. 92. 2. 245. Tot în acest sens
este
și jurisprudența Română. Vedi decisiile citate p. 816, nota 2. Comp.

și Art. 880 din Ante-proiectul de

această

privinţă.—Cu

şi mai multe sisteme

revisuire

care

este

formal

în

toate aceste, cestiunea este viu controversată,

sunt în presență.

In adevăr, unii nu fac nici

o deosebire între donaţiunile indirecte și acele ascunse

sub apa-

ce era admis

și la Ro-

rența unui contract cu titlu oneros sau făcute prin persoane interpuse, declărândule şi pe unele şi pe altele numai reductibile
de câte

partea

ori întrec

disponibilă, ceea

mani. (L. 6. Pr. în fine. Dig. Lib. 24. Tit. 1.)
Bugnet

lui Pothier.

asupra

VII,

Duranton.

IX. 831.

Mervilie.

p. 478, ad notam.

Revue

pratique. Tom. 15 (anul 1863) p. 74. Coulon. Quest. de droit. II.
p. 5. Zacharize (ediția Mass6-Verg6) IL. p. 166. Arntz. II. 2351 urm.
Tot în acest sens esistă mai multe decisiuni. Vedi D. P. 54.1.
2. 58. D. P.65.

390. D. P. 61.

2.64.

D.P.67.2.4.D.P.70.2.

190. Acest sistem are însă în contra lui litera Art. 840 care dice
că donaţiunile deghisate sau făcute prin persoane interpuse sunt
— Intr'un
nule, ear nu reduchbile, precum sunt acele indirecte
. alt
sistem, liberalităţile deghisate sau făcute prin persoane interpuse
ar fi nule numai atunci când ele ar întrece partea disponibilă, fiind
valide de câte ori soţul n'a dispus peste ceea ce'i permite Art,

939. Troplong. IV. 2744. Comp. D. P. 49. 1. 170 şi Pand.

Chron.

— În fine, intr'un ultim sistem
Tom. V (anii 1870—1877) 2. p. 114.
intermediar, se face următoarea distineţiune: dacă liberalitatea a
fost făcută anume cu scopul de a ataca reserva, ea este nulă în
întregimea ei, fiind reductibilă numai în casul contrar. Aubry et
Rau. V $ 690, p. 624, 625, text și notele 24, 25. Comp. C. Caen.
D. P. 54. 2. 257. Ambele aceste sisteme intermediare păcătuesc
însă prin aceasta că disting acolo unde legea se esprimă în termeni
absoluţi.

Singura

toate casurile, și
deghisate

1)

Dreptul pe

sau

părere juridică

este

deci

fără nici o distincţiune,

făcute

prin

persoane

acea

care

anularea

admite

în

liberalităţilor

interpuse,

1883, No. 68. Comp. și Curtea din Paris. D. P.70.2. 221.
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CODUL

Motivile distineţiunei în-

tre liberali- deghisate

te şi acele de-

ghisate sau CE
in-

fraudă,

Sate

sau făcute

Donaţiunile

făcute prin trateze
terpuse.

II. — TIT.

]1. — CAP. VII. — ART,

940.

tor persoane. De acea, Curtea noastră supremă a şi pus în princip că
se poate cere revocarea unei donaţiuni dintre soţi, când prin simulaţiune i s'a dat un caracter de irevocabilitate. (Dreptul pe 1892, No. 5.)
Rațiunea acestei distincţiuni între liberalităţile indirecte şi acele

tăple incirec-ceput.
ptrsoane

CIVIL. —CARTEA

nu

prin

era

făcute

prin

interpuse

fiind făcute

nici o rațiune

cu o severitate

sau

persoane

indirecte

plausibilă

escepţională,

persoane

este

lesne

de

pri-

pe față şi lipsite de ori
ca legiuitorul

să le

donaţiunlile

deghi-

pe când

interpuse

constituesc

o simulaţiune

şi o fraudă care trebuea pedepsită. !)
Această distincţiune între liberalităţile indirecte și acele deghisate sau făcute prin persoane interpuse este-foarte bine făcută,
în decisia suscitată a curţei din Iași, dată sub preşedinţa amicului meu Gh. Liciu, astăză consilier la Inalta, Curte de Casaţie 2)

')

Troplong. IV. 2742. Mourlon. Il. 1021. Laurent. XV. 404. Comp.
Tribun. Figeat și C. Agen. D. P. 50.2 7. „Considerând, dice
Curtea, din Iași, că deosebirea ce legiuitorul a voit să facă între
aceste dou specii de donaţiuni se justifică prin faptul că esistenţa
şi condiţiunile de constituire a donaţiunilor indirecte sunt, UȘOr
de a se descoperi și stabili de cătră părţile interesate, în seop de
a'şi apăra şi obținea drepturile lor lovite prin asemene disposițiuni gratuite, pe când din contra cu greu se poate proba, esistenţa
donaţiunilor făcute sub forma de acte oneroase sau prin persoane
interpuse, și astfel asemene disposiţiuni se pot sustrage cu UȘUrință de cătră autorii lor de la îndeplinirea condițiunilor esenţiale
cevute de lege pentru validitatea, lor, în interesul ordinei publice.
ceea

”)

ce de

sigur

a

voit

legiuitorul

(Dreptul din 1883, No. 68.)
„Considerând, dice Curtea, că, după

ce donaţiune ce
Shisat sau

prin

soţii

își fac

persoane

în

interpuse;

a

combate

Art. 940

timpul
că

deşi

cu

energie

ete,

C. C. este nulă ori

căsătoriei

în mod

din primul

de-

alineat al

acestui articol resultă că în casul când soţii își fac în timpul că-

sătoriei donațiuni indirecte, aceste donaţiuni nu sunt, nule, ci numai reductibile, dacă întrec porţiunea disponibilă, totuși nu se

poate

susţine

că trebue

a se admite

aceeași interpretare și pentru

donațiunile deghisate sau făcute prin persoane interpuse, căci din
asemene mod de interpretare ar resulta că alineatul ultim al cit.
antic, 940 este numai o repetiţiune neînțeleasă şi ivutilă a primului alineat, ceea ce nu se poate crede că a fost în spiritul legiuitorului. Considerând
că

alineate ale acestui
comparate

cu A»t.

nu numai

din comparaţiunea, celor două

articol, ci și din disposițiunile Art. 751 şi 1642

812

resultă

că legiuitorul

a voit a trata în mod

favorabil donaţiunile indirecte, supunendule numai la reducțiune,
când întrec partea disponibilă, pe când din contra pe acele deghisate sau făcute prin persoane interpuse le opreşte prin sancțiunea energică a nulităţei, chiar dacă nu întrec porțiunea
nibilă ete.“ (Dreptul din 1883, No. 68.) Vedi tot în acest disposens.
C. Bucureşti și Cas. Rom. Dreptul pe 1882, No. 13 şi 84. Tribun.
Prahova. Dreptul din 1882, No. 14. Comp. și Tribun. Ilfov.
Dreptul
pe 1882, No. 54.
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şi într'o decisie a curței din Toulouse. (Râpert. Dalloz. Dispositions
entre

vifs. 945, p.

327,

nota

1.)

„Mai mult încă, noi am admis dimpreună cuo decisie casatăDonaţiuni de-

a curţei din laşi (Dreptul din 1881, No. 4)și cuo sentință a Sisteme
tribunalului de Gorj
(Dreptul din 1891, No. 67) că donaţiunile pabile de a
deghisate nu sunt valide chiar între persoane capabile de a con- Coacta,

tracta, !) însă această soluţiune are în contra ei o parte insămnată,
din

doctrină

și o jurisprudenţă

aproape

constantă,

consacrată

de

curând şi prin o decisie a curţei noastre supreme. (Dreptul din
1892, No. 79.)
Cât pentru liberalităţile degisate sau făcute per interpositam Art. 812.
personam emanate de la o persoană incapabilă sau făcute unui
incapabil, cestiunea nu mai este controversată, căci Art. 812 le
declară anulabile. (Vedi supră, p..79 urm.)
Asemene liberalităţi fiind, după părerea noastră, nule chiar Fexsoanele
când

ele

fost făcute

au

între

soți

(Art.

940

$ 2), naște intreba- pe

de

rea: cine poate invoca atare nulitate? Intro părere se sus-pă Art. 940.
Controversă,
N
N
.
ține că nulitatea prevădută de Art. 940 nu poate fi propusă de
cât de persoanele în folosul cărora asemene măsuri de protecţiune au fost edictate, adecă de moştenitorii reservatari, în specie,
copiii născuţi din căsătoria anterioară, şi numai de ei, earnu de
soțul dăruitor, nici de creditorii sei, afară de casul când aceşti
din urmă ar ataca actul prin acţiunea pauliană, în baza Art. 975.2)
Intr'un alt sistem, mult mai juridic, se recunoaşte însă dreptul de a propune anularea fie pe calea de acţiune, fie pe calea
escepțiune,

de

nu

numai

moștenitorilor

reservatari,

dar tuturor a-

celor interesați, prin urmare şi acelor nereservatari și chiar însuşi dăruitorului sau creditorilor sei, anteriori sau posteriori donaţiunei, în virtutea Art. 974. In adevăr, de câte ori donaţiunea
este anulabilă pentru
sideraţiuni de ordine

soană
1)
2)

interesată poate

un viciii de formă sau din causa unor conpublică, precum este în specie, ori ce per-

să propue nulitatea. 5)

Vedi supră, p. 161 urm. și Dreptul din 1891, No. 57.
Laurent. XV. 414. Arntz. II. 2355. Aubry et Rau. V $ 690, p. 628.
Troplong. IV. 2745, 2746. Tessier. De la dot. II. p. 243. Petrescu.
II. p. 262. Comp. D. P. 55. 1. 193. D. P. 73. 1.473. D.P.81.1,
181. D. P. 82. 1. 177. D. P. 83. 2. 224. D. P. 85. 1. 164. Pand.

Chron. III (anii 1845—1860) 1. 280 și Tom. VI (anii 1878—1886)
1. 292 şi 2. 107. Cas. Rom. Bulet. Sa 1 (1886) p. 690 urm.

3) Pand. Fr. II. 12507 urm. Demolombe. XXIII. 615.

Demante.

IV.

279 bis III. Bonnet. Disp. par contrat de mariage. II. 1103, 1106.
Comp. D.P. 50. 2. 7. D. P. 50. 1. 152. D. P. 66. 2, 91.D.P.79.

2. 249 și nota lui J. Janet. Tot în acest sens s'a pronunțat pănă

acum și
cureşti.
Dreptul
însă la

jurisprudenţa Românească. Vedi Curtea din Iași, C. BuTribun. Prahova şi Cas. Rom. Dreptul pe 1883, No. 68.
a decis
pe 1882, No. 13, 14 şi 84. Curtea noastră suprem
ă
1886 (Bulet. Sa I, p. 690 urm.) că acţiunea în anulare nu

aparține moștenitorilor colaterali, ci numai reservatarilor.
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CODUL

CIVIL. — CARTEA II, — TIT. U.— CAP. VII. — ART, 940, 941.

Nulitatea liberalităţei nu poate însă fi admisă de cât în ]imitele părței ce se reclamă. Astfel, moştenitorii pentru a patra parte
nu pot cere nulitatea unei liberalităţi de cât pănă la o atare por-

țiune.

(Curtea din Iași. Dreptul din 1883, No. 68.)

Efectele anuAnularea, liberalităţei deghisate îşi produce efectele sale nu
nt orar numai între părțile contractante, dar și contra celor de al treile

sate şi dove-care

au

dobândit

drepturi

reale

de

la non

dominus,

adecă de la

direa fraudei. soțul care nu era proprietar, !) şi fiind că, în specie, simulațiunea,
între soți constitue o fraudă la, lege, dovada ei se va putea, face
de acel care o invoacă prin toate mijloacele posibile, atât prin
marturi şi presumţiuni, chiar între părțile contractante. 2
Art. 1890.
Acţiunea prin care sar tinde a se declara, că părţile au recurs la un contract cu titlu oneros sau la o interpunere de persoane pentru a ascunde o liberalitate se va prescrie prin 30 de

ani, conform dreptului comun. ?) (Art.

1890.)

Despre literalităţile făcute prin persoane interpuse.
presupuse înterpuse. (Art. 941.)
am
tatea

Persoane

Liberalitatea, făcută prin persoane interpuse este, după cum
vădut (p. 814), acea adresată unui intermediar care, în calide

donatar

aparent, este

însărcinat

prin 0 convenţie

secretă

(fideicomis tacit) a restitui lucrul dăruit soțului care nu poate săl
primească direct de la soţul dăruitor.
Această, fraudă care se practica şi la Romani) nu face numai ca liberalitatea, să fie reductibilă, ci anulabilă în intregimea
ei. (Vedi supră, p. 814, text şi nota 4.)
Dovedirea
Frauda însă, nepresupunânduse nici odată (Art. 960 $
2,
fraudei, Art,
1169.
1899 $ 2), acel care cere anularea liberalităței pentru că ea ar
fi fost făcută, de cătră un soț celuilalt prin persoane interpuse,
?) Tribun. Iifov. Dreptul pe 1882, No. 54. Cas. Fr. D. P. 62. 1.217.
şi Pand.

*) Cas.

Chron.

Rom.

5 şi pe

IV

Tribun.

1882, No.

(anii

Ilfov

1860—1869)

și

54. Dreptul

1. 81. Pand.

Fr. IL. 12512.

C, București. Dreptul pe
pe

1892, No.

1884, No. 62. Bulet. Cas. Sat

(1878) p, 112. Dreptul pe 1887, No. 36 şi 68. Comp. D. P. 46.2.
195. D. P. 50. 1. 152. D. P. 54. 2, 266. D. P. 61. 2. 58. D.P.73.
]. 473. D. P. 89. 2. 32. D. P. 99. 1. 116. Pand. Fr. II. 12515.

Troplong.

IV.

2756.

Marcadâ.

IV.

361, text

şi nota

2. Bonnier

Preuves. 1. 142, Laurent. XII. 331 şi XV. 412. Larombiăre. 0blig.V.
Art. 1348, No. 19. Bedanride. Dol et fraude. IV. 1669. Vegi şi supră,

p. 80, text și nota 1, p.82, text şi nota 1, p. 170, text și notele 1,2.
Comp. și Tom. LII, p. 488, în notă.V. şi înfră, p. 819, text și nota 1.

?) Laurent. XIX. 38. Aubiy et Rau. III $ 339, p. 198. Cas. Rom. și
C. București.
țile citate

Dreptul pe 1887, No. 36 şi 68, precum
supră, p. 131, nota 2 şi p. 171, nota 2.

*) L. 6 Pr. în fine. Cod. Lib. 5. Tit, 9—L.
1. Vedi și supră, p. 80.

şi

autorită-

3 $ 9. Dig. Lib. 24. Tit.

PERSOANELE

PRESUPUSE

trebue, ca ori ce reclamant,

INTERPUSE. — ART. 941,

să'şi probeze

819

alegațiunea sa

(Aust.

1169), şi fiind că, în specie, este vorba de fraudă la lege, dovadă se va putea face prin ori ce mijloace, marturi, presumţiuni,
mărturisire, jurământ etc. 1)
Fiind însă că adese oriar fi foarte greu de a se stahili că Presumţia

liberalitatea făcută de unul din soţi unei alte persoane se adre-1 ne
sează

in realitate

celuilalt

soț,

legiuitorul

stabilește

şi

de

astă ne nu poatefi

dată, ca și întrun alt caz analog (Art. 812 $ 2) (vedi supra, p. ornată
82

urm.),o

presumţie

legală de interpunere de persoane

care scu-

contrarie.

tește de ori ce dovadă pe acei în folosul cărora ea este admisă Art: 12%02şi nu admite proba contrarie din partea acelor contra cărora asemene presumție este stabilită,
Presumţia stabilită de Art. 812 şi 941 este deci o presumție juris et. de jure.2) (Art. 1202.)
Presumţiunea, de interposiţie de persoane putând însă fi com-Presumţiunea
bătută, după Art. 1202 prin mărturisire şi jurământ (argum. din e
ultimele cuvinte a acestui text), nimic n'ar împedica pe donata- soane poate

rul care sar vedea acţionat pentru anularea donaţiunei de a in- A, vombătată

teroga, pe dăruitor și de ai deferi jurământul decisor asupra punc-risire și jură-

tului de a se şti dacă donaţiunea nu'i a fost

lui,

ear

nu

soţului,

asemene

dovadă,

putânduse

în realitate făcută ment. Conadministra

chiar

în contra moștenitorilor dăruitorului sau testatorului, dacă ei ar
fi acei care ar ataca liberalitatea ca cuprindând o interpunere de
persoane, 3)
1) Laurent. XII. 331 și XV. 412. Mourlon. II. 1023. Aubry et Rau.
V $ 690, p. 677. Bâdarride. Dol et fraude. IV. 1669. Thiry. IL. 556.
Troplong. IV. 2756. Baudry-Lacantinerie. II. 780, in fine. Toullier.
D. IIL. (partea 1) 902. Vedi supră, p. 818, text şi nota 2, precum
şi p. 81, 82, text şi nota 1.
2) Laurent. XV. 412. Larombiăre. Oblig. V. Art. 1352. No. 4. Marcad6. IV. 359. B. Lacantinerie. II. 780. Mourlon. II. 1023. Pothier,
Contrat de mar. VI.542. Vigi6. 11. 1038. Thiry. Il. 556 și III. 173. Aubry et Rau. V $ 690, p. 627. Acollas. II. p.715. Demolombe. XVIII. 671.
Mass6-Verge. III, p. 165, nota 15. Pand. Fr. II. 12531. Troplong..
IV. 2752. C. lyon. Pand. Chron. VI (anii 1878—1886), 2. 48. Vedi
şi supră, p. 84, p. 63, nota 4 şi 67.
5) Laurent. XI. 402 şi XIX. 622. Bonnier. Preuves. IL. No. 846, p.
427, nota 1. Demolombe. XXX. 278. Demante. IV. 32 bis IV. Vegi
şi supră, p. 84.— Contră. Larombitre. Oblig. V. (Art. 1352, No.
10) și Duranton (XIII. 415) care nici întrun caz nu admit interogatorul şi jurământul, sub cuvânt că ordinea publică ar fi direct
interesată la menţinerea. presumțiunei.— In fine, după Aubry et
Rau (VI $ 750, p. 333, nota 12), interogatorul şi jurământul ar
putea fi administrate numai contra dăruitorului, nu însă contra
moștenitorilor dăruitorului sau testatorului, distineţiune care în
ori ce caz este inadmisibilă,

pentru că, sau presumţiunea prevădută

de Art. 812 și 941 interesează ordinea publică, şi atunci ea nu
poate nici întrun caz să fie combătută prin mărturisire și jură-
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CODUL

Incetarea

CIVIL.—CARTEA

Aplicaţiunea

UI.— TIT. IL—CAP.

acestei presumţiuni

VIL—ART.

nu poate să înceteze de aşi

presei "ge produce efectele sale de cât atunci când celalt soț
Art. 941.

posibilitate

ar fi în im-

de a se folosi de liberalitate.!)

Persoanele
Faţă cu soţul dăruitorului, Art.
A
,
.
N
A
terpuse. interpuse următoarele persoane:

presupuse in-:

941.

941

consideră

ca persoane

Copiii şi des10 Copiii ce soțul donatar are din o altă căsătorie, ear nu
cendenţii so- din acea cu dăruitorul. Cu alte cuvinte, liberalitatea făcută de uu
onatar.
.
y
.
.
.
sv
.

pi

vu
.
donata vu] din soți copilului 2) celni-lalt soţ, născut din o altăvu căsătorie,

m6nt, sau ordinea publică este, precum credem, afară de causă, şi
în asemene caz, jurământul poate fi deferit atât dăruitorului cât
şi moștenitorilor sei. Demolombe. XXX. 276 urm. Marcade. V. Art,
1352, No. Il. Mass6-Verg€. III, p. 534 nota 6. Râpert. Dalloz. Supplem. Tom. XI. Obhig. 2047. B. Lacantinerie. IL. 1283. Mourlon. Îl,
1635. Acollas. II. p. 962, 963. Comp. și Cas. Fr. D. P. 75. 1. 117.
') Troplong. IV. 2755. Demol. XVIII. 663. Pand. Fr. IL 19598 C
Lyon. Pand. Chron. VI (anii 1878—1886) 2. 48.— Astfel, Axt. 941
n'ar mai fi aplicabil dacă liberalitatea ar fi fost făcută copilului
soțului donatar, în urma, sevârșirei din viață a acestui soț (comp.
L. 3, în fine. Cod. Lib. 3. Tit. 16), pentru că nu se poate gvatifica
o persoană sevârșită din viață și pentru că copilul donatar nu este
incapabil

de

a primi

personal,

ci numai

ca o

persoană

interpusă,

(Art. 941.) Laurent. XV. 411. Troplong. loco cit. Aubry et Rau.
V $ 690, p. 626. Mass6-Verg6. III. p. 165, nota 17. Vedi şi supra,
p. 87.— Pentru aceleași motive, presumțiunea statornicită de Art.
941 nu'şi mai poate primi aplicațiune de câte ori liberalitatea
niw'și poate produce efecte prin natura sa de cât la moartea s0țului, ceea ce s'ar întâmpla, de es., atunci când unul din soţi ar
constitui o rentă viageră în folosul copilului celui-lalt soţ, cu condiție ca ea să nu să esecute de cât la moartea acestuia, pentru

că, în specie, soțul neputând
este

Prin copii se
înţălege descendenţii de

Art a

cu

putință

ca copilul

seu

să se

folosească de

să fie considerat

liberalitate, nu

ca o persoană in-

terpusă spre a face ca liberalitatea să'i parvie. Pand.
Laurent, Aubry et Rau, Troplong. loco est. C. Caen.
2) Prin copii trebue să înțălegem lato sensu nu numai
dişi, dar şi nepoţii soţului donatar, pentru că prin
lege în genere toţi descendenţii în infinit. (Art. 669,

Fr. Il. 12529.
D, P.49.1.72.
copii propriu
copii se înţă842 C. C. Art.

62, 826, 966 Cod. Calimach și L. 201, 220. Pr. Dig. Lib. 50. Tit.

16.) Vedi supră p. 57, text și nota 1, p. 83, 235, nota 2, p. 278, nota 4,

303, text şi nota1 șip. 803. A da asemene sens

cuvântului

copii

nu îns&mnează a întinde presumţiunea la casuri neprevădute, ci a
o interpreta. Comp. Pand. Fr. Il. 12521, Laurent. XV. 409. Demol.
XXIII. 619. Troplone. 1V. 2753. Mass6-Vergâ. III. p. 165, nota 16.
Pothier. Contrat de mariage. VL. 540. Marcade. IV. 359 și toți
Copiii adop-

taţi Art. 314,
vei

autorii. 0. Caen și Agen. D. P. 45. 2. 115. D. P.50.2.7
Sub denumire

de copii trebue

de asemene

să

și 104.

cuprindem

atât

copiii legitimi, legitimaţi (Art. 306), cât şi acei adoptați, pentru că
acești din urmă au față cu adoptătorul aceleași drepturi şi îndatoriri, ca și copiii legitimi. (Art. 314, 315.) Demol. XXIII. 618.

Thiry. IL. 556. Troplong. IV. 2754. Boutry. 511. Duranton. IĂ.
834. Bonnet. Op. est. IIL. 1115. Aubry et Rau. V $ 690, p. 6%,
nota 29. Marcad€. IV, 359. Vedi supră, p. 83 şi p. 801, nota 5.—

PERSOANELE

PRESUPUSE

INTERPUSE, — ART. 941.

82]

prin urmare unui copil care nu este al dăruitorului, e presupu
să !)
a fi făcută soţului, părintele acestui copil, pentru că liberali
tatea

nu este cu bună
samă inspirată de astă dată prin dragostea părintească, de vreme ce copilul donatar nu este al dăruitorului, ci prin afecțiunea ce acesta are cătră, soțul seu, pe care le-

gea

îl consideră, în

specie, ca adevăratul donatar. Privigno

ut do-

mei noverca, maritalis affectio facit, non certe novercalis, (ice Cujas.
Cât pentru copiii comuni, adecă născuţi din căsătoria soțu-Copiii
comuni

lui dăruitor cu soţul donatar, toată lumea recunoaşte că ei sunt Supusi
iute.

escluși de Art. 941 și nu se consideră ca persoane interpuse, pentru că liberalitatea făcută copiilor comuni se datoreşte afecţiunei
părintești, ear nu afecţiunei conjugale,
... quia scilicet ut donet
mater, naturalis affectio facit, după cum se esprimă Cujas. Apoi,

dacă,

presumţiunea

de

interpunere

ar

fi

aplicabilă

și acestor

puşi.

co-

piă, ei ar fi fost loviți de incapacitatea de a primi o liberalitate
de la tatăl sau mama lor, ceea ce nu avea nici o rațiune de a fi. ?)
In privința ascendenţilor soţului donatar sau legatar, ei Ascendenţ
ii
.
y
.
A

nu. vor fi considerați

ca

persoane

interpuse

de

cât atunci

9

A

când

soțuiui

pu

do-

acest soţ ar fi moștenitorul lor presumtiv în momentul faccrei
liberalităţii. 3) (Art. 941 partea finală.)
2” A doua categorie de persoane conşiderate ca interpuse Rudele
soțu*
=
.
y
.
x
faţă cu soţul dăruito
rului cuprind
e persoanele a căror:
MOȘteni-. lani a donatar
căror
tor presumtiv soțul dăruitorului ar fi în momentul facere libera- moştenire el
xp
lităţei, sau, pentru a ne servi : de espresiua
nile întrebui:nțate de le- este chiemat,
Contră. Laurent. XV.
IIL. p. 165,

nota

16,

409. Vazeille. Art.

în fine.

1100, No. 5. Mass6-Verge.

In privinţa copiilor naturali, cestiunea este de asemene contro- Copiii natuversată în Francia, însă la noi nu mai încape îndoeală că copiii rali. Art, 652,
naturali ai mamei căsătorită vor fi consideraţi ca persoane inter. _677, 678.

puse, pentru că, față cu mama lor, €i sunt ca și legitimi. (Art. la osebire de
652, 677,
678.)

Vegi

supră,

p. 83, text și nota3 și p. 802, în nota

de la p. 801. Comp. Thiry. Il. 556. Aubry et Rau. V $ 690,
nota 29. Troplong. IV. 2754. Demol. XXIII. 618. Petrescu, II. p.
Contră. Laurent. XV. 409.— In ceea ce privește pe tată,
seu natural nu va fi față cu dânsul presupus a fi persoană

p. 626,
264. —
copilul
inter-

pusă, pentru că nici o legătură de înrudire nu esista, la no), între
tatăl şi copilul seu firesc. Vedi supră, p. 83, nota 3. Comp. Petrescu.

Testamente. p. 138 şi Donațiuni. IL. p. 264.
1) Art, 941 întrebuinţează neologismul reputat (repute) ca și în Art,
2)

312

şi 880.

Vedi

supră,

p. 467,

nota

3,

|

Laurent. XV. 409. Thiry. Il. 556. B. Lacantinerie. II. 780. Pand.
Fr. IL. 12520. Demolombe. XXIII. 617. Marcade. IV. 359. Acollas. Il.
p. 715.

Mass6-Verge.

III. p. 165,

nota

16. Tropiong.

IV.

2752

și

toți autorii. Această soluție era admisă şi în dreptul francez anterior. Vegi Pothier. VII. Donations entre mari et femme, No. 108 urm.
3) Comp. Bedarride. Dol et fraude. IV. 1668. Pothier. VII. Donations
entre mari ei femme. No. 110, p. 490 (ediţia Bugnet). — Art. 812 Ş2
considera din contra în toate casurile ca persoane interpuse ascendenții (tatăl și mama) persoanei incapabile de a primi.

cez

822

CODUL

CIVIL. —CARTEA

III. —TIT. II.—CAP. VIL.—ART. 941,

giuitorul nostru, rudele la a căror moștenire soțul
donatar
ar fi Jost chiemat, dacă el ar fi murit în momentul donațiunel.!)
Astfel, liberalitatea ce eu aş fi făcut, fie prin donaţiune, fie prin
testament,

unei

persoane a cărei

moştenitor

presumtiv femeea, mea

era în momentul facerei ei se consideră de lege ca destinată însăşi

femeei mele,

şi eu

rudă tocmai pentru

sunt

presupus

a fi voit a, avantaja

ca femeea, mea

pe

această

să găsească obiectul dăruit în

moștenirea rudei sale. Legea nu se referă în casul de faţă de cât

la raporturile esistente între ruda gratificată, și soțul dispunătorului în momentul facerei liberalităței, fără, a, se îngriji de ceea,
ce se va întâmpla mai în urmă, adecă, dacă soţul dispunătorului
va veni sau nu va veni la moștenirea persoanei gratificată, Şi aceasta cu drept cuvânt, pentru că, în specie, fiind vorba de interpretarea voinţei dispunătorului, nu se poate lua de bază de cât
starea de lucruri esistentă în momentul facerei disposiţiunei, 2) de
unde resultă că presumţia de interpunere nu esistă dacă, în mo-

mentul donaţiunei sau testamentului, soțul dăruiţorului sau testa-

torului nu era moştenitor presumtiv al donatarului sau legatarului, cu toate că el ar fi dobândit mai tardiu această calitate. 5)
donaţi; ea de :
aeFie sa
.
Pentru-1p a stabili13 presumţiun
interpunere de persoane,
Art.»
tament, tot 941 se referă la momentul donațiunei. Acest cuvânt nu trebue însă
momentul
4 n tri
hi
pn
.
î.
.
cerei
liberafa- luat întrun
sens strict,
căcă
aceeași g regulăR este aplicabilă
și la testalităţei se aremente, de vreme ce și în asemene disposițiune, se va avea în veîn vedere p dere momentul

facerei

presumţiunei forului, precum
1)

?)
5)

ear

-

de interpu- ——
nere de
per>

soamee

testamentului,

pe nedrept se susține

Vegi supră,. p. 812, nota 2, unde
strecurată în textul nostru.

acel

al morţei testa-

Coin-Delisle,

pentru că

se îndreaptă i greşeala, de redacţiei

Thiry. IL. 556. Baudry-Lacantinerie.

II. 12523. Laurent. XV. 410.

nu

de

II. 779. Pand. Fr. Donations

Maread6. IV. 360. Laurent. XV. 410. Pand. Fr. II, 192523.— Din ”
cele mai sus espuse resultă că, dacă aș fi făcut un dar bunului

femeei

mele,

pe

când

în momentul

facerei

acestui

dar, tatăl

seu

se afla încă în viață, bunul primitor al darului nu s'ar socoti
ca
0 persoană interpusă, pentru că moștenitor presumtiv al bunului,

în momentul facerei darului, nu era femeea încă, așa precum
cere
Art, 941, ci tatăl ei. Demol. XXIII. 623. Laurent. XV. 410.
Pand.

Fr. IL. 12524.

Aubry et Rau.

V $ 690, p. 625,

nota

Verge. III, p. 165, nota 17.— Contră. Tonllier D.
903. Pothier. VI. Contrat de mariage. 539. Grenier.
ment de L. 51 şi 201, în fine. Dig. Lib. 50. Tit. 16,
patris nomine avus quoque demonstrari intelligitur.
62 şi 966 din codul Calimach (42, 763 Austriac)

26. Mass6-

III (partea 1)
IV. 687. (Arguunde se dice :
(Vegi şi Art.
care prevăd că

sub numede părinți se înțăleg bunii şi ceilalți suitori.—Dar, dacă

nu esistă în specie o presumţie legală de interpunere de persoane
,
poate să fie o interpunere de fapt, care se va aprecia în
mod suveran de instanțele de fond (Cas. Fr. Dreptul din 1892,
No. 62)
ŞI care va putea să fie dovedită conform dreptului
comun. Laurent.
XV. 410. Demol. XXIII. 623, Vedi și supră, p. 819,
text și nota 1.

PERSOANELE

PRESUPUSE

INTERPUSE.—
ART. 941, 826.

823

fiind vorba, în toate casurile, de a se înfrâna intenţiunea
frauduloasă a dispunătorului, trebue neapărat a se avea în
vedere
momentul când s'a făcut liberalitatea, fie că această liberal
itate
este

un

dar

sau

un

testament, de

unde

resultă că Art. 91]

va, fi

aplicabil numai când soţul testatorului ar fi în acel moment
MOȘ"tenitorul presumtiv al legatarului. !)
Aceste

sunt

ne este presupusă
pretului

de

singurele

a. întinde

la acele anume

casuri în care interpunerea

de persoa-Presumţiunea

de drept şi nici o dată nu este permis inter- pe intorpuaceste

prevădute

presumțiuni

la alte persoane

de

de lege. 2) Odia restringenda.

câtistrictă inter-

pretare,

De fapt, ea putând însă să esiste şi în alte casuri, acei care vor Imterpun
ere

susținea
prin

că unul

0 persoană

din soți a fost indirect gratificat; de cătră celalt

interpusă

vor

trebui,

ca ori ce reclamant, să

de frt.

i

dovedească alegaţiunea lor (Art. 1169), dovada putânduse, după
cum am vădut, face conform dreptului comun, fiind vorba de fraudă
la lege. (Vedi supră, p. 819, text și nota 1 și p. 822, nota 3, în fine.)
Presumţiunea legală de intepunere de persoane edictată de Ast. 941 se

Art. 941

în privinţa liberalităţilor făcute de unul din soți copii- e

lor celuilalt soț născuţi din altă căsătrie sau rudelor a căror

ce- făcute prin

lalt soț ar fi fost moștenitor presumtiv în momentul facerei libe- contractul de

ralităței este aplicabilă nu numai liberalităţilor

căsătoriei, dar

şi acelor

făcute

tul de căsătorie. 2)

unor

atare

făcute

persoane

în timpul Controxersă.

prin contrac-

Inaplicarea regulei donner et retenir ne vaut la donațiunile
făcute viitorilor soți prin contractul de căsătorie și la acele
dintre soți în timpul căsătoriei.
Art. 826. — Disposiţiunile Art. 821, 823, 823, 824 şi 825 î%) nu
se aplică la donaţiunile din cap. VIII (VI) și IX (şi VII) dintr'ace
st
titlu, (Art. 821—825, 932 urm. 936 urm. C. C. Art. 947
€. Fr.)

Donaţiunile sunt în princip irevocabile (Art. 801) şi numai
prin o stranie anomalie Art. 821 declară donaţiunea de bunuri
')

Demol.

ww
—

Il.

3)
*)

XXIII.

12527.

622. Mareadâ. IV. 360.

Petrescu.

IL. p. 265,

266.

Thiry.

Comp.

45. 2. 115.— Contră. Coin-Delisle. Art.
Comp. C. Bordeaux. D. P. 87. 2. 216.

i.

Curtea

356.

Pand.

Fr.

din Caen. D.P.

1100, No. 9,
Veţi și supră,

p.

84.—

Astfel, Art. 941 nu poate servi spre a interpreta și complecta
Art.
812, cu toate că, în ambele texte, este vorba deo liberalitate
făcută unei persoane incapabile, Vedi supră, p. 82, nota 3.

Pand. Fr. IL. 12530. Petrescu. IL. p. 267. Comp. D. P. 66. 2.91.
D. P. 70. 2. 221. Vegi şi C. Lyon. Pand. Chron. VI (anii 1878—
1886.) 2. 49.— Vegi însă Baudry-Lacantinerie. II. 781.

Textul

corespundător francez

825, ci numai

(947)

Ja Art. 821—-824.

nu

face nici o derogare la Art. Deosebire de

Vedi supră, și 750, nota 2 și 237,la codul fran53

cez.

824

CODUL

CIVIL. — CARTEA

III. — TIT. I.—CAP.

VII. — ART.

viitoare revocabilă, în loc de a o declara nulă,
clară codul francez. (Vedi szpră, p. 208.)
Irevocabilitatea este sufletul darului, pentru
presia lui Ricard (vedi sapră, p. 208, nota 4)
de adevărat încât însuși codul Calimach declară
(946 Austriac) că darurile după regulă nu se
care dă un lucru nu poate deci în același timp
să

'şi reserve

facultatea

de

a nw'l

da, căci

826.

după

cum

o de-

a întrebuința esşi lucrul este așa
prin Art. 1272
restoarnă. Acel
să '] reţie nici

donaţiunea

ar

fi nulă,

chiar dacă dăruitorul n'ar face uz de facultalea ce'și a reservat.
(Vedi sapră, p. 208.) Donner et retenir ne vaut este un princip
fundamental în materie de donaţiuni pe care vechiul drept francez la împrumutatde la dreptul germanic. !)
Cu

toate

aceste,

prin

escepţiune

şi din

causa

căsătoriei,

pe

care legiuitorul voeşte s'o înlesnească, vechia maximă: donner et
vetenir ne vaul nu mai este aplicabilă donaţiunilor făcute viito-.
rilor

soți prin

contractul

de căsătorie.

(Art.

932

urm.)

Cât pentru donaţiunile ce soții îşi fac în timpul căsătoriei
(Art. 936 urm.), ele putend fi revocate în mod direct, și espres

de

cătră

dăruitor,

legiuitorul

clausele care ar tinde
sensul Art. 826.
822,

Făcend aplicarea
823 şi 824 nu

nu

avea

la revocarea

nică

lor

o

rațiune

indirectă.

de

a

opri

Acesta

este

acestui princip, Art. 826 declară că Art.
se aplică la donaţiunile făcute de cătră

cei de al treile viitorilor

soți

prin contractul

lor

de

căsătorie

(Art. 932-—935), nică acelor făcute între soți fie prin contractul
de căsătorie, fie în timpul căsătoriei, de unde resultă că dona-

țiunile dintre soţi și acele făcute viitorilor soți sunt valide chiar

când ele ar fi fost făcute sub o condiție potestativă din partea
dărnitorului. 2) (Art. 822, 826.) Tot astfel, asemene liberalităţi
sunt valide chiar dacă ele ar impune soţului donatar obligaţiunea
de a, plăti datorii viitoare şi nedeterminate (Art. 823, 826), sau
dacă dăruitorul "și ar reserva dreptul de a dispune mai târdiu
de obiectele dăruite. 3) (Art. 824, 826.)
Deosehire de
Pe lângă acestea, Art. 826 statornicind că Art. 821 nu este
la codul fr.
aplicabil
la donaţiunile prevădute în capit. VI și VII a titlului
în privinţa,
Art. 821.
de față are aerul de a spune că aceste donaţiuni sunt irevocabile,
ear nu revocabile, după cum sunt acele
821), pe când din Art. 937 resultă din

de bunuri viitoare (Art,
contra că ori ce dona:

țiune făcută între soţi în timpul căsătoriei este revocabilă.

donațiunile

făcute de cei de al treile

viitorilor

soți

prin

1) Anmntz. II. 1841 urm. Vegi și supră, p. 209, text și not. 2.

2)
5)

Numai

con-

Curtea din Iași, sub președ. D-lui G. Liciu. Dreptul din 1884, No,
17. Vedi și supră, p. 211, nota 1, 750 şi 780, 781.
Veţi supră, p. 218, 219, nota 4, 750 și 780, 781,

INAPLICAREA

REGULEI

tractul de căsătorie
nu

mai

poate
de

la codul

cn

933

Art.

826

la donaţiunile prevăgute

NE

VAUT.—ART.

în acest

titlu gratuit

de

Art.

826

nu

sens

că dăruitorul
sale, ci numai

statornicind

Art. 821

mai

p. 223.)
că Art.

826.

bunurile

$ 2.) Prin urmare,

francez,

acest, text. (Vegi supră,
In fine,

ET RETENIR

sunt irevocabile

dispune

cu titlu oneros. (Art.
dificat

DONNER

în capit. VI şi VII

trebuea

825

fiind mosă

vizeze

nu este aplicabil Deosebire de

din titlul de

față, le codul fr.

aceasta însămnează că, în legislația noastră, cu deoseb
ire de ceea,
ce se întâmplă în codul francez, ') stipulaţia reîntoarcere
i bunu-

rilor dăruite la o altă persoană de cât la dăruitor este prin
escepţie permisă în donaţiunile care se fac viitorilor soți
prin
contractul de căsătorie (Art. 932 urm.) şi în donaţiunile dintre

soți

făcute

sătoriei.
1)

fie prin

(Art. 936

contractul

urm.)

de

căsătorie,

fie

in

Vedi supră, p. 237, 750, text nota 1 şi 823, nota 4.

FINELE

VOLUMULUI

cal
Pt aa

1v.

825

timpul

căsă-

Art. 825,

Addenda et Corrigenda
La p. 19, nota 4, în fine, adde: Tribun. Covurlui, sub preşed.
d-lui Gr. Alexandrescu. Dreptul din 1894, No. 16.
La p. 22, la începutul notei 2, adde: Curtea din Bucureşti. Dreptul din 1893, No. 83. Dreptul din 1884, No. (1.
La p. 28, nota 1, rândul al 10-le, ceteşte: tutoris în loc de tuoris.
La p. 55, nota 2, la începutul notei, adde: Trib. Ilfov. Dreptul
din 1892, No. 59.
La p. 56, nota 2, udde: 'Tribun. Ilfov. Dreptul din 1883, No. 86.
La p. 51, la rândul 29, unde se vorbeşte de disposiţiile făcute
în favoarea

sufletului,

La p. 67,
1893. 1. 54.
La p. 68,
în loc de Art.
La p. 11,
temetată.

adde:

(Comp.

Art.

831

din

codul

Italian.)

nota 1, adde: Cas. Fr. D. P. 92. 1. 260. Pand. Period.
la rândul 6, cetește: şi Art. 273 L. instrucției ete,
1. 273,
nota 4, rândul 8, cetește: se întemeiază, în loc de în|

|

La p. 80, nota 1 in fine, adde: Vedi p. 110 text şi notele

2, 3.

La p. 107, la finele rândului 26, unde se dice că donaţiunea
este un act solemn, adde: (Tribun. Roman. Dreptul din 1893, No. 79.)
La p. 118, la finele rândului 28, cetește: (Laurent. XII. 373 în
loe de 383.)
La p. 140, nota 1, în sens că, la noi, nu esistă daruri manuale,
«dde : 'Lribun. laşi, sub preşed. D-lui Fr. Papp. Dreptul din 1894, No. 92.
La aceeași pagină, nota 2, la aurorităţile care admit și la noi
darurile manuale, adde: Petrescu. Donaţiuni. IL. p. 485 urm.
La p. 153, nota 2, adde: Tribun. Brăila şi Cas. Rom. Dreptul
din 1888, No. 1 și Dreptul din 1893, No. 3.
La p. 154, ultima notă petit, ceteşte otelier in loe de atelier.
La p. 162, nota 1, după cuvintele Dreptul din 1884 No. 59, adde:
Cas. Rom. Dreptul din 1892, No. 79.
La p. 1170, nota 3, cetește: Comp. şi Tom. XI în loc de: Comp.
'Pom.

şi XI.

La p. 119, nota 1, unde se vorbeşte de seducţie, adde: Cas. Rom.
şi Tribun. St. Gaudens. Dreptul din 1894, No. 16 şi Curierul judeciar
din acelaşi an, No. 6.
La p. 188, la finele notei 3, cetește Mareadă, No. VII, p. 266,
în loc de No. VIII.
La p. 192, nota 2, rândul 8, cetește: vedi infră, rubrica, în loc
de rubrica.

La p. 192, nota 3, ceteşte: Demolombe. XX. 250, în loc de De-

molombe. XX. 250. I. p. 157—164.
La. p. 209, la finele rândului 26, cetește : kasard în loc de asard.
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La p. 211, la finele notei Î, cdde:-Curtea

1884, No. 17.

din Iaşi. Dreptul din

La p. 212, rândul 8, ceteşte: fasard în loc de asard.
La p. 229, nota 2, unde se arată că preoţii de la ţară întră şi
ei sub denumirea de săteni, dacă sunt cultivatori de pământ, adde:
Contră. Curte din Bucureşti. Dreptul din 1893, No. 37.
La p. 230, la finele notei de la p. 299, adde frasa următoare:
„Când dăruitorul "şi a reservat usufructul asupra lucrului dăruit, re-

întoarcerea acestui usufruct la moartea

sa în patrimoniul donatarului,

nefiind o transmisiune, ci numai o stângere de usufruct, donatarul nu
poate fi supus la nici o taxă de înregistrare, pe câtă vreme legea
timbrului (Art. 47 $ 3) nu supune la această taxă de cât transmite-

rele de usufruct. Cas. Rom. Curierul judeciar din 1893, No. 61.4

mus

La p. 241, nota 1, cetește: text şi nota 1 în loc de notat 1.
La p. 255, la rândul 10, ceteşte: animus oceidendi în loc de ani-

accidendi.

.

La p. 261, nota

şi II. 12059.

1, rândul ultim,

după

Pand.

Fr. 1. 5579, adde:

La p. 303, nota 3 de la p. 302 în fine, ceteşte: Dalloz. Pâriod.
1891. IV. p. 17 urm. în loc de III, p. 17, şi la finele acestei note
adde: Vegi şi infră, la Art. 939, p. 1199, nota 1.
.
La, p. 320, nota 1, în medio, adde: Comp. 'Pribun. Ilfov. Dreptul din 1892, No. 50.
La p. 335, nota 2, în medio, ceteşte: B. Lacantinerie. II. 437,
în loc de 436.
La p. 387, nota 1, rândul 11, ceteşte: tribunatului în loc de tribanalulaă.
La p. 390, rândul 24, ceteşte lex non distinguit în loc de destinguit, ear la rândul 25, ceteşte « înstrăinat în loc de o înstrăinat.
La p. 393, rândul 3, ceteşte: Art. 855, în loc de.885.
La p. 416, nota 1, rândul 8, după D. P. 69. 1. 513, adde:c.
Rouen. Curierul judeciar (1893), No. 79.
La p. 418, nota 1, rendul 10, după D.P. 68. 1. 210, adde: Pand.
Period. 1893. 2. 139 şi 243. Dreptul din 1893, No. 63.
La aceeași pagină și notă, rândul 30, după D. P. 83. 2. 60, adde:

Pand. Pâriod. 1893. 2. 943. 'Trib. Avignon şi Curtea din Nîmes. Dreptul din 1893, No. 63.
o

La p. 489, nota 1, in fine, adde: 'Trib. Ilfov şi Curtea din Bu
curești, Dreptul din 1888, No. 72 şi Dreptul din 1899, No. 75.

La p. 493,

la

finele rendului 18,

Dreptul din 1887, No.

adde:

40.

Curtea

din Bucureşti.

La p. 503, la finele notei 1, adde: Pand. Pâriod. 1892. 2. 49.
„Da p. 503, nota 2, rândul 5, după D. P. 85. 2. 78, adde: Pand.

Period.

1894. 2. 11 urm.

-

La p. 507, nota 2, la fine, adde: Bulet. Cas. Sa 1 (1890) p.288.
La p. 935, rândul 10, cetește: ipotecar în loc de ipotecat.

La p. 539, rândul 22, ceteşte : textul în loc de testul.
La p. 560, la rândul 20, adde: Curtea din Bucureşti. Dreptul
din 1891, No. 96.
La p. 515, nota 2,rândul 5, ceteşte: legatarul, în loc de legatorul.

N
ga p. 585, nota 1, la finele rendului 14, adde: Dreptul din 1891,
No.
61.
.
La p. 638,

veşti: Dreptul din

la finele rândului 22, adde:

1885, No. 55.

Comp. Curtea din Bucu-

|
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La

p. 656,

la finele notei 3, adde:

Curtea

din Rouen.

Curierul

judeciar (1893) No. 19. Vegi şi supră, p. 416.
La p. 660, rândul 5, ceteşte: gravissima inimicitia.
La p. 667, nota 1, rândul 5, după Laurent. XV. 256, adde:
Tribun. Paris. Curierul judeciar (1893), No. 46.
La p. 668, la rendul 29,ceteşte: diferitele specii, în loc de specii.
La p. 677, nota 1, rândul 8, ceteşte: L. 44. Dig. Lib. 30, de
egatis |.
La p. 695, la vendul 93, ceteşte: Această substituție îşi trage,
precum am vedut, origina etc., în loc de această substituției și
La p. 696, nota 1, la finele rândului 18, adde: Contră. Ar. Pascal
şi 'Tribun. Iltov, sub preşed. D-lui Dim. P. Econom. Gazeta 'Tribun.
din 1862, No. 43 şi 44.
La p. 698, rândul 8, cetește: din comerț,in loc de die comerţ.
La p. 1100, nota 1, adde: Cas. Rom. Curierul judeciar (1894) No. 2.
La p. 110, în notă, rândul 10, ceteşte supră, în loc de sugră.
La p. 115, la finele notei 1, adde: Tribun. Buzeu, sub preşed.
d-lui Vlădicescu. Curierul judeciar (1893) No. 38.
La p. 733, nota 2, rândul 2, după Curierul judeciar pe 1894,
No. 2. adde: Dreptul din 1894, No. 8.
La p. 138, rândul 12, cetește: dreptul de a face o substituție
vulgară este o consecință în loc de o cosciință.
La p. 742, rândul 35, ceteşte: şi a nudei proprietăţi, în loc de
a nudei proprietăței.
La p. 1744, nota Î, in fine, adde: vedi înfră, p. 181, nota 2.
La p. 747, nota 3, în fine, adde: vedi înfră, p. 161.
La p. 160, nota 2 in fine, adde: p. 182.
La p. 784, rendul 3, «dde: vedi înfră, p. 192.
La

p. 806,

la rândul 8, ceteşte:

fiind

o

parte

egală

cu

acea

a

copilulului în loc de: o parte egală a copilului.
La p. 819, nota 1, rendul 2, ceteşte: Dol et fraude, în loe de
Dol et fraude.
La p. 841, la începutul ultimului rând, ceteşte: acele, în loc de acte.
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TITLUL

II.

Despre donaţiuni între vii şi despre testamente. (Art. 800—941.)
Despre natura dreptului de a dispune cu titlu gratuit
CAPITOLUL
Disposiţiuni

generale.— Modurile

gratuit. (Art. 800.)
Despre

donaţiunile

.
cu

.

Pagina
2

1.

de disposiţiune

eu titlu

.

3

pricină

de moarte

(Art. 800.)
,
:
Definițiunea, donaţinnei. (Art. 801.)
,
Definiţiunea. testamentului.- (Art. 802.)
CAPITOLUL

(mortis

causa).

,
,

,
,
.

,

81
„ll
„11—18

II.

Despre capacitatea, de a dispune sau de a primi prin donaţiune între vii sau prin testament.
.
.
„14
Despre incapacitatea absolută de a dispune .
15
Despre persoanele absolut incapabile de a dispune atât
prin donaţiune cât şi prin testament.
15
Despre acei care nu se bucură de întregimea minţei lor.

(Art. 901
naturală
Despre
Despre
de drept.
Despre

din codul francez eliminat la -noi.—-Incapacitate
sau de fapt.)
,
„15—25
acei interdiși. —Tneapacitate de drept;
25—91
minorii mai mici de 16 ani.—Altă incapacitate
(Art. 806, 1281.)
.
,
217-—30
persoanele

capabile

de a testa şi incapabile

de a

dărui.
.
Despre minorii care au îndeplinit vârsta de 16 ani. (Art. 807.)
Despre

majorii

puşi

sub

un

consiliu

judeciar

pentru

30
30—34

slă-

băciune de minte sau prodigalitate. (Art. 445, 458),
„84—35
Despre femeile măritate. (Art. 199, 208)
.
„B5—31
Despre faliți. (Art. 720 Cod. Com. din 1887.)
.
„91—388
Despre acei condamnaţi la munca silnică sau reclusiune.
(Interdicţie legală.) (Art. 13, 16 Cod. penal.).
38-—39
Despre persoanele capabile de a dărui şi incapabile de
a testa. (Art. 806, 1931.)
,
39
Despre

care

alte incapacităţi

care

astăzi nu mai au fiinţă.

esistau

,

îni dreptul

,

,

vechii şi

.

„40—41
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Despre câte-va incapacităţi din dreptul Roman.
„4
Despre incapacitatea de a primi prin donaţiune între vii

sau

testament.

.

.

.

.

.

41

Imcapacităţi absolute.
.
.
.
.
„42
Despre persoanele care nu au o esistenţă fisică. (Art. 808.)
49—44
Despre persoanele care nu au o esistență civilă. (Art.
811, 817.) .
.
.
.
.
.
.
.
.45—50
Despre caracterul nulităţei disposiţiilor cu titlu gratuit
făcute

în folosul

unei

persoane

morale

neautorisate.— Con-

secințile acestei nulităţi.
.
.
.
,
,
„D1—52
Despre incapacitatea străinilor de a dobândi imobile rurale. (Art. 1 $ 5 Constit. revisuită la 1879.) .
.
32—53
Despre persoanele necerte.
PA
.
,
„d3—58
Despre facultatea de a alege legatarul sau legatul lăsat
unui al treile.
.
.
.
.
.
59—60
Incapacităţi relative.
.
.
.
.
.
„60
Despre incapacitatea minorului sau fostului minor de a
dispune în folosul epitropului sau fostului seu epitrop.
(Art. 809.)
.
.
,
,
,
.
.
„60—66
Despre incapacitatea medicilor, ofiţerilor de sănătate,
spiţerilor şi a preuţilor. (Art. 810.)
.
.
66—"12
Escepţiuni admise de Art. 810. .
.
.
„12
Prima escepțiune.— Disposiţii remuneratorii cu titlu particular.
,
,
.
.
.
AR
78
A doua escepțiune.— Disposiţii universale făcute în fa-

voarea rudelor. (Controversă.)

E

N

.

.

a

.

.

,

„18—19

T4—T16

A treia escepţiune.— Disposiţiuni făcute în favoarea
soţului.
.
.
,
.
.
.
.
„16
Despre incapacitatea ofiţerilor de bastiment. (Art. 883.)
171—18
Despre Art. 908 din codul francez privitor la copiii naturali.— Incapacitate inesistentă în legislaţia. noastră.
18
Saneţiunea incapacităţilor de a dispune şi de a primi

stabilite de lege. (Art. 812.)

Donaţiuni deghisate sau ascunse sub forma unui contract
cu titlu oneros
,
.
.
.
,
.
„19—80
Liberalităţi făcute prin persoane interpuse.— Interpunere
de fapt.
.
,
,
,
,
,
,
,
„80—82
Despre

interpunerea

de persoane

care

rezultă

din

sumţiuni legale. (Art. 812 ş 9.)
.
.
Incapacităţile la care Art. 812 este aplicabil.
Despre acțiunea în nulitate pentru fraudă la lege.

Despre
a dispune
Despre
naţiune.
Despre

pre-

82—84
84—81
97—88

momentul în care trebue să esiste capacitatea de
şi de a primi.
,
,
,
.
,
„89
capacitatea de a dispune şi de a primi prin do.
,
,
.
,
,
.
„89—91
capacitatea de a dispune şi de a primi prin tes-

tament.
.
.
,
,
,
,
.
„92—93
Despre efectul condițiunilor imposibile, imorale şi ilicite
asupra donaţiunilor şi a testamentelor. (Art. 900 din
francez eliminat de legiuitorul nostru.) (Art. 1008.) codul
93—106
Despre

CAPITOLUL
donaţiuni între vii.

III.

106
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Despre forma și efectele donaţiunilor întae vii.— Forma
donaţiunilor între vii. (Art. 813, 1168.) .
,
Despre

formalităţile

Despre

acceptaţiunea' donaţiunilor.

speciale

la care

țiunile mobiliare. (Art. 827.)
Despre acceptarea
.
401, 815.).
Despre

.

.

(Art. 199, 201.).

acceptarea

Despre

acceptarea

114—120

814.)

unei femei măritate.

făcută

unui

surdo- mut.

donaţiunei făcută unei persoane morale.

(Art. 817.)
Despre efectele acceptaţiunei. — Efectele acceptaţiunei ve.
gulate.
Efectele acceptaţiuneă neregulate. — Nulitatea aceepta-

țiunei.

Casurile în care acceptarea
pabil

donaţiunei făcută unui

este nulă.

inea-

Consecinţile lipsei de acceptaţiune. (At. 820.)
Despre notificarea acceptaţiunei. (Art. 814, în fine.)
Despre

escepţiunile

admise

la principiul

.
644,

naţiunilor. — Donaţiuni indirecte.
Despre darurile manuale. (Art.
1642, 1909 c. c.)

solemnităței

do-

151, 758, 179 „972,

Despre donaţiunile deghisate sau ascunse sub aparenţa
.
unui contract cu titlu oneros.
Condițiuni necesare pentru validitatea dar ur ilor deghisate.

Condiţiuni de formă.
Condițiunile velative la natura contr actuală a donaţiunei
deghisate

ghisate.
Despre
sub

la

fond

de

Regulele

donaţiunile

care sunt supe

de-

dovedirea simulaţiunei sau a ascunderei donaţiunei
unui

aparenţa

contract

cu titlu

nu

Despre liberalităţile care

oneros.

sunt

donaţiuni.— Alte es-

cepțiuni la principiul solemnităţei donaţiunilor.
Donaţiuni remuneratorii sau resplătitoare

Donaţiuni

oneroase sau însărcinătoare.

Donaţinni mutuale sau
Pacte sau aranjamente

reciproci.
de familie.

Liberalităţi făcute pentru achitarea
datorii naturale.
Despre
străini

în

Despre

donaţianile

făcute

de Români

unei

obligaţiuni sau

îi străinătate şi de;

România.

efectul donaţiunilor între” vii.— Efectele

nilor între părţi.
Transferarea proprietăţei

Obligaţiunile

.

donaţiu-

Ă

dăruitorului și a donatarului

Despre garanţia

rului. (Art, 828.)

,
.

pentru

„190—198

123—125

făcută

donaţiunei

.

(Art. 816.)

.
(Art.

106—114

supuse dona-

tăcută minorilor sau interdişilor. (4 Art.

acceptat ea donaţiunei

Despre

sunt

evicţiune. —Obligaţiunea

dă uito-

195—196
196—198
198
128—129

199
199—131
131—133
. 134—136
136—138
138—160
160—164
164»
165—166
166—167
167-—168
169—171
171
171—173
173—1"15
175—176
176
176—1'79
179-—181
181
181—182
182
183—186
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Plata

186-—190
treile,
190
„190
191—193
transcrierea
193

datoriilor. — Obligaţiunea donatarului.

Efectele donaţiunilor în privinţa celor de al
Mobile corporale şi incorporale sau creanţe.

Imobile. — 'Transcripţiune. (Art. 818).
Persoanele care pot și care trebue să ceară
donațiunei.
Persoanele care pot cere transcrierea fără a fi silite la
aceasta. (Art. 940 din codul fr. eliminat la noi.)
Persoanele care au îndatorirea de a cere transcrierea
donaţiunei. (Art. 820.)
Persoanele care pot opune și care nu pot opune donatarului sau representanților sei lipsa transeripțiunei. (Art. 819.)
Persoanele care pot opune lipsa de transcriere,
Persoanele care nu pot opune lipsa de transcriere. (Art.

819 partea finală.)
Despre

finele

de nepr îmire oposabile persoanelor care pot

să opue lipsa de transcriere.
Despre irevocabilitatea donaţiunilor între vii. ( Art. 801.)
Aplicaţiunea

principiului

ivevocabilităţei

a donaţiunilor

între

vii.

.

Despre donaţiunea bunurilor viitoare. (Art. 821.) -

Despre donaţiunile cu reservă de usufruet. (Art, 949, 950
din codul fi. eliminate la noi.)
Despre reîntoarcerea sau reversiunea, conv enţională a bunurilor dăruite. (Art. 825.)
Efectele dreptului de reîntoarcere. (Art. 959 din codul
francez eliminat la noi.)
Despre acţiunea în anulare a donaţiunilor. (Art, 1900.)

SECȚIUNEA

so5pațiunile supuse revocărei pentru ingratitudine.
.
5.
ao
Spre acțiunea în evocare pentru ingratitudine,

gali meiul
:
Ş

.

Persoanele

acţiunei

cere revocarea

care

Ă

(4 Art,

(Art.

Ă

în revocare pentru ingratitudine. (Ast.

pot cere

pentru

şi în

contra

ingratitudine.

209—915
215-919
219—999
299-993
298-929
229—931
231937
237941

241—242

II.

Despre casurile în care donaţiunea se poate revoca.
(Art. 829) .
.
Revocarea pentru neîndeplinirea sarcinelon sau obligaţiunilor impuse donatarului. (Art. 830, 832.)
„Revocar ea pentru ingratitudine sau lipsă de recunoştinţă
xeneralităţi.
o. ante care constituese ingratitudinea donatar ului. (Art.

Pie

203-—2077
20'7—208
208—209

donațiunilor. —

Despre donaţiunile făcute sub o condiţiune potestativă din
partea dăruitorului.— Nulitate. (Art. 822.)
Despre donaţiunile făcute cu sarcina pentru donatar de
a plăti datoriile dăruitorului. (Art. 823.)
Despre donațiunile făcute sub reserva de a dispune.
(Art. 824.)
,
Despre clausele compatibile CAL caracterul de irevocabilitate

193—194
195-—200
200
200-—203

(Art.

cărora

se

833 ş 2)

poate

249-944
244-280
250-—952
253-259
259-—262
262
269—265
265

335
Persoanele care pot cere revocarea pentru ingratitudine.
Persoanele în contra cărora revocarea donaţiunei poate
fi cerută pentru ingratitudine.
.
.
.
.
Efectele revocaţiunei pentru causă de îngratitudine. (Art,
934.)
.
,
Pa
.
N
.
.
Efectele revocărei în privința celor de al treile. (Art.
934 $1)..
,
.
„
Efectele revocărei între părți. (Art. 834 $ 2)
„
Revocarea pentru naştere de copii în urma donațiunei .
Condiţiunile la care este supusă revocarea donaţiunei
pentru naștere de copii. (Art. 936, 837.)
,
.
„
Donaţiunile

(Art.

836.)

Donaţiunile

care

.
care

sunt revocabile

,
prin

pentru

.

.

escepţiune

268969

269
269—279
919—9216
976—917
.
911—983

naștere de copii.

,
nu

„Pagina
265—268

,

sunt

.

„ 983-—985

revocabile pen-

tru naștere de copii. (Art. 836.)
.
.
.
Modul cum se îndeplinește revoearea pentru naştere de
copii. (Art. 836.)
,
.
,
,
.
,
„
Consecinţile revocărei de drept. (Art. 838 $ 1, 839.)
.
Efectele revocaţiunei între părţile contractante.
Restituirea fructelor. (Art. 838 $ 2.) .
„
Efectele revocaţiunei în privinţa celor de al treile. (Art.
963 din codul francez eliminat de legiuitorul nostru.)
Despre prescrierea acţiunei care isvoreşte din revocarea
donaţiunei pentru naștere de copii. (Art. 840.)

299-—294

CAPITOLUL IV.
Despre partea disponibilă a bunurilor și despre reducțiune. — Consideraţiuni generale şi istorice asupra reserve.

295—301

SECȚIUNEA
Despre

partea

care

au drept la o reservă.
,
,
,
„
Reserva descendenților. (Art. 841, 842.)
„
Reserva ascendenţilor. (Art. 843.)
..
,
,
„
Condiţiunile cerute pentru ca descendenții și ascendenţii
să aibă drept la reservă.
,
,
.
,
„
SECŢIUNEA II.
Despre reducţiunea donaţiunilor şi a legatelor.
Formațiunea masei asupra căreia urmează a se
câtimea părței disponibile şi a. reservei. (Art. 849.)
Despre bunurile esistente în moştenire la moartea
torului sau testatorului.
,
.
.
Preţeluirea bunurilor ce dăruitorul sau testatorul

pus prin daruri între vii.

.
dăruitorul

,

291—292

1.

disponibilăa bunurilor.— Persoanele

în momentul morţei sale.
„ Despre bunurile de care

285-—986
286—987
287-998
288—289
989—291

,
sau

.

,

312—316

. 316

calcula

316—317

dărui-

.
„ 3117—391
a lăsat;

,
,
„
testatorul a dis-

Preţeluirea, bunurilor dăruite prin acte între vii.

801—303
803—808
808—812

|

Despre scăderea, sau deducerea datoriilor defunctului.
Despre imputaţiunea liberalităţilor.
.
.
.
Liberalităţile imputabile asupra. părţei disponibile.
Despre casul prevădut de Art, 845. (Art. 845.)

391—3893

„. 923—333

„3833—3836

. 336—34]
. 941
BA
„ 842—343

Pagina

Presumţiunea de liberalitate statornicită
Efectele presumțiunei
Despre

mijloacele

de Art. 845.

. 343-—350

stabilită de Art. 845.

ce părţile

pot

350—351

să întrebuinţeze

pentru

a se sustrage de la presumţiunea de liberalitate statornicită de Art. 845.
.
,
.
.
E
.
. 351—354
Liberalităţile imputabile asupra reservei.
.
.
. 954—855
Despre acțiunea în reducţiune. (Art. 847, 1641.) .
„855
Natura acțiunei în reducţiune.
.
.
.
„ 955—3b8
Persoanele care pot esercita acţiunea în reducţiune. (Art.
848.)
,
,
.
,
.
.
.
.
. 858—361
Despre liberalităţile supuse reduceţiunei. (Art. 847.)
„.361—365
Condiţiunile cerute pentru ca reducţiunea să poată avea
loc. (Art. 847.) .
.
,
.
.
.
„ 865—367
Despre casul prevădut de Art. 844. (Art. 844.)
.-86'1—373
Despre finele de neprimire oposabile acţiunei în reducțiune.
.
.
.
.
.
.
.
.
„313—3'15
Despre

modurile

prin

care

se poate

recunoaşte

dacă par-

tea disponibilă a fost sau nu întrecută .
,
„1
815—316
Despre ordinea în care trebue să se reducă liberalitățile
defunctului.
.
,
PI
.
,
. 816
Casul întâi.— Defunctul a făcut numai daruri între vii.
(Art. 850 32)
.
,
.
AR
.
,
„ 316—3'179
Casul al doile.— Defunctul a făcut numai legate. (Art.
852, 853.)
,
.
.
.
.
.
„2.
880—B884
Casul al treile.— Defunctul a făcut în acelaşi timp și donaţiuni şi legate. (Art. 850 $1.) .
,
,
.
„984
Modul cum se operează reducţiunea. — Acţiune intentată

contra donatarului. (Art. 851, 710.)
,
,
„ 884—389
Acţiune intentată contra celor de al treile. (Art. 855.) 389—39
Despre

efectele reducţiunei.— Efectele

vinţa folosinţei. (Art. 854.)

.

.

.

redueţiunei în pri-

.

..

.

,

„ 392—394

Efectele reducţiunei în privinţa indemnităţilor ce donatarul ar putea să datorească sau la care el ar putea să
aibă drept.
,
,
,
,
,
,
„ 894—396
Efectele reducţiunei în privinţa proprietăţei.
„+ 896—3897
Despre asemănarea și deosebirea ce esistă între reduc-

țiune și raport.

Despre disposiţiunile
nerale şi istorice.

.

,

.

CAPITOLUL v.
testamentare.— Consideraţiuni
,
.
AR
,

„. 391—399

ge„..899—400

SECŢIUNEA
|.
Regule generale pentru forma testamentului,-— Capacita.
tea de a dispune prin testament. (Art. 856.)
,
„400—401
Proibiţiunea testamentelor mutuale sau conjunctive. (Art,
857, 938) .
,
.
.
E
,
ȘI
.
„401 —404
Legile după care se regulează formele testamentului.
. 404-405
Despre regulele speciale ale diferitelor specii de testa|
mente.— 'Testamente ordinare. (Art. 858.)
,
„. 405—4ii
Despre casul în care testamentul a fost distrus sau perdut.
412—413 .
Despre testamentul olograf. (Art, 859.)
,
„413—415
Despre scrierea testamentului olograf.
„ 415—419

837
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Despre subserierea. testamentului olograf.
„ 420—492
Despre datarea testamentului olograf.
,
. 422—430
Puterea probatorie a testamentului olograf. .
,
„ 431—484
Despre testamentul autentic. (Art. 860—863, 367. Art.
33 L, p. aut. actelor din 1886, modif. prin L. 1 ianuar 1887.)
434—444
Puterea probatorie a testamentului autentic. (Art. II
urm.)
,
,
.
A
.
N
,
„444—446
Despre testamentul mistic sau secret, (Art. 864.)
„ 446—454
Persoanele care pot face un testament. mistic. (Ant. 865.) . 454—456
Formalităţile testamentului mistic când testatorul nu
poate să vorbească. (Art. 866.)
.
.
.
„ 456—451
Puterea

probatorie

a testamentului

mistic.

.

|

Mesurile ce trebue să se iea înainte de a se esecuta un
testament, olograf sau mistic. (Art. 892 C. C. At. 664 Pr. Civ.)

„458

458—461

SECŢIUNEA II.
Despre regulele speciale asupra formelor câtor-va testamente.— 'Testamente -privilegiate .
.
.
461
Testamentul militarilor. (Art. 868—871.)
.
„ 461—465
Testamentele

făcute

în timp

de

ciumă

sau

lipicioasă. (Art. 872, 873.) .
“
„o:
Testamentele maritime. (Art. 874—882)
Formele

maritim.

şi condiţiunile

(Art. 874,

de

validitate

875, 880—882.)

,

ale

de altă boală

.

. 465—466
„ 406-—468

.

testamentului

,

.

„469—410

,

,

. 4T70—411

Mesurile prescrise pentru a asigura conservarea testamen-

tului maritim.

Disposiţiuni

(Art. 876—879.)
comune

.

,

la cele trei specii de testamente pri-

vilegiate. (Art. 884.)
,
.
,
,
,
. 411—4179
Sancţiunea regulelor privitoare la forma testamentelor.
(Art. 886.)
.
,
,
,
,
,
,
„ 412—416
Despre confirmarea testamentului. (Art. 1167, 1168.)
. 476—480
SECȚIUNEA III.
Despre instituțiunea de moştenitori şi. despre legate în .
genere.
,
,
,
,
,
,
,
„ 480.—A483
Condiţiunile cerute pentiu esistența unui legat.
„484-485

Arătarea legatarului.

A

Determinarea lucrului legat.
Despre interpretarea, testamentelor.
o
Despre Art. 1023 din codul francez eliminat
torul nostrn. (Legatum debiti.)
,
Despre acceptarea şi lepădarea legatelor.
Despre acceptarea legatelor.
Despre lepădarea legatelor.
,
Impărțirea legatelor. (Art. 987.)

„485—489

de

legiui-

„ 489—490
„490—496
„. 496—499
„499
„ 499—502
„. 502—504
. 505

SECŢIUNEA IV.
Despre legatul universal.— Noţiunile acestui legat şi caracterile lui. (Art. 888.)
,
Punerea în

posesiune

(Art. 889, 891.)
Casul când testatorul
(Art. 889.)
.

a bunurilor

,

cuprinse

în testament,

.
.
.
,
a lăsat moștenitori reservatari,
i.
„ 512—516

!

838
ma lăsat

Casul când testatorul

Pagina
reservatari.

|
moştenitori

,
.
.
,
.
,
.
fructelor bunurilor legate.: (Art. 890.)
.
,
datoriilor. (Art. 893, 897.)

(Art. 891.)
Dobândirea,

- Plata

SECȚIUNEA

-.

„516—590
890—B93
„5293—528

Y.

Despre legatele unei fracțiuni de moștenire (cu titlu universal.) Noţiunile acestui legat și “caracterele lui. (Art.
529—530
.
.
.
.
,
.
.
894.)
B3l
„
,
.
universal
titlu
cu
Despre efectele legatului
Punerea în posesiune a bunurilor cuprinse în testament.
„ 5381—534
.
.
.
.
.
,
.
(Art. 895.)
. D384
898.)
(Art.
legate.
r
bunurilo
fructelor
Dobândirea,
„D34—0536
,
.
,
,
Plata datoriilor. (Art. 896.)
6
Contribuirea la datorii.— Raporturile legatarilor şi moș31
„536—5
.
.
,
.
775.)
(Art.
ei.
dintre
or
tenitoril
531-542
O.
902.)
(Art.
Despre plata legatelor particulare.
„ 543—544
Despre modul plăţei legatelor. .
SECŢIUNEA VI.
Despre legatele singulare.— Noţiunile acestui legat şi ca„544—546
.
.
,
.
racterele lui. (Art. 894 $ 2.)
47
„546—5
.
,
.
legate.
fi
Despre obiectele care pot
(Art.
(species.)
nat
determi
şi
cert
corp
unui
legatul
Despre
„ 547—555
.
,
,
.
,
.
.
903, 904.)
i
dreptulu
supus
sau
ipotecat
imobil
Despre legatul unui
„B55—558
.
,
,
.
.
de usufruct. (Art. 905.)

Despre legatul Imerului altuia. (Art. 906, 907.)
Legatul unui lucru sau unei părți indivise.

.

.

„558—504
„564—569

Despre
Despre
Despre

„505
.
legatul unei datorii. (Legatum debit.)
565—B61
.
is.)
libevation
m
(Legatu
une.
legatul de liberaţi
legatul unui fapt (in faciendo, aut în non faciendo.) 56'7—568

Despre

legatul

908.)

.

,

unor

.

lucruri

nedeterminate

,

.

i

Despre efectele legatului singular.
Efectele în privința punerei în posesiune

(genus.) (Art.

,

.

,
.
şi a dobândirei

68371

„ 568—9
„Ti
1

„ BT1—B12
,
,
.
..
fructelor. (Art. 899 $ 2. 900)
Dobândirea fructelor bunurilor legate. (Art. 899 $ 2, 900.) 512—01 4
„BTA
.
Plata datoriilor. (Art. 775, parte finală, 909.)
BI
.
.
.
.
.
Modalităţile legatelor.
Despre

legatul cu termen.

(Art.

926.)

Pa

„511—582

„582—588
,
.
Despre legatul condiţional. (Ari. 925.)
589.
„588
.
Despre legatul cu sarcină (sub modo).
93
„75805
,
.
.
legate.
de
Despre diversele specii
5
.
genere.
în
legatele
e
la.toat
comune
regulele
Despre
Cheltuelele relative la punerea în posesiune. (A rt. 901.) 593—5%
"Pransmisiunea, proprietăţei lucrului legat. (Art. 899 $ 1.)

Despre acţiunile care aparţin legatarilor.

595—591

„D97

. 97390
Despre acţiunea personală. „5
>
.
vindicatio).
Despre acţiunea reală (re;
„D98—602
,
Despre acţiunea ipotecară. (Art. 902 $ 2.) .
Despre transcrierea legatelor. (Art. 722 Pr. Civ. 1801 C. C.) 603-—606

C.C.)
Despre raportul legatelor. (Art. 751, 752, 1754, 756, 846

606—601

839
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SECȚIUNEA VII.
Despre esecutorii testamentari. (Art. 910.).
Persoanele

care

pot

fi

rânduite

esecutori

607—611
testamentari.

(Art. 913—915.)
Despre

611—614

sezina

ce testatorul

poate să confere esecutorului

testamentar. (Art. 911, 912.)
,
Atribuţiile esecutorilor testamentari. (Ant. 916, 918,919)
Mesuri conservatorii. (Art. 916 $1
şi 2.)
Mâsuri de esecutare. (Art. 916 $ 3 și 4)
Vânqarea mobilelor şi plata legatelor. (Art. 916 $ 3.)
Plata datoriilor.
Socoteala. gestiunei esecutorului testamentar. (Art. 916
ultim, 919.)
.
Despre modul de acţiune al esecutorilor testamentazi și
responsabilitatea lor. (Art. 918.).
,
Incetarea funcţiunei esecutorului testamentar. (Art, 917.)
SECŢIUNEA
Despre revocaţiunea şi cadncitatea
Despre revocarea testamentelor.
Revocarea din partea testatorului.
Despre

revocarea

Despre

casul prevăzut

țiunei

când

espresă.

testamentul

VIII.
testamentelor.

(Art.

920.)

Art.

992. — Efectele

de

posterior

nu

revocarea

Faptele

prin care

638—649

poate

fi esecutat

din

tacită (factis.)

testatorul

a

revocarea

prin

manifestat

încetarea

Revocarea,

testamentului

Revocarea

655—659
causei

care

a

motivat

659—660
836
„660—661
662

pentru neîndeplinir ea de sarcini.

,

662-—663

testamentului pentru nedemnitatea

legatarului.

(Art. 831 $ 1 şi 2, 930.)
Revocarea testamentului pentru ingratitudinea legatavului. (Art. 931.)
Efectele revocațiunei pentru ingratitudinea sau nedemnitatea, legatarului. (Art. 834, 930.)
.
Despre nulitatea şi caducitatea legatelor. — Nulitatea legatelor. (Art. 803, 806 urm. 886, 907.) .
Caducitatea Jegatelor. (Art. 994-—928))
Cause de caducitate relative la persoana legatarului.
Moartea legatarului înaintea. testatorului. (Ast. 924.)
Incapacitatea

legatarului

gatul. (Art. 928.)

6460—649
649—655

implicit inten-

legatul.
Despre revocarea pentr a survenirea de copii (Art,
urm.)
,
,
Revocarea judecătorească. (Art. 930, 931.) (Art. 830, 832, 930.)..

649—644
644—046
646

de a revoca testamentul seu.

Despre

631—634
634—636

revoca-

Testament posterior incompatibil cu acel precedent. (At.
921.)
.
,
,
Instrăinarea, lucrului legat. (Art. 993.)
,
ţiunea

629—631

636
„036
„830—638

causa incapacităţei sau lepădărei legatarului. (ant. 922.)
Despre retractarea revocaţiunei.
,
Despre

614—619
619
620-—622
092—694
694—621
62'1—628

sau

refusul

seu

de a primi

.

le-

663—666
606—668
668
009
669
009
6170—6172

„ 6'12—613
54

840
agina
poteztele nulităței,
Principii generale.
Escepţiuni

929.)
Despre

sau

şi caducităței “Legatelor. —
.
.
,

creşterei, adăopirei sau sporirei între co-

mai

bine

substituţii

dis, "despre

şi

dreptul

fideicomise. —

nescăderei.

Condiţiile cerute pentru

ca

(Art.

Noţiuni generale

istorice.
Despre substituţiile fideicomisare. (Art. 803.)
Noţiuni generale asupra acestor substituţiuni. —
care le au făcut să fie oprite.

substituţia

esiste.

682—690

și

.

.

690—695
695

Motivele

fideicomisară să

695—699
699
100—'106
701
107—713

.

Prima condiţie. - Indoită liber alitate
A doua condiţie.— Tractus temporis.
A treia condiţie.— Ordo successivus.
A

678—681
681—682

la, principiile de mai Sus

Despre dreptul
legatari,

revocărei

.

patra condiţie. — Obligaţia instituitului
a remite bunurile substituitului,

de

a păstra şi
.

113—'192
Interpretarea substituţiilor.
.
.
.
. 129—'126
Efectele oprirei substituţiunilor fideicomisare şi dovedirea lor.
126—'130
Persoanele care pot ataca o disposiţie pentru causă de
substituțiune fideicomisară şi care se folosese de această
nulitate
130— 135
de

Despre

natura

statutului

substituțiilor

.

oprite.

(Drept

in-

ternaţional.)
.
.
.
Despre substituţiile vulgare. (Art. 804.)
.
Despre disposiţia usufructului şi a nudei propr ietâţi. (Art.
5.)
,
,
.
,
,
,
,
.
Capitolul 1Y

136—"131
131—141

141—'743

(ear nu

VIII, după cum din eroare se prevede
in ediţia oficială.)
Despre donaţiunile făcute soţilor (sau mai bine dis, viitorilor soţi prin contractul de maritagiii.)
144—'146
Despre donaţiunile de bunuri presente. (At. 939)
146—"151
Despre donaţiunile
tractuale. (Art. 933.)

de

bunuri
.

viitoare

sau

instituţii
,

con-

Caracterele instituţii contr actuale.
Bunurile care pot î cuprinse într'o instituţie contractuală
și plata datoriilor
Persoanele care

dăruitorului,
pot face o instituţie

contractuală.

Persoanele în folosul cărora instituția contractuală poate
să fie făcută,
Sancţiunea

condiţiunilor

cerute “pentru

validitatea

insti-

151—153

153—1755
155—'159
159—"161
161

tuții contractuale.
.
162—763
Despre efectele instituții contractuale. (Art, "933 ş 2 .)
163—"164
Efectele instituţii contractuale în privința dispun&torului. 164—'166
Hfectele instituții contractuale în privinţa instituitului
sau soțului donatar.
.
.
166
Etecte în timpul vieţei dăruitorului.
1166—'168
Hfecte în urma morței dăruitorului.
168—1771

841
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Despre caducitatea şi revocarea instituţiilor contractuale.
,
Caducitatea instituţii contractuale.
.
.
.
e.
contractual
instituţii
Revocarea
Despre donația cumulativă de bunuri presente și viitoare.
.
.
.
.
.
.
(Art. 934, 935.)
Despre dreptul de opţiune a soţului donatar și despre
„
„condiţiile preserise pentru eserciţiul acestui drept.
.
.
.
Efectele donaţiunei cumulative.
Despre donaţiunile făcute sub o condiţie potestativă din
partea dăruitorului. (Art. 822, 823, 824, 826.)
Capitolul VII (car nu LX, după cum din eroare se
în ediţia oficiali.)
Despre disposiţiunile dintre soţi făcute sau în contractul
.
.
de maritaigi, sau în timpul maritagiului.
Despre donaţiunile făcute între viitorii soţi prin contractul de căsătorie (adecă înaintea căsătoriei.) (Art. 936.)

Despre
Despre
Despre
lor. (Art.
Despre

donaţiunile făcute între soți în timpul căsătoriei.
vânqările și schimburile între soţi. (Antipricon.)
efectul donaţiunilor între soţă și revocabilitatea
,
,
,
,
,
937.)
partea

disponibilă

Casul în care soţul
în care

soţul

între soți.

.

,

.

dăruitor n'a lăsat nici un descendent.
lăsat

dăvuitor na

descendenți

din

Ti
TI1—T12
712—113
113—T15
'715—119
1'19—'180
180—"781

prevede

181
181—'184
184—'188
188—'189

,

189—'797
197—'198
798—'99

o

799 —800
căsătorie anterioară, ci numai din căsătoria actuală.
dinta”o
i
descendenț
lăsat
a
dăruitor
Casul în care soțul
. 9800—8i1
,
.
.
căsătorie anterioară. (Art. 939.)
841
Art.
de
prevădută
ă
disponibil
Concursul între partea
811—812 :
,
.
.
urm. şi acea prevădută de Art. 99.
812—818
941.)
940,
(Art.
.
Sancţiunea disposiţiunei precedente
Casul

- Despre liberalităţile tăcute prin persoane interpuse.—Per-

+

&

Pe

kba

, 818—823
.
.
soane presupuse înterpuse. (Art. 941.)
donaţiula
vaut
ne
retenir
et
donne»
Inaplicarea regulei
nile făcute viitorilor soţi prin contractul de căsătorie și la
923—825
acte dintre soţi în timpul căsătoriei. (Art. 826.).

TABLA

NUMERICA

A ARTICOLELOR,

esplicate

VOLUMUL
Art.
„35 urm.
.
+ 125

125 urm.
urm.

208
407

.
,

„35
„123

urm.
urm,

445
458

”

„Să

urm.

751

152

606

„385

536

urm.

801

„1—11,

80.

803
804
805

s00

și

5T4+urm.

și Tom.IILp. 554 nota 1.
,

806

um.

pom. III p. 547

800

807

"|

”

.

.

,

|

37

151,

208

„11—13,501

|
,
|

„695—737,669
„.137—T741,671
,
141—743

.

„217—30,39,669
”

SIT.

„66—T7
„45 urm,

.
,

„18
„106

. 120-—123, 134
,
,
„123
,
.
. 196

urm,
urm.
urm.
urm,
urm.:

45 urm. 198

.

. 191

urm.

19
. 200 urm. 203 urm.
820. 131—133,195—200

-

710

314
815
816

,
.

818

772

754)
756

.
.

312
813.

|
-

138

Pag.

810
Sil

|

758

IV-le.

art.

199
201

115

AL

Pag.

sn

în

821

urm,

.

209—215,780,781

823.
824
.

915-—219,780,781
219 urm. 780,781

825

.

826

.

.

.

. 231 urm.

211,218,219,

223,237,180,781,823

827.

.

„ 114—120

828

.

,

„183—186

829

.

,

„942

330.

831
832
833

834

„30 urm.

835.

"

357]

co _ig

„223

822

urm.

„244,662

. 253—259,663 urm.
, 944 urm. 262,662
. 262 urm. 265 urm.

.

„269—216

„259-—262

„211—286,660

urm.

844
Art,

Pag.
D877
251

538
59]

840

,

,

Art

urm

876

„292—994

S41|

377

878!

.303—308

343
S44

,
,

845

346.

„308
„367

Pag

874
875

,

| 879]

urm.
wm.

581
882

„342—354

883

606 și TPom. III. 520 |! ss4
urm.

Ste

522

|

88

. 355—358,361—367

348
849

,
,

„358-—361
„ 316—341

,

.461—4i1

.

„o

T—T8

+7 LA4T2

.42 3, nota l, 436 şi
rrom. I, partea Ţ, p. 103
urm.

536
387

„a
E
,

+2

urm,
,

669
„505

850

,

,

„370—3/79

851
a 2

.

888

.

. 384—389

589
390

.
,

.
,

512 urm,
„520-—523

591
392
593

,
,
,

,
,

, 512
. 4585
„523

394
895
896
897
39
399

.

854

.

855
356
837
858
859

Rio

,

.380—3384
.

„39%

.
.
,

„389—39%
„400—401
„401—404
„405-—413
„413—434

PR
.

360)

SGI
562
563

apa

364
865
866
367

,
,
,
,

,
,
.

urm

900

„ 446—454
„454—156_
. 456 urm.:
„1435, 439

872
873

.

O

90.

913
94
915

,
.

„5Tl

urm.

urm.

59%8urm.

55k- 555

„555—558
|
La

558—564,669

9074

„465
„466

,

538

|

910
912|

„ *

urm.
urm.
urm,

1 O1593- 595

905
906

161_6
5,
——4DO
|

.

,

904

909

_

29. urm. 544 urm.
,
..531—534
,
,
„534—536
,
,
. 024 urm.
,
„534
„BTL um. 595 urm.

aa | 901
902.
903,

|

-

&

„d505—5I1

>

,

,

O

|

852

853)

.

_

„568—571

,

„574

|

|

911

,

urm.

„607—611
“
„614—619

„611—6144

845

dr

___ Pag.

916
91%

Art.

„619 urm.
.634—636

a

. 619

919

urm.

630,

Pag.

1008

„93—106

116|
1168f

a
107. urm.

476

,
urm.

920
921

63 1-—634
„638—642
„ 046-—649

1lTl
1206

1231

2 urm., 39

922

„642

923

„049—655

1307
1611
1641
1642

158
146
„355 urm.
138 urm.

924

„

925
926

610

urm.
urm,

D82—588,611
51 1—582,672.

927

93

aul

662

-

1801

603

1900

118, 241 urm.

„672—6T3
„082-—690

1909

1385 arm.
Proced.

urm. 666 urm.

0932
033

„146—751
„5l—173

Ja

„17 3—T79

664
122

134

940|
941|
977

16|

,
.181—T784
„151, T84—191
„402—404
„ 800—812

312—823ai
urm.

„490

urm.
250

Civilă.

. 459 urm,
603 urm
Cod.

Pe

936
937
933
939

444 urm.
157 urm.

urm.

„673

„928
929

urm.

,
Cod.

120

Penal.

.
Com.

.

aa __a

38-—39

din 1887.

.

31,

38

IL. p. aut. actelor din 1886 şi 1887

urm.

A RER

13

,

„435

urm,
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