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PREFAŢĂ 
——....—— 

. 
Dau astădi la lumină primul volum al explicațiunci Instituţiuni- 

lor lui Justinian, coprindend : 
1 Introducţiunea la studiul dreptului roman. 
20 Istoria externă a dreptului roman. 
30 Explicaţiunea Cărţei 1 şi Cărţei II a Instituţiunilor lui Justi- hian. | 
Ceeu ce im'a determinat a o face este nu numai dorinţa de a pre- sinta cititorului expunerea în ordinea dreptului roman, dar mai cu sâmă , dorința de a veni în ajutorul studenților facultăţilor de drept din ţâri, procurându-le în limba românescă posibilitatea de a studia dreptul ro- . man în mod sistematic și destul de amenunţit. 
In adevăr, resumatul D-lui Dumitrescu este şi insuficient și plin de erori. 

| Iar tractatele în limbi străine p6 lângă că nu pot fi înţelese bine de majoritatea studenţilor, apoi mi se par a fi scrise intrun stil prea greoiă, și apoi a conţine unele, precum este acela al d-lui Accarias, o mulţime de erori. Acesta nu va să. dică că acele tractate sunt inutile. Dar ele nu pot fi adevărat folositâre de cât pentru acela care a căpă- tat deja o cunoscinţi aprâpe complectă de drept roman. Acela numai va putea să controleze erorile din tractatele străine și să se folostscă și de dosvoltările nai mari ce se dati unor cestiuni în acele tractato. 

Bucurescă, 1899, Ianuarie, 

[| ....—



IN TRODUCȚIUNE 

LĂ 

DIRIEPTUL ROMAN 
——..d1..—- 

Omul este liber, adică el are libertatea de a'şi exereita facultăţile cu cari ?l-a înzestrat natura. Şi acestă libertate este un drept natural, căci natura, creând pe om, "l-a înzestrat cu facultăţi po cari numai ea, prin msrte sati prin paralisie, i le pâte răpi sati reduce, Așa dar, conform naturei, tot omul este liber și, prin urmare, are libertatea de a "şi exercita facultăţile sale cum ar voi. Dacă omul ar fi rămas singur pe pămcut, acestă libertate nu ar fi fost nici o-dată limitată. Tot așa sar fi întâmplat dacă in o localitate re-care un om ar fi trăit singur. Insă omul este din natura sa în același timp sociabil, adică aplecat dupe natură a trăi alături cu altul, Dovada cea mai patentă este - traiul bărbatului în societate cu femeia. Numai când sunt mat mulți 6meni la un loc se pot apăra mai uşor în contra fiarelor sălbatice. De îndată ce mat mulţi 6meni ati trăit la un loc, şi acâsta a trebuit să existe de la originea creațiunel 6menilor, libertatea fie- căruia a trebuit să fie limitată în interesul săă propriă și în interesul tutulor. In adevăr, dacă, de exemplu, din duoi âmeni unul "si-ar [i exercitat libertatea sa în mod absolut, ar fi trecut peste marginele libertăţel celut-alt,- Şi, cu modul acesta, nu ar fi fost nici un cuvânt ca şi cel d'al duoilea să nu calce peste libertatea celul « 'ântâiiă, așa în cât numai forța brutală ar [i ajuns să determine cine a exercitat libertatea sa mal departe; cgali- tatea dar ar fi fost ruptă şi în favorea celui mat forte. Apol cel mai forte astădi ar fi putut deveni mâne cel mai slab, și atunci libertatea sa ar fi fost cca mai redusă, ast-fel 
în cât ar fi fost o seric de oscilațiuni de impietări a libertăţel unuia asupra libertăţei celul-alt, oscilaţiuni determinate prin acele ale forţelor respective ale 6menilor ce sar 
fi aflat faţă în faţă, , - | o 

O asemenea stare de lucruri nu a putut ține nici o-dată. A trebuit dar să vină un alt element; inteligent, raţiunea, care să tempere debordările nebune ale libertăţei,; chiar în favârea aceluia care ar fi fost astădi mai tare, pentru că acesta mâne putea să devină mat slab. Acestă inteligenţă a dirigiat libertatea, %-a arătat până unde trebue să mârgă, ca să nu intre în libertatea celui-alt. Inteligenta dar, dirigiând libertatea fie- căruia om, a arătat fie-cărui om ce "1 e permis numal a face, spre a nu călca peste limi- tele sferei libertăţi sale, de ce trebue să se abție ca să rămână în sfera sa. A deterininat dar raporturile dintre om și om ?). 
PN II 

1) Dar nu ait putut să existe mat mulţi Gneni în același timp fără reporturi între denşii, adică isolați unul de altul, cu alte cuvinte n'a existat şi wa putut dre exista o stare naturală ante-socială ? Nu, o asemenea stare primară, ante-socială, predicată de Jean Jacques Rousseau şi de toți predicatorii prelinsului contract social, este o simplă chimeră. Nu! nu at putut exista duo! âment unul lângă altul, în același timp și loc, fără ca să fi existat reporturi între el, starea socială a fost prima stare, starea ante-socială e imposibilă naturcă omului, şi n'a existat nici o-dată | Istoria e martoră despre acesta |



Direcţiunea libertăței prin inteligenţă este ceea ce numim drept. 
Vorba drept, în adevăr, nu vine de cât de la dirrigere, dirreelum, care Însâmnă 

a dirige,. | . 
Fiind-că ast-fel diresă libertatea prin inteligenţă nu face de cât fapte ce nu va- 

tâmă libertăţile celor-alță, suma acestor fapte ce sunt permise unui om faţă cu cci-alţi 
6meni dintr”o societate, suma reporturilor dintre dânșii constitue obiectul dreptului. 

Spre împlinirea datoriilor ce constitue obiectul dreptului, âmenii sunt împinși «dle 
o putere Gre-care. Aceste datorii nu există numa! ca nisce pure forme abstracte : 

„Ne donner ă la raison, dans P6tat actuel de la civilisation, d'autre sanction «ue 
la force immatsrielle du raisonnement lui-mâme, c?est nier la passion ct Pignorance...« 
dice d. Emile Girardin întrun opuscul intitulat Le Droit. | 

Acea putere care împinge pe 6meni la împlinirea datoriilor este sancţiunea lor : 
»Sanctum est quod ab injuria hominum defensum atque munitum este. (Marcian, 

în. 8. D., De Divisione rerum, Lib, 1. t. 8). 
Sancţiunea pote reside sai în noi înșine și atunci se numesce internă, sai afară 

din noi și atunci se numesce externă. _ 
Sancţiunea internă este aşteptarea unci fericiri produse prin împlinirea datoriilor, 

unel nenorociri resultând din neîmplinirea lor. Acea fericire consistă întru mulţumirea 
internă ce simte fie-care când “i-a împlinit datoriile, întru acea tranquilitate a sulle- 
tului pe care poetul o descrie așa de frumos prin acest vers: Nil conscire sibi, nulla 
pallescere culpau, întru mulţumirea ce simte că a contribuit ast-fel la fericirea seme- 
nilor să, întru așteptarea a fi stimat și iubit de dânşii şi căpătarea de tilluri la recu- 
noscinţa lor şi, în fine, întru așteptarea de răsplată de la Cel a Tot Putinte. 

Nefericirea consistă întru mustrarea care este cel mai mare dintre răuri : »Prima 
est hzec ultio quod, se judice, nemo nocens absolvitur...«, întru aşteptarea la disprețul 
şi ura semenilor săi și a pedepsei legiuitorului suprem. - 

Ar socoti cine-va că sancţiunea internă este suficentă pentru a ne ține în împli- 
nirea datoriilor nâstre, că mal cu semă promisiunea 'recompenselor divine și temerea 
de pedepsele legiuitorului suprem ar fi cel mat putinte stimul întru acâsta: „La reli- 
gion, dice Montesquieu, a de si grandes menaces, de si grandes promesses, que, lors- 
quw'elles sont pr&sentes ă notre esprit, quelque chose que le magistrat puisse faire pour nous contraindre ă la quitter, il semble qu'on ne nous laise rien quand on nous lt, et qu'on ne nous te rien quand on nous la laisseu. (Esprit des Lois, liv. XXV, chap. 12). Insă efectul patimilor este aşa de mare în cât sancţiunea internă devine insuli- cientă, și trebue o sancțiune externă care să ne rețină în împlinirea datoriilor nâstre. Acâstă sancţiune consistă în perspectiva când facem bine de fericirea ce produce atribuţiunea de recompense din partea societăței, şi de nefericirea ce resultă din înflize - rea de pedepse din partea societăţei când facem răi. 

Când cine-va comite un ră, calcă o datorie, acest răi produce un prejudliciă, Acest prejudiciti pste saii a se limita la persâna victimă directă a răului, sati a se resfrânge asupra celor-alți membrii ai asociaţiunet. In casul Wântâiă, reparaţiunea este privată în casul d'al duoilea reparația! este Şi privată şi publică. Reparaţia publică consistă in o pedâpsă aplicată de asociațiune infractorului, Reparaţia privată este restabilirea anteridră, dinainte de infracțiune, dacă este posibilă, iar de nu despăgu- birea bănescă a prejudiciului. 
Prin urmare, dreptul se divide mat ântâiiă în dre în drept social sa positiv. Dupe acâstă definiţiune mor ce coprinde în sine sfera mat mi 

în sfera ma! mare a dreptului, 
Apoi dreptul social, saii sancționat de forţa socială, imparte dupe cum călearea datoriilor ce conține constitue prejudicii privat saii de prejudiciu privato-public, se împa is şi în drept penal, 

pt natural sinonim de morală și 
ala, în loc de a fi sfera mai mare 

că a dreptului, este, din contră, sfera mai mică coprinsă 

sinonim de drept positiv, se 
un r&ă productor de simplu 

rte, dic, indrept privat-curat 
ra i  
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Atât dreptul privat cât şi dreptul public penal ati format obiectul investigațiunilor şi aprofundărilor Romanilor. | 
Nol însă n'avem a studia în astă Universitate de cât numai dreptul privat al 

Romanilor într'un mod a parte, special, şi în tâte amănuntele sale. 
Cât pentru dreptul public penal roman, el nu formeză nici în astă Universitate, 

nici în veri-o Universitate din altă ţeră, obiectul unul curs special, ci se studiă întrun 
mod sumar în introducţiunea istorică a dreptului penal aplicabil la națiunea unde există 
Universitatea. Causa este că dreptul penal al Romanilor presintă un interes mult iinfe- 
rior dreptului lor privat. 

Romanii aii aprofundat mat mult pe cel din urmă, ast-fel în cât aă făcut, putem 
dice fără exageraţiune, dintr'ensul un drept model prin logica deducţiunei conseciu- telor din, principii, şi prin fertilitatea acestor consecinţi ; pe de altă parte, aii făcut dintr'ensul în același timp un model de stil de jurisprudentă, model bine numit atât din 
causa eleganței formelor, cât și a concisiunei. Adăugaţi, apoi, că suma disposiţiunilor, 
instituțiunilor din dreptul privat roman, aplicabile la popolii moderni, şi. specialmente 
la noi, e mai numerâsă cu mult de cât aceea a instituţiunilor din dreptul public penal 
roman. 

Aşa dar, cu drept cuvânt a bine-merilat dreptul privat roman a fi studiat în totă 
intinderea sa în tote Universitățile, și în parte în aceea din Bucuresci : 10 ca drept mo- 
del, ca adevărată ratio sevipta, dupe cum s'a numit, atât în disposiţiunile sale aplica- 
bile adi, cât și în cele superannâse; 20 ca sorginte viă a unei mari părţi din institu- 
țiunile aplicabile încă in diua de astăqi. | 

Dupe acâstă introducțiune sumară, să dăm d'impreună cu textele romane defini- 
țiunea a mai multor vorbe importante şi frecuent venitâre în us : 

ŞI, ântâiii, să definim dicerea justitia. 
Justitia, dupe Ulpian (|. 10 princ. D., De justitia et jure lib. |, tit. 1, extr. din 

lib. 1 Regularum/, copiat de Justinian în Institutuunele sale, Cartea |, tit. ], De justitia 
et jure, principium, este : »constans ct perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi, — , 
voința constantă (fermă, convinsă) și perpetuă de a da fie-căruia ce este al săiiu, 

Este voinţa constantă, adică bine reflectată, iar nu instinctivă, voinţa unui om: 
care a cuzetat bine și s'a convins. 

Voința perpetuă, iar nu accidentală. Ca să fie cine-va just dupe astă definiţie, tre- 
buc să nu fi făcut nici ună r&ii în tot cursul vieței sale, viâța sa să nu fie de cât o serie de fapte bune. | 

In acâstă definiţie a.lui Ulpian se vede aluatul şcolci filosofice şloice în ale căruia 
doclrine erati adăpați toţi jurisconsulil secolului de aur al jurisprudenţei romane, secol 
în care trăia Ulpian. | 

AI duoilca să definim qicerea jurisprudenţă. 
Jurisprudentia, tot dupe Ulpian (|. 1, $ 2, cod. tit. din Digeste, extrasă tot din L. 

I. Regularum/, copiat de Justinian iar în Instituţiuni, aceeași Carte |, tit. 1, însă în $1, 
este: ndivinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia, — cunos- 
cința lucrurilor divine și umane, sciinţa justului şi injustuluie. | | 

Sciinţa justulati şi injustuluă. — Direcţiunea libertăţei prin inteligenţă dă nas- 
cere la tâte raporturile existente între om și om, la descoperirea a tot ce este just și a 
tot ce e injust. Insă aceste fapte juste și nejuste, găsite prin simpla lumină a consciintei, 
existente în inima necoruptă a celei mai necultivate inteligenți, mintea cultivată le stu- 
diă, le epură, le combină, le desvoltă şi face dintrânsele o sciință, 

Jurisprudența este dar sciinţa, iar nu consciinţa a ce este just şi a ce coste injust. 
ŞI, ca să ajunnem a avea acea sciință, trebue mai ânteiii să scim, să studiăm pe 

om În sine, să descompunem inima (sufletul sii), să facem psychologia sa, şi, ca să îno- 
bilăm, perfecționăm datoriile nâstre reciproce, datoriile dintre om şi om, trebue să cu- 
nâscem, saii să căutăm a cunâsce cel puţin pe Dumnefleii, pe perfecta intelisență, bună- 
tate şi justiţie; ca să stabilim raporturi între 6meni cât se pote mai bune, mat juste, 

+
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trebue să cunâscem perfecta bunătate și justiție, trebue. adică să cunâscem idealul ca 
să putem tinde spre dânsul. Aa , a 

Așa dar, ca să cundscă omul raporturile dintre om și ot, ce e just să facă fie-care 
om față cu semenii săi, și ce e, din contră, injust, trebue mai ânteiii să se cunâscă pe 
sine, să'și cunâscă patimile şi bunurile naturei sale, ca să scie, să învețe a combate pe 
cele d'ânteiii, şi să îmboldescă, desvolte pe cele d'al duoilea, Și, încă și mai mult, să cu- 
noscă idealul justiției și bunătăţei ca să potă tinde perpetuii, continuti la dânsul, ca sii 
-apropie acele raporturi dintre el şi semenii săi cât se pâte mal mult de idealul Justiţiei 
și al bunătăţe. , : 

In parafrase, dar, justiţia este sciința discernărel justului din injust, căpătată numai 
în urma cunoscinței cât mat profunde a omului şi a Divinităţer. | 

Sunt autori cari ai voit a reduce la astă umilă parafrasă prima parte a definiţiu- 
nci jurisprudenţei: ncunoscinţa atât a dispositiunilor de drept sacru (cum am dice adi 
bisericesc, canonic), cât și privatu. Astă parafrasă ar tinde adică a dice că jurisprudent 
este numai acela care ar [i vărsat în cunoscinţa ambelor - aste drepturi, cum am dice 
adi cu Germanii, și încă până în secolul trecut chiar cu Francesil: doctor in ulroue 
jure, lam civili quam canonico. - 

Nu dicem că astă idee n'a intrat şi densa în facerea definiţiunei date de Ulpian ; dar 
ce credem este că n'a intrat singură, ci că Uipian a făcut în același timp alusiune și la 
studiul filosofic necesar pentru a cunâsce cine-va dreptul, pentru a sci a discerne justul 
din injust. Acâstă opiniune a nâstră se confirmă şi prin analisa cea pompâsă ce face ace- lași Ulpian despre ministerul jurisconsultului, analise pe care o termină (licend că juris- 
consultul aspiră, doresce, ambiționă, propovăduesce adevărata filosofie: 

nJuri operam daturum prius nosse oporiet, unde nomen juris descendal. list autem a justitia appellatum : nam ut eleganter Celsus definit, jus est ars honi et iequi, Cujus merito quis nos sacerdotes appellet; justitiam namque colimus, et boni ct qui notitiam profitemur (profesăm), tequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discer- nentes, bonos non solum metu penarum, verum etiam premiorum quodue exhortatione 
efficere cupientes, veram, nisi fallor, philosophiam, non simulatam affectantesu. 

Cât pentru derivaţiunea dicerei Jus de la justitia, este evident că Ulpian e în erâre; că, din contră, justitia derivă de la jus, căci tot-d'a-una dicerea mai lunsă derivă de la cea mai scurtă care formeză inceputul, rădăcina cl. Vorba care, la noi, precum şi la Francesi (droit), Italiani (diritto), Germanii (recht), Anglii (right), exprimă dreptul, vine de la ideia de direcţiune. La Latint, din contră, vorba sinonimă jus vine de la jubere, jussum, de la ideia de por-incă, de constringere, de sancţiune. Cea Vântâiti face alusiune la ideia de determinaţiune a datoriei; cea d'al duoilea la ideia de sancţiune a datoriei. In fond, ambele aceste idet se confundă, se unifică, căci nu pste exista datorie fără sancțiune, . | 
Principiile dreptului sunt trei: 1) a da fie-căruia ce este al săi; 2) a nu vătăma pe aprâpele stii ; 3) a trăi onest: 

„__ Juris proecepta sunt hace: honeste vivere, alterum non lzedere, suum cttiapue tribuere. (Ulpian, |. 10, $ 1, De justitia ct jure, extrasă din Lib. 1 Regularun, Justi- nian, Institute, $ 3 7. p. | Cele ducă principii: a nu vătăma pe aprâpele şi a da fie-căruia ceca ce este al stă, sunt de o aplicaţiune frecuentă în drept. Cel dal treilea, a trăi onest, are aplicațiune mal rară, specialmente în materia căsătoriei. Regula generală în drept este că: non omne quod licet honestum est, că nu tot ce este permis cul-va a face este moral. In căsătorie, din contră, se observă strictamente condițiunile de moralitate, se răstârnă prin- cipiul şi e adevărat a dice că : omne quod licet honestum ost. Cu alte cuvinte, pe când, in genere, în materie de drept, pâte cine-va să fie în regulă cu prescripţiunile dreptului, fără ca să fie în același timp cu ale moralei, din contră, în materie de căsătorie, cea d'ân- „ teii condiţiune ca să fie cine-va în regulă cu dreptul, este ca mat ântâiii să fie în regulă cu morala. Așa, de exemplu, nu e valabilă căsătoria între socru şi fosta*sanoră. Acestă 
-
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prohibițiune nu se pâte explica de cât din punctul de vedere al moralei, pentru cuvântul 
că nu e moral ca tatăl să aibă în căsătorie pe aceea care a fost o-dată sâţă a fiului stii, 
pe aceia care o-dată X-a ţinut loc de fiică, nu e moral ca să existe astădi relaţiuni de 
bărbat și femee între aceea între care a existat o-dată relaţiuni de respect și veneraţiune. 
Vei Justinian, Institute, L. 1, t. X, $6. 

Dreptul se dividea la Romani în public și privat. Cel Wântâiii avea de scop prin- 
cipal şi imediat utilitatea societăţei, Statului, şi numai prin consecinţă și mediat utili- 
tatea particularilor. Cel d'al duoilea tindea principalmente, şi în prima ordine, la folo- 
sul particularilor şi numai mediat, prin consecinţă, la utilitatea Statului. Cel d'ânttit so 
ocupa, de exemplu, cu organisaţiunea autorităţilor, cu atribuţiunile lor, ete. Utilitatea 
primară era pentru societate, pentru mergerca regulată a mașine! guvernamentale.: Dar 
nu influența mal puţin asupra fericitei stări a particularilor, căci când merge mașina 
guvernamentală bine, particularii se pot ocupa în siguranţă și liniște de interesele lor 
private. Cel d'al duoilea, dreptul privat, se ocupă, de exemplu, a regula rapârtele de 
obligațiune dintre particular și particular. Unul din principiile dreptului privat este de 
exemplu, că : tocmelile formă între părți lege, că se l€pă părțile printr'ensele ca şi prin- 
tr'o lege, că părţile trebue să le execute, întocmai ca când ar i obligaţi printr'o lege. 
Execuţiunea tocinelilor dintre particulari folosesce principalimente pe particulari, cari 
realizăză câștigul ce ati a avut de scop făcând tocmâla. Dar execuţiunile exacte ale toc- 
melilor incuragiază toemelile, le multiplică, dă avânt comerciului Și înavuțesce cu modul 
acesta chiar pe Stat. In adevăr, de exemplu, cu cât particularii vor fi mat avuţi, cu atât 
suma ce percepe Statul ca imposite cresce. 

Tot de dreptul public ţinea la Romani și dreptul sacru, acela care regula cultul, 
pentru cuventul că capii cultului la Romani erai toemai capii politici al Statului, sa- 
premus pontifez era regele în timpul Regatului, consulii în timpul Liberei Republice: 
Publicumn jus în saeris, în sacerdotibus... consistit (Ulpian |. 4, $2, De justitia et jure, 
extrasă din lib. 1 Institutionum). Din contră, la popârele moderne, biserica fiind în ge- 
neral afară din Stat, capii ci fiind deosebiți de capii politici at Statului, precum, de ox., 
Patriarhul pentru religia ortodoxă de răsărit, Papa pentru, cea ortodoxă romană, 
dreptul bisericesc sai canonic formăză în genere un drept a parte. Prin excepțiune, 
acolo unde, ca în Rusia și în Anglia, Capul Statului este şi Capul religiunei, dreptul 
canonic face parte din dreptul public. , 

Dreptul public se împarte în drept constituţional (de la constiluere, a întocmi, a 
institui la o laltă), drept: care se ocupă de organisarea deosebitelor puteri cari îm- 
preună concură la cârmuirea Statului, drept penal, drept sacru și drept internațional 
care regul€ză raporturile 'dintre un Stat și cele-alte Ştate. 

Dreptul privat se subdivide în drept natural, drept al ginţilor și drept civil, dupe 
unii jurisconsulți, cel mai puţini la număr, Ulpian, Tryphonin și Ilermogenian. Cea mai. 
mare parte a jurisconsulților, între cari Gaius, a'lmiteaii divisiunea dreptului privat 
numai în ducă părți: în drept al ginţilor sinonim de drept natural şi în drept civil. 

Iacă cum expune Ulpian divisiunea tripartită a dreptului privat în drept natural, 
în drept al ginţilor și în drept civil, întrun fragment din Cartea | a Instituţiunilor 
sale, care formăză finele paragrafelor 2, 3 şi 4 ale lege! Î, și principiul lexet 6 D., De 
justitia et jure (|. 1): n... Privatun jus tripevtitum est, colectum etenim est ex 
naturalibus pracceptis, aut “gentium, aut civilibus, Jus naturale est quod natura 
omnia animalia docuit; nam jus istud, non humani generis proprium, sed omniun 
animalium, que în terra, que în mari nascuntur, avium quoque -comnuune est, 
Iinc descendit maris atque feminze conjunetio, quam nos matrimonium appella= 
mus, hinc liberorum pvocreatio, hine educalio ; videmus etenim cetera quoque ani- 
malia, feras etiam îstius juris perita censeri. Juris gentiun est quo gentes human: 
utuntur, Quod a naturali vecedere, inde facile intelligere licet, quia illud omnibus 
animalibus, hoc solis hominibus inter se commane est. Jus civile est, quod neqaue în 
totum a naturali vel gentium 'recedit, nec per omnia ei servit ; îtaque, cum aliquid
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addimus vrl delrahimus juri communi, jus proprium, îd est civile efficimus, — 
Dreptul privat se compune din trei părți; în adevăr, el se compune din precepte 
naturale, saii de drept a ginţilor, sai de drept civil. Dreptul natural este acela pe 

„care natura a povătuit pe tâte animalele să 7] urmeze. In adevăr, acest drept nu 
este proprii geniului uman, ci tutulor animalelor, cari se nase pe uscat, în mare, și 
chiar pasărilor. Din el decurge unirea masculului cu partea femeiască, pe care noi o nu- 
mim căsătorie, din el procreaţiunea copiilor, din el educarea lor; căci vedem și pe 
cele-alte animale, chiar și pe cele sălbatice, că practică un asemenea drept. Dreptul gin- 
ilor este acela de care se servesc ginţile (nemurile) omenesci. Care drept că diferă de . 
cel natural se pâte vedea uşor din aceea că dreptul nattiral este comun tutulor anima- 
lelor, pe când dreptul ginţilor nu este comun de cât âmenilor între denșii. Dreptul civil 
este acela care nici că se depărtăză în totul de dreptul natural şi al ginţilor, nici că îl 
urmeză în tâte; de aceea, de câte ori adăușzăm saii scâtem ceva din dreptul comun, al- 
cătuim dreptul nostru proprii, sai dreptul civile. 

Ulpian observă 6re-cari fenomene cari sunt comune omului și celor-alte animale: 
cum este impulsul natural al masculului către partea femeiască, cum este nascerea de 
copii ce resultă dintr'ensul, cum este crescerea progeniturei. Se deduce de aci că fiind-că 
aceste fenomene sunt comune genului animal întreg, apol şi instituțiunile căsătorici și 
filiațiunei sunt comune genului animal întreg, adică şi omului și celor-alte animale. 
Ulpian însă se înşelă. Aceste fenomene pot servi pentru 6meni drept base de instituţiuni, 
dar ele nu sunt instituţiuni pentru animale. Animalele nu pot avea instituțiuni. Căci ele 
ati numai instincte, iar nu și rațiune. Şi instituțiunile, ara dis deja, sunt reporturile create 
intre Gmeni prin concursul rațiunei şi al voinţei. Tâte aceste fenomene pot să asemuiască 
pe om cu cele-alte animale în sciinţele naturale, iar nu în sciinţa dreptului. Am înţelege 
un drept natural care să fie resultatil une! raţiuni pure a 6menilor, ca tip şi aspiraţiune a 
drepturilor positive a tutulor popărelor, un drept dupe care toţi 6menii ar fi liberi, iar nu 
unii servi, alţii liberi, conform dreptului ginţilor, dreptulni positiv comun tutulor popârelor, 
un drept natural în sensul vorbe! jari naturali, din $ 2 al titlului 2 al Cărţei 1 din Insti- 
tuțiunile lut Justinian, în sensul vorbei jus naturale, întrebuințat de același Ulpian în legea 4 De Just. et jure (fragment extras tot din Cartea I a Instituţiunilor sale), și de "Justinian în principiul titlului V al Cărţei | a Înstitnţiunilor sale: »Afaneumissione 
qtoque juvis gentium sunt... Quae ves a jure gentium originem sumpsit, ut pote : 
cum jure naturali omnes liberi nascerentur, nec esset nota mantmissio qutum ser- vitus esset incognita ; sed posteaquam jure gentium servitus învasit, sreutum est be- neficium manumissionis....u. Dar nu acesta este sensul vorbei jus naturale în divi- siunea tripartită a lui Ulpian. Acâsta ar fi rațional, și o divisiune în tret părți, care ar coprinde dreptul natural abstract, filosofic, dreptul positiv al ginţilor comun tutulor: âmenilor în practica socială, și dreptul civil special poporului roman, ar fi o divisiune rațională. Pe când cu sensul ce dă Ulpian vorbei drept natural, decisiunca sa este ab- surdă. Divisiunea acesta, cât de neraţională e, a fost urmată şi de 'Tryphonin (veâi legea 64 D., De condictione indebiti, 19, 6) și de Hermopenian (veţi legea 5 D., De justitia ct jure). Fragmentul lui Hermogenian, inserat în Pandecte, nu vorbesce de cât de fas qentiun, insă comparaţiunea și relaţiunea sa cu dreptul natural este așa de puțin în- duoiâsă, în cât nu putem esita de a declara pe Hermogenian ca partisan al divisiunoi lut Ulpian. 

Cea mai mare parte însă din jurisconsulţii romanf, a căror opiniune a prevalut deja În dreptul clasic, divisaii dreptul privat în duoă părți: în drept al ginţilor, sinonim de drept natural, și în drept civil, Drept al ginţilor este acea parte a dreptului privat positiv care se compune din instituțiunile comune atât poporului roman cât şi celor-alte popâre conlimporane cu Romanii. La început aceste instituţiunt erati putin numerâse. Ele însă - = tot existat, Ast-fel era instituțiunea servituțey și a manumisiuncă, a căderei în servitute Ps prin captivitate, a originci servituțel din nascere conform condiţiunei mumel.. Mai în urmă Ă dreptul civil roman a împrumutat și. alte instituţiuni de la cele-alte popre: vindarea, 

N
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locaţiunea, societatea, mandatul și altele. Dreptul civil este acea parte a dreptului posi- 
tiv care este particulară Romanilor, jus propriun civium Romanorum, suma acelor 
instituțiuni pe cari le găsim numai la Romani, iar nu și la cele-alte popore contimporane 
cu Romanii. Ast-fel sunt instituţiile următâre: puterea paternă, manus, manicip iu, 
mancipaţiunea, tutela legitimă a agnatilor și a gentililor, succesiunea legitimă a aenaţilor 
şi a pentililor, dictio dotis, jusjurata promissio liberti, sistemul de procedură al acţiu- 
nelo» legei, manus înjectio şi altele multe. Acestă divisiune o profesa, între alţii, Gaius, 
Iustituţiună, Comment. | $ 1: „Tte popârele cari se cârmuese prin leşi și moravuri 
se servesc în parte de un drept al lor proprii și special și în parte de un drept comun 
tutulor 6menilor. Căci dreptul pe care fie-care popul ?și "l-a constituit anume pentru 
sine, este dreptul săă proprii şi se numesce drept civil, ca să qic asa un drept propriii 

-al cetățel iaseși, Pe când, din contră, dreptul pe care raţiunea naturală "l-a aședat între 
toți 6menii, acela este urmat întmun mod egal la tâte popdrele, și se numesce drept al 
şintilor, un drept Gre-cum de care-se servesc tâte ginţile. Do accea și poporul roman se 
servesce în parte de un drept al stă propriii, în parte de un drept comun tutulor âine- 
nilor....e. | . 

Opiniunea care a prevalut încă din timpul clasic este opiniunca lu! Gaius, care ad- 
mite divisiunea dreptului în jus gentium sinonim de drept natural și în drept civil, 

Acâstă opiniune este adoptată și de Justinian: vedi $ 11, titlul 1, cartea IL a In- 
stituțiunilor sale. EI vorbesce în acest paragraf de divisiunea modurilor de aquisițiune 
a proprietătei în moduri de aquisițiune de drept a ginţilor şi moduri de aquisiţiune de 
drept civil: »Singulorum hominum multis modis res fiunt: quarumdam enim rerum do- 
minium nanciscimur jure naturali, quod, sicut diximus, appellatur jus gentium ; qua- 
runulam jure civili.— Lucrurile devin proprietatea particularilor în multe moduri : căci 
pentru unele câștizăm proprietatea dupe dreptul natural, care, dupe cum am (is, se 
numesce drept al ginţilor; pentru altele dupe dreptul civil....s. Aci Justinian copiază un 
fragment al lui Gaius, legea î principium, D., De rerum Divisione (|, 8), extras din 
Cartea 1 Rerum Quolidianavrum sive Aureorum, Cu tâte acestea, în Cartea], titlul |, 
$ 4, și titlul II, principium, Justinian admite divisiunea tripartită, copiând fraginentele 
din Ulpian care formeză legea 1, $$ 2 și 3, traduse mat sus. Nu e mal putin adevărat că 
"divisiunea la care se ţine Justinian este cea bipartită. 

Divisiunea raţională e cea bipartită, care a prevalut, cea tripartită nu e nici prac- 
„tică, pe când cea bipartită are și avantagiul de a fi practică. În adevăr, nu este nici un 
interes în drept a sci dacă fenomenul, faptul pe care se bas6ză o instituțiune juridică e 
comun şi. omului și celor-alte animale, pe când este un mare interes a sci dacă o insti- 
tuțiune este de drept al ginţilor saă de drept civil. In adevăr, instituțiunile de drept ale 
ginţilor sunt aplicabile şi pererinilor și cetăţenilor romani; instituţiunile de drept civil 
sunt aplicabile numai cetățenilor romani. Putem cita ca instituţiunt de drept al ginţilor: 
servitutea, cele patru contracte consensiiale, vindarea, locaţiunea, societatea, mandatul, 
asemenea contractul de imprumut, ete, : Să - 

La Romani, sistemul de organisaţiune fiind municipal, şi municipiul, principiul de 
la care a isvorit întregul Stat, s'a numit jus civile, id est jus civitatis, dreptul special, 
propriii exclusiv membrilor națiunci care formeză acel Stat, şi, prin urmare, dreptul pri- 
vat exclusiv Romanilor, jus civile Romanorum, saii- jus Quivitum (căci Romanii se 
numeaii şi Quirites/, saiă fiind-că dreptul privat, prin excelență exclusiv unul popor, cra 
dreptul civil al Romanilor, pe scurt jus civile. J ustinian, asupra etimologici vorbei drept 
civil, e fârte amănunţit. Iacă ce dice el în acâstă privinţă în $ 9 al titlului nostru II din 
Cartea | a Înstituţiunilor sale, care pârtă drept rubrică: Despre dreptul natural, al 
gințilo» şi civil: "Denumirea de drept civil derivă de la numele celăței, cum este dreptul 
civil al Athenianilor, care derivă de la Athene: în adevăr, cel ce numesce drept civil al 
Athenianilor legile lui Solon sait ale lut Dracon, nu se înşelă. Tot așa și dreptul civil cu . 
care se servă populul roman se numesce drept civil al Romanilor, saii drept al Quiri- 
ților, adică drept de care se servă Quiriţii : căci Romani! se numesc Quirites de la Quirinus. 

1
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De câte ori nu adăugăm numele cetăţe! (numele popolului), se subinţelege că vorbim 
despre dreptul nostru: întocmai precum cind dicem poet, fără să 4 spunem numele, se” 
suhințelege la Greci excelentul [lomer, iar la no! Virgiliti«. Apoi, in același paragraf, 
definesce dreptul ginţilor, şi arată câte-va exemple de instituțiuni de drept a ginţilor în : 
termenii următori: n... Dreptul ginţilor însă este comun geniului uman întreg; căci, dupe 
trebuinţe neapărate, aă ajuns ginţile umane să "Și întocmâscă 6re-cari aședăminte: în 
adevăr, S'aii deschis r&sbâie, ai urmat dupe ele captivităţi, şi din ele servituţi, cari sunt 
contrarii dreptului natural (aci Justinian ia acestă vorbă în sens de drept filosofic), 
căci, dupe dreptul natural, la început toţi Gmenii se născeaii liberi. Din acest drept al 
gintilor derivă mat tâte contractele, precum: vindarea, închirierea, societatea, depositul, 
imprumutul și alte nenumărate contracteu. , 

Principiile de drept natural sai al ginţilor fiind în genere mai conforme cu ra- 
tiunca, sunt mal stabile; din contră, cele de drept civil, naţional, fiind potrivite mai mult 
cu împregiurările popolului unde sunt în vigăre, se schimbă cu aceste împregiurări : abo- 
lițiunea lor pote resulta sai prin desuetudine, saii printr'o lege (Justinian, Institute, 
Lit. II, $ 11). . 

Dreptul civil al Romanilor se dividea în drept scris şi drept nescris. 
Romanii înțelegeau obicinuit prin drept scris acel drept care era impres pe pa- pijrus (pergament) sai altă membrană, saiă săpat în piatră sai metal; iar prin drept neseris acela care nu înfățișa caracterul material al unei asemenea impresiuni sati să- pări. Vegi Gaius, Com. 1, $ 2, și Justinian, Institute $ 3. De aceea, în aceste duoă pa- ragrafe se menţionăză ca sorginte de drept scris, pe lângă legi, plebiscite, senatusconsulte, 

constituțiuni imperiale, încă edictele magistraţilor și scrierile jurisconsulţilor, pentru cuvântul că aceste scrieri erati scrise și investite cu sigiliul acelora de la cari emanati. Insă gencralmente şi inat exact se chiamă drept scris dreptul promulgat, edictat de o putere constituită spre acest sferșit, saii de un funcţionar investit de puterea le- giuitâre, fia acest drept constatat prin scris sat nu ș iar drept nescris se numesee acela care este fundat pe convincţiunea intimă a națiunei despre a căruia existenţă proba cea „nat învederată este usanţa sa inveterată. Pentru acest cuvânt, e mai logic a clasa serie- rile jurisconsulţilor între sorgintele de drept nescris, căci în genere principiile ce ele conțineati eraii fundate pe convincţiunca intimă constatată print”un us inveterat, și de aceea cu drept cuvânt le clasifică ast-fel Pomponiii în legea 9, $$ 5 și 12, De origine. ris (1, 9). 
lie-care din sorgintele din cari ati decurs instituţiunile dreptului privat al Rouia- nilor își are nascerea, desvoltarea şi câte o-dată și stingerea sa, își are adică istoria sa, Aşa legile, plebiscitele, senatusconsultele, edictele magistraților, scrierile juris- consulților, constituţiunile împăraţilor, consuetudinea Își ati fie-care dintmânsele istoria sa. __ Asemenea fie-care din instituțiunile din cari se compune dreptul privat al Roma- nilor iși are originea, desvoltarea și unele dinti'ânsele și mârtea sa. A face istoria sorgintelor dreptului roman privat, va să dică a face istoria externă a dreptului roman. - - a _ A studia, din contră, instituțiunile cari constitue dreptul privat al Roinanilor, a arăta germenul fie-căreia institutiuni, desvoltarea, transformarea și Stingerea sa, când a avut loc, va să dlică a face istoria internă a dreptului roman. ” LL Vom face întrun mod general istoria externă a dreptului roman; iar cât pentru istoria internă o vom face succesiv în corpul studiului instituţiunilor, relativ la fie-care mstituțiune: în parte : ocupindu-ne de fie-care instituțiune, vom arăta cum a luat nas- cere cum $ a desvoltat, dacă mai există până în diua de astădi, sati. dacă și cum sa stins, 

-



DESPRE ISTORIA EXTERNĂ 

A 

DREPTULUI ROMAN 

Istoria externă a dreptului roman se unese toți autorii a o impărţi in patru pe- 
rile. Insă, cât pentru stabilirea punctului de plecare și a celuf de linire a pericdelor 
nu sunt de acord toli autorii. Celebrul istoric englez Gibbon fixâză în modul urmitor 
cele patru peridde : 

1) De la fundarea Romi” până la legea celor XU table ; ; 
9) De la legea celor XII table până “la Cicerone ; 
3) De la Cicerone până la Septim-Sever ; 
&) În fine, de la acest Impărat până la mortea lui J ustinian. 
In stabilirea acestor puneturi de plecare și de finire a celor patru perisde, cre- 

dem că Gibbon a luat de base fasele și caracterul culturei dreptului, sciinței juridice 
la Romani. 

“In adevăr, în prima periodă dreptul este incert pentru plebei, neconstatat prin: 
nică o formă fixă și, prin urmare, apreciaţiunea și aplicaţiunea sa lăsate la arbitrarul pa- 
tricilor cari eraă depositarii sti. 

“Cu începutul celei d'al duoilea periâde dreptul se fixâză, se sapă pe table, inter- 
pretaţiunea și aplicațiunea sa nu mai este misterul patricilor; dreptul dar în acestă pe- 
riâdă perde caracterul stii de arbitraritate și investesce un caracter de certitudine și «le 
egalitate atît pentru patrici, cât și pentru plebei. Dar are un caracter de stricteţă, de 
rigurositate, de aplicaţiune rigurâsă, severă, nellexibilă prin nici o considerațiune de 
echitate. 

În al tyeilea periâdă legea celor XII table rămâne încă norma, însă disposiţiunile 
sale cele rigurâse recunoscute ipso jure se ocolesc, se eludă, se temperă prin conside- 
rațiuni de echitate cari prevală mai cu semă prin cccepţiuneu doli muli. Jurisconsul- 
tul Aquiliă Gallu, contimporan cu Cicerone, inventă astă excepţiune. In adevăr, în astă 
periddă începe filosofia stoică să pătrundă în jurisprudenţă. Cicerone însuși o profesă. . 
Mai toţi jurisconsulţii sunt adăpați intr'ensa și decisiunile lor respiră pr incipiile acelei 
filosofii. Definiţiunea lui Ulpian despre justiție este o probă evidentă despre acesta, 
Epitetele constans și perpetuu din acea definițiune fac acesta cu totul învederat. 

"Cu a patra periădă cultura dreptului i începe a deseresce, sciinţa dreptului dege- 
neră într'o rutină, | 

AI autori, din contră, luând drept consideraţiune modificațiunile aduse în sor- 

gintele instituțiunilor dreptului roman al căror studii %ă propun în studiul istoriei ex- 
terne a dreptului roman, pun alte puncte de plecare şi de finire la aceste periode,
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Cea Wântâiii peridlă o finesc, ca și Gibbon, la legea celor XII table, căci aci in- tervine o sorginte nouă, importantisimă de instituţiuni romane cari are să rămână fun- «damentul a tot dreptului roman chiar pe viitor, : , Cea da duoa peri6dă o finesc la August, căci schimbarea liberei republice în - imperiiă face să dispară plebiscitele, peste curând aii să dispară şi legile; și cu acestă nouă formă de constituţiune apare o nouă formă de sorginte juridică, consiituțiunile im- periale. 
, Cea d'a patrulea periâdă incepe cu Constantin, căci atunci cu schimbarea reli- piunei se face o schimbare mare și în instituţiuni. Episcopii devin judică şi defensori ai cetăților, ai drepturilor cetățenilor în contra abusurilor magistraţilor imperiali laică, prepuși la administraţiunea acelor cetăţi. 

Gibbon a fost urmat și de Domnii Gusrard și Giraud. 
Cea d'a duoilea divisiune este protesată de Marezoll, Maynz, Pellat, Demangeat, ete. 

Prima periddă de la fundarea Romer până la legea celor XII table 
1—304 de la fundarea Romei. 
7150—447 înainte de Christ, 

Formaţiunea popolului roman 
» Formaţiunea popolului roman şi a Statului roman este fârte îndoissă. Ceea ce este cert este că la nordul Romei locuia un popol cu numire de Etruscă sati Etruri sati Tusci, spre răsărit un alt popor cu numire de Sabini ; că Roma este un oraș al Laţiului, locuit de Latini. Că poporul Roman s?a împărţit de Romulus în trei părți saă „triburi (de la tres tribus/: tribul Ramnensilor, tribul Tiţiensilor. şi tribul Lucerilor (Ram- nenses, Titienses, Luceres). Că Ramnenses au avut de căpetenie pe Romulus, Titien- ses pe Tatius, iar Lucerii pe Coelius Vibenna. Că la început fie-care din ele forma o aglomerațiune, o asociaţiune distinctă, cu caracter individual; că în urmă ele sai unit la un loc și aii format un popol unic. Dar ceea ce este înduoios este originea fie-căreia din aceste asociaţiuni. Că Hamnenses erai Latini, nu este nici o înduoială; că la început ei singuri dominati în Roma şi în Statul roman, este neînduoios. Că Sabinii sai Titienses + ati intrat în urmă în cemposiţiunea popolului roman, iar. este sigur ; că ei înainte for-. matii o asociaţiune separată și locuiaii un teritorii separat, este iar cert. Că Luceres cu | Coelius Vibenna ati intrat cei din urmă în composițiunea popolului roman, ati venit cei dupe urmă în Roma, este iar neînduios. Dar ce erati Sabiniă şi Lucerii, acâsta este în- duios. Pentru Sabini înduoiala este mai mică. Şi D. Mommsen, în Istoria sa Romană, și D. Demangeat în Introducţiunea sa asupra dreptului roman, sunt de părere că ei se apropiă fârle mult de Latini. Câi pentru Luceres, D. Demangeat susţine, dupe Varron, „Că ci sunt Etrusci, pe când D. Mommsen susține că acesta nu este adevărat, că din contră ci ar [i ca şi Ramnensil tot Latini); el susţine că tocmai mai târdit dupe ce Lucerii ati intrat în composiţiunea Romei, atunci Romanii compuși deja din aceste trei asociațiuni, și împărţiţi deja în trei triburi, ati intrat în relațiuni comerciale cu Etruscii2), 
1) Que les Ramnes soient de Ia famille latine, c?est ce dont on ne peut douter, puisquils ont 

donn6 leur nom â Ja nouvelle communaut6 romaine, et doivent avoir dâtermin6 €ventucllement la na- 
tionalite des populations romaines, Tout ce qu?on peut affirmer de 'origine des Luceres, c'est que ricn 
n'empeche de les considârer, ainsi que les Ramnes, comme une population latine, La seconde de ces 
populations est, d'accord unanime, originaire de la Sabine. (Th. Mommsen, Rămisehe Geschichte, tra- 
ducțiunea d-lui de Guerle in limba francesă, T. ], p. 54 şi 55). : DE 2) Th. Mommsen, eod, p, 59: n»... Comme entrepot pour la commeree maritime et fluvial, ct 
comrac fronticre maritiine du Latium, aucun lieu n'tait mieux plac€ que Rome, elle Joignait aux avan- 
tages une forte position, celui du Yoisinage immcdiat du flcuve... Si Rome ne dut pas su fondatioii î 
ces cousidărations commereiales,,, elle lcur dut certainement son importance ;... c'est lă ce qui donne 
lieu ă ses relations avec Cere qui 6tait pour VEtrurie ce que Rome âtait pour le Latiumesete
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popol care, dupe). Mommsen, este cu desăvirșire deosebit ide tste poporela italice şi 
chiar grece : »...le langage toscan diffârait aussi, completement des dialectes greco-itali- 
«ques que celui des Celtes et des Slaves..... Mais si les litrusques sont ctrangers au ra- 
meau grâco-italique.....« (Eod..p. 147). , 

Cât pentru numele de Quirites, acest nume D. Mommsen îl derivă de la arma 
soldaţilor romani î), iar nu ar fi fost o designaţiune a Sabinilor care ar fi venit sub 'T'a- 
tius din Cures. Prefer insă opiniunea dupe care Luceres ar fi Etrusci şi Quirites ar fi 
sinonim de Curetes, adică locuitori ai. orașului Cures, locuit de Sabini. Ea, în adevăr, 
concordă cu fragmente de istorici și filologi vechi, ca Festus, Varron și Titu-Liviă, care 
merită mai multă credință de cât aserțiunile ncintemeiate pe nici un text, pe nică o iu- 
scripţiune, în fine pe nici un monument probatoriti ale D-lui Th. Mommsen. De sigur au- 
toritatea D-lui Mommsen este mare. Ori cât de mare insă ar fi, ea nu pote a ne face 
să” credem pe cuvent, în contra aserţiunilor a autori vechi Romani. Ceea ce ne face 
incă să ne înduoim de exactitatea aserțiunilor D-lui Th. Mommsen asupra acestor puneie, 
este fantasia cu care e] tratăză cestiunile instituţiunilor juridice la primii Romani, pu- 
tria potestas, manus, confarreatio, condițiunea femeii, muncipium, asupra cărora 
ideile sale sunt cu totul fantastice, deosebite de tot ce scim din texte, și neintemeiate 
pentru timpurile primitive, despre cari se ocupă autorul german, pe nici o probă care 
să ne facă să credem că la început lucrurile se petreceaii cum le descrie el, și alt-fel 
de cât se petreceaii mai târgiii, în timpul de exemplu al legilor celor XII table, pentru 
care avem date precise, contrarie aserțiunilor fantastice ale marelui istoric german. 
Aşa, este eronat a susține, cum face D. Mommsen, că femeiu este subordonată băvbir- 
tului 2), Acâsta mavea loc de cât când femeia cădea în manu marili, ceea ce nu avea 
loc în tot-da-una, de și pote la început erai mare parte din nupţii însoţite de ceremo- 
nia religiosă a confarreațiunei din care resultă manus. -Asemenea este inexact că fata 
nemăritată, dupe mârtea tatălui să, era subordonată rudelor sale celor mai de aprope 2). 
Căci tutela «ugnaţilor asupra femeilor nubile nu era o subordonare, și apoi nu tâte femeile 
nubile aveati agnaţi. Iarăşi este.o erdre a crede, cum crede D. Mommsen, că femeia, dupe 
mortea bărbatului, este guvernată de totalitatea rudelor de sex masculin cele mai apro- 
piate +). Căci mai ântâiă, chiar în timpul căsătoriei, dacă femeia nu era în mana t- 
rili, putea i în tutela agnaţilor, apoi tutela nu era un guvernământ, o causă de sulor- 
dinare, în fine nu tâte rudele de sex masculin, chiar cele mai apropiate, eraii agnaţi, 
ca femeia să fie sub tutela tutulor, apoi chiar dintre agnaţi numai cei egali în grad şi 

„mai apropiați erati tutori ai femeilor nobile. In fine, e inexact a susține, cum face 
D. Mommsen, că puterea paternă era indestructibilă la Romani, și se înștlă D. Momm- 
sen când crede că, dacă după prima mancipaţiune fiul recade sub puterea paternă, ea 

  

1) Th. Mommsen, eod, p. 28: »,..Bicn plus, meme dans le choix des armes de guerre, si sujeltes 
au changement, il y a ceci de commun aux deux peuples, que les deux priucipaux engins d'attaque 
€taient la javeline et Varc, fait qui est attest€ en ce: qui concerne Rome, par les noms primiti fs 
dounăs auz guerriers (quirites)....u. - 

2) mass«La femme,.. est... subordonnte dans la inaison, la fille au ptre, la fenume ă Phone. 
(Ph. Mommsen, eod. p, 71). — nu.Îl fallait que par un mariage I6gitime la fille passât des mains du 
ptre entre celles de son €pous ; alors elle quittait sa propre familie et Ia protection de ses dicux, pour 
pusser dans la famille de l'&pour, et sous la protection de ses dicur, et des lors elle lui ctait soumise, 
comime elle Petait auparavant ă son pere... (e0d. p. 7h)a. - ” 

2) num La femrme est n&cessaireiment subordonne dans la maison. la fille non maride qui a 
perdu son pere, ă ses parents les plus proches; «„4Th. Mommsen, cod. p. 7Î), 

4) »En elfet, selon Pancien usage rumain, la fenme mest capable d'ezercer le pouvoir ui sur 
autrui (acesta exact), ni sur elle-meme (acâsta este fals), de sorte qu'elle veste sous la pitissauce 
d'autrui, et pour cinployer une expression plus douce, sozs la tutelle Vautrui (ce cacotouie, a declari 
sinonime aceste duoă expresiuui, puterea cu tutela), elle est gourernee, pres la mort clu mari, ju 
Vensemble des parents mâles les plus proches ; en regle gâncrale, lu mere pur les fils, les swurs 
par les frâresume (Th. Mommsen, cod, p. 75), ! . .
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este indisolubilă 1). Căci tot ce insemnăză acâsta este că pentru fii trebue trei man- cipațiuni, pe când pentru fiice şi nepoți, strănepoţi, e destul una, și precum dupe o mancipaţiune fiica, nepotul, strănepotul sunt cu desăvirșire liberaţi de puterea paternă, tot asemenea dupe trei mancipaţiunt fiul scapă de sub puterea paternă a tatălui. liste de mirare cum d. Mommsen să aibă idei așa de eronate asupra instituțiunilor romane, Nol credem dar de preferință că popolul roman s'a format din Ramnenseş saă * Latinii lui Rornulus, din Titienses sat Sabinii lui 'Tatius, cari aă venit sub Tatius din Cure, de unde s'aii numit Cureţi, și în fine din Luceril sati Etruscii veniţi sub Coelius Vibenna; că Cureţii se numea şi Quirites. Origina probabilă a acestei din urmă numiri este Quirium, orașul de unde ar fi venit. Ca să concorde aceste ducă denominaţiuni de Curetes şi de Quirites, ar urma ca oraşul din care ati venit să se (i numit indiferamente Cures saii Quirium. La acestă tesă sar adapta următârele trei fragmente: primul al lui Festus, secundul al lui Varron, terţiul al lui Titu-Liviii. Festus, verbo Dici : „Dici mos erat Romanis in omnibus sacrificiis precibusque, Populo homano, Quiritibusque, quod est Curensibus, quae civitas Sabinorum potentissima fuit. — Romanii aveati obiceită, în tote sacrificiile și rugăciunile, a pomeni pe Popolul Roman şi pe Quiriţi, adică pe Cu- rensi, locuitori din Cure, care fu cea mai putinte cetate a Sabiniloru. Varron De lingua lutina, IV, 8. „Collis Quirinalis ubi Quirini fanum: qui a Curetibus, qui cum 'T. Tatio Curibus venerunt Romam, quod ibi habuerunt castr . — Dealul Quirinal, unde se afla templul lui Quirinus: așa numit de la Cureţii cari aă venit în Roma de la Cure cu T, Tatiă, fiind-că acolo I-ai avut tabărau, — Titu-Livii, 1, 13 »lta geminata urbe, uti Sabinis tamen aliquid daretur, Quirites a Curibus appellati. — Oraşul fu cu modul acesta induoit, ast-fel însă în cât să se dea ceva şi Sabinilor, numiţi Quiriţi de la Curec. Quivites u Curibus, Credem, spre interpretarea astei etimologii, că este aci o elipsă, că adică trebue să dicem: Quirites de la Quirium sai Cures, In adevăr, Q şi C sunt ducă cons6ne cari se pun adesea una în locul alteia în limba latină: Așa, de ex., la Quumu | care se scrie și cum. Cea-altă consână radicală + se găsesce în amânduoă vorbele, Cât pentru vocale, puţin importă că sunt diferite, căci ele nu se pun în formarea vorbelor de cât pentru sunet, consânele numai se iaii în consideraţie ca constituind esenţa vor- belor. De aceea: sapientia şi copia, Esop și loo:ș sunt tot una; căci avem aceleași con- sone s și p sai ș (care nu este de cât p îndulcit). Am gis că credem că Lucerii sunt de origină etruscă, veniți sub căpetenia lui Coelius Vibenna. In adever, Varron, De lingua latina (V, 46), se exprimă ast-fel: »Coelius mons, a Coelio Vibenna, 'Tusco duce nobili, qui cum sua manu dicitur Romulo venisse auxilio contra Tatium regem. — Muntele Colius, numit ast-fel de la Corlius Vibenna, nobil duce tuse (toscan), care se dice că a venit cu oștirea sa în ajutorul lui Romulus contra lui Tatiusc. 
Aceste trei naţionalităţi compuseră națiunea romană. Cele ducă Wântâiă fură pri- vilegiate. Dintr'ânsele se aleseră alternativamente regii. Aşa, dupe Romulu Latin, veni Numa Lompiliă Sabin. La înecput, din representant ai lor fu compus exclusivamente Senatul, 

COMIȚIILE CURIATE 

Aceste irui naţionalităţi sată triburi, cari fură designate sub nuunele de Ruunenses, Titioenses si o poa nă ţ 3 i isi i ivi 

Tilienses și Laiceres, fură, dupe menţiunea lui Dioniziii de Ilalicarnase, divisate de Ro- mulu fie-care în 10 curii, şi fie-care din curii în 10 decurii sai gentes. Cu modul acesta, popolul roman intreg se compuse de 300 decurii sa gentes. 
PI II 

, 1) nea puissance du chef de familte est non Seulement ilimnitâe..., mais elle est, tunt que dure 
la vie du chef,..., indestruetible....; „..le pouvoir du pâre de funie romaine ne pouvait ctre prescrit - 
pendant sa vie... pas mâine par Sa propre voloul;,.., si le pere vend sun lil... et «que Pacheicur,,, Guuau- Cipe.se le fils retourne en la Dussance du pere, (Tu, Moininsen, eod, p. 73 et 74)u, 
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Gentes eraii familiile compuse din membrii cari descindeată din același autor prin masculi, fără ca nic! unul să fi fost capite minutus şi fără ca capul lor să fi fost vre-o- dată serv. La aceste familil erati agregați insă nu ca gentiles şi clienţii și liberţii, Capul sati generatorul familiei se munca pater, şi membrii familiei patricii (diminutiv derivat de la pater]. "+ 
Aceste 300 gentes se stringeaii în comiţii şi votau legile, formati corpul legiuitor al. Romanilor. Fie-care gens avea un vot. Dupe aserţiunea lut Niebuhr, numat patriciă " votaii în aste comiţii. Numa! denşii aveaii vot în comiţiile curiate. Plebeii nu aveaii voce deliberativă în aste comiţii unde ci erai numat represintanţi prin capul gintei din care făccati parte ca clienţi. Aşa dar, basa acestei adunări era originea. Caracterele sale erai: 1) că fie-care ginte avea un vot; 2) că numai aristocrații aveati voce deliberativă. Adu- narea vofa asupra propunerilor elaborate de Senat şi presintate de rege saii de inter- rege, saii şi chiar dW'a-dreptul de Senat. Comiţiile curiate se ţineait în Forum, în îutrul Romei, Comiţiile curiate mai julecai în apel causele judecate în primă instanţă de rege. V. Cicerone, De epublica II, 31: „Provocationem autem ctiam a regibus fuisse deelarant pontificii librie. i 

. REGELE 

In capul Statului era un rege pe vi€ţă ales de comiţii. In lipsa regelui, și până la alegerea unul noii rege, guvernaă 10 senatori sub numele de înterreges, Fie-care din aceștia guverna sul) insemnele și cu autoritatea regală în timp de 5 gile. Dacă la expi- area termenului de 5 dile, regele noă nu era incă ales, atunci se incepea iar de la inceput, și așa până la numirea regelui. Interregele propunea pe candidat Curielor, Se- natul delibera asupra acestei proposiţiună şi Curiile votaii asupra candidatului propus de interrege şi găsit bun de Senat. Ele aveati dreptul a primi sait nu pe acest candidat. De îl primeaii, regele atunci convoca personalemente Comiţiile şi le propunea o lege spre conlirmarea autorităţel sale, lex curiata de imperio, lex regia (Cicerone, De Ie- publica, IL, 2, 13, 17, 18, 20, 21). Numai în urma acestei legă confirmative, regele era delinitivamente ales, 
În adevăr, prima lege propusă de interrege nu era o lege propriă disă, ci numai un vot. - îi 

„Regele sai interregele făcea dar propunerile de legi in Comiţii, ceea ce se numea leges ferre, regele era legislutor, propuitor de legi, i 
EL mai judeca şi în prima instanţă, Era capul suprem al religiei, Pontifez mazzi- nus, căpitanul suprem al armatei. 

SENATUL 

Intre Comiţii și rege exista Senatul, compus sub Romulu, înainte de Taţii, de 100 membri, de la Taţiă încolo până la Tarquin-cel-Bătrân de 200. La inceput, în adevăr, nu exista de cât tribul Ramnensilor, care era divisat în 100 de curil, din care fie-care da un senator. Când se adăugă tribul Titiensilor, acesta, împărţit în alte 100 de curii, dede și el 100 senatori. Cât pentru Luceri, că tocmai sub Tarquin-cel-Bătrân contribuiră prin 100 membri cari fură consideraţi de acum înainte ca capi af 100 familii patricie nouă. Cei 100 de senatori plebeiant nu luară numele de Patres, ci de Conscripti, adică de înscrişi pe aceeași listă cu adevărații Putes. De aceea, când se adresa cineva la Senat, dicea Putres, conscripti, adică Patres (et) conseripti. Cele 100 familii ale căror capi deveniră acești 100 de conscripti, purtară numele de minores gentes, spre deosebire de cele 200 adevărate gentes, cari fură de acum înainte numite majores gentes. Fie-care din aceste ginţi alegea pe cel mai insemnat dintr'ensa, și "1 trămitea în Senat, Acâsta este piirerea lui Niebuhr. Cu modul acesta, opiniunea lui Dionisiii de Ilalicarnasse întru atât pare adevărată când gice că senatorii erati eleclivi, întru cât ci se alegeati fie-care de 
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gintea sa, iar'nu întru cât el s'ăr fi ales de Comiţiiele curiate. Senatul era consiliul şi 
supravaâghetorul regelui ; el prepara proiectele de legi pe cari le propunea regele în Co- 
miții: „Romulus patruni aueloritate et consilio reguavitu, (ice Cicerone în Tractatul 
săi De Republica, 

Popolul roman se divisa în trei clase: patricii, pleleii şi clienţii. Patricii eraii 
membrii familiilor aristocratice. Asemenea familii au trebuit să existe și la Ramnenses 
şi la Zitienses şi la Luceres, Şi la fie-care din aceste seminţii aă trebuit să existe și fa- 
milii nearistocratice, a căror membrii constituia plebea. Numai membrii familiilor aris- 
tocratice votaii în Comiţiiele curiate, cari inainte de venirea lui Tatius cu Sabinii, se 
compuneaii numai de o sută de curii, dupe venirea lui se compuseră de duoă sute de 

"curii, și dupe venirea lui Coelius Vibenna cu Lucerii se compuseră de trei sute de curii. 
In Senat insă se pare că nu se introduseră membrii din familiile aristocratice ale Luce- 
rilor de cât mult mai târdiă, sub Tarquiniă cel Bătrân. Atunci numai se pare că nu- 
mărul de duoă sute al senatorilor fu augmentat cu o sută, și senatorii deveniră (rei sute: 
duoi sute de Putres, delegați de cele o sută de gentes nobile ale Ramnensilor și de cele 
o sută de gentes nobile ale Tiţiensilor, și o sută de Conseripli (adică de înscrişi îm- 

* preună cu Patres spre a compune Senatul) delegaţi de cele o sută de familii nobile ale 
* Lucerilor. . 

Plebeii se înmulțiră în urmă prin conchiste, prin locuitorii teritoriilor cucerite că- 
rora Romanii le lăsară pământuri (Dion. de Halic,, Il, 9, 11, 29, 31). 

Cât pentru clienţi, el se compuseră mai ântâiă dintre aceia din plebei cari se 
puseră sub patronatul, sub protecţiunea patricilor, instituțiune care se găsesce mai la 
tâte popsrele Italiei (Titu Liviii, II, 16, V, 1; Dion. de Halic., V, 40). Apoi, din locui- 
torii teritoriilor cucerite, cărora Romanii nu le lăsară pământuri și câri veniră ast-fel a se 
pune sub tutela capilor de ginți, sub patronagiul patiilor (patres). Teritoriile cucerite 
de Romani, pe cari nu le lăsaiă locuitorilor învinși și pe cari ei le confiscaii, constituia 
ceea ce se numea age» publicus. Din acesta partea cultivată se împărțea în loturi și se 
asigna veteranilor saii se vindea particularilor, Acestea erati ceea ce se numea agri 
limitati, assignati, numite așa pentru că nu se mai puteati întinde. Nonius Marcellus, 
I, 205: ....Ac primus agros quos bello Romulus ceperat dividit viritim civibus-..a 
Partea necultivată din age» publitus era părăsită patricilor cari vreai să o ocupe. Acâstă 
ocupaţiune nu da dreptul de proprietate, ci numai de posesiune, pe care Statul putea s%o , 
revoce, dar pe care obicinuia a o respecta pe cât dura. Vedi Festus, verbo Posses- 
siones : » Possessiones appellantur agri late patentes, publici privatique, quia non man- 
cipalione, sed usu tenebantur et, ut quisque occupaverat, colebantimu. Plebeii nu aveati 
drept a ocupa asemenea locuri ; aceia însă dintr'enșii cari eraii clienți, obțineaii de la 
patronii lor din aceste posesiuni cu titlu precariii, adică revocabile ad nule, dupe 
plăcere. Iacă o alta causă pentru care cei desmoşteniți aveaiă interes a se face clienţii 
culăruia pater: 1) pentru ca acesta să "% apere persona, drepturile; 2) pentru ca să 
potă obţine locuri de cultivat precaiio ; căci altmintrelea că, fără proprietate, ar [i murit 
lesne de fome. In fine, clienţii se mai compuseră și din libertini, hberaţii, manumișiă 

„ intrând în tot-a-una între clienţii foștilor lor stăpâni. 
Ielaţiunea între client și patron era o relaţiune de dependenţă, dar clientul ră- 

mânea absolut liber şi în fapt și în drept; remânea, prin urmare, capabil de a câştiga 
avere pe s&ma sa, care era a sa, asupra căreia patronul nu avea nică un drept, care se 
trausmitea ab intestat heredilor sui şi agnaţilor și în urmă şi cognaţilor sti. Era o 
simplă dependentă între client și patron, în sensul că clientul era dator săl ajute a 
plăti despăgubire pentru rescumpărarea din captivitate, ameivțile la cari era condam- 
nat, cheltuelile proceselor, a constitui dotă fiicei sale și a contribui la cheltuelile nece- 
sarii pentru exercitarea funeţiunilor sale şi susținerea dignilăţei rangului să; clienţii 
făceau propagandă pentru patron la alegeri, votau pentru el. In sens invers, patronul 
ajuta pe client în procesele lui, îi da gratuit teriloriă de cultivat cu liilu de precariă. 
Unul în contra altuia, în mod reciproc, nu putea mărturisi, vota, nu putea să se tragă
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în judecată unul pe altul fără autorisarea prealabilă a magistratului, Posiţiunea clien- 
tilor semăna în parte cu a .liberţilor. Dar nu e exact a dice, cum susține Mommsen, 
Ilistoire romaine, trad. francesă deja citată, vol. I, pag. 76, că posiţia clientului cra a 
unul om liber în fapt şi serv în drept. Cu nimic nu dovedesce Mommsen aserţiunea 

sa. Clienţii sunt anterioii lui Romulus, clientela e o instituțiune comună tuturor po- 
porelor italice și grece şi forte veche. Pe când servitutea de drept, însoţită de o liber- 
tate de fapt, e o instituţiune tardivă, datorită pretorilor, care se aplica la cei carl nu 
craii manumişi în mod solemn, ci numai în mod privat, instituțiune ce n'a putut apare 
de cât cel mai curând pe la mijlocul Republicei şi care a fost transformată în libertate 
de drept inferidră de legea Junia Norbana în anul 671 de la fundarea Romei. 

Asemenea nu este exact a «dice, cum face Fustel de Coulange, Ciic antique, a 11-a 
edițiune, pag. 128, că clientul a fost mult timp un servitor legat de patronul săi. E evi- 
dent insă că clientul intra în gintea patronului, nu ca agnat, că lua nomen gentilitiun 
al patronului săi, că participa la sacrele sale private, dar acâsta nu'l asimila sub nici 
un punct de vedere cu un serv. 

Clienţii unei gintă „patricie eraii adesea forte numeroși. Ast-fel gintea Appia 
avea cinci mii de clienţi, gintea Fabia. patru mii, 

Incetul cu încetul relațiunile dintre clienţi și patroni se slăbiră. Dar nici chiar în - 
cele d'ântâiă timpuri, cum am dis, nu era subjecţiune din partea clientului către patron, 
cum o crede clericalul şi autoritarul Fustel de Coulanges, care vede totul cu ochii cu 
cari raționâză el în politică, încă mai puțin cum o crede servilul. Mommsen, care nu 
vede binele de cât în autoritatea și dominaţiunea celor mari asupra celor mici. . 

Neligiunea Romanilor este, în unele puncturi, asemănată cu a Grecilor, mai cu 
sâmă în urma împrumuturilor ce religia romană a făcut de la cea grâcă, dupe ce lo- 
mânii aii intrat în contact cu Grecii. Deosebiţi miniştri al. acestei religiuni o deserveaii. 

Fiecare gens la Romani, fie-care *păves la Greci, își avea religiunea sa privată, 
La început chiar nu era altă religie de cât acesta. Mal târdiii însă mal multe gentes, 
adunate la un loc, constituiră o civitas, mai multe şâvn formată o garzi, şi mai multe 
gazpiat o z06, și atunci începu ca pe lângă cultul privat al fie-cărei ginţi să existe şi 
un cult public al cetăței. La Greci geii cetăţei se numeaii deci moi3es (7ijs 70hE06). 

Ast-fel se formă la Romani cultul public. al cetăţei Romei. Romanii, cu cât își in- 
cor poraă teritorii şi își alătura popore italice, cu atât împrumuta divinităţi de la po- 
porele invinse sau alăturate, Ast- fel, în religia publică romană avem multe divinităţi 
sabine, etrusce. 

Intre miniştrii religiunei publice romane avem,mai întâiă preoţii. Fie-care deii 
avea preotul săi, sacerdos ; ; preoţii unora din dei se numeau flamini. 

Principalii flamini erai flaminul lui Joe, flamen Dialis, flaminul lui Marte, fla- 
men Mastialis, laminul lut Quirinus, flamen .Quirinalis. Festus numără 15, din 
cari unul este al Pomonei, qeița fructelor. Dupe Festus, vorba /lamen este un derivat 
al lui filamen, şi vine de la fi fil, firul cu care era legat vălul de lână ce acoperea 
capul Maminului: » Flamen Dialis dictus, quod [ilo assidue velatur, indeque appel- 
latur Pamens quasi fi filumen e. Tot acestă etimologie o dă și Varron, De lingua la- 
tina, V, 15, 25, în cât etimologia dată de Mommsen, Histoire Nomaine, trad, cit., 
p. 207, a propositto de Maminul Lut Marte, flumen Martialis, pe care îl numesce /al- 
iumeur de Mars, comme on Pappelait en raison des offrandes briilces qvon lui con- * 
sucvait, este cu totul imaginară. In aceeași erdre cade și Duruy, Ilistoire des Romaius, 
ediţia mare ilustrată, volumul I, pagina 99. 

Veneaii apoi Augurii, Augurii sunt preoţii predicători ai viitorului, Eraii în număr 
de șâse. Vorba augur (formă vechiă auger)nu se scie de unde derivă. Cei mai mulți 
dice că vine de la o vorbă etruscă. Alţii die că vine de Ia «vis şi gero. Ei pregiceait vii- | 
torul dupe fulgere, sborul saii cântecul păsărilor, - pofla de mâncare a puilor sacri: : 
Când judecaii viitorul dupe sborul păsărilor se numeaii Deruspices. Augurii forinaii un 
colegiit, [i.se recr utaii ca și flaminii dintre patrici. IX erati consultați” inainte de des-
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chiderea comiţiilor, Ei puteai chiar face să se disolve comiţiile deja convocate şi intrate în lucrare fie pentru votarea unui proiect de lege, fie pentru alegerea unui magistrat, Şi fiind-că adopţiunile și testamentele eraii confirmate printr”o lege curiată, ei era consultati și în materie de adopţiuni și de testamente, | , O altă specie de preoţi erai fecialil. EX erai în număr de duoi-spre-dece. Şi ci constituiati un colegiii și se recrutaii numai dintre. patrici. Misiunea lor era de a declara răsboiul și de a presida la îndeplinirea ceremoniei religisse sacramentale care sancţiona tractatul de pace. Nică un tractat de pace-nu era valabil firă aceste ceremonii și fără presența fecialilor, cum dice. Titu-Liviă, IX, 5, căci un traclat de pace nu constă întro simplă sponsio, ci intr'o sponsio însoţită de.o precatio, de o rugăciune solemnă, în care se cere dă la dei ca acela dintre popârele contractante care va viola tractatul de pace să fie isbit de dânșii, întocmai precum victima este isbită de fecial. Invocaţia era aceeași și la Greci. Ilomer în Iliada, Rapsodia III, versurile 245—301, ne indică invo- caţia următâre: »O gei nemuritori, faceţi ca întocmai precum eă lovesc cu ferul acestă victimă, aşa să fie sdrobit capul celui d'ântâiă care va viola jurământul săi lu Declaraţia de r&șboiii se făcea iar prin feciali. Când poporul roman avea să se plângă de conduita unul alt popor, trămitea un fecial cu capul acoperit .de un văl de lână albă, peste care se afla o cunună de verbină sălbatică culesă de fecial de pe mun- tele Capitolin. Acest fecial, cum ajungea la hotarul despărțitor dintre teritoriul popo- rului roman și teritoriul poporului inimic, striga: »Augi-mă, Joe, augiţi-mă și vol dei termini | Augi-mă și tu oracol sacru al dreptului /fas/,-sunt trămis de poporul roman. Vin dupe tstă dreptatea, și, prin urmare, vorbele mele merită să fie credutes.: Incepea apoi să enumere nemulțumirile poporului roman, făcând fel de fel de imprecaţiuni ca să dovedâscă că sunt drepte. „Dacă în contra dreptului și în contra consciinței mele cer șă ?mi predea aceste persâne şi lucruri (pe cari le „enunţase), să nu mă lase Joe să mă întorc în patria meau. Dupe aceea trecea pe teritoriul poporului inimie și celui ântâiii locuitor ce întâlnea îi repeta aceleași vorbe, pe cari mergea să le repete pe rând şi la porţile principalei cetăţi a poporului inimic, în forura, şi magistraţilor. Dacă treceaii trei-deci și trei de dile fără să i se dea satisfacţie, striga din noii: »Ascultaţi, Joe, Jane, Quirine, și voi toţi deii Olimpului, a! pămeatului și ai infernului, vă iai de martori că poporul acesta este nedrept și că viol&ză dreptul. Cum vom r&sbuna noi dreptul violat? Bătrânii noștri o vor decidea. Apoi se intorcea în Roma. Dacă Senatul Și popo-, rul roman decideaii că trebue să se facă r&sboiii, fecialul se reintorcea la hotarele poporului inimic, purtând în mână o săgâtă arsă în foc și inmuiată în sânge și arunca "peste hotar acestă săgâtă, ca semn de foc și omor, și anunțând ast-fel inceperea ostili- tăților. Când teritoriul Statului roman crescu ast-fel în cât să fie grei a se mai face acestă lungă călstorie, fecialul indeplinea aceleaşi solemnităţi fără a eși din Roma, pe câmpul lui, Marte, lângă templul Bellonei, Ia picicrele Columnci Resboiului, care representa hotarul Statului roman. 
| Veneai dupe aceea Vestalele. Vestalele eraii preotesele Vestei, deiţei focului, Cultul focului era înrădăcinat în religia Indianului, Grecului şi Romanului. Acest cult avea loc nu numai în casa fie-căria din familiile indiane, grece și romane, - dar și în cetate. La inceput, când familiile nu se asociaseră sub formă de cetate, acest cult era pur domestic, adică se practica numai în fie-care familie. Mai târdiiă, când mai multe familii unite constituiră o cetate, cultul focului se practică Şi în cetate. In fie-care familie, în adevăr, la Indiani, vedem practicându-se cultul focului. Focul era considerat ca (eul tutelar al casei, al familiei. In fie-care casă era un altar, nu prea aprope de ușa din afară, pentru ca să nu fie vădut de străini. Pe acest altar ardea înti”una un foc, care nu trebuia să se stingă de cât o-dată pe an, la 1 Martie, pentruca să se aprindă imediat altul în loc cu un ritual anumit prin concentrarea razelor sGrelui saii prin frecare de ducă bu- căți de lemn dintiun arbore special. Dimineţa și sâra se puneată pe foc lemne anume de- terminate de religiune, Indianul arunca pe foc o licăre ferrnen tată numită soma. Grecul și Romanul arunca vin. Indianul ca şi Grecul ca și Romanul arunca mai ântâiii pe foc 

a
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din ospățul săă, şi apoi mânca. Nu era permis să'și usuce picidrelo la foc. Când comi- 
sese vre-o faptă rea, trebuia mat ântâiă să se purilice şi apoi să se apropie de focul 
sacru. Focul sacru nu trebuia să se stingă nici o-dată. Nenorocire pentru casa unde se 
slinsese. Lui i se adresati ruziiciuni la eşirea din casă, lui la întrecere. Indianul, Grecul, 
Romanul, cum iatra în casă, ântâiii se închina focului sacru și apoi își săruta nevasta şi 
copiil. Lui i se adresaii rugăciuni în cas de nevoiă. locul sacru la Indiani se numea 
cujnă, de unde ignis lalin. In cetate focul sacru fu cultivat la Romani sub numele de 
Vesta. EI fu personificat sub figura unet femei. Preotese anume fură însărcinate cu în- 
treținerea focului sacru pe altarul Vestei. Aceste preotese fură numite Vestale, Ile 

trebuiaii să fie virgine şi să nu lase să se stingă nici o-dată focul sacru. Dacă îl lăsată să 
se stingă, craii bătute cu nuiele. Dacă violaii votul de castitate, ele erai închise în mor- 
ment de il. 

Un alt colegii de preoți era acel al pontificilor. Numele lor venea de la funcțiunea 
lor primitivă, pontem facere. In adevăr, ei aii fost prepuși la conducerea lueriirilor po- 
dului dupe Tibru. Fi cunoscenii sinaul misterele măsurilor și numerilur, sciință care la 
început era un mister, 4 erai însărcinaţi cu facerea calendarulul, cu fixarea epocel 
lunci noui și lunei pline, cu determinarea sărbătorilor religi6se, erati prealabil consul- 
taţi în materie de adrogaţiune; în fine, ei finiră prin a avea divecţiunea generală a cul- 
tului, a întulor actelor reliziâse, și fiind-că religia se amesteca în tâte actele politice și 
domestice importaate ale Romanilor, influenţa lor era imensi. Capul acestui colegiii 
purta numele de pontifer maximus. În timpul regalităţel fu regele, în timpul Repu- 
Dlicei, fie-care consul, în timpul exerciţiului magistraturei sale, juca rolul de pontifez 
mari muls, 

Octavian, când deveni imperator, între alte atribuţiuni, făcu să i se confere şi 
atribuţiunea de poutifex maximus ; şi pe viitor, în tot timpul Imperiului, atributul 
acesta îl avu Împăratul, până bine înțeles la înlocuirea religiunei păg âne prin religiunea 
creștină ca religiune de Stat. 

Reformele hi Servius Tullius. —Servius Tullius este, dupe unii, născut dintro 
servă; în acest sens se pronunţă Plutarh, care ne spune, între altele, că, afară de Salur- 

nale, se acorda servilor pe fie-care an câte o di de libertate în memoria nascerei servile 
a lui Servius Tullius, O poveste însă spune că intrun vis a apărut un genii, în mijlocul 
flacărilor vetrei, Ocridie!, servitârei reginei Tanaquil, soția lui Tarquiniă- cel-Bătrân, din 

„care ea a conceput pe Servius Tullius. In fine, dupe o a treia versiune, alții, între cari 
Imptratul Claudiii, care a compus o istorie a Etruscilor, dice în acestă istoric, că Ser- 
vius Tullius nu este de cât Mastarna, tovarășul fidel al lui Coelius Vibenna, ambii duci 
toscani, Mastarna care era fiii al unui principe din Corniculum, că ambii, adică Coclius, 
Vibenna şi Mastarna, aă venit în timpul lui Romulus de s'a stabilit pe muntele Coclius. 

Ori cum ar i, nu e mal puţin adevărat că acest rege a fost un rege popular. Re- 
formele sale militare şi politice ai fost făcute în favârea popolului. Totă lumea este de 
acord în acestă privinţă, atât Victor Duruy, cât şi Fustel de Coulanges, cât şi Deman- 

" geat. Numai Mommsen susține că reforma lui Servius Tullius nu a fost o schimbare 
cerută de plebei, căci noua Constituţie-le impunea datorii fără să le dea drepturi 
(Trad. cit. Vol. I, pag. 100), că ea datoresce originea sa saii îmţelepciunei -unaria 
din regii săi, sati dorinței presante a cetăţenilor (patricilor), cari nau mai vreaii să 
fie în mod ozelusiv împovăraţi cu serviciul militar, şi ceveati ca să fie supuşi lu 

„acest 'serviciii şi necetățenii (plebeil). Adevărul este însă că acâstă Constituţiune a lui 
Servius Tullius este făcută în interesul plebeilor, și de aceea, cum dice Fustel de Cou- 
langes, op. eod. pag. 338 și 342, ntradiţiunea şi atestațiunile istorice a celor vechi 
pui sub Servius Tullius cele d'ânteiii progrese ale plebeilor; ura ce patr iciă couser- 
vară contra acestui rege arată îndestul care era politica sa, patriciă îşi răsbunară 
pe el, puuind să "| omoreu. 

Reforma sa este înduoită: militară și politică. Militară. EL lasă popolul roman 
împărțit dupe stirpe în cele trei triburi: Ramnenses, Tatienses şi Luceres, cari conti-
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nuară a se mal aduna în adunările curiate. Insă alături cu acestă împărțire dupe stirpi împărți teritoriul Romei în patru triburi sai circumscripțiuni teritoriale, în cari locui- torii craii clasaţi dupe domiciliă, patrici şi plebei la un loc, mai mulţi plebei. de cât patrici, căci plebeit nu prea aveati păminturi, prin urmare nu locuiati de loc la teră, ci cel mai mulți în oraș. Aceste patru triburi eraă urbane, - 
În ceea ce privesce divisiunea teritoriulut rural extra maaros uvbis Roma, nu se scie positiv în câte triburi sai circumscripţiuni a fost împărțit. Accarias merge până a pretinde că este incert dacă relativ la el Sa făcut vre-o împărţire de Servius Tullius. Acâstă aserţiune este însă nefondată. Nu se pote ca Servius Tullius, care certamente a împărțit orașul, să fi lăsat campania neîmpărţită. Ce este însă nesigur este dacă cam- paniile aii fost împărțite în 21 sai 26 triburi, Duruy se pronunţă fără hesitaţie pentru numărul 26. Insă Dionisiii din Halicarnas şi Titu-Livii ne vorbesc de 21 pentru anul 265. Este probabil dar că n'a putut fi mai mult de 21 în timpul lui Servius Tullius, căci n'a putut teritoriul rural, crescut de la Servius Tullius până la anul 265, să fie împărțit în mai puține triburi de cât era împărțit când era mai mic. E probabil dar că 21 triburi rurale erai sub Servius Tullius şi că a rămas tot atâtea și până, în 265, In anul 269 ne spune Titu-Liviă că erai 95, Pâle mai târdiii stor fi făcut 96. Ast-fel putem să conciliem pe Dionisiiă din Halicarnas cu el însuși, care, când dă numărul de 21, când cel de 26. Destul că până în 513 stai făcut 31, număr care nu a mai crescut. In cât în anul 513, cu cele urbane, tâte triburile erai în număr de 35. De atunci înainte stete pe loc. Servius Tullius dede fie-cărui cap de familie ple- beiă 7 jugere (1h.,77) din ager publieus, luând parte din pământurile usurpate de pa- trici din acest ager publicus. Așa dice Duruy. Fustel de Coulanges dice, din contră, că pământurile acordate plebeilor fură din teritoriile luate de la inimiei. Fă cred că pă- mânturile acordate plebeilor fură luate şi din teritoriile ocupate de la inimici, și din pă- mânturile usurpate de patrici din ager publicus. Fie-care trib îşi avu mașistratul săi, curator tribus. Armata nu mai fu compusă numai de patrici, ci şi de plebei. 'Toţă cei ce aveaii avere, cari puteaii contribui la sarcinele Statului, assidui (de la assem dave) combăteaii în legiuni. ” | Cel ce aveai avere formati cinci clase. Cel ce nu aveaii nimic, dupe Dionisiii, for- maii a șâselea clasă /capite censis). Cele Mânttiii trei clase (clasa I care avea armura complectă, clasele II și a ŢII-a cari aveaă numat pavăza, casca și spada) constituiaii cele | trei linii d'ântâiă ale legiunei. A patra şi a cincea clasă a unei armate compuneaii cor- pul veliților celor neînarmaţi și al prăștiarilor (înarmaţi cu prăștii). Fio-care clasă se împărțea în companii, numite centurii. Pe lângă acestea ereaă cavalerii, compunând 18 companii saii centurii. Clasa] se compunea de toţi cetățenii cart aveaii cel puțin 100.000 aşi; a ]l-a de cel ce aveai cel puțin 75.000 ași; a III-a de cet ce aveati cel. puţin 50.000 aşi ; a IV-a de cet ce aveai cel puţin 25.000 ași ; a V-a de cet ca avea cel pu- țin 11.000 ași, 

Cea d'ântâiii era împărțită în 80 companii sai centurii, din cari patru-deci de juniores (cel ce aveati între 17 și 45 ani) şi patru-deci de seniores (cei ce aveai mat mult de 45 ani). Clasa a duoa coprindea 20 de companii sai centurii, din cart dece de juniores şi gece de seniores. Clasa a treia idem. Clasa a patra idem. Clasa a cincea coprindea tref- qeci de companii Saii centurii, din cari 15 de juniores şi 15 de seniores. Pe lângă acestea mai erati şi duoă companii saii centuri de fabri, meşteșuzări, una de junioves ŞI alta de seniores, ducă companii sati centurii de musicanți, tibieines et cornicines, una de Juniores și alta de seniores. Mat erat și opt-spre-dece companii saii centuri! de cquites, călăveţi, cari se compunea din cetăţenii ce! mat importanţi, cari aveati cel puțin 100.000 ași. În fine, toţi cel ce aveati mat puțin de 11.000 așt, se numeaii capite censi și formati o singură centurie. Fi crai dispensați de a merse la răsboiii. La r&s- boiii mergea numat equites şi juniores din fie-care clasă. Capite censi nu mergeaii la răsboiii. Marius a fost cel Vântâiii care %-a chemat sub arme la r&sboiii. Seniores, în timp de r&sboiă, stai în Roma pentru paza și apărarea orașului.
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Cetăţenii, cari aveati 6re-care avere, aveati 'lreptul şi de a vota. EX votati în comiţii, 

așa disc centuriate, pentru că fie-care centurie avea un vot. Pe când comiţiile curiate 

se adunaii în forum, în centrul orașului, comiţiile centuriate se adunati în câmpul lui 

Marte, afară din Roma, şi chiar de poneeriatm. Se chemati mai ânttiii cele 16 companii 

de equiles. În fie-care companie isolată sc proceda consultându-se cetățenii dintwensa ; 

“majoritatea voturilor dint”ânsa constituia un singur vot. . 

Aceste opt-spre-tlece centurii de equites votând ântâiă se numeaii prerogative. 

Ele votaii ântâiii ca să lumineze pe cele-alte. Apoi votaă cele opt-deci de centurii din 

clasa 1. Dacă eraii de acord cu cele opt-geci de equites, fiind-că se forma majoritatea de 

98 voturi din 199, nu se mai consultati centuriile din clasa a duoa şi din cele-alle. La 

din contră, se chemati și se consultati şi centuriile din clasa a duoa, şi așa mai încolo. 

Rare-ori vota centuriile din clasa a treia și fârte rar cele din a patra. Juniorii din fie- 

care clasă, de şi eraii naturalmente mai numeroşi de cât seniorii, cu lote acestea for- 

mând un număr egal de companii sai centurii, dai un număr egal de voturi. Cu chipul 

acesta, se da precădere etăţel, experienței și averei. Dar fiind-că averea nu era inaccesibilă 

ca patriciatul (din causa prohibiţiunei căsătoriei între patrici și plebei), era ușa deschisă 

plebeilor la drepturile politice. Insă Servius Tullius, ca să nu sperie incă de la început 

pe patrici, decise că propunerea proiectului de lege și convocarea comiţiilor centuriate 

trebue să fie aprobate prealabilmente printr'un senatusconsult, votat de Senat, care se 

compunea numai de patrică. Se mat cerea apoi ca legea votată de commiţiile centuriate 

să fie aprobată în urmă de comiţiile curiate, iarăși compuse numai de patrici. Acest 

vot însă, de la anul 416 încolo de la fundarea Romei, deveni o cestiune de simplă formă, 

căci dictatorul Publilius Philo făcu să se voteze o lege prin care se decise că pe viilor 

comiţiile curiate vor fi chemate să aprobe prin anticipație cu ochii închiși proiectul de 

lege ce era să se presinte în urmă comiţiilor centuriate. 
“In timpul regalităței legea curiată era propusă de rege, cea centurială ase- 

menea de rege; în timpul Republicei legea curiată era propusă ca şi cea cenluriată de un 

magistrat din ordinea senatorială, de exemplu consulul. Când consulul putu să fie ple- 

bei, putu să propue proiectul de lege în comiţiile centuriate şi plebeul. Da începul 

încă nu, iar în comiţiile curiate numai un patriciii putea în tot-Pa-una să propue pro- 

iectul de lege. De la 416 încolo comiţiile curiate fură reduse a vota acle de jurisdic- 

țiune prați6se, adoptiuni, testamente, și la finele Republicei ele eraii represintate prin 

eci 30 de lictori a celor 30 de curii. 
Constituţiunea Int Servius Tullius este făcută în interesul plebei. In adevăr, ea 

schimbă Dhasa comiţiilor. De unde era până aci nascerea nobiliară, deveni pe viilor averea. 

De şi pentru moment averea era tot în mâna patricilor; de și cei ce aveau cel puţin 

100.000 ast erati patrici ; de şi el împreună cu eguites formati 98 centurii, din cari 12. 

erati numai de plebet; de și cel ce aveati de la 75.000 ași până la.100.000 ași eraii 

asemenea în imensă mare parte patrici ; de și aceştia formaii 20 centurii, prin urmare 

daii 20 voturi; de și, prin urmare, cetăţenii din cele duoă dWântâiii clase se compuneaii 

în imensă mare parte de patrici; și, prin urmare, daii mai mult de cât jumătate, plus 

unul, din voturile comiţiilor centuriate; de şi, prin urmare, în acâstă formă de comiții 

_preponderanţa apartinca tot patriciilor: de și patricii își reservaseră încă prerogativa de 

a face să se voteze mai ântâiii de Senat proiectul de lege, Senat care cra compus numai 

de patrică; de și legea centuriată trebuia să fie aprobată în urmă de un vot al comiţiilor 

curiate compusă numai de patrici ; însă săminţa viitorului era sâdită, căci averea ese 

mobilă, nu este ca nascerea ; averea avea să cadă în viitor în mânile plebeilor ;. Senatul, : 

în timpul Republicei, avea să se compună şi de plebei; legea curiată avea să devină în 

curând o pură formă, căci votul comiţiilor curiate se da de la anul 415 încolo prin anlici- 

paie, preceda votarea în centurii, în cât, cum dice cu drept cuvânt Accarias, pe viitor 

comiţiile curiate aveai să aprobe cu ochii închişi un resultat viitor şi incert. 

Tarqptiniti Superbul (531 —510) — Servius Tullius avea duoă fete, din cari una 

'Tullia era logodită cu Arunte, unul din fiii lul Servius Tullius, bărbat bun; cea-altă lo- 
,
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godită cu Lucius, cel-alt fiii al lui Servius Tullius. Tullia era ambiţissă, Lucius orgolios și crud. Tullia se înţelese cu Lucius. Ea otrăvi pe Arunte și pe surora sa, și se căsători cu Lucius. Servius Tullius, desperat, voi să abdice și să stabilescă guvernul consular. Profilână de acesta, înarmat cu acest pretext, Lucius, în complicitate cu o parte din “senatori, intră în Senat investit cu purpura regală, răsturnă pe Servius dupe treptele. Senatului și fiica sa Lucia trecu cu carul să peste corpul si. Strada purtă numele de - via scelerata. Tarquiniă Superbul guvernă cu pompă, or&oliii și crudime, omori parle din senatori, pe alţii îi despuiă de avere. De aceea, Senatul se exasperă, Lucreția, soţia lui Tarquiniii Collatin (unul din fil lui Tarquinii Superbul), este desonorată de Sextus, cumnatul ei. Lucreția se înjunghiă. Collatin, Brutus, Lucretius fratele el, Valeri excită Senatul, proclamă căderea lut Tarquiniă Superbul şi a dinastiei sale, și comiţiile aleg în locul regelui duoi consuli: pe Brutus și pe Tarquiniă Collatin. 
Din cel şpte regi at Romei numai unul, cel d'ântâiă, Romulus, fu latin: cel-alţi șese fură unii Latini, alţii Etrusci; Numa Pompilius fu Sabin; Tullus Hostilius ase- menea Sabin 4); Ancus Martius asemenea Sabin, dupe părerea tuturor: Tarquinii Prisc Etruse ; Servius Tullius, dacă este originar din Corniculum, e probabil Sabin; Tarquiniă Superbul iar Etrusc. DintrEnșii numai duoi muriră de morte bună: Numa Pompilius ȘI Ancus Martius. Patru: Romulus, Tullus Hostilius, Tarquiniii Priscu și Serviă Tullii muriră asasinați, lar Tarquinii Superbul, detronat, muri la Cuma, în Campania, unde domnea tiranul Aristodem, care îi dete asil. 
Regalitatea fu abolită în anul 245 de la fundaţiunea Romei, prin expulsarea lu! . Tarquiniii Superbul. In locul lui Tarquiniti Superbul se aleseră duoi consuli pentru un an de gile. Cei d'ântâiu fură Junius Brutus 2) și Tarquinită Collatin, bărbatul Lucreţici, - desonorate de Sextus, unul din fiii lui Tarquiniă Superbul. Tarquinii Collatin se exilă la Laviniă şi în locul lut fu ales Valerius, supranumit Poplicola (Populi-cola, Poplicola, Poblicola, Publicola), din causa serviciilor ce aduse poporului. În adevăr, “intre alte, legi „. Ce propuse el comiţiilor centuriate, printr'una se decise că nic! un magistrat.nu va mal: "+ putea în viitor să ordone mârtea saii bătaia la spate a unui condamnat la:0 asemenea pedepsă, inainte ca comiţiile centuriate invesțite cu dreptul de apel prin provoontio a condamnatului să nu fi confirmat sentința condamnătre, și că magistratul care va face-o, va putea fi omorit de ori-cine fără ca omoritorul să fie pedepsit. ” Expulsiunea regilor în Roma coincidă cu desfiinţarea regalităței in Sparta, unde puterea politică a regilor fu încredinţată eforilor. La Athena, la mârtea lut Codrus, atribuţiunile politice ale Regelui fură date Senatului Eupatridilor, cart erati în Athena ceea ce erai patricii în Roma, regele conservând numai puterea religisă. Acestă pu- tere fu și ea diminuită, Regelui nu i se lasă de cât dreptul de a îndeplini sacriliciile So- lemne și a judeca crimele de impietate. O parte însemnată din atribuţiile regelui in care religa era interesată, precum dreptul de a veghia la perpetuirea familiilor, de a autorisa adopţiunile, de a confirma testamentele, de a judeca în materie de proprie- tate imobiliară, fură încredințate unui archonte, care, împreună cu polemarchul și cu Ș6se thesmoteţi, complectaii numărul celor nouă magistrați numiţi impropriă toți archon fi, căci numai unul dintr'dnșit purta in mod propriii numele de archoni. Asemenea revo- luţiuni se petrecură şi la Argos şi la Cyrene și la Corint şi cam la epoce analoge. In În OO . . | , " 

„In privința acesta sunt de Părerea lui Ampâre (Ilistoire Romaine i Rome, 3-e &dition, Tome], 
pagina 448 ȘI următârele), şi difer de Duruy eare face din Tullus Hostilius un Latin (ve]l Ifistoire des 
Romains, ediția cea mare ilustrată, Tom, I, pagina 20), EL era născut în Roma și descindea din moşul stu Hostilius, născut în Medullia, Tojt se acordă în privința acesta, Dar cu drept cuvânt Ampsre ice că 
Medullia era o cetate sabină, şi numele de Hostilius vine de la Iostus (de la hostis), care înseinudză „străin, Apol în linia maternă el descindea din Iersilia, care era sabină. Apoi el se purtă ca sabin, mări 
numărul preoților Saliant, car! era preoți Sabin, EL întocmi cultul deițet Frica, care concordă cu ohi- ceiurile Sabinilor cari ridicaă temple Febrei, adică cari divinisni bolele și sentimentele cele rele, *) Junius Brutus face parte din familia patriciă Junia, supranumit Brutus (câre,dupe cum ne 
Spune Festus, terbo Brutura, însemnâză în vechiul idioma latin forte și Serios), . : . ”
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adevăr, la Greci ca şi la Romani, aristocrația era gelosă de puterea regelui, și lupta 
dintre ci se terinină cu victoria aristocrației. In adevăr, în Roma, revoluţia, care avu de scop abolirea regalităţei și suplinirea ci prin consulat, profită mai mult patricilor de cât 
plebeilor cari aveaii în rege un aliat contra patricilor, cari îi diminuait și îi stâujineati 
exerciţiul autorităţei. Așa se explică cum Senatul s'a unit în conspiraţiunea întreprinsă 
de Junius Brutus, Tarquiniă, Collatin, Lucreţiii, tatăl Lucreţiei, și Valeriă, contra lui Tarquiniă Superbul, și a votat un Senatusconsult care a servit ca proiect de lege pentru decăderea lui Tarquinii Superbul și aboliţiunea regalitățel. 

Dupe issonirea regilor am dis că puterea politică a lor a trecut la duoi maşistraţi | anali cu numele de consules. Acâstă vorbă derivă probabil de la conso, de unde vin și 
vorbele consus, consilium, şi care insomnâză deliberez; in adevăr, Consus era o veche divinitate italică, care președa la deliberaţii Și la proiectele secrete. Puterea religi6să Insă 
rămase în privirea facerei sacrificiilor în mâna (âtă a unui rege, care fu numit rex sa- 
erorum. Se luară însă tote măsurile ca să nu abuseze de prestigiul cel mare ce avea acest 
rege-preot spre a lua puterea. Tradiţiunea însă se conservă, Sacriliciile nu putcaii fi făcute 
de cât de către un rege. La Greci lucrurile rămăseseră și mai accentuate. Atributul acesta 
religios rămase în familia vechilor regi. Asia în Cyrene se lasă lui Baitos, descendent 
din reii vechi, dreptul de a îngriji de cultul religios și posesiunea locurilor sacre. 

_Ca şi rezil, consuli! eraă capii supremi a! armatei, administraiă în tiwnp de pace 
Republica cu concursul Senatului; propuneaii proiecte de legi in comiţii ; sinsurele deo- 
sehiri era ca pompă că nu aveati corâna și mantia de purpură înțesută cu aur, ci o 
simplă togă cu o bandă de purpură pe margini, dar aveati ca și regii duoi=spre-dece 
lictori cu fascele în mână, cari mergeati înaintea lor 1). Consulil și nici un magistrat nu 
putea să umble inarmat în lăuntrul pomaeriului. Pomarium se numea un bulevard, 
un loc gol dincâce și dincolo de zidurile urbei Roma, însemnat prin pietre din distanţă 
în distanţă, cari se numea cippi sa termini, i . - | Magistratura regilor era pe viâţă. A consulilor pe.un an. Fie-care din ei avea în 
acest interval puterea supremă; obicinuit unul mergea în răsboiti.ca comandant, duc, 
imperator al oștirel, iar cel-alt rămânea în Roma pentru administraţia interidră. lu 
timp de pace fie-care din el avea in acelaşi timp puterea supremă. Atât numai că lie- | 
care din el pulea să intercede (să exercite intereessio], spre a împiedica pe cel-alt de a 
lucra; dacă nu se opunea, actul făcut de cel-alt singur era valabil, căci fie-care avea 
înaperium vegium, puterea regelui, cu excepţia dreptului de veto al celui-alt. EL avea 
și puterea judecătorâscă, avea jurisdietio, adică potestus juris dicendi; ţinea ședință în 
forun: pe un scaun curul pentru distribuirea justiţiei. Ei nu puteaii [i recrutaţi de cât 
dintre patrici. Tocmai mat târdiii, în periâda a duoa, consulatul deveni aecesibil și ple- 
beilor. Ciceron ne spune în tractatul săi despre legi (UI, 3, 8) că ei se mai numeati și 
praetores de la prz-ive, preitum, preitores, ca mergători înainte, ca comandanţi ai 
oştirei, şi judices ca distribuitori al justiţier: » Regio imperio duo sunto : îique pmareundo, 
judicando, consulendo, prztores, judices, consules appelluntur. — Cu putere regie 
duoi să fie: și ei se numesc prztores când comandă, judices când judecă, consules când 

„ delibereză /consules de la consulo, care derivă de la rădăcina veche conso, cum am spus 
mai sus)u. Numirea proprie este însă de consules, Numirea de preetores s'a dal mat 
târdiii, când s'a luat din mâna consulilor jurisdietio, magistraților cărora s' încredin- 
tat. Numirea de judices se aplică în special judecătorilor, cari judecă în fapt dupe for- 
mulele saii prescripţiunile trămise lor de magistraţii cari aii jurisdietio, în special de 
pretori. ! a o 

| Incă deja în acâstă periâdă se întâmpla ca tote puterile Statului să fie suspendate 
și să fie învestit cu suprema, unica şi absoluta autoritate, un magistrat sub numele «de 

  

4) Fasces (fhisceaux), Fasces însemnâză nisce bețe legate impregiurul unei haste ast-fel în cât ferul hastel să fle lăsat afară, Ele eraii purtate în mâuă de lictori, servindu-se cu beţele spre a late pe criminali, și cu hasta spre a le tăia capul dupe onlinul magistraţilor,
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populi mdgister sai dictator. Masistratura sa se reducea la șâse luni. Rare-ori a fost 
exercitată pentru întregul termen. Dictatorul era designat de consulares (foşti consuli) 
și probabil dintre denșii. Acâstă designațiune trebuia să fie transformată în proiect de lose 
printmun Senatusconsult, care în urmă trebuia confirmat de o lege votată de comiţii. 
Aşa era natural să fie. Cum s'ar fi pulnt ca un magistrat ordinar să fie ales ast-fel, iar 
dictatorul cu autoritatea sa extraordinară să fie investit cu mai putine forme și garanţii. 
De aceea Mommsen, Jlistoire Romaine, trad. cit., tom. |, pag. 315, este în complectă 
er6re când dice: »La communautt (printr'ânsa înțelege cl poporul adunat în comiţii) ne 
prenait aucune part â la nomination du dictateur; cette nomination dependait abso- 
lument de Pun des deux consuls qui 6taient alors en fonctionu. Întâi nu atârnă de loc 
de consuli, ci de consulares. Consulaves legere: ita lex jubebat, de dielatore ereando 
lata, «dice Ciceron, De republica, II, 32, și prin consulares se înţelese foștii consuli, iar 
nu consulii. Al duoilea, acelaşi Ciceron, în tractatul săii De legibus, II, 3, raportând 
textul unei vechi legi, care a instituit pentru casuri grave înființarea unul dictator, dice: 
si Senutus eveverit, dacă Senatul va șăsi cu cale; iacă dar că designarea dictatorului de 
către consulnres trebuia cel puţin aprobată de Senat. Al treilea, Titu-Liviă (V, 40), 
vorbind despre numirea lui Camill ca “dictator, ne vorbesce și de o lege curiată relativ 
la numirea lui. lacă textul acestei logi vechi curi6se: » Quando duellium graviz dis- 
„cordimve civium escunt, unus ne amplius sez mensos, si Senatus creverit, idem 
juris quod duo consules teneto ; isque ave sinistra dietus, populi magister esto. Fqui- 
temque qui vegat habeto pari jure cum co quicunuţue crit juris disceptator. Ast 
quando îs est magister populi, reliqui magistratus ne sunuto. — Când vor fi 1) răs- 
boie 2) mai grave sati discordii civile, unul, nu mai mult de ș&se luni, dacă va găsi cu 
cale Senatul, să aibă aceeași autoritate ca cei duoi consuli, și acela ales sub auspicii fa- 
vorabile 2) să fie magistratul poporului. Şi să aibă și un călăreț care să cârmuiască cu 
un drept egal cu el, ori-care ar fi aplicator și distribuitor al dreptului. Insă când cl va fi 
magistrat al poporului, cei-alți magistrați să nu mai fie. „Din acest text, precum și din 
legea 2, $$ 18 și 19 D., De origine juris (|, 2) a jurisconsultului Pomponiii, resultă că 
dictatorul avea pentru șâse luni o putere absolută, mai mare chiar de cât a regelui, mai 
mare de cât a consulului ; în timpul magistraturei sale tâte cele-alte magistraturi eraii 
suspendate, precum și tâte adunările, comiţii și Senat. Ca și regele, el avea un coman- 
dant al călăreților, numit de el, şi care se chiamă magister equitum, asemenea cu al 
regelui care se numea fribunus celerum. Asemenca magistrat nu se alege de cât în cas 
de pericole grave, fie de răsboiii grav cu străinii, fie de r&sboiii civil: Cel Vântâiă dicta- 
tor, dupe cum ne spune Titu-Liviii, a fost Lartius, cam dece ani dupe căderea regilor, 
adică cam pe la anul 240 de la fondarea Romei sait pe la anul 500 înainte de Christos. 
Putem cita între dictatori pe Qninctins Cincinatus (membru al familiei Quinetia), numit 
dictator în anul 292 de la fundarea Romei sati 458 înainte de Christos și pe M, Furius 
Camillus (membru al -familici patrice Furia), în anul 360 de la fundarea Romei, 
saii 390 înainte de Christos. Cel Vântâiii a scăpat Roma de r&shbicle civile, de Equii și 
de Volsci, cel d'al duoilea de Galli cari intraseră deja în cetate. 

In contra decisiunilor dictatorului nu era provocatio, adică drept de apel la comiţii, 
drept care exista în contra ori-cărei măsuri a ori-cărui alt magistrat, până și în timpul 
regalităței, chiar în contra unor acte ale regelui. | 

Dacă înlocuirea regelui prin consuli nu profită plebeilor ; dacă revoluţiunca, care 
operă astă schimbare, fu opera patriciilor și spre folosul lor, o altă instituțiune fu creată 
peste puțin, care fu plebeilor de un mare folos. Voiii să vorbesc de instituțiunea fribu= 

  

2 Escunt, formă antică a lut essent, precum estima este forma antică a lut sum, 
) Duelliuni saii duelluni, forma vechie a lut bellum, 

| 3) Ave, pase. Sborul pasărilor servea la Romani de prevestire. Sinistra, stînga, era favorabilă, de bun augur pentru Romani, care cu faţa întârsă spre miaţă-di aveati pe auguril din Orient la slânaa, Din contră, pentru Greci, drepta era de bun augur, ciici cl cu faţa întârsă spre Nord aveaii pe augurii din 
Urient la drepta, ă .



27 

  

natului plebei. Sub consulatul lut Virginius şi lui Veturius, în anul 259 de la fundarea 
Romei, 495 înainte de Christos, pleheil se retraseră dincolo de riul Anio între Tibru 
și Anio pe un monticul care se numi de atunci încolo muntele Sacru, şi amenintară pe 
palrici de a nu se mai întârce îndărăt în Roma și de a funda acolo o nouă cetate plebeie, 
acolo pe una din părţile cele mai fertile și mai salubre ale Laţiului. 

Causele retragerei aii fost multiple: 10. posiţiunea inferi6ră a-plebeilor față cu 
patricii ; 2% sărăcia lor; 30 persecuţiunea debitorilor, în mare parte plebei, de către cre- 
ditori, în mare parte patrici; dobândile exagerate ce plăteaii patricilor şi constringerea 
corporală ce urma în cas de neplată. In adevăr, debitorul care nu plătea datoriile, care 
era condamnat /judieatus/ prin sentinţă, dupe.un termen scurt putea să fie addiclus 
de către magistrat, în specie de câtre consul cveditorului, atribuit adică creditorului 
care avea dreptul al duce acasă la el, a'1 închide într” închisăre privată numită ergas- 
tul, al pune să muncâscă pentru el, şi dacă nu plătea nici el debitorul, nici amicii 
sait rudele pentru dânsul, a'1 duce la trei târguri consecutive din nouă în nouă dile, si 
a'l vinde ca serv; dacă nu păsca cui să '] vîndă pe preț suficient spre a se despăguli, 
atunci addictul devenea serv propriii dis al creditorului. Acesta este situația debitorului 
dupe legea celor 12 tabule, și acâsta de sigur era și înainte; căci legea celor 12 tabule 
ma putut inventa o disposiţiune așa de barbară, trebuia să o găsâscă în moravuri saii în 
legile anteridre; altmintrelea, decemvirii ar fi plătit cu capul introducerea unei asernenea 
disposiţiuni, Fa, pe lângă acestea, este confirmată pentru aceste limpuri și de istorici ca 
Titu-Liviii, - 

Plebeil mat protestaseră încă în duoă rânduri, o-dată în anul 250 de la fondarea 
Romei. Volscil făcând o incursiune pe teritoriul roman, plebeii refusară de a se înarma 
şi a se duce a bătaie. Unul din cet dusi consuli, Publius Servilius, promise că so vor 
Ina În cercetare şi se vor îndulci păsurile lor, între altele în ceca ce privesce posiținnea 
lor ca debitori. Dar dupe ce plebei goniră pe Volsci şi se întârseră în cetate, cel-alt 
consul, erudul Appius Claudius, refusă ori-ce concesiuni. Plebea protestă; ca s*o sperie, 
el făcu să se numâscă un dictator, şi Senatul alese și Curiile confirmară de dictator pe 
Manius Valerius, un om bun și popular, căci Valerii, cum dice fârte bine Mommsen, 
era una din acele gentes, în ochii cărora guvernul este un privilegii şi o ondre, iar 
nu o sorginte de câştin.- Valerius reînuoi promisinnile In! Servilius şi cu o armie com- 
pusă de 40.000 de plebei bătu pe Volsci, Equl şi Sabini, cari amenința Statul roman, 
Dar patricil nu se ținură de cuvent nici de astă-dată. Valeriă abdică, afirmând pe Jupi- 
ter Fidius 1), deii intre altele al bunei credinţe, că patrici! și de astă dată ati violat 
una credinţă. Dupe abdicarea lu! Valerius, se aleseră consuli Virginius şi Veturiuz, 
Aceștia siliră armia să iasă din Roma. O-dată afară din cetate, pleheii abandonară cor- 
turile şi”pe căpetenia lor, şi, condusi de capii legiunilor, adică de tribunii militari, cari 
în mare parte eraii plebel, porniră în ordine militară înainte, trecură Anio, și se aşe- 
dară pe un monticul situat între Anio şi Tibru; familiile plebeilor urmară pe soldaţii 
plebei și amenințară cu toţii că vor funda acolo o cetate plebee, lăsând Roma oprima- 
torilor şi spoliatorilor patrici. Patricii, speriaţi, trămiseră plebeilor o deputaţiune com: 
pusă din dece consulari, dintre cari tre! fuseseră dictatori, duot patrică Lartius Postu- 
mius (cel Mântâiii dictator), Valerius căruia în urmă plebea îi dete numele de Mazi- 
maus, si un plebei, Menenius Agrippa, cel mai elocuent și cel mal popular dintre 
senatori. Acesta îi povăţui să revie în Roma. Dar plebei! nu primiră de cât cu condi- 
țiunea ca să li se dea dintre dânșii duot magistrați cari să fie inviolabili, sacrosanecti, 
acela care "i-ar ataca să p6tă ori-cine să 71 omâre, să fie sacer, destinat morţei, şi bunu- 
rile sale confiscate. Expresiunea de sacer, dupe Zonaras, însemnâză că precum viclima 
dusă pe altar spre a fi sacrificată era consacrată, adică destinată deilor, și, prin urmare, 
destinată morței, asemenea și omul declarat sacer era destinat morței. EI să aibii drep- 
tul de a opune veto a ori-ce măsură a celor-alţi magistrați şi, în special, a consulilor, 

1) ZensrIltozens, cum îl numesce Dionisii din MTalicarnassc, și care la Sabini cra deul Sancus.
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în contra cărora să pstă fi chemati în ajutor de orl-ce cetățân (ceea ce se mal numea 

şi auzilii latio, adică darea: de ajutor). Nici un patricii să nu polă fi ales tribun al ple- 

bei. Un tractat se încheiă între patrici şi plebei în acest sens, tractat consacrat cu s0- 

Jemnităţile: obicinuite ale tractatelor intervenite între popâre independente beligerante, 

prin facere de sacrificii și prin ministerul fecialilor : fie-care cetățen jură eternă credinţă 

acestui tractat, care fu numit leges sacra, și un altar fu ridicat lui Joe Fulminatorul 

pe monticelul care fu ast-fel sacrat și purtă în viitor numele de Muntele Sacru. Ast-fel 

se împlini acâstă revoluţiune sublimă, fără vărsare de sânge, despre care Romanii iși 

aduseră aminte în timp de secoli cu mândrie și cu satisfacțiune, și pe care și noi mo- 

dernii nu o putem pomeni fără ca inima nâstră să nu salte de admiraţiune, şi pe care 

nu'e desmoștenit al lumei aceștia care să cugete la dânsa fără să i se imbărbileze sufle- 

tul și să spere în apropierea sfârşitului domniei tiranilor și a speculătorilor. Veneraţiu- 

nea publică insoţesce până astăţi pe marele patriot Menenius Agrippa, care a împăcat 

clasele sociale romane, pe Menenius Agrippa căruia poporul roman îi făcu la morte cea 

mai splendidă înmormântare și pe care "1 plânseră din adâncul inimei. 

Duruy, în istoria sa romană, ediția cea mare ilustrată, tom. Î, pag. 149, 149 şi 

nota î, prelinde că causa pentru care plebea romană luptă cu atăta bărbăţie, liniște, 

ordine și triumfă, a fost pentru că ea nu ar fi fost compusă ca plebea modernă ; nu se- 

m&na, dice el, avee cette populace des grandes villes qu'on voit stirriter, combatire el 

sapaiser au hasdrd, force aveugle qui west redoutable que le jour ou elle se donue 

un chef; că plebea romană era compusă, în parte bună, de 6meni avuţi, de familii nobile 

din cetăţile cucerite cari nu ciipătaseră în Roma dreptul de patrici, și chiar de familii 
patricie romane cari îşi perduseră din împregiurări drepturile politice, drepturile de a 
figura în comiţiile curiate și în Senat. Ce dispreţ pentru plebea modernă şi chiar pentru 
cea romană! Cum se vede aci, burghesul parvenit), înăltat la rangul de ministru de 
criminalul și cinicul încoronat sub numele de Napoleon III. Nu! Poporul marilor orașe 
moderne nu este une populace, el este partea suferindă, dar sublimă,. nobilă la suflet, 
care nu se agită firă socolelă, nu se liniștesce firă cuvânt, se pâte pentru moment li-. 
nişti, dacă este inșelată, dar amar când se agită din noi și vai de cel ce aii înșelato, 
nici nu e o putere 6rbă, un instrument în mâna capului ce “şi alege. Nu! Poporul ma- 
rilor orașe moderne scie ce vrea, scie de ce se agită; dacă se înșâlă câte o-dată, ese re- 
pede din erdre, și nu abandonă în definitiv lupta chiar când are între-acte lungi, de.cât. 
când triumfă. Și plebea romană s'a înșelat și ea de multe ori; n'a înșelat'o Servilius, 
n'a înşelat?o Senatul sub “dictatorul Valerius! Apoi nu e exact că dacă plebea romană 
a luptat cu regulă, ordine și rost, este că într'ânsa erai mulţi nobili. Cu ce ne dove- 
desce acâsta Duruy ? Şi dacă vor [i fost câţi-va, vor fi fost ca şi în timpii moderni, ca 
să ?şi facă trebile, şi să strice rostul poporului, cum ati făcut'o mulţi boeri în România 
la 1848, la 1859, la 1866, și chiar astădi, făcându-se liberali și iubitori de popor, pe' 
când sunt tot cum ?i-a descris Heliade, adică tot ciocoi cât săi cânţă cu usturoiii, or- 
golioși şi autoritari, speculanți și netrebnici. Când poporul întreprinde ceva, el poporul 
sfânt, el poporul lui Moise, lui Socrate și lui Christ, el nu se lasă până nu rcușesce, 
Şi numai ce întreprinde el este bun și drept, căci el numa! se apropie de Dumnedeire. 
Nobilii, când:se amestecă în mişcările populare, nu o fac de cât din interes, cei mai buni 
din spirit de fanfaronadă, iar nu din convingere și cu devotament. Şi amestecul lor. nu 
face de cât răi, ori paralisâză, ori întârdie, ori corupe în parte calitatea resultatului. 
Li nu se amestecă de cât ca păgânul Constantin care, când s'a amestecat în religia cre- 
ştină, a corupte, a păgânit?o. Nobilii din toţi timpit și din tste țările sunt aceiaşi: nati 
inimă! Ei nu aii nici minte, nici prevedere, cum dice Mommsen, care câte o-dată este 
bine inspirat, cum dice el relativ la patriciatul roman: „Iâtroitesse Mesprit et Pimprâ- 
voyance, qui sont le privilege particulier de tout vrai patriciat, ne se d&mentirent pas ă , 

, 9 Prin parvenit înţeleg omul cult din:popor, ajuns la o posiţiune 6re-care în Stat, care se spe- 
ri de imărirea sa oficială, şi desprețuesee, critică și nedreptățesce poporul din care a eşit.
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Rome et dechirtrent la puissante corhmunaute en luttes intestines sans .but et sans 
gloireu. (Mommsen, Ilistoire Romaine, trad. cit., T. I, pagina 336). a 

Mommsen face un paralelism între. consuli şi între magistraţii suevosaneti ai 
plebci, cari luară numele de tribuni al plebei, sai, și mai pe scurt, de tribună. Nu tre- 
Due să "i confundăm nici cu tribuni militum, cari erati nisce puri Lribuni militari, co- 
mandanţi ai legiunilor: de fie-care legiune eraii câte ș6sc, fie-care comanda legiunea câte 
duos luni pe an. Nu trebue să "i confundăm nici cu (ribuni militum consulavi poles- 
tute, magistrați cu atribuţiuni mihtare, în acelaşi timp şi civile, având o autoritate ana- 
logă cu a consulilor, și cari aii fost creaţi mai târdiii, dupe legile celor 19 Tabule. Tri- 
Lunii plebcă ca și consulii, la inceput, fură duoi, zgcazăras 3, (ice Zonaras; numtrul 
lor se sui mai târgdiii la cinci și apoi la dece. La început ei fură aleși de comiţiile cen- 
turiate ca şi consulii, mai târdiii de comiţiile tributare. Consulii, la început, fură aleși 
numa! dintre patrici, mai târgii şi dintre plebei. Tribunit plebei fură în tot-da-una 
aleşi numai dintre plebei. Consulii puteai convoca comiţiile centuriate, tribunii plebei 
comiţiile tributare. Consulii administraă, aveaii puterea militară, imperium. Tribunii 
plebei nu aveati imperium. Un consul putea opune veto la o măsură a altui consul. 
Asemenea un tribun contra altui tribun. Dar un consul nu putea opune veto unui lri- 
bun, pe când un tribun putea opune veto unui consul. Un consul nu putea da in jude- 
cată pe un tribun. Pe când un tribun putea da in judecata comiţiilor tributare pe un 
consul şi a'l face să1 condamne la morte : în intervalul judecărei putea chiar să'l ares- 
teze. Pare chiar că tribunii aveau Gre-care drept de juriedicţiune în procesele dintre 
plebei. Puterea tribunilor, ca și a consulilor, ca în genere a tutulor magistraţilor din 
timpul Republicei, era annală. Consulii afară din Roma, la o distanţă de un miliariă, 
unde începea imperiul lor, erai precedaţi de duoi-spre-idece lictori cari purtaă inainlea 
lor fascele, consulii purtati togă cu bandă purpurie pe margine, aveati în forum un 
scaun curul, aveaii scaun şi vol în Senat: puterea tribunilor inceta unde începea înpe- 
viu consulilor, adică la un miliariii afară din Roma'; ei nu aveai nici lictori, nici 
fasce, nici togă cu bandă purpurie, nici scaun curul incrustat de fildeș, ci un scaun or- 
dinar;'nu lua nici o parte la Senat. Tribunii însă nu puteaii eși nâptea afară din Roma, 
afară numai în timpul ferielor (sărbătorilor) latine ; ușa casei lor trebuia si stea într'una 
deschisă n6ptea şi dliua ca să pâtă ori-ce cetăţen, în ori-ce moment, să”i cheme în ajutor, 
să le ceră auzilii latio. Cei d'ântâiă duoi tribuni ai plebei fură Sicianius și Brutus, 
Alături cu cei duci d'ântâiii tribuni ai plebei fură creaţi duot edili plebei, sacrosuneti 
ca și tribunii plebei, şi însărcinaţi a”i asista în calitate de asesori, de ajutâre, întocmai 
precum consulii aveaii în același scop şi cu atribuţiune analogă duo chestori. 

La început tribunul plebei convocă pe plebel în adunare în dilele de târg, când 
natural se stringea ma! mulţi în Roma, spre a le propune judecarea . vre-unui magis- 
trat urmărit. de el înaintea adunărei lor. Acâsta a fost, de sigur, origina plebiscitelor, 
adică a hotăririlor luate de plebe /plebs, plebis sciscor, scituni, a. aproba „dupe cerce- 
tare). O lege Julia din anul 262 de la fundaţiunea Romei, 492 înainte de Christos, fixă 

„o pedepsă severă pentru ori-cine ar întrerupe pe tribun de a vorbi, sati care ar îndemna 
adunarea plebei să se risipescă. Dreptul de a acusa pe magistrați, mai cu semă pe con- 
sulaves, şi de a face să fie condamnaţi de comiţiile tributare, și "1 arogară tribunii ple- 
bei în anul 278 de la fundarea Romei, 476 inainte de Christos. Mai târdid insă tribu- 
nul plebeii începu să convâce plebea şi în alte dile de cât cele de terg, în mod regulat, 
spre a le face propuneri, afară din ordinea judiciară, şi a le cere aprobarea acelor pro- 
puneri cu scop general și de folos public. Acâsta avu loc în virtutea legei centuriate 
Publilia din anul 283 de la fundarea Romei, 471 inainte de Christos. Așa începură 
cele d'ântâiii legi votate de plebe, cele d'ântâii plebiscite cu caracter special la incepute 
Aceste plebiscite, la început, nu se aplicară de cât plebei, nu obhgară de cât pe plebei, 
O lege Valeria Iloratia, din anul 305 de la (undarea Romei, votali de comiţiile centu- 
riate, decise pentru prima 6ră că plebiscitele vor obliga pe întreg poporul roman, pe 
patrici ca şi pe plebei. 

.
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Adunarea plebei a: avea loc fără ca să se consulte prealabil auspicii, adică sborul 
pasărilor. Proiectul de plebiscit nu era necesitate să fie prealabil aprobat de Senat. 
Cu alte cuvinte, lucrurile se petreceaă mai simplu «le cât pentru facerea legilor propriii 
dlise de către comiţiile centuriate (vegi Dionisiii din Ialicarnasse, IX, 41). In peridda 
însă următâre pentru convocarea adunărei plebei va fi trebuință de a se consulta mai 
ântâiii auspicii. In regulă generală, proiectul de plebiscit continuă de anu (i nevoiă de a 
li confirmat printr'un Senatusconsult, afară numai când obiectul proiectului de plebis- 
cit era o cestiune de guvernământ sai de înaltă administraţiune, dupe cum ne spune 
Titu-Livii, și acâsta pentru perisda următâre și de la legea Ilortensia încolo, adică de 
Ja anul 467 de la fundarea Romei (veţi Titu-Livii, XXX, 27). Așa s'a intâmplat în 
secundul r&sboiii punic, când se certaii consulii Servilius și Claudiă care din duoi să 
mârgă în Africa, la expirarea magistraturei lor, ca să conducă resbelul în Africa. Se- 
natul votă un Senatusconsult din iniţiativa sa, prin care rugă pe tribunii plebei să con- 
v6ce plebea spre a se pronunța asupra cestiunei. Comiţiile “tributare, cu unanimitatea 
voturilor triburilor, nui insărcină pe nici unul din consuli, ci pe o altă persâniă, pe P. 
Scipion. 

Plebea se aduna tot în Câmpul Marte ca şi comiţiile centuriate, Adunarea plebei 
se numea comiţii prin triburi, Plebeii din tâte triburile, saă circumscripţiunile terito- 
riale, atât urbane cât şi rurale, se aduna dupe convocarea tribunului plebei. Triburile. 
erai aceleași în cari se aduna poporul întreg in comiţiile centuriate, afară numai că 
modul de a vota era diferit. Așa, pe când în comiţiile centuriate fie-care centurie avea 
un vot, și numărul membrilor unei centurii varia dupe etate şi avere, dupe cum am 
arătat, în comiţiile tributare plebea vota fără distincţiune de avere sati de etaie. In [ie- 

care circumscripțiune teritorială, numită tribus, în fie-care trib, se consultau toți ple- 
beii domiciliați în acâstă circumseripțiune, şi fie-car plebei de la 17 ani încolo, tinăr 
saii bătrân, bogat sai sărac, avea votul s&ă, și din majoritatea voturilor plebeilor din 
ivib se hotăra votul tribului. Așa se proceda pentru idte triburile, și majoritatea vo- 
turilor triburilor decidea de aprobarea proiectului de plebiscit. 

Proiectul de plebiscit era făcut cunoscut d'a-rândul trei dile de tirg. EI era vo- 
lat cu vot secret: dupe Dionisiii de IHalicarnasse se votati cu pietricele, wuga, pe când 
în comițiile curiate, și mult timp în comiţiile centuriate, se vota la început oral şi pe 
faţă şi tocmai mai târdiă în secolul VIl-lea de la fondarea Romei a început să fie votul: 
secret și cu tăblițe: U.R. /Uti rogatis, pentru da/ şi A. P. (Antigua probo pentru nu/, 

Consulii singuri, de.la crearea lor și până aprope de anul 300 de la fondarea 
Romei, aveati dreptul de a pedepsi cu amendă pe ori-cine nu le da respectul cuvenit sati 
refusa de a li se supune când își exercitau funcțiunea. Către anul 300 acelaşi drept 
fn acordat de o lege centuriată tutulor magistraţilor, și prin urmare și tribunilor plebei, 
iar maximul amendei stabilit de acea lege fu de duoi boi și trei-deci de oi. 

Un eveniment însemnat este de notat în acâstă periddă. Un patriciă ilustru, 
Spurius Cassius, care de duoă ori fusese consul, propuse sub al treilea consulat al stii, : 
in anul 268 de la fondarea Romei, 486 înainte de Christos, o lege prin care decise ca 
o parte din «ger publicus să fie distribuit cetățenilor Romani și Latinilor veteri săraci, 
iar cea-altă parte să fie arendată în folosul. tesaurului public, şi arenda să servâscă 
pentru plata trupelor. În adevăr, pămentul ocupat de inimică și cucerit de romani era, 
dupe principiile dreptului vechiii internaţional, considerat ca proprietatea cuceritorului ; 

prin urmare, pământul cucerit de Romani era considerat ca proprietatea poporului 
Noman. Din acest păment o parte Siatul roman îl lăsa vechilor ocupatori, o parte era 
împărțită în loturi, agri assignali, și distribuit veteranilor și celor-alţi cetățeni ro- 

mani, și o parte și! reserva Statul sub numire de age» publicus. Din acest aer 
publicus Statul conserva o parte obicinuit compusă de locuri de pășune, saii acoperite 
cu pădure și'] lăsă sil pască în comun vitele cetăţenilor, cu condiția ca fie-care să pliitescă 

o sumă de bani drept erbărit (pecuniu de la pecus turmă), iar restul il da cu arendă 
în dijmă, luând a 4ecea parte din recoltă. Arendaşii erati în mare parte patricii. Sena-
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tul, în spirit de protecţiune de castă, de şi în paguba tesaurului public, îi toleră timp 
îndelungat a nu da dijmă, şi așa, dupe o trecere de timp, ei începură a s6 considera 
ca proprietari. Par, în drept, dreptul de revendicare al Statului subsistă. Căci nu era 
usucapiune posibilă, de dre:ce titlul lor era precar, şi prin urmare şi achisitorii cari 
cumpiraseră de la arendași sai de la moștenitorii lor nu putuseră usucapa. 'Tâte a- 
ceste pimenturi erai dar revendicabile de Stat. La aceste vechi domenii usurpate, cari 
legalmente făceaii parte din uger publicus, se mai adăugară și pimânturi nouă cucerite 
de Romani împreună cu Latinii, aliaţi ai Romanilor în timpii din urmă. De aceea, Cas- 
sius propuse ca din aceste terenuri şi din cele usurpate parte să se împartă între ce- 
tățenii romani și latini, iar pentru cea-altă parte sată să se reclame de la posesori dijmă, 
saii să se dea la alţii în arendă cu dijmă. Proposițiunea lui Spurius Cassius fu grav 
combătută în Senat, compus în mare parte de patrici saii de plebei avuţi, dar trecu și 
proiectul, ast-fel confirmat printr'un Senatusconsult, fu propus în comiţiile centuriate, 
unde asemenea trecu și legea fu votată în anul 269 de la fundarea Romei, sub numele 
de lege Cassia, adică a lui Cassius, Dar patricii fură nemulţumiţi că li se ia îndărăt 
pimenturile usurpate ; plebeil avuţi, usurpatori direcţi sati cumpărători de la usurpatori, 
se uniră cu dânșii, cel săraci fură aţiţaţi în contra bine-ficătorului lor, inaintea cărora 
fu acusat de vindut inimicilor, adică Latinilor. Tribunii plebei, geloşi de popularitatea 
lui Cassius, într'un spirit strimt, meschin, de monopolisare: a protecţiunei plebei, îl 
abandonară și el, și Cassius fu acusat de trădător, condamnat la mârte şi decapilat, o 
ordre| chiar în casa tatălui săi dupe ordinul săi. Tatăl său uită sentimentul de tată, 
și 71 lasă să fie imolat spiritului de castă sordidă şi speculatâre. Cu chipul acesta, se 
inmormântă Și legea, care in adevăr nu fu executată. Şi bine-făcătorul poporului, împi- 
ciuitorul ordinelor, claselor sociale, acela care vindecând ranele şi revenind consecin- 
țele ei funeste, care restabilind, pe de altă parte, dreptatea, vrea să consolideze Statul, 
fu omorit. Dar spectrul săii avea să stea mereu înaintea miserabililor patrici și plebei 
avuli, până la prăpădirea Republicei, pe care măsura înţelâptă a lui Cassius -ar [i scă- 
pat'o. Iacă o probă din istorie, probă care adesea-ori se repetă, şi care, cu tâle acestea, 
nu servă de învăţământ: că nenorocirea libertăţilor și fericirei publice provine tot-'a- 
una din nesajiul de putere și de bogăţie; că cel mai mari inimici ai fericirei poporelor 
sunt în toţi timpil și în tâte Statele nobilii și avuţii, adică aristocrația și plutocraţia. De 
aceea poprul intr'ânșil, într'una, trebue să isbescă, şi când îi apucă să nu” cruțe! 

Legea celor ALI Tabule, — Omorirea lui Cassius exasperă pe plebei. Ca-să'i cal- 
meze, Senatul transformă, în anul 286 de la fundarea Romei, în colonie romană, cea 
Wântâiă în istoria romană, Antium, pe care o cuceriră de la Volsci, și trămise în acestă 
cetate maritimă, bine situată şi cu teritoriii intins, o cătățime însemnată de plebei săracă. 
Plebeii cari esitară mult de a "și părăsi căminurile și a se duce în: țâră- străină, nu 
remaseră satisfăcuți. Peste șese ani, în anul 292 de la fundarea Romei, un tribun al 
plebei, Caius 'Terentilius Arsa, propuse să se numescă o comisiune, compusă de cinci 
membri, care să facă legi prin cari să se determine limitele puterei consulare (ut 
quin[ue viri creentur legibus de imperio consulari seribendis/. În anul următor, 
293, propunerea este repetată, dar iar fără succes. In anul 297, ca să mai calmeze pe 
plebei, o lege centuriată urcă numărul tribunilor plebei de la cinci la dece. Şi în anul 
298, în același scop, un plebiscit, propus în coimniţiile tributare de tribunul Icilius; care fu 
transformat in lege centuriată, hotări impărţirea în loturi a tot Muntelui Aventin, care 
era o pădure sacră, făcând parte din domeniul public nelocuit, între locuitorii săraci. 
Plebeii își construiră acolo case și scăpară ast-fel de sub influenţa patricilor, ai cărora 
până acum erai locatari în loma.: In anul 300 un tribun al plebuă, Sicinius Dentatus, 
un veteran care luase parte la 120 de bătilii, ucisese, cu mâna sa opt inimică, fusese 
rănit de 45 ori tot în faţă, primise 8 corone de aur, 14 corâne civice, 18 huste, S3 lun- 
țuri de gât (culliers, (orques/, dupe cum ne spune Aulus-Gellius, Noptile utice, Cur- 
tea ÎI, titlul XI, repeti pentru a treia oră proposiţiunea lui Terentilius Arsa, de astă- 
dată amplificată, cerend ca -să se numâscă legiuitori atât dintre plebei, cât. și dintre
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patrici, cari să facă legi utile pentru ambele ordine şi cari să facă egală libertatea 
pentru toți (legislatoves et ex plebe et ex patribus qui utrisque utilia fervent quzgue 
iequand:b libertatis essent). Senatul, ca să temporiseze, adoptă proposiţiunea unuia 
din membrii să, anume Romilius, la care aderă şi Sicinius Dentatus, de a se trămite 
trei comisari prin cetăţile grecesci, pentru a culege din legile acelor cetăţi disposi- 
țiuni legislative aplicabile poporului roman. Acestă ambasadă prin orașele grecesei este 
raportată nu numai de istorici ca Titu-Liviii și Dionisiă din Halicarnasse, care indică şi 
numele celor trei comisari delegaţi spre acest scop, dar și de Pomponiii în legea 2, Ş$ 4 D. 
De origine juvis pentru ca să pstă îi pusă la înduoială. Obiecţiunea ce se face acestei 
ambasade că poporul roman era prea mândru ca să împrumute de la alţii legi nu este 
seriosă : 1) pentru că nimic nu "i împedeca pe patrici Wa trămite ambasadori spre a 
temporisa şi apoi a introduce cât mai puţin din legile străine; 20 pentru că prea sunt 
unanimi scriitorii și juriști şi nejurişti asupra realitățel acestei ambasade. Acum în ce 
orașe se vor fi dus cei trei ambasadori : Sp. Postumius, A. Manlius Vulso și Servius 
Sulpicius Camerinus : se vor fi dus până in Grecia propriii lisă, saii numai prin cetăţile 
grece din miagă-dli a Italiei, a Greciei mari, cum se numea, cani cetăţi erai fârte îna- 
intate în civilisaţie, și aveai legiuitori insemnaţi ca Charondas al Thuriului în Brutium 
şi al Catane în Sicilia, ca Zaleucus al' Loerrilor Epizephyriani din Brutium, este de 
discutat, Este probabil însă că s'a dus până în Grecia proprii dlisă, căci în legile 
celor 12 Tabule găsim duoă disposiţiuni din legile lui Solon, dupe cum ne spune Gaius 
in legea 13 D. De finium regundorum și în legea 4 D., De collegiis (47, 22). 

+ 

Dar cea mai mare parte din disposiţiiile legel celor 12 'Tabule a fost evident împru- 
inutată din legile regie, adică votate de comiţii în timpul regilor, şi din con- 
suetudinele romane, ex moribus majorum. In cât ceea ce ai câștigat plebeii prin aceste 
legi, a fost mai mult certitudinea textului legei şi, prin urmare, dificultatea aplicaţiunei 
arbitrare a legei, care altă dată era lucru așa de uşor, în faţa neconstatărei textului 
legei pe o materie dură și cunoscinţei lui numai de către patrici, cari erai în același 
timp şi cunoscătorii textului legei și aplicatorii lui. Arbitrariul a devenit pe viitor. fârte - 
diticil, de unde inainte era fărte facil. În cât sub acest punct de vedere poporul roman 
a câștigat mult. Se dice că sensul legilor grecesci culese de, comisiune a fost explicat 
decemvirilor romani de un ilustru legiuitor grec din Ephes, oraş al Ioniei, de unde fu- 
sese exilat dupe obiceiul Grecilor de a ȘI exila pe marii, virtuoşii și bine-făcătorit lor 
cetățeni. Acestă legendă trebue să aibe o parte de adevăr, de dre-ce Romanii ai ridicat 
acelui grec, care se numea Hermodor, o statue. Chiar şi Pomponii, în legea 2, $ 4 D. 
De origine juris, raporteză acâstă legendă în termenii următori: "quarum ferenda- 
run uuelovem fuisse decemviris Ilermodorum quemdam ephesium, exuluntem in 
Italia, quidam vetuleruntu, ! 

Ambasadorii se întârseră peste duoi ani, în anul 303. Şi atunci cormiţiile centu- riate votară o comisiune de dece magistrați, numiți decemviri, cu putere consulară, in- sărcinată, prin urmare, pe de o parte, a administra Republica, iar pe dealta cu confecţiunea legilor. Termenul magistraturei lor fu de un an, în care timp tâte cele-alte magistraturi 
fură suspendate, până și comiţiile. Dionisiă din Ialicarnasse și Titu-Liviti-ne daii numele 
acestor dece magistrați. Ei sunt mai ântâiii cei trei ambasadori trămiși În cetăţile gre- cesci, pe cari ?i-am indicat mai sus, și cel şepte următori patrici, ca și cei trei ambasadori, 
anume: Appius Claudius, T. Genutius, P. Sestius, L. Veturius, C Julius, P. Curatius şi T. Romilius. In timp de un an ei redactară un corp de legi, cari fură aprobate de co- .. . . 

Ai x. a miţiile centuriate şi săpate pe dece colâne de aramă. Fiind-că erati lacune în aceste legi, Appius Claudius propuse comiţiilor. a numi o nouă comisiune de dece membri - pentru complectarea acestor lacune. Comiţiile numiră dece comisari noui, între cari. . 
“lin ecă vechi numai pe Appius Claudius și alți nouă bărbați cari, dupe părerea istoricilor, 
nu fură de cât instrumentele Sale, dintre cari trei ar fi fost plebei dupe Dionisiă din 
Malicarnasse, iar dupe Titu-Liviit toţi patriei. In privința numelor lor, şi Titu-Livii și 
Dionisiti din ilalicarnasse sunt de acord. Ambii istorici citâză persânele urmălâre:
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Appius Claudius, Q. Fabius Vibulanus, M. Cornelius, M. Servilius, L. Minucius, T. An- tonius, Manius Rabuleius, Q, Petilius, Caso, Duellius şi Sp. Oppius. Acești trei din urmă ar fi fost plebei dupe Dionisiiă de Ilalicarnasse. Ei complectară lacunele, le făcură să fie votate de comiţii, le săpară pe alte ducă colâne de aramă, și ast-fel se terminară legile așa numite a celor XII 'Tabule sai col6ne. Aceste XII colâne fură expuse în forum, Pomponius spune că Tabulele erai de eborii. Evident se înșelă. Romanii n'a cunoscut. elefanții şi, prin urmare, eboriul de câț mult mai târgii în răsbiele în contra lui Pyrrhus. Dionisiii din Ialicarnasse lăsă a se crede că aceste legi ai fost săpate pe ta- bule de stejar (aneas); el spune, în adevăr, în Antichităţile sale, cartea III, că Romanii nu cunosceati columnele de aramă; că el legile și ritualul .sacrificiilor le săpată pe tabule de stejar. Din acesta însă nu se pâte conchide că legile decemvirilor a fost săpate pe tabule de stejar. Din contra, când e vorba anume de aceste legi, Dionisiă ne spune, in cartea X, că ele ati fost săpate pe tabule de aramă. Tot aşa gice şi Diodor Si- cilianul şi în special Titu-Liviă, cartea UI, capitolul 57. Rămâne numai Pomponiă, el singur, în contra tuturor, Incă s'ar putea admite că Romanii, neaplicând aramă la in- scripliuni, să se (i servit ca tâte popsrele primitive cu lemnul sai cu piatra. Dar ca să se fi servit cu eboriul, este imposibil. Nu numat că”i putin de credut ca să fi cunoscut cbo- riul, chiar dacă nu ar fi cunoscut elefantul, adică să fi cunoscut dintele ma! înainte de a fi făcut cunoscință cu animalul, căci trebue să presupunem că ar fi făcut comerciti cu poporele orientale, cari să fi adus acest os din Africa. Apoi Romanii, pe vremea celor 12 Tabule, aveai un comerciii limitat impregiurul Laţiului. Se pâte obiecta că el aiă îm- prumutat de la Etrusci sellu curula, care pentru regi era numai de eboriii, iar pentru consuli de lemn incrustat cu eborisi. Dar nu este posibil de admis ca să fi existat atâta eboriii la disposiţia Romanilor în cât să 7] intrebuințeze și la facerea de tabule mari pentru inscriptiunea legilor. Afară de acâsta, Romanii chiar mat târgiă când făcură co- merciii intins, în cât își putură procura cătăţimi mari de eboriii, încă nu 21 vedem făcând inscripţiile legilor pe eboriă. Din contră, tote tabulele lor sunt, în regulă generală, de aramă, nică una de eboriii. Şi chiar dacă mai târditi s'o fi scris pe eborii, așa de lucios În cât anevoie pâte prinde ori-ce tincturi, acâsta trebue să se fi făcut forte rar, Majori- lalea actelor, testamentelor chiar, trebue să se fi scris pe pergament sati pe lemn. Era de regulă la Romani ca, de şi magistraturile erat annale, cu tâte acestea ma- . gistratul să continue de a “Şi exercita funcțiunea până ce abdica. Abdicarea însă era de datoria magistratului de a o face; continuarea funcţiunei faţă cu particularii era vala- bilă, fată cu Staţul era un abus. Secunda „comisiune decemvirală, condusă de Appius Claudius, făcu acest abus. Nu voi să se demilă. Din intemplare, însă, Equil și Sabinii se sculară. Şi atunci unul din decemviri trebui să convâce Senatul ca să ordone formarea - unui corp de armată care să mergă contra inimicilor. Indată ce Senatul fu convocat, în cea Wântâii şedinţă un membru al faiiliei Valeria se sculă și, cu tâte că Appius Clau- . dius nu voi să “1 dea cuvântul, el vorbi fără voia lui, denunţă conjuraţiunea decemvirilor contra instituţiunilor republicane. Un alt senator, Iloratius Barhatus, se sculă, la rândul săi, şi apostrofând pe decemviri, le aruncă în faţă vorbele următâre : »Valerii și Iloraţii ai scâpat Roma de tirania lui Tarquiniă Superbul; descendenţii acestor familil nu vor suferi nici ei ca ele să piară sub tirania altor Tarquinis, Decemvirii îl intrerupseră şi ?| amenințară că îl vor prăvăli de pe stânca 'Turpeiă. Unchiul lui A ppius Claudius se pro-: nunţă în favârea lui Valerii și Ioratius Barbatus, Totuși decemvirii reuşiră prin inti- inidare a determina pe Senat să voteze un Senatusconsult, prin care să le dea dece le- giuni spre a merge contra Equilor și Sabinilor, Dar legiunile, răi conduse și indispuse contra căpeteniilor lor, fură bătute, .Intr'una dintr'ânsele se afla Dentatus. Ca să scape de el, decemvirii 71 trămiseră să aleză loc pentru tabără, dându-i drept escortă mat mulţi soldați însărcinaţi să "1 omâre ; cl fu omorit, dar: dupe ce omori cinci-spre-(lece din asasini, 
0 allă crimă mări nemulțumirile, | 
Appius Claudius. se înamorase dupe Virginia, fiica unul distins plebeă anume 

3
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Virginius, care era logodită dupe cilius, fostul tribun al plebei. EI, ca să pâtă să o aibă, 

inventă un proces scandalos de revendicare în servitute, se înţelese cu unul din clienţii 

sti, Marcus Claudius, să o revendice în servitute, ca servă a sa, inaintea lui ca magistrat. 

Acesta intentiă procesul. Conform vechilor consuetudine, transcrise anume de decenwiri 

chiar în legile celor 12 Tabule, magistratul trebuia în tot-Wa-una să acorde posesia pro- 

visorie defensorului libertăţei care cra tatăl fetei iu specie. Appius Claudius acordă po- 

sesia provisorie revendicantului în servitute Marcus Claudius. Atunci Virginius, luând 

un cuţit dupe taraba unui măcelar, înjunghiă pe fiica sa ca să o scape de ultragiii. Şi, plin 

de sânge, alergă în câmpul soldaţilor cari se aflaii pe muntele Algid (la Sud-lst de Roma, 

în'apropiere de ea), povesti infamia Lui Appius Claudius și sacrificiul dureros la care a fost 

fatal adus, făcu pe legiuni să 71 urmeze, să intre în Roma, să ocupe muntele Aventin, 

să impună impreună cu plebeii, cu tâtă resistența parţială a senatorilor, abdicarea de- 

cemvirilor. Aceste scene sunt descrise de Dionisiii din Ilalicarnasse, Titu-Liviii, şi în 

parte și în special procesul Virginiei chiar de Pomponius în legea 2 $ 24 D. De origine 

juris 1). Dupe abdicarea decemvirilor, se restabiliră vechile magistraturi, se aleseră 

consuli inseși Valerius și Iloratius Barbatus, cari, indrăsniseră să se opue liraniei se- 

“ cunţilor decemviri, se restabili tribunatul plebei de care crețuseră patricii că prin insti- 

tuțiunea decemviratului aii scăpat, şi se aleseră dece tribuni ai plebei. Ast-fel se re- 

stabiliră tote măgistraturile vechi ale Republicei, și acestă revoluţiune din care patricii 

credeati că aveaii să tragă folos, scăpând de tribunatul plebei, se intârse în contra lor, 

căci plebeii obținuri certitudinea legilor scrise și rămaseră și cu drepturile anteridre. 

Puţine fragmente ne-ati rămas din legile celor 12 Tabule, şi ele nu pe fragmente 

din columnele de aramă pe cari aiă fost săpate, din . cari până astădi nu s'a descoperit 

„nimic, ci dupe transcrierea cător-va fragmente din textul lor, sai dupe parafrasa din 

disposiţiile lor în serierile istoricilor și altor scriitori de gen deosebit ai Romanilor. 

Unii interpreţi ai dreptului stati încercat a restabili textul mai multora din dis- 

  

1) Tacă textul acestui fragment cu traducerea sa: Et cuin placuisset leges quoque ferri, lalum 

est ad populum, uti omnes magistratus abdicarent, quo deeeinviri constituti anno uno, cun magistru 

tam prorogarent sibi, et cum injuriose tractarent neque vellent deinceps suflicere magisteatibus ut ipsi 

et faetio sua perpetuo rempublicum oceupatara retinerent: nimia atque aspera dominatione eo reim per- 

duxerant, ut exereitus a Republica secederet. Initium fuisse secessioni:s dicitur Virgivius quidam qui 

(cum animadvertisset Appium Claudium contra jus, quod ipse ex vetere jure in duodecim tubulus trans- 

tulezat, vindicia filia sun abs se abdixisse : et secundum cum qui în servitutem ab co suppositus peticrul, 

dixisse: caplumque amore virginis omne fas ac ncfas miscuisse): indiguatus, quod vetustissima juris ob-. 

servantia în persona filia „sue defecisset (utpote cum Brutus, qui primus Romie consul fuit, viulicius 

secundlum libertate dizisset în persona Vindicis Vitelliorum servi, qai proditionis conjurationer itulicio 

suo detexerat) et castitatein filie vite quoque ejus prieferendam putaret, arrepto cultro de Liberia 

lauionis liliam înterfecit: in hoe scilicet, ut morte virginis contumelian stupri arceret, ac protinuis ru- 

cens a cade, madenteque adhuc filie cruore, ad commilitones confugit: qui universi de Algido (ubi 

tune belli gerendi causa legiones crant) relietis ducibus pristiuis, signa în Aventinun tranistulerunt ; 

omnisque plebs urbana mox eodem se contulit (populique consensu partim in carcere necati). Iti rursus 

Respublica suum statum recepit, — Și când s'a hotărit a se face și legi, s'a propus poporului cu toţi 

inagistruțil să abdice și să se întoemâscă pentru un an decemviri; dar aceștia prorogură magistratura 

lor peste termenul hotărit, și făceaii nedreptăţi, și nu vreaii să abdice și să lase loc magistraților ordi- 

nari, şi, din contră, reţineaii în perpetuă pentru el și facţia lor întrâgă puterea Statului; intrun cuvent, 

tirania lor era atât de mare şi de aspră în cât oștirea s'a separat, s'a retras fără să inat asculte de ordi- 

nele Statului. Inceputul acestei sedițiuni se gice că a fost un re-care Virginit, care stu indignat vădcuul 

că in contra vechiului uz și disposițiunt ale legel, pe cari înseși decemviril Le inserasu în legile celor 12 

'Tabule, Appius Claudius a dat posesiunea provisorie a fiicei sale vergine de care se inamorase și încerce 

s'o posule cu ori-ce chip, pe drept saii pe nedrept, revendicantului în servitute, în loc so lase defenso= 

_vului că în libertate (dupe cum o făcuse Brutus, cel d'ântânii corisul in oma, care acordase posesiune 

provisorie a lui Vindex, serv al Viteliilor, care descoperise conjuraţiunea pentru trădarea Republicei, u= 

sertorului libertăţei), şi, preferind castitatea fiec sale vieţel ei, a injunghiat pe fiica sa cu un cuțit Juat 

dupe taraba unui măcelar, ea sto scape de infamia ultragiului și, imediat dupe înjunghiarea fiicei sale, 

plin de sângele el, alergă lu cumararlii să de arină cari, dupe muntele Algid, unde se adunaseră pentru 

ca să se bată în contra inimicilor, se retrăseseră cu stâguri cu tot pe Avenlin, părăsind pe capil lor. Toti 

plebea din oruș îndată sa dus pe Aveutin după oştire, după ce câți-va dintre plebei fură omoriţi in 

careere cu voia poporului, Și așa Republica din noit îşi reluă starea sa anteriorău,



  

posițiuni şi chiar a restitui, dacă nu-mal bine a crea, dialectul vechiă în care se crede că ai fost concepute. Este un studiii archaic din cele mal interesante. Iu limitele ca- drului restrins al acestei introducţiuni, vom da compt cititorilor de aceste încercări şi vom paratrasa şi explica cele mai sigure din disposițiuile legilor celor 12 Tabule. lacă textul legilor celor 12 Tabule, parte după Pellat Manuale juris synoptieun, şi parte după Bouchaud, Commentaive de lu loi des XII Tubles: 
Tabula prima 

1. Si in jus vocet, ni it, antestator, 
igitur em capito, 

2, Si calvitur pedemve struit, manum 
endojacito, , 

-3. Si morbus acvitasve vitium escit, 
qui în jus vocabit, jumentum dato ; si no- 

. let arceram ne sternito. 

(Si sit qui in jus vocatum viadicit, mil- 
lilot), 

4. Assiduo vindex assiduus esto ; pro- 
letario quoi quis vindex esto. 

5. Sanatibus-fortibus, 
(lacă tot ce este în Pellat), Putem însă, 

după Festus verbo Sanates, să restituim 
disposiţiunea legei celor 12 'Tabule. lacă 
ce vice Festus: 

Sunates dicti sunt, qui supra infraque 
Romam habitaverunt, Quod nomen his 
[uit, quia cum defuissent a Bomanis, 

“brevi post redierunt in amicitiam, duasi 
sanata mente: itaque in XI cautum est 
ut idein juris esset Sanalibus quod lore- 
tibus, id est bonis et qui nunguam deli- 
cerunt a PD, Ii, 

lacă cum putem restiLui după Festus 
textul legoi: 
dem juris Sunatibus (uod lorelibus 

esto. 

Din acesta se pote vedea că legea celor 
drept public, 

6. Dem ubi pagunt, orato. 
7. Ni pagunt, in comitio aul în foro 

ante meridien causam conjicitu, quom pe- 
roraut ambo prevsentes. 

—— 

Tabula ântâia 
1. Dacă cine-va chiamă pe altul în jus 

(inaintea magistratului), și nu vine, să 
probeze acâsta cu martori, şi să pună 
mâna pe el. - 

2. Dacă se codesce sati o ia la picior, 
să puie mâna pe el. 
„9. Dacă e bolnav sai bătrân, cel ce'l 
chiamă în jus să” dea o trăsură deschisă; 
dacă nu o vrea piritul, să nui dea în- 
chisă,. 

(Dacă va (i cine-va care să se presinte 
Pentru pirit cavindez, să i se dea drumul), 

4. Celui ce are avere (care plătesce 
dările), om cu avere săY fie vindez ; pro- 

» letariulut cine va vrea să fie vindez, 

Sunates s'a numit acei locuitori cari 
ai locuit în sus și în jos de Roma, Acest 
nume li s'a dat fiind-că abandonând pe 
Romani la nevof, peste puțin aă redevenit 
amici cu ci, ca cum le-ar fi venil minte 
(Sar fi însănătoşit la minte), și de aceca 
este anume prevădut în legea celor XII 
Tabule că același drept să aibă Sanaţii 
pe care îl aii și lorţii (cei tari la inte), 
adică cei buni și cari nici o-dată nu ati 
părăsit pe popolul roman, 

Același dreptsă aibă Sanaţii ca și Porții, 

12 Tabule coprindea - și disposiţiuui de 

6. Și dacă s'aii împăcat, sto spuie, 
7. Dacă nu stati impăeat înainte de a- 

mniadi, să expue pe scurt causa în comiţii 
saii în forum, și apoi ambii presenți s?o 
peroreze, o 

1) Partea în parantesă lipsesc în Pellat, O restituiii după ouchauul: Conumeutaire sur la loi des douze Tables, 7. 1, p, 233,



  

8. Post meridien preesenti stilitem ad- 

dicito. 

8. După amiagi, judecătorul să atribue 
procesul, adică să dea acţiune și să nu- 
mâscă judecător celui present. 

Cu alte cuvinte, la expunerea causci înaintea magistratului care avea loc înainte 

de amiai, trebuia ambii să fie presenţi, nu”i posibilă procedura în lipsă. Insă la darea 

acţiunei, la numirea judecătorului, pote lipsi una din părți, adică pâritul, e destul să fie 

present reclamantul. 
9. Sol occasus suprema tempestas esto. 

Tabula secunda 

. 

morbus sonlicus, votus absentia rei pu- 
blica causa aut “status dies cum hoste. 
Si quid horum fuit unum judici, arbi- 
trove reove, dies dif[usus esto. 

1. Vudes, subvades... eelera quam si 

9. După apusul sorelui să fie suprem 
repaus (lap3 de timp). 

Tabula a duoa 

1, Părţile să dea garanți, sub-garanţi..., 
afară numai dacă vre-o bolă gravă, saii 
vre-un vot, saii vre-o causă deabsenţă în 
interesul Statului, saii vre-o sorocire 
întwun proces cu vre-un străin nu va [i 
piedică, Dacă vre-una din aceste cause de 
piedică va exista pentru judecător, ar- 
bitru saii vre-una din părţi, termenul în- 
făţişărei să (ie amânat. 

S 

Bonchaud restiluesce inceputul textului ast-fel: O-datiă regulută instrucţiunea 

procesuluă, părţile să deu una alteia gurunţi şi garanţii sub-yaranţi că părţile vor 

conpuve lu termenul holărit ; ducă na vor-compure, să plătesea suma promisă drept 

pedepsă, afură numai, ete. 
2, Cui lestimoniuun defuevit, îs lernis 

diebus ob porluau obvagululum ito. 

3. Si luce furtum faciet, si cum ali- 
(quis end ipso capiat, verberator illique 
cui furtun facturm sit, .addicilor; si servus 
Sil, virceis ctesus saxo dejicilor; si im- 
pubes sit; pratoris arbitratu verberator, 
noxiamque decernito ; si se telo defensint, 
quiritato endorue plorato, postea si caesi 
escient, sine traude esto. 

4. Si furlum lance liceocque conceplum 
esto, aleue uli manitestunn vindicator. 

2, Cui îi va lipsi martorul, să mersă 
trei dile WVarendul săl cheme la măr- 
Lurie înjurâudu!']. 

3. Dacă cine-va comite furt iua și este 
prins asupra faptului, să fie bălul. şi să 
fie atribuit aceluia în paguba cui a lăcul 
furtul; dacă este serv, să fie bătut cu 
nucle şi prăvălit după stânca Tarpeiă ;, 
dacă este impuber, să fie bătut după ar-. 
Vitratul pretorului şi să despăgubezcă pe 
victima delictului ; dacă furii se vor [i a- 
părat cu armele, victima furtului să strize 
și să câră ajutor, Și apoi, dacă va omori 
pe furi, să nu aibă r&pundere. 
4, Dacă turtul a fost ciulat cu stra- 

china şi cu iismenele de in, și «descoperit, 
să fie urmărit ca manifest. 

Inainte de descoperirea originalului Instituţiunilor lui Gaius, care.a avut loc tocmui 
în 1816, interpreţii erati în încurcătură asupra sensului acestei disposițiuni a legei celor 
NIL 'Pabule, al cărui text era extras din Aulu-Geliii, Noptile attice, cartea XI, capilo- 
lul 18 și cartea XVI capitolul 6. Câte interpretări cari mai de cari mai comice s'aă pro- 
pus. Așa, între alţii, Ilotman pretinde că furtarm per lancem conceplum insemneză 
furt descoperit prin fermece; în adevăr, fermecăltoresele purtaii adesea-ori cintură și fă- 
ceată fermecele în strachine. Astăsli se scie că persâna care mergea să caute, fie chiar vic- 
Lima furtului, ca să nu fie bănuită, trebuia să fie în pielea golă, îmbrăcată numai cu is- 
mene de în, și purtând în mână un vas, ca să nu aibă nici de unde seste nici unde pune 
"lucrul furat, acoperit numai cu ismene ca să'şi ascundă părțile genitale, sur o strachină 

în mână ca săi fie mâinele prinse.



—— 

Acâsta ne-o spune Gaius în Instituţiunile sale, comentariul III, $$ 192 și 193, Festus o spunea deja, afară numal că el ditoră de Gaius întru atât că qice că cel ce făcea cercetarea ținea sirachina înaintea ochilor de rușinea femeilor, ce se puleati afla în casa unde se făcea cercetarea, căci cra gol și îmbrăcat numai cu ismene: Lance et licio di- cebatur apud antiquos, quia qui [uvtum îbat quzerere în domo aliena, Licio cinctus intrabat, lancemque ante oculos tenebat, propter matrumfamiliz aut virginum proseutiani. (Festus, vorbele lance et licio). De sigur explicația lui Gaius este mai . exaclă. 
5. Si adorat furtum quod nec mani- 

festum escit, duplionem luito. 

6, Si quis alienas arhores ânjuria cuu- 
sil, endo singulos XXV seris luilo. 

7. Si pro fure damnumn decisum escit, 
futi ne adorato. 

$. Quod subraptum escil, ejus rei cvi- 
terna aucloritas esto, 

Tabula iertia 

1. Si quid endo depotito doo malo fac= 
tum escit, duplione luilo. 

2. Unciario foenore ne quis amplius 
exercetedo ; si quis aliud facit, quadru- 
plione pcenam luito. : 

5. Dacă intentă /adorare, în sens de 
agere, după Feslus la acâstă vorbă) ac- 
țiune pentru furt ncmanifest, să fie des- 

„păgubit cu induoitul. 
„6. Dacă cine-va taiă arbori străini, să 

plătâscă de fie-care câte duoă-deci și 
cinci de ași (de câte o libră) de aramă, 

7. Dacă s'aii împăcat ([urul cu viclima 
furtului) pentru furt, să nu mai intenteze 
acțiune victima furtului, 

$. Eternă să fie revendicarea lucrului 
răpit cu violenţă. 

'Tabula a treia 

1. Dacă depositarul a comis vre-un dul 
relativ la lucrul depus, să plătescă în- 
duoitul. 

2. Nimeni să nu împrumute cu o do- 
bândă mai mare de unu la sulă; de va 
face altmintrelea, să plătescă ca pedepsă 
de patru ori atât, 

Tacit, Anale cartea XVI, capitolul 15, ne spune, în adevăr, că înainte de legea „celor 12 Tabule, dobânda nu avea limită legal 
ximul că a fost legea celor 12 Tabule, care 
mare dobândă de cât dobânda unciară : 
quis uneiario fenore amplius cxericeret 
tareluru, 

ă; că cea d'ânidiii lege care a fisal ma- 
a decis să nu se dea cu împrumul cu mai 
cn primo duodecin Tabulis sancilum, ne 
cum antea ex libidine locupletum ugi- 

Și Caton complectâză, în prefața tractatului săi De re mustica, disposiţiunea leggei celor 12 Tabule, dicnd: » Majores nostri sic habuerunt, et illa în legibus posuerunt, furem dupli condemnari ; frenevatorem quadrupli. Quanto pejorem civen existi= maverint foeneratorem, quam furem, hine licet ezistimare. Strămoșii noștri așa ati considerat și așa ai pus în legile lor, că furul trehne să restilue înduoit, iar usurarul împătrit. De unde se păte vedea cu cât mai răi celătânii ati considerat că este cămă- tarul de cât furule, 
3. Adversus hostem zeviterna aucto- 

rilas esto. 
4. Aeris coufessi rehusque jure judi- 

calis triginla dies justi sunto. 

5. Postea manus endojaclio esto, enlo 
" jus ducito. 

6. Ni judicatum facit, aut quis endo co 

3. In contra unui străin să fie cternă 
revendicare, . 

4. Termen de trei-qeci de dile legitime 
să aibă mărturisitul înaintea magistratu- 
lui sati cel condamnat de judecător con= 
form legei pentru ca să plătâscă, 

5. După aceea să fie în contra lui drept 
de al inhăța cu mâna și a'l duce în jure 
(înaintea magistratulu), *- . 

6. Dacă nu satisface sentinței de con-



jure vindicit, secum ducilo ; vincito, aut 
nervo aut compedibus, quindecim pondo, 
ne majore, aut si 'volet, minore vincito. 

"7. Și volet, suo vivito; ni suo vivit, qui 
em vietum habebit, libras farris endo dies 
dato; si volet plus dato. 

8. Endoteratim (interim) paciod (pactio) 
estod ; nei (nisi) com (cum) eo paicit (pa- 
ciscitur). LX (sexaginta) dies vinctom 
(vinctum) habetod, endo elces (îllis) die- 
bos (diebus) tertieis nundineis continueis 
endo comeitiom (comitium) endo joured 
(în jure) im (cum) procitatod airisq. (e- 

- risque) sestimiam. (cestimationem) judi- 
catei (judicata) predicatod. 

9. Postidea (postea) de capited (capite) 
„adaictei (addieti)-poinas (poonas) sumitod, 
aut sei (si) volet uls (ultra, trans) Tibe- 
rim peregre venom.datodl (venum dato). 

10. Ast sei (at si) plousebos (plurihus) 
adictos (addictus) siet (sil) Lerticis nun- 
dineis, partis secantod ; sei plus (si plus) 
minusve secueront (secaverint) sed frau- 

„ded (sine fraude) estod. 

Tabula quarta 

1. Pater endosienem (insignem) ad de- 
formitatem puerom (puerum) toper (eito) 
necatod. 
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2. Patrei (patri) endo (in) filiom (filium) 
justoum (justum) vitai (vite) necisque . 
potestas estod, terque im (eum) venom-: 
darier (venumdare) jous (jus) estod ; sei 
(si) pater filiom (filium) ter venomduit 

“damnare, saii nu se presintă nimenea ca 
vindez (ca garant pentru el), să'l ducă 
creditorul cu dânsul; săl lege saii cu cu- 
rele sati cu fiare de picidre, cari să nu 
fie mai grele de cinci-spre-dece libre; de 
va vrea creditorul pâte să fie și mal ușdre. 

7, Dacă vrea, să trăiască din al stu; 
dacă nu, cel ce] are legat săi dea pe 

fie-care di câte o libră de făină; de vrea 
pâte să *i dea mai mult. . 

8. In interval să se pâtă face învoială 
(între creditor. și debitor): dacă nu se. 
vor fi învoit, să 7] ţie creditorul legat 
ș&se-deci de dile, în intervalul cărora să” 
ducă din notă în trei dile de târg care se 
tin din nout în nouă dile înaintea preto- 
rului în comitium, unde să se strige cu 
glas tare suma pentru care a fost con-. 
damnat. - ! 

9. După aceea să ia creditorul ped&psa . 
relativ la capul addictului, adică să in- 
flige addictului ped&psa capitală. (Se pâte. 
înțelege să'l omâre sau să] reducă în ser- 
vitute, care produce, cum scim, maxima, 
capitis deminutio. Sensul d'ântâiii co- 
respunde mai bine cu disposițiunea ur- 
miătâre a legei, în care se dice că dacă 
debitorul este addictus la mai mulţi cre- 
ditori, atunci pot să”l taiă în bucăţi). Saii 
dacă preferă să'l vindă la străini dincolo 
de Tibru (saii de hotarele Laţiului). Ve- - 

dem, in adevăr, în Varron. De lingua la- 
tina Cartea IV, capitolul 5, adesea-ori 
trans Tiberim luat ca sinonim de îrans 
Latiaum, | a 

10. Dacă a fost atribuit la mai mulți 
creditori, după cele trei ducent și procla- 
mări la tre! dile de târg din nouă în nouă 
dile, creditorii să”l taiă în bucăţi; dacă 
unul va fi tăiat mal mult sai mai puţin. 
de cât o parte proporțională cu partea sa 
din creanţă, să nu intre în răspundere, 

Tabula a patra 

14. Tatăl să omsre îndată pe copilul în- 
semnat pentru diformitatea sa. 

9. Tatăl să aibă asupra fiului săii le- 
gitim putere de viâţă și de mârte, și de . . 
trei ori să aibă dreptul să'l vindă ; dacă 
tatăl va vinde'de trei ori pe fiul stii, fiul 
să fie liber de tatăl săi.
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(venumdedit), filios (flius) a patre liber 
esto. . 

3, Si quis endo X mensibus proxumis 
postumus natus escit, justus estod, 

3. Dacă vre-un postum se va nasce în 
cele lece luni de ile de la morte, să fie 
legitim. 

Copilul născut mai mult de dece luni de la mârtea bărbatului, adică de la disolu- țiunca căsătorici prin mârtea tatălui, nu pote fi considerat ca născut din operile bărba- tului, prin urmare nu pâte fi considerat ca legitim. Căci cea mal lungi gestaţiune este de dece luni. In sens invers, copilul născut mai puţin de șepte luni de la contractarea căsătoriei, asemenea nu pste fi considerat ca conceput din operile bărbatului și, prin ur- “mare, legitim: căci cea mat scurtă gestațiune, după medici și în special după Hippocrate, este de șâpte luni de dile. Vegi acestă disposiţiune anume edictată de legea 12 D., De Statu hominum (|, 5). Cu tote acestea, Condica Napoleon, în articolul 314, şi după deasa Condica Alexandru I6n |, în articolul 288, declară conceput din operile tatălui și, “prin urmare, legitim copilul născut o sută opt-deci de dile, adică șese luni de la contrae- tarea căsătoriei, făcând ast-fel o mulţime de copil străini să fie consideraţi ca a! bărba- tului pentru un cas la o sută în care se pote întâmpla ca un copil de șâse luni să se. nască viabil, precum asemenea in mod extraexcepțional se -pâte întâmpla ca un copil să stea în pântecele mumei sale mai mult de dece luni, dar pentru acesta nu e un cu- vent ca o mare parte de copii cari nu sunt ai bărbatului să fie consideraţi ca legitimi, 

“Tabula quinta | 

"A. Uti legassit super pecunia tutelave 
suiv rei, ita jus esto, 

'9. Si intestato (intestatus) moritur, cui 
suus heres nec escit, adgnatus proxumus 
familiam habeto; si adgnatus nec escit, 
gentiles familiam habento. 

23. Nominad (nomina) enter (inter) he- 
redes proportionibos (portionibus) here- 
ditarieis (hereditariis) ereta cita suntod ; 
sei (si) conheredes sincolei (singuli) fami- 
liai (familia) ercto non cito (non erectie 
cil:e) suam' partem volent, erctom (ere- 
lam) citom (citam) faciuntod (faciunto) ; 
pretor ad erctom (erctam) ciendom (cien- 
dam) arbitros tris (tree) datod (dato). 

4. Sei (si) intestato (intestatus) mo- 
ritor (moriatur) quoi (cui) endoboubes 
(impubes) souos (suus) heres escit, ad- 
șnatos (agnatus) procsumos (proximus) 
toutelam (tutelam) nancitor (nancito). 

Tabula a cincea 

1. După cum cine-va va legiui asupra 
„averei sale saii asupra tutelei (copiilor: 
să! după mârtea sa), așa să fie și în drept 
(Şi după lege). 

2. Dacă cine-va mâre intestat şi nu lasă 
heves suus, cel mat de aprâpe agnal săi 
ia moștenirea; dacă nu există agnat, gen- 

„ tilil să”! in moştenirea. 
3. Creanţele (ca şi datoriile) să fie de 

drept divisate între coeregI în porţiuni 
proporționale cu părţile eredilor în ere- 
ditate. Iar pentru averea de moștenire 
ncimpărţită, dacă fie-care erede va vrea 
să aibe partea sa, sto împartă și pretorul 
pentru facerea împărțelei să numâscă trei 
arbitri. 

4. Dacă cine-va more intestat şi are 
heres suus impuber, cel mai de aprâpe 
agnat să?i aibă tutela. 

Hotman și Theodor Mareil, cu drept. cuvânt, complectăză acestă. disposiţiunie ca pentru hereditate, ca, în lipsă de agnat, cel mai de aprâpe gentil să aibe tutela, De aceea, în spiritul vocaţiunet la hereditate, vom complecta și vom dice : Si agnatus nec escit, gentiles tutelam habento. Se înţelese că și pentru tutelă ca și pentru ereditate, precum agnatul cel mai de aprpe în grad este chemat de pre- ferinţă şi precum nu este devoluţiune în materie de ereditate de la un grad la altul (Gaius Inst. Com. III, $ 12) pentru agnați, și tot asemenea nu este devoluțiune de la un agnat la altul pentru tutelă; asemenea și pentru tutelă ca şi pentru ereditate pro-



ximul gentil este chemat de preferință, și iarăși nici pentru tutelă nici pentru eredi- 
tate nu coste devoluţiune de Ia un grad de gentil la altul. 

5. Si furiosus sit, asnatorum gentili- 
umque in eo pecuniaque ejus potestas 
esto.—Ast ei custos nec escit. 

Tabula sexta 

1. Cum nexum faciet mancipiumquc, 
uti lingua nuncupassit, ita jus esto. 

2. Usus auctoritas fundi biennium, 
citerarum rerum annuus usus esto, - 

3. Mulier que annum apud virum 
matrimonii causa [uit, ni trinoctiuni usur- | 
patum erit, usus esto, 

4, Sei (si) quci (qui) endo joured (în 
jure) manom (manum) conseront (conse- 
runt) utrique superstitibus praosentibus 
vindicias sumunto ; si quis quem liberali 
causa manu adserat, pretor secundum 
Tibertatem vindicias date, 

5. Ticnom (tignum) jonctom (junctum) 
aidibos (zedibus) veiniaive (vinemve ct 

"concapet, nci (ne) solvitod; quei (qui) 
joncsit (junxit) duplioned damnator. Tiena 
quandoque sarpta donicom (donec) de- 
rupta esint (sint) vindicarier (vindicare) 
jous (jos) estod. 

Tabula septima 

4, Si quadrupes pauperiem facit, do- 
minus estimationem offerto, si nolet; 
quod nocuit dato.: 

5. Dacă cine-va este furiosus (nchun 
din causa posteridră nascerel cu înter- 
vale lucide și cu pusibilitate de vindecare, 
fie că demența este cu furii sati liniștită), 
agnaţii şi gentilii lui să aibe putere 
asupra lul şi averel luf.—Dar să nu fie 
cuştode al persânei lut, să ?i administreze 
averea, dar să nu îngrijâscă și de per- 
s6na lui, ca să nu?l puie bine și să'l"moș- 
tenâscă, ” 

Tabula a $6sea 

1. Când se va contracta un nezum 
Saii se va face o mancipaţiune, cum va 
grăi limba, așa să fie și în drept: 

2. Pentru fonduri usucapiunea să se 
opere după duo ani de posesiune; pentru 
cele-alte lucruri -după un an. 

3. Femeia care va fi locuit la bărbat 
un an pentru causă de căsătorie, dacă nu 
va fi întrerupt șederea trei nopți Ga-" 
rândul să fie usucapată (să cadă în mana 
marit]. 

4. Dacă duoi litinanţi revendică în 
jure și fac manus consertio relativ la * 
un lucru 6re-care (mobil saii imobil), po- 
sesia provisorie a lucrului revendicat so 
p6lă atribui pretorul ori-cărut din cei 
duoi litiganţi va găsi de cuviință în faţa 
martorilor ; dar dacă e proces de reven- 
dicare a libertățet /liberalis causa/ (dacă 
este manus consertio pentru causă adică 
de libertate), atunci pretorul să acorde 
tot-(Pa-una posesiunea interimară în fa- 
vârea libertăţel (asertorului libertăţi). 

5. Materialul unit la o casă, saii tuto- 
rul pus la o viţă să nu fie separat; cel ce 
l-a unit să fie condamnat la înduoit..Ma- 
terialul lucrat numai, dar neunit în con- 
strucție, încă să aibă drept proprietarul 
săii sil revendice, 

A Tabula a şâptea 

1. Dacă un quadruped a comis vre-o. 
stricăciune, stăpânul săii șă ofere val6rea 
prejudiciului ;"dacă nu vrea, să abandone 
păgubașului animalul stricător.



  

2. Sei (si) endoujouriad (injuria) ru- 
pitias.... sarcitod, 

3. Quei (qui) fruces (fruges) excantas- 
sit Ceresei (Cereri) necator. 

4. Quei (qui) frucem (frugem) aratro 
quzesitam furtim nox pavit secuitve, si 
pubes sit, suspensus Cereri necator; si * 
impubes sit, pretoris arbitratu verberator 
noxamque duplione decernito, 

5. Quei (qui) aides (zedes) acervomque 
(acervumque) froucmenti (frumenti) ad 
aides((zedes) positom (positum) dolosciens 
„endocensit (incensit), vinctos (vinctus) 
verberatosque (verberatusque)ienei (ixni) 
necator ; sei (si) imprudens se (sine) dola 
malo damnom (damnum) duit (dedit), 
nocsam (noxam) sarcitod (sarcito), sei (si) 
nec idoneus escid (sit), levius castigator. 

6. Sei (si) injouriam alterei (alteri) fac- 
sit (fecit), XXV ris poinai (poena) 
suntod (sunto). 

1. Sei quai pipulod ocentasit, carmenve 
- condisit, quod infamiam facsit, Magitium- 
que alterei, fuste feritod. 

Adică: Si quis pipulo accentasset, car= 
menve condidisset quod alleri infamiam 
Magitiumque facit, fuste feriatur. 

3. Si mombren rupsit, nei cum eo pa- 
cit, taliod esto. 

Adică : Si membrum rumpit, nisi cum 
eo paciscatur, talio esto. 

9. Sei osua frecit genetalei liberod C 
G. C., servad C. L. aeris poinai suntod 

Adică: Si quis osea frangat pingivae 
libero C. C. C., servo C. L. ris poenze 
sunto. 

10. Qui se sierit testarier libripensve 
fuerit, nei testimoniom feriatur, improbos 
intestabilisque estod. 

Adică: Qui se siverit testari libri- 
pensve fuerit, nisi testimonium ferat, im- 
probus intestabilisque esto. 

11. Quei falsom testimonium dicasit, 
sacso deicitor. 

Adică: 
Qui falsum lestimonium dicaverit sati 

dixerit, saxo' dejiciatur. 

"9. Dacă fără drept a comis cine-va 
vre-o stricăciune să repare paguba. " 

3. Cine va fermeca produetele piunân- 
tului, să fie sacrificat (omorit) Cererei. 

4. Cel ce va fi scuturat saii luat nâp- 
lea pe furiș grânele produse cu plusul, 
de este puber, să fie suspendat pe cruci 
și sacrificat Cererei ; de este impuber, 
după găsirea cu cale a pretorului, să fie 
bătut cu nuele şi să plătescă drept des- 
pășubire înduoitul. 

5. Cel ce va fi dat foc cu sciinţă și în 
mod dolosiv la o casă sait la o claic de 
grâii pusă lângă o casă, să fie legat, bă- 
tut și ars pe foc: dacă din imprudență 
și fără dol va fi făcut paguba, să o plă- 
t&scă ; dacă este incapabil să o plătescă, 
să fie pedepsit mai uşor. 

6. Dacă cine-va va [i făcut altuia veri-o 
injurie, pedepsa să fie duoă-deci și cinci 
de libre de aramă. 

7..Dacă cine-va shiară la aul, adică 
”] insultă cu vorba, sati scrie în contră-i 
veri-o sceriere injurisă care să 7 atinuă 
considerațiun ca și să "1 facă veri-un răi, 
să fie fustigat (bătut cu nuele). 

8. Dacă cine-va rupe altuia veri-un 
membru şi nu sta împăcat cu vielima 
(adică nu s'a învoit cu el hănescc), să fie 
supus la pede&psa talionului (adică să î se 
rupă şi lui același membru). 

9. Dacă cine-va, prin lovitura sa, va fi 
scos unul om liber dinţi sai măsele din 
pură, să plătâscă ca amendă rel sule li- 
bre de aramă; dacă va fi scos unui serv, 
amenda să fie de o sută cinct-deci libre 
de aramă. 

10. Dacă cine-va a primit să fie mar- 
tor sait lbripens la o mancipațiune, și 
relusă în urmă de a presta testimoniul 
stii (adică de a veni să declare cu jiră- 
mânt ce a audit sai ce a vădut ca mar- 
tor, saii că a fost libripende In cutare 
mancipaţiune), pe viitor să fie incapabil de 
a mai figura ca martor. 
„41. Cel ce va fi făcut veri-o mărturi- 
sire (testimoniii) falsă, să fie prăvălit după | 
stânca Tarpeiă.
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12, Sei quips hemonem lehesom dolo 12. Dacă cine-va cu sciinţă și cu dol sciens mortei duit, queive malom carmen va omori un om liber, sat "i va fi făcut “imcantasit aut malom venenum facsit fermece producătâre de mârte, saii va fi duitve, pariceidad estod. preparat pentru el otravă.rea, saii 71 va Adică: fi dat otravă rea, să fie considerat ca pa- Si quis hominem liberum dolo sciens ricid, Sa morti dederit, malumve carmen incanta- 
verit aut malum venenum fecerit vel de- 
deril ei, parricida esto. . 

” Cu drept cuvânt observă Bouchaud asupra acestei disposiţiuni că aci nu e vorba de un paricid proprii dis, ci de un omoritor al unii perssne libere re-care cu preme- ditaţie, că vorba părricida însemnâză numai că va fi pedepsit ca paricidul propriă “dis cu pedepse capitale, adică cu mortea, ca cum ar îi dis: capital esto, cu deosebire de omoritorul fără premeditare care nu e pedepsil cu mârtea. Despre paricid propri dis în adevăr se ocupă disposițiunea urmitâre a 'lesci. celor XII 'Tabule. | "13. Quei parentem necasid, caput:ob- 13; Cine-va omori pe părintele săii, să nubitod, coleoque inşutos endo profluen- ' i se acopere capul, și cusut întrun sac lem mercitor, să [ic aruncat în apă curgăldre (rii). Adică : - 
"Qui parentem necaverit, caput obnu- 
bito, coleoque insutus in profluentem 
mergilor. . | 

14, Sei tutor dolo'malo cerat, vilupe- „44. Dacă un tutor geră cu dol să 2] ratod, quandoque finita 'tutelad escit, - acuze, Și când se va' fini tutela, peulru fourtom duplioned luitod. ori-ce furt să plătescă înduoitul. Adică: a 
Si tutor dolo malo ferat, viluperato, 

quandoque finita sit tutela, furtum du- 
plione luito. A 

15. Sei patronos elientei frauderm far= 19. Dacă un patron comile veri-o sil, sacor esto, i fraudă în detrimentul clientului săi, „să “ : fie sacrificat (pedepsit cu mâriea ca VIc- 
limele sacrificate deilor). 

Tabula octave : Tabula a opta 
1. Ambitos parieteis  sexterlius pes 1. Intre păreții de jur-îmnprejur a fie- eslod. | "cărei case să fie cel putin un interval de Adică: Ambitus parielis sestertius pes duoă picidre și jumătate. e eslo. . 

, „De aceea și casele la Romani se numezii insule, căci erai ca nisce insule una către alta, separate ast-fel fiind de un loc gol una de alia. 2. Sodales lecem quam volent dumne 2. Membrii unei asociaţiuni să i facă quid ecs publica conrompant, sibei fe- legile ce vor. voi, cu condiție ca să nu runtod. - ” c alingă cova din interesele publice; Adică: 
. Sodales, legem Qitam volunt, dum ne 

quid ex publica corrumpant, sibi ferant, 3. Intera V pedes sus aiviterinad oLo- 3. Eternă să fie autoritatea dreptului ritas estod. „de a usa de cinei piciâre între ţărini, Adică: 
Intra V pedes usus (de la utor care cu



ortografia archaică se scria elor (veţi 
acestă vorbă în Dicţionarul lui Freund al 
limbei latine, tradus în limba francesă de 
Theil) aeterna autoritas esto, 

Era la Roinani un spaţii de cinci picidre între tâte ţărinile limilrote, care nu se 
putea usucapa. El servea, cum ne spune Aggenus Urbicus, De lnmitihus agroriun, 
pag. 53, pentru întârcerea plugului: » Quoniam hanc lalitudinen vel ile ad culturas 
accedens occupat, vel circumaclus aratri, quod usucapi non polest.u 

4. Sei jourgant adfines finibos regun- 
deis pretor arbitros tres adeicitoi. 

Adică: 
Si jurgant affines de finibus regundis 

prietor.arbitros tres addicito. - 
5. Sci arbos endo vicinei fundom en- 

dopendet, XV pedibus alţius sublucator. 

Adică: 
Si arbor în vicini fundum impendeat, 

XV pedibus altius sublucato.. 
0. Sei clans endo emem caduca sie 

domino legere jous estod. 
Adică: 
Si glans in eumdem caduca sit domino 

Jegere jus esto. , 
7. Sei aqua pluvia nocet, prelor ar- 

cendai aquai arbitros tris adeicitod noc- 
saique domino cavator. 

Aaică: | 
Si aqua pluvia nocet, pretor arcendae 

aqu:e arbitros tres addicito noxzeque do- 
mino caveto. 

4. Dacă se certă vecinii pentru hotare, 
pretorul pentru regularea lor să numescă 
trei arbitri. 

5. Dacă arborul atârnă pe fundul ve- 
cinului, să 1 curețe de ramuri vecinul 

până la cinci-spre-ilece picidre înălțime 
- de la pământ. 

6. Dacă o ghindă (și: în genere ori-ce 
fruct) cade pe fondul vecinului, să aibă 
dreptul stăpânul fructului să o ridice dupe 
fondul vecin. 

7. Dacă apa de ploie păte să causeze 
stricăciuni vecinului, pretorul spre împe: 
dicarea stricăciunei să numâscă îrei ar- 
bitri, cari să ceră ca autorul pagubei să 
garanteze. 

E vorba aci, dupe cum prea bine observă Bouchaud, de apa de plâie care nu «de 
la sine și naturalemente, ci din causa unei lucrări făcută de cine-va cade cu prea mare 
abundență și putere pe locul vecinului și ?i face stricăciune. Acâsta resultă din chiar 
finele disposițiunet care vorbesce de dominus nozae, stăpânul cansator al pagubei, deci 
e vorba de o pagubă causată prin mână de om. In acest cas o acţiune e creată de legea 
celor XII 'Tabule în contra autorului luerărei, judecată dupe ordinul pretorului de trei 
arbitri, care vor cere de la autorul lucrărei care pâte să causeze stricăciune, de şi pen- 
tru moment stricăciune nu este causată, să promilă că va plăti daune-interese pentru 
paguba viitâre. 

Acâstă disposiţiune a legei celor 12 Tabule este originea stipulațiuncei, cauțiunei, 
satisdațiunei damni înfecti pretoriane. 

8. Viarum endo porectod VIII pedes 8. Lăţimea căilor drepte să fie de opt 
suntod, endo amfractod, XVI pedes picidre, la colituri de şâze: “spre-(ece pi- 
suntod. | . cidre. 

Adică: i 
Viarum in porrectum VIII pedes sunb, 

in anfractum XVI pedes sunto. 

Tabula noua Tabula a noua 

1. Preivileciad nei endorocantod, 1. Să nu se facă legi particulare în 
Adică: contra persânelor. 

" Privilegia ne irrogentur.
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2. Sei joudees arhiterve joure datos ob 2. Dacă un judecător saii un: arbitru rem deicundam pecuniam adeepsit, capi- numit de magistrat va fi primit bani pen tal estod. tru ca să hotărască procesul, să fie pe- Adică: depsit cu pedepsa capitală (cu mârtea). "Si judex arbiterve jure datus ob rem a dicundam pecuniam acceperit, capital esto. 
3. Dei capite civeis noisei per maxu- 3. Relativ la capul cotățânului să nu mom comeitiatom nei feruntod. se hotărască de cât de marea adunare, Adică: adică de comiţiile centuriate. De capite civis nisiper maximum comi- 

liatum (Sati, cum dice Ciceron, centuria- 
tis comitiis/ ne ferunto. 

Cum observă aci fârte bine Bouchaud, prin capat aci trebue să înțelegem nu numai vi6ţa, dar și cele trei mari drepturi ce residă pe capul unui cetăţân roman: drep- tul de libertate, dreptul de cetățenie și dreptul de familie civilă. Cu alte cuvinte, nici pedâpsa cu mârtea, nici pedepsa care atrage căderea în servitute, cum e condamnaţiunea în metalhun și opus metalli, nici pedâpsa care .atrage perderea calităței de cetăţâu roman, cum este interdicțiunea apei Și a focului, deportaţiunea într?o insulă, nu pot fi pronunțate de cât de către comiţiile. centuriate în virtutea acestei disposițiuni a legci celor XII Tabule. - - 
* 4. Questores pariceidei quci de rebus 4. Să se erceze de popor questori ai capitalibus querant af. poplod, ereantor. paricidului cari să cerceteze despre _cri- Adică: mele capitale. . Quzestores parricidii qui de rebus ca- 

pilalibus qucrant, a populo 'creentur. 
9, Sei quei endo urbe coitus nocturnos 9. Dacă cine-va întreține adunări noc- acitasit capital estod, Lurne în oraș să fie pedepsit cu mortea, Adică: 

e Si quis in urbe coitus nocturnos agita- 
veril, capital esto. 

„ 6. Sei quei perduclem concitasit civem- „0. Dacă cine-va excită, ațiță pe inimic que perduelci transduit, capital estud. (în contra patrici sale) sait predă pe-un Adică: celățen inimicului, să fie pedepsi cu Si quis perduellem (hostem) concita- mârlea, verit civemque perduelli (hosti) tradide- 
rit, capital esto. - Sa 

7. Si nox furtum factum sit, si îm . 7, Dacă cine-va comile furt ndptea' și (eum) occisit (occiderit) jure ccesus esto, este omorit, să fie cu drepL omorit, 

” Tabula decima ": Tabula a decea 
1. Hominem mortuum în urbe ne se- 1. Să nu fie nici îngropat nică ars nici pelito neve urito. - un mori În oraş. * 2, Sumplos luctomque af. deorum ma- 2. Cheltuelile pentru inmormântare și niom  joured removetodl, hoc plous nei lamentările restringeți-le în limitele legei; facto, rocom asciad noi poleilod. nu faceţi mat mult de cât ce este pre- Adică: 

seris; nu daţi la rindea lemnele din cari Sumptus luctumque a deorum Manium faceţi rugul. | jure removeto, hoc plus ne facito, rogum 
ascia ne polito, 

3. Tribus reicinicis et vincoleis porpo- 3. Să fie permis a acoperi pe morţi cu rai ct X tibicimbus foris ecsfere jous trei ricinie (veluri) legate cu: panglici estod. purpurie și a 71 scâte din casă şi'a |



  

Adică: | 
'Pribus riciniis et vinculis purpureis et 

X tibicinibus foris exferre jus esto. 
4. Moliere faciem nei carpuntod neive 

cenas raduntod ncive lesom foneris ercod 
habentod. 

Adică : 
Mulicres faciem ne carpunto neve genas 

radunto neve lessum funeris ergo habento. 
5. Ilemonei mortuod osua nci leicitod 

quo: post fonos faciat, quam sei duellei 
endove hostico mortuos escit. 
1 Adică 

Ilomini mortuo ossa ne legito quo post 
funus faciat preeterquain si in bello aut 
hostico mortuus sit. 

6. Servilis uncturad omneisque cir- 
compotatio tolitor: murala potio hemo- 
nei mortuo nei indilur, neive vino rocum 
respercitod, nei longai coronai ncive ace-. 
rai perferuntor. . 

Adică: 
Servilis unctura omnisque cireumpo- 

tatio toliitu:; myrrhata polio homini mor- 
tuo ne îndilo, neve vino rogum respergito, 
ne long:e coronze neve acerr:e perferunto. 

7. Quei coronam paret ipseius pecu- 
niaive ejus, ercod aduitor et ipsei mortuo 
parentibuxque ejus dum intus positos es- 
cit, orisve ecsfertur, sed irauded endopo- 
sita esto. 

Adică: 
Qui coronam: peperit ipsius pecuniave 

ejus, ergo additor et ipsi mortuo paren- 
tibusque ejus, dum inlus positus sit fo- 
risve efferatur, sine fraude imposita esto. 

Neve auro addito. Quoi (quo) auro 
- denles vinei sunt, cum illo sapelire ure- 

reve fraude esto. 
8. Rocom bustomve novotn propius LX 

“pedes elis alienas sei dlominus nolet nei 
adicitod. 

Adică : 
Rogum bustumve novum propius quam 

I.X pedes ab :edibus alienis si dominus 
earum nolit ne adjicito. 

urma (până la mormânt s sai la rug) cu 
dece musicanți. 

4, Femeile să nu "ȘI sgirie faţa nici să 
"ȘI radă genele, nici să shiere la înmor- 
mântări. id 

5, Să nu se taie saii scâţă 6se dintr'un 
om mort pentru ca să i se facă aiurea 
altă înmormântare, afară numai dacă a 
murit în reshel saii pe pământ străin. 

6. Să dispară ori-co ungere a cadavre- 
lor servilor, precum și ori-ce circumpota- 
țiune (ospăț funebru în care se bea în 
cere); să nu se arunce potiune myrrhată 

(profumată cu smirnă) peste mort, nică să 
se stropâscă rugul cu vin, nici să se 
aducă corâne mari, nici cutii cu prolu- 
muri. 

7. Cine a meritat o cornă prin el sai 
prin banii lui (adică prin caii sati servii 
lui), să se aducă la mortea lui sati pă- 
rinților lui, pe cât timp cadavrul este în 

casă sati este scos afară și transportat ca 

să fie ars pe rug, şi să fie pusă pe cada- 
vru fără atingere a legei. 

Să nu se puie aur pe cadavru, dar cu, 
aurul cu care sunt legaţi dinţii să se 
potă îngropa sati arde mortul. 

8. Să nu se aşede un rug nici veri-un 
sepuleru noii la o distanță mai mică de 
șâse-deci de piciore de casa altuia lără 
voia lui. 

Dustiun (de la bene ustu, cum dice Festus, la acestă vorbă) este locul unde 
mortul este ars şi îngropat, numit asa ca bine ars. 

9. Foreive busteive aivilernad otoritas 
estod. 

Adică: 
Fori bustive eterna auctoritas esto, 

9. Eternă să fie auctoritatea (adică să 
nu sc pâtă usucapa nică o-dată. proprie- 
tatea) vestibulului unui sepulcru saii a 
sepulcrului,
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„esto. 

  

Prin forum, se înţelege aci vestibulul unui sepulcru. În adevăr, vorba forum, cum ne spune Festus la acâstă vorbă, are şăse Însemnări deosebite, între cari şi sensul de vestibul al unui sepuleru. Forum sex modis întelligitur. Primo negoliationis locus, ut forum Flaminium, forum Julium ab cor um nominibus qui ea fora constituendu cuvadrunt, quod etiam locis privatis, et în viis et în agris fieri solet. Alio, in quo judieia fieri, cum populo ugl, conciones haberi solent. Tevlio, cum îs qui provincie priest, forum ageve dicitur, civitutes vocat, et de controvevsiis corum cognoscil, Quarto, cum id forum antiqui appellabant, quod nunc vestibulum sepuleri dici so- let. Quinto, locus în navi, sed tune masculini generis est et plurale, Sezto fori sig- nificant circensia spectaculu, ex quibus e 
10. Quom fonus ecsierlor, nei enco- 

meitiatod. 
Adică ; | 
Quum lunus exfertur, ne incomitiato, 

Tabula undecima 

1. Josos poplei sofraciaque suntod (uod 
» Postremom poplos jousit, id jous ratomque 
estod, . 

Adică: „ 
Jussus populi suferăgiaque sunto quod 

postremum populus jussit, id jus ratum= 
(jue eslo, 

2. Patrihos com plebed conubiei jous 
nec estod, e . 

Adică ; 
Patribus cum plebe connubii jus nec 

lun minores forulos dicimus, 
10. Când se scâte afară din casă Și se 

urmeză cadavrul (un cetăţân important) 
să nu se țină comitie. | 

Tabula unspre-decea 

1. Ordinul poporului şi sulftagiul săi 
să fie ceea ce el a ordonat mai în urmă : 
acesta să fie lege și să aibă tărie. 

2. Să nu lie connubiurn între patrici 
şi plebei. 

„ Acâstă lipsă de Gonubiii exista și mai înainte. Legea celor XII tabule a consfin- ţito. Acestă prohibiţiune nu exista în cele «lece d'ântâiă tabule, Şi, după cum dice Dionisiti din IIalicarnasse (Cartea X și XI a 
Claudiii de a face să se numâscă a duoa comi 
lei prohibițiuni, 

Antichităţilor), scopul principal a lui Appiii 
siune de decemviri, a fost consacrarea aces- 

Acestă prohibiţiune însă nu a durat mult, căci ea, „în principiă, a fost abolită de - legea Canuleia, un plebiscit votat după propunerea tribunului plebei Canuleius în anul 310 de la tundarea Romei. 

'Pabula duodecima 

1. Sei quei de qua stlis siet endo sa- crom dedicasit, duplioned poinam luitod. 
Adică: 
Si quis (rem) de qua lis sit in Sacrum 

dedicaverit, duplione noenam.-luito, 
2. Sei vindiciam falsam tulit, pretor 

reci sive silitis arbitros tris datod; eorum arbitrio fructei- duplioned deciditod. 
Adică :. 

Si vindiciam falsam. tulit,. pretor rei 

Tabula a două-spre-qecea 

1. Dacă cine-va a consacrat (adică a 
dedicat și afectat 'deilor superiori, diis 
sttperis) un lucru (adică din lucru privat 
"l-a făcut public), să plătâscă drept pe- 
depsă înduoit. 

2. Dacă eine-va pe nedrept a obţinut 
posesiunea provisorie a unui lucru, pre- 
torul să numâscă trei arbitri pentru lu- 
crul litigios (pentru obiectul procesului), 
care să condamne pe posesorul nedrept
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sive litis arbitros tres dato; eorum arbi- - la restituirea înduoitulut valdrei fruc: 
trio fructus 1) duplione decidito. telor. 

„9. Sei servos, sciente domino fourtoin 3. Dacă un' serv, cu scirea stăpânului 
[acsit nocsianve nocsit, nocsai deditod,. „Sti, a coinis un lurt în detrimentul cuiva, 

Adică : : „sai “i-a comis o altă pagubă, stăpânul să 
Si servus, sciente domino, furtum facil "1 abandone victimei delictului spre des- 

noxamve nocuit, noxe dedito. . dăgubire, 

Secunda periodă de la legea celor XII Tabule până la August - 

304—120 de la fundarea Romet, 
446—30 înainte de Cirist. 

Despre legi şi plebiscite, — După restabilirea consulatului şi a tribunatului ple- 
bei in anul 304 de la fundarea Romei, plebeii obținură mari avantagii. Mai ântâiă în 
anul 310 se aboli prohibiţiunea de căsătorie dintre patrici şi plebei. Acesta fu obiectul 
legei Canuleia (plebiscit votat in comitiele iributare după proposițiunea tribunului . ple- 
bei Canuleius). Cu cinci ani inainte o lege Valeria Iloratia (votată în comiţiele centu- 
riate după proposiţiunea consulilor Valeriii şi Iloraţiti) decisese că quod tributin 
plebs jussisset, populum teneret (Titu-Liviu, LU, 55), adică ca plebiscitele, votate în ' 
comiliile tributare, compuse numai de plebei, să oblige poporul roman întreg, adică și 
pe patrici, măcar că ei nu aă luat parte la votarea legei. Cum se pote explica acâstă 
măsură nedreptă, arbitrară ? Cum se pote ca patricii in comiţiile centuriate să [i lăsat: 
să trâcă legea Valeria loratia, care să decidă că pe viitor plebei! singuri vor putea face 
legi pentru întregul popor şi pentru el și pentru patrici, la cari patricii să nu fi parti- 
cipat? Acâsta nu se pote explica de cât admițând că dacă la inceput proiectul de plebis- 
cit mavea trebuinţă să trâcă prin Senaţ, el în urmă incepu să fie nevoiă ca mai ânteiti 
să fie confirmat printr'un senatusconsult și apoi tribunul plebei să ?] propună comiții- 
lor tributare plebee. Așa în cât senatul fiind compus și de patrici și de plebei, în rea- 
litate patricii participaseră prin anticipație la plebiscit. Se crede că tot acestă lege Va- 
leria Iloratia a decis că pe viilor tribunii plebei vor putea să consulte auspicii și augurii 
mal inaiate de a propune în comiţiile tributare proiectul de plebiscit, că neconsultarea 
augurilor sati a auspiciilor a rămas să nu se ia ca și in trecut numai în cas de alegere - 
de către comiţiile tributare a tribunilor plebei și a edililor plebei, pentru care propu- 
nerea n'avea trebuinţă să trâcă nici prin Senat in mod prealabil. Ia:anul 310 de la tun- 
darea Romei se decise ca pe lingă consuli, cari rămaseră să se alâgă tot dintre patrici, 
să se poli numi tribuni militari cu putere consulară dintre ambele .ordine. Aceşti tri- . 
buni militari ai dreptul de a convoca și dirige comiţiile centuriate ca și consulii, dar 
aii numai ș6se lictorii în loc de duoă-spre-dece cât au consulii. Cu chipul acesta, o parle 
din atribuţiile consulilor putu să fie exercitată de un magistral noii, care putea să fie 
ales și dintre plebei. In anul 311 mai fură desmembrate de la puterea consulară drep- 
tul de a face recensământul cetățenilor și persânelor serve saii libere de sub autorita- 
tea lor, precum şi a averilor lor mobile și imobile, de a regula clasele în comiţiile 
centuriate, saii de a înscrie pe cetățeni în triburile comiţiilor plebee, și în urmă de a 
compune lista senatorilor. Aceste drepturi fură acordate la duoi magistrați speciali sub. 
numele de censori, ale căror atribuțiuni la inceput durară cinci ani, iar de la anul 320 
încolo numai un an și jumătate; dar ei continnară de a nu fi aleși de cât din cinci ani 
în cinci ani, în cât de la anul 320 incolo,.trei ani și jumătate Republica era lipsită de: 
censori, Acești censori nu putură la inceput să fie aleși de cât dintre patrici. Peste 
nouă-(leci și cinci de ani însă, în anul 415 de la fundarea Romei, una din legile pro- 
puse de dictatorul plebei Publilius Philo, votată în comiţiile -centuriate, decise că pe 
viitor unul din censori va putea [i ales dintre plebei. În același an 415 de la fundarea 

1) In Manuale juris synopticura a lui Pellat în loc de [ructus este dannum,
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Romei, o altă lege Puhlilia, votată după propunerea aceluiași dictator plebei, Publilius Philo, decise ca aprobarea proiectului de lege centuriată în prealabil de către Senat să lie aprobat tot în mod prealabil în urmă şi de comiţiile curiate, și apoi să fie trămis în discuţiunea şi votarea comiţiilor centuriate. De atunci incolo, cum am is deja, aproba- rea legei centuriate de către comiţiile curiate deveni o pură formă, de 6re-ce aceste co- miţii aprobaii prin anticipare un proiect de lege care nici nu se scia dacă în urmă avea să fie transformat în lege, era un pleonasm al aprobărei de către Senat; de aceea, apro- barea curiilor cădu curând în desuetudine, așa în cât în timpul lui Titu-Liviă proiectul de lege centuriată nu mai este aprobat prealabil de cât de către Senat. Tot în același an 45, o altă lege Publilia, votată tot după proposiţiunea aceluiaşi dictator plebeii, Publilius Philo, decise mat în aceiaşi termeni, ca legea Valeria Horatia, că plebiscitele votate de plehe în comiţiile tributare vor fi obligatorii și pentru patrici (Titu-Liviă, VII, 12). Ce a adăugat acâstă lege la legea Valeria Horatia ? Unii cred că legea Valeria Iloratia nu fusese aplicată ; că, după mai bine de un secol de ]a votarea ei, căduse în cele de pe urmă în desuetudine, Alf, între cari Demangeat, cu a cărul părere mă uneşe Și eii, cred că acestă lege a dispensat proiectul de plebiscit de a mai trece prealabil prin Senat, spre a li aprobat printr'un senatusconsult. In line, in anul 465 de la fundarea Roinei, o lege centuriată, Hortensia, votată după propunerea dictatorului Hortensius, declară asemenea că plebiscitele vor avea aceeaşi putere ca și legile. Toţi scriitorii ju- risconsulţi nu pomenesc de legea Valeria Horatia, nici de legea Publilia, ci numai de le- gea Ilortensia. Așa Gaius, Instituţiuni, Com. 1, Ş 3, Justinian Instituţiuni, Ş 4 De „Jure naturali, gentiunm et civili, Pomponius chiar, în legea 2, $ 8 D, De origine juris (lege în care face istoricul legislațiunei romane), nu pomenesc de cât de legea Ilorlen- ' sia, care să [i declara că plebiscitele vor avea aceeași putere ca şi legile. Titu-Liviă siu- gur vorbesce de legile Valeria Horatia şi Publilia, ca cum ar fi deja decis una ca acesta, Ceea ce este probabil este că plebiscitele obligati pe patrici înainte chiar de acestă lege, Aşa, legea Canuleia, care e un plebiscit din anul 310, obligă și pe patrici și pe plebei, când declară connubium pe viitor intre dânșii, și acest plebiscit este în urma legei.Va- leria Ioratia care este din anul 305 și înainte de legea Publilia, care este din anul 415. Că acest plebiseit a avut trebuință de a [i aprobat prealabil de Senat, e natural; căci ar (i lost imposibil ca o lege să fie obligatorie pentru ambele ordine, fără ca ambele ordine să [i participat la facerea el; mâl resultă apoi și din ceea ce ne spune Titu-Liviă, 1V, 6, că la in= ceput senatorii sai opus la acest proiect de plebiscit, dar in cele de pe urmă rezistența lor a lost învinsă: n... nee ante finis contentionum [uit quamoicti tandem patres ut de : connubio fevvetur consenstre, — şi lupta nu s'a Sferșit de cât.cu invingerea senatorilor, cari ai lost siliţi să consimtă ca să se propue (în comiţiile tributare de Canulejus) pro- . iect relativ la conubiul dintre patrică și plebei)u. De la anul 415 încolo nu se mai vede “în autori menţiune că plebiscitele erati aulorisate prealabil de Senat. De unde pare a -. resulta că legea Publilia ar fi statuat despre acestă dispensă. Dar ce va fi mal adăugat legea Ilortensia nu se scie, Unii dic că de aci inainte puteaii şi patricil să ia parte la densele. De acâstă părere este şi Demangeat. E probabil că patricii ne mai având interes a se opune plebiscitelor, a trebuit să caute să participe și că la votarea lor in comiţiile tributare, de 6re-ce nu maţ participaii la facerea lor în Senat. Cestiunea este dacă acest pas îndărăt s'a făcut prin legea Iortensia. Cestiunea este nebuldsă, cu atât mai nebu- 165ă cu cât pare a resulta dintrun fragment al lui Aulu Gellii, că nici de la legea 1lor- tensia încolo patricii nu luată parte în comiţiile tributare. In adevăr, în Aulus Gellius, Nopțile Altice, XV, 27, Lielius Feliz se exprimă ast-fel: n Tribuni neque adiocant putricios nete ud cos referre ulla de re possunt ita ne leges quidem proprie, sed plebiscila appelantuv, qu:e tribunis plelis ferentibus accepta sunt: quibus rogulio- nibus patricii antea non lenebantur, donec Ilortensius dielator can legem tulit, ut co jure quod plebs statuissel ones Quirites teneventur, — Tribuniă plebei. nici nu convâcă pe patrici (prin urmare ci nu iati parte Ia comiţiile tributare), nică nu le rapor-. t&ză despre nici o cesiune; Și de aceea ceea ce se vottză de plebei, după propunerea .
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tribunilor plebei, nici nu se numesce propriii (is legi, ci plebiscite, de a căror propuneri (trausformate în urmă în plebiscite) ma! inainte patricii nici nu erat ținuți, până când dictatorul Iortensius nu a propus o lege (în comiţiile centuriate) prin care să se decidă că ceea ce va hotări plebea să oblige pe toți Quiriţii (cetăţenii romani)e, Să vorbim acum mal în special despre legi și plebiscite în acâsta d'a duoilea pe- ridă, 
. Legile se votati în acâstă peri6dă tot in comiţiile centuriate. Proiectul de lege, ca şi în peri6da precedentă, trebue prealabil să fie aprobat printr“un senatusconsult. Legea votată de comiţiile centuriate trebue aprobată apoi de către comiţiile curiate. Dar de la anul 415 încolo, de la legea Publilia, aprobarea de comiţiile curiate se dă prin anlici- pație, devine o pură formă, și, în timpul lui Titu-Liviă, nu mat este necesitate nici de - acestă vană formă, ci e destul ca proiectul de lege centuriat să fie aprobat prealabil prin- tun senatusconşult, EL e propus în comiţii de către consul, de către tribunul milita» cu putere consulară, de către dictator Şi chiar de către pretor. De la legea Caecilia Didia în colo (votată după proposiţiunea consulilor Ceecilius și Didius), din anul 656 de la fundarea Romei, proiectul de lege trebuia publicat în trei dile de târg consecutive, din nous în nouă dile, inainte de Jiua fixată pentru adunarea comiţiilor. Cetăţenii erati „ hemaţi la vot cu cornul, per cornicinem, Presidentul da cuvântul tutulor cetăţenilor Carl voiai să vorbâscă pro saă contra. Proiectul trebuia votat tale quale, nu putea fi amendat. Când nu mai lua nimenea cuvântul, începea votarea. La început votul era pa faţă și public. La începutul secolului VII începu să fie secret. „Cum se proceda la vot? La inceputul organisaţiunei lui Servius Tullius se chemaii cetăţenii in comiţii, în adunare, pe câmpul lui. Marte. Se strigată la vot mat întâi cetățenii de clasa ânteia, aceia cari aveati o sută de mii de aşi sati mai muult, Ei formaă 98 de centurii, adică 18 de călăreţi (equites), trei formate de Romulus, alte trei de Tarquiniii Anticul Şi duoă-spre-dece formate de Servius Tullius, şi 80 de centurii de cetăţeni pedeștri, 40 de seniores şi 40 de juniores. Ei eraă invitați să se forineze în centurii, adică să se împarță în grupuri de câte o sută de persone sai mal mult. Să pre- Supunerm că, afară de călăreţi, cari sunt în număr de 18.000 şi cari se împart în 18 grupuri saii centurii, fie-care de câte o sută, toți cei-alţi cetățeni, posedând cel puțin 100.000 ași, sunt în număr de 9.000, din cari 4.000 de seniores de la 45 până la GO ani, iar 5.000 de juniores de la 17 ani până la 45 ani împliniţi: cei 4.000 de seniores se vor forma în 40 centurii de câte o sută fie-care, cei 5.000 de juniores în 40 centurii de câte 125 fie-care, Se vor trage la sorți dintre aceste 98 de centurii ast-fel formate aceia care va trebui să voteze mal ântâii. Ea se numesce prvogativa, pentru că e ro- gată, intrebată ântâiă, pra. Ea e trasă la sorți tot-d'a-una din centuriile clasei ânltia, în tot timpul comiţiilor centuriate, și în peridda dântâia şi în peri6da a duoa. Obicinuit Cum vota ea, votai cele inal multe. Se putea asemenea întâmpla, dar mai rar, ca cele 98 de centurii din elasa 1 să nu voteze l6te intrun fel și să nu se formeze 98 voturi în- run sens, căci fie-care centurie avea un vot. Se striga mal ântâiii la vot centuria ântâia, Să (licem că ea se compunea de 100 cetăţeni. Dacă erai.51 pentru proiectul de lege, acea centurie era considerată că a votat pentru. Apoi se trecea la cele-alte centurii, și se proceda cu celăţenii din fie-care tot așa. Să dicem, de exemplu, că din cele 98 de centurii din clasa 1 70 votaseră pentru şi 28 contra, atunci se trecea la cetățenii din a «luoa clasă, cari și el fuseseră invitaţi a se forma în centurii. Să dicem că cetățenii din a duoa clasă, cel ce aveaii adică de la 75.000 până la 100.000 ași exclusiv, erati în nu- mer de 12.000. Ii erai împărţiţi în 20 centurii: 10 de seniores şi 10 de juniores. Să (icem că senioves erai în număr de 4.000 și juniores în număr de 8.000, Seniores erati împărţiţi în 10 centurii, fie-care de câte 400 cetățeni; juniores asemenea în 10 centurii, fie-care de câte 800 cetățeni. 

Se chemati pe rend centuriile, mai ântâiii cele de seniores şi apoi cele de juniores, din acestă a duoa clasă. Să gicem că din aceste 20 de centurii votaii 14 pentru proicet şi G contra. Aveain atunci 84 voturi pentru și 3% contra. Se chemati atunci cele duoă cen- 
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turii de lucrători din a duoa clasă, cari, să gicem că eraii în total în număr de 1.000. 

Să gicem că ele votaii pentru: Aveam ast-fel 86 voturi. Tot nu se formase majoritatea 

voturilor, 
Se trecea atunci la cetăţenii din a treia clasă, cari și ei fuseseră invitaţi a se forma 

în centurii. Să dicem că cetățenii din a treia clasă, cei ce aveaii adică de la 50.000 ași 

până la 75.000 aşi exclusiv, erai în număr de 15.000, din cari 5.000 de seniores și 

10.000 de juniores. Cei 5.000 de senioves erati împărțiți în 10 centurii, fie-care de 

câte 500 cetăţeni, și cel 10.000 de junioves în alte 10 centurii, fie-care de câte 1.000 

de cetăţeni. Se chemati pe rend centuriile de junioves din acâstă a treia clasă, Să gicem 
că din aceste 20 centurii votaii 14 pentru proiect şi 6 contra. Aveam atunci 1 00-voturi 

pentru şi 50 contra. Aveam dar deja peste niajoritatea de 98 voturi din 194 de centurii 

după Titu-Livii, din 193 după Dionisiii din Halicarnasse. Nu se mai mergea inainte. Nu 

se mai consultati cetățenii din cele-alte clase. 

Cu chipul acesta, vedem că, dacă presupunem că clasa a patra coprindea 20.000 

cetăţeni, clasa a cincea 25.000 cetăţeni, că adică toţi cetățenii din tâte clasele insumau 

numărul de 83.800, d'abia aprâpe o treime din numărul cetăţenilor formaseră deja ma- 

joritatea cerută de voturi, ducă treimi fuseseră minorisaţi de o treime, și mai mult de 

jumătate din numărul cetățenilor nu fuseseră nici consultaţi. Şi încă ipotesa nstră” 
este din cele mai-rare. Căci mai adesea-ori majoritatea voturilor se forma din centuriile 

clasei 1 şi a Il-a de cetăţeni, și forte rar se consulta clasa III. In cât mai adesea-ori o 
pătrime din numărul cetățenilor majorisa trei pătrimi. .. . 

Acest sistem însă nu s'a urmat în tot timpul duratei comiţiilor centuriate. In cur- 
sul celei da duoa peridde, saă chiar de la începutul ei, cum susține Demangeat, care 
pretinde că inovaţiunea s'a introdus de legea celor XII Tabule, sistemul de votare în co- 
miţiile centuriates'a schimbat, după cum nespun și Titu-Liviă și Dionisiii din Halicarnassc. 

Ceea ce resultă cert din fragmentele relative la acestă modificare a acestor istorici 
este că numărul de 35 de triburi, adică de circumscripțiuni teritoriale, în cari sunt do- 
miciliaţă cetăţenii şi recensaţi, se subimparte fie-care în duoă grupuri: un grup de se- 
niores şi altul de juniores. Aşa gice Titu-Liviii (1, 42): n..... post expletas quiiuque 
et tviginta tribus, duplicato earum numero centuriis juniorum seniorumque .. . . „ui. 

"Că, prin urmare, avem '70 de grupuri. Ceea ce este apoi cert este că cele cinci clase sub- 
sistaii. Că, prin urmare, în fie-care circumscripțiune teritorială, adică în fie-care trib, se 
computaii cetăţenii după avere: cei din clasa Î formau duoă centurii: una de seniores, 
alta de juniores, şi așa şi pentru cetățenii din clasele ulteridre. In cât avem în fie-care 
trib cetăţenii împărţiţi în cinci grupuri, câte un grup de fie-care clasă, și fie-care grup 
era împărţit în duoă: unul de seniores și altul de junioves. Aşa în cât în fie-care trib 
avem 10 centurii: 5 de seniores şi 5 de juniores, şi în câte 35 triburi 350 de centurii. 

Așa în cât, în a duoa peri6dă, în comiţiile centuriate se proceda la vot în modul 
următor: Se trăgea la sorţi dintre cele 70 de centurii cari compuneaii clasa 1 în câte 
35 triburi, una cu titlul de prirogutiva, care vota mai ânttiii, după aceea se chemau 
la vot cetăţenii din cele-alte 69 de centurii din clasa 1. Să dicem că ei erai în număr 
de 3.050, impărţiţi în 85 centurii de seniores de câte 100 de cetăţeni şi 35 de juniores 
de câte 130 de cetățeni. Şi să presupunem că din aceste 70 de centurii 50 votaii pentru 
şi 20 contra. Aveam ast-fel 50 de voturi pentru proiect. Se trecea apoi la cele 70 de 
centurii din clasa II, cari să presupunem că erati compuse de 15.750 de cetăţeni, îm- 

părțiți în 35 de centurii de seniores, de câte 200 de cetăţeni fie-care, şi in 35 de cen- 
turii de juniores, de câte 250 de cetăţeni fie-care. Să gicem că din aceste 70 de centurii 

din clasa II votaii 60 pentru proiect și 10 contra. Aveam ast-fel 110 voturi pentru 
proiect. Nu era încă majoritatea voturilor. Se trecea la cele 70 de centurii din clasa III, 
cari să presupunem că erai compuse de 22.750 de cetăţeni, împărțiți in:35 de centurii 
de seniores de câte 300 cetăţeni fio-care, și in 35 de centurii de juniores de câte 350 

cetăţeni fie-care. Să Qicem că aceste 70 de centurii a clasei a Ill-a volaii- tote pentru. 
Aveam ast-fel 180 de voturi pentru proiect. Aveam ast-fel majoritatea voturilor. Nu se
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mergea mai departe. Nu se mal consultati cele 70 de centurii din clasa 1V şi cele 70 „de centurii din clasa V. Dacă acum presupunem că cetăţenii din clasa IV eraă în nu- mer de 30.000 şi cei din clasă V în număr de 35.000, vedem că cetăţenii din tâte clasele însumati numărul de 111.550; că, prin urmare, trei optimi din numărul cetăţe- nilor formaseră deja majoritatea voturilor, şi aprâpe cinci optimi din numărul cetăţenilor nu fuseseră nici consultaţi. Acâsta este părerea lui Demangeat. Așa crede el că se vota în comiţiile centuriate in a duoa peri6dă a istoriei externe a dreptului roman. „. Comiţiile tributare plebee se stringeaiă în câmpul lui Marte ca şi cele centu- riate. Ele eraii convocate de unul din tribunii plebei. Proiectul de plebiscit, la inceput, nu avu trebuință de a fi autorisat prealabil de un senatusconsult. În urmă însă, el, obicinuit, probabil de la legea Valeria Iloratia în- colo, trebui să fie aprobat prealabil de un senatusconsult și de la legea Publilia încolo necesitatea trecere prealabile prin Senat nu mai fu necesară, Cu tste acestea, în fapt, în cestiuni mal cu semă de înaltă administraţie și de guvernăment, proiectul era apro- | bat prealabil de Senat. Votarea sta făcut în tot-d'a-una în comiţiile tributare plebee în nod secret. Proiectul de plebiscit era publicat la trei gile de terg consecutive din nouă în nouă dile. Romanii aveai obicei de petreceau opt dile la ţeră, și a noua di veneai in oraş la tergul ce se ţinea într'adins, și cari terguri se numeati de aceca nundina [novem diebus], pentru că aveati loc din nouă în nout dile : „Rutilius scribit, dice Ma- crobii, Saturnale, |, 16, Romanos instituisse nundinas, ut octo quidem diebus în agris rustici opus facerent, nono autem die, întermissb rure, ad mercatum legesqute uccipiendas home venirent.... Rutilius scrie că Romanii aă instituit nundine (lergură din nouă în nouă dile), pentru ca opt gile ţărânii (locuitorii de la țeră) să se ocupe cu' lucrul câmpului, iar a noua Şi, părăsind ra, să vină în Roma la terg şi pentru votarea legilora, „. - : ” Adunarea era împărţită în rei-geci și cinci de triburi în cele de pe urmă. La in- ceput numârul triburilor fusese mai mic.. În urmă insă numărul lor s'a urcat la 35. La început tribul era o circuinscripțiune teritorială ; orașul Roma era împărțit în 4 tri- buri şi campania la început în 21 triburi, pe urmă în 25, pe urmă în 31. In adevăr, când populi noui eraă incorporaţi la Statul roman și gratificaţi cu cetatea romană, membrii acestor populi erati saă distribuiţi printre vechile triburi, sai “se formaiă din ei noui triburi. Așa s'a întâmplat în anul 368 de la fundarea Romei, cum ne spune Titu-Liviă, VI, 5, când nouii cetățeni adăugaţi Statului roman fură distribuiţi în patru triburi noui rustice, și când ast-fel numărul triburilor rustice se urcă de la 21 „la 95. In anul 514 de la fundarea Romei, numărul triburilor fu urcat la 35, cifră peste care nu a mal trecut, În regulă generală, fie-care cetăţân ocupa locul în tribul, în cir- cumsciipţia teritorială în care domicilia. Cu tote acestea, censorii cari făceaii recensă- mentul puteaii să trecă pe un cetăţen dintr'un trib intr'altul, și să "] inscrie ca volaut în alt trib de cât acela unde era domiciliat. Aşa, censoril puteaii chiar să înscrie în “unul din triburile existente pe cetățenii noul dintr?un oraș fârte depărtat. In regulă ge- nerală, fiul era încris în același trib cu latăl săă, a - Se chemati la vot mal ântâiă cetățenii din cele patru triburi urbane. Se Începea cu unul din ele. Aci toți locuitorii înscrişi în trib votati fără deosebire de avere și de etate, toţi de o potrivă. Ca să aibă drept la vot, era destul să fie major de 17 ani și să nu fie condamnat la vre-o pedepsă care să atragă după sine infamia, sati să nu fie ce- tăţân fără sufragiii cum erat Ceriţii. Din majoritatea voturilor cetățenilor din trib se forma votul tribului. A șa se proceda pentru tâtetriburile. Şi dacă din 35 triburi 18 cel puțin vola- seră în același sens, pentru admiterea sati respingerea proiectului de plebiscit, proiectul era admis sa respins. Să presupunem, de exemplu, că în cele patru triburi urbane erati în- scriși ca cetățeni plebei cu sufragiii duoă-deci de mii, adică patru mii în tribul Palatin, patru mii în tribul Suburan, ese mii în tribul Esquilin și ș&se mii în tribul Colin care co- prindea dealul (collis) Quirinal Şi dealul (collis) Viminat, Să (licem că se începea cu tribul Palatin. Dacă votau pentru proiect cel puţin 2.001 cetățeni, tribul Palatin era
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considerat că a votat pentru. Așa se proceda apol cu cele-alte trei triburi urbane. Să 
Qicem că a votat al duoilea tribul Suburan, şi că într'ensul 2.001 cetățeni aii votat iar. 
pentru. Că al treilea a votat tribul Esquilin, şi că într'ensul 3.001 ati votat pentru. Că 
al patrulea a votat tribul Collin şi că și intr'ensul 3.001 cetăţeni ati votat iar pentru. 
Avem patru voturi a câtor patru triburi urbane pentru. Pe urmă se chemaii la vot 
cetăţenii din cele 31 triburi rustice. Să gicem că dintr'ensele palru-spre-dece aveati fie-caie 
câte patru mil cetăţeni cu sufragii, iar 17 câte 5.000 cetăţeni cu sulragiii. Să (icem că 
din cele patru-spre-dece cu câte patru mil, în ștpte aii votat în fie-care câte 2.001 
cetiițeni pentru, iar în șâpte câte 2.001 cetățeni contra. lar din cele 17 cu câte cinci 
mil aii votat în ş&pte din ele câte 2.501 cetăţeni pentru, iar în cele-alte 10 în fie-care 
câte 2.501 contra. Cu chipul acesta, avem 18 triburi pentru proiect şi 17 contra: 
proiectul de plebicist era votat. Numărul voturilor a fost în cele patru triburi urbane şi 
14 ruvale cari aă votat pentru proiect de 41.518, iar numărul voturilor din cele 17 
triburi rurali cari aă votat contra proiectului a fost de 48.978. Şi, cu tote acestea, cu 
sistemul acesta, proiectul a fost votat, de şi numărul total al voturilor pentru 'a fost 
mai mic de cât numărul total al voturilor contra, pentru că numărul total al triburilor 
cari cu majoritate de voturi aă. votat pentru a fost mal rare de cât numărul total 
al triburilor cari cu majoritate de voturi ai votat contra, Dar, totuși, progresul era 
imens, căci aprope jumătatea voturilor s'a pronunţat cel puțin pentru. Cu timpul pa- 
tricil at inceput și ei să ia parte în comiţiile tributare, și așa, pe la linitul Republicei de 
sigur, popolul întreg participa și în comiţiile tributare ca și în cormiţiile centuriate. Cu 
tote acestea, fiind-că modul votărei era mai simplu în forma comiţiilor tributare, se con- 
vocaii “mai des comiţiile tributare de cât cele centuriate ; se votaă în aceste din urmă 

mai cu semă legile de drept public, pe când cea mal mare parte de legi de drept privat 
se votaii pe la [inele Republicei în comiţiile tributare. Da aceea, pe la finele ltepubli- 
cei cea mai mare parte de legi de drept privat sunt plebiscite. 

Am presupus că toţi cetăţenii din centurii în comiţiile centuriate, că toţi cetățenii 
înscriși în triburi în comiţiile tributare, veneaii la vot. Cu tâte acestea, în fapt'nu se 
petrecea aşa. Fiind-că Statul roman, în cele de pe urmă timpuri ale Republicel, își 
întiusese limitele, era grei ca în momentul convocărei comiţiilor, de şi ele se ţineaii 
în gi de terg, să fie toți cetățenii cari aveati drept de vot. In fapt nu veneaii nici ju- 
mttate din ci, aşa în cât în fapt în fie-care din cele 350 de centurii nu vota câle o-dată 
pâte nici cinci-(eci de cetățeni, și în câte un trib mai cu semă din cele rustice nu vota 
câte o-dată nici câte duot sute de celăţeni. 

Putem cita în acâstă a duoa peridă ca plebiscite, următârele legi: Legea Seribo- 
niu, legea Furia testumenturia, legea Veconia, legeu Pletoria, o altă lege Furia, 
numită de sponsu, relativă la sponsori, legea Silia, legea Culpurnia, legea  „bbutia și 
legea Aquilia. : : | 

| "Legea Seriboniu care defindea, pe viitor, câştigarea prin usucapiune a servituilor 
prediale. 

Legea Furia testumentaria, care lua precauţiuni ca legatele să nu fie prea mari, 
să nu trecă peste o mie «le ași, care definse ca 'o persână să lie gratilicată .cu titlul «de 
legat saii de donaţiune pentru causă de mârte cu mai mult de o mie de ași, pentru a 
nu se impiedica instituția de erede de a “şi produce efectul. o 

Legea Voconia (585 de la fundarea Iomei), făcută după propunerea lui Catone 
Censorul, în virtutea căreia o femee nu pulea să primescă prin testameul de la o per- 
sonă care era înscrisă, pe registrele censului, pentru o avere mai mare de o sulă de 
mil de ași. | 

Leyea Ploloria, care deschidea o acţiune publică care putea să fie intentată «dle 
ori-ce celățen în contra unei pers6ne care ar tracta cu un minor de.25 ani și, proli- 
tând de inexperienţa sa, prin dol, ar reuşi să 7I răpescă o parte din patrimoniul săi, să 
"1 diminueze fără coinpensaţie de valâre dată în schimb. 

2 

Legea Furia de sponsu relativă la sponsori, Ia decidea, între altele, că, atunci



când sunt mai mulţi sponsori, obligațiunca se divide îpso jure între ci, și creditorul nu va putea să ceră fie-căruia din ci mat mult de cât porțiunea sa virilă; tot-dPo-dată acâstă legea decidea că sponsorii, după duot ani de trecere de la contractarea oblivaţiunei Sunt liberaţi de obligaţiune. | Legile Silia şi Calpurnia,. relative la o procedură, în materie de procese, având de obiect drepturi de creanţă sati obligaţiuni, procedură care avea un sacramentalism redus, impuţinat faţă cu acela al acțiunci legel sacramenti, 
In procedura acţiunilor ati fost trei peridde la Romani. , In peridda ântsia procedura era eminamente complicată, sacramentală. Câud cine-va scăpa o vorbă sati omitea de a face un gest, perdea procesul ori cât de bine ?l-ar fi susținut de altmintrelea. Acestă procedură se numesce procedura acțiunilor legei, pentru că legea celor 19 Tabule prescrie formule ce trebuesc îndeplinite pentru ca cine-va să pâtă ajunge la câștigarea procesului. 
Sistemul cel mal sacramental în acțiunile legci e sistemul acțiunel sacramenti, numit așa pentru că în cursul procedurei acestei actiuni se făcea un jurământ care se numea sacramentium. Acâstă acțiune la început se aplica în tote procesele, şi în pro- cesele reale, adică acelea cart aă de obiect proprietatea sati desmembrementele sale, Şi în procesele personale cari aă de obiect creanţe saii oblicaţiuni. Duoă legi de pe la finitul Repullicet Silia și Calpurnia at introdus pentru acţiunile relative la creanţe o procedură mai simplă, tot sacramentală, dar nu cu un sacrainentalism atât de compli- cat ca în acțiunile lezei per sacramentum, 
Legea „Ebutia care desființâză în mare parte sistemul Sacramental, sisteinul solemn al procetdurei şi face să se introducă un noi sistem, care se numesce sistemul prin formule, prin ordonanţe, sistemul formular. 
Lrgea Aquilia, care decide că ork-cine prin corpul săii va causa altuia o pagubă, va Îi dator să plătescă cu titlu de despăgubire, valârea prejudițiului causat, cu un spor „Gre-care. Acestă lege mai pârtă numele de: legea relativă la Pngubrle fiicute. direct sii îndirect cu corpul săi corpului altuia (lex corpore corpori danini injuria dati]. Prin urmare, dacă nu era atingere de corp la corp directă saii indirectă, legea Aquiliai nu se aplica. Așa, de exemplu, poţi să faci cuiva o pagubă cu gura, aducându-i o injurie, și gura e o parte a corpului, dar nu e atingere de la corp la corp, pentru că injuria atinge numai numele, onsrea cuiva. ” Censorul, care avea dreptul, după cum vom vedea în timpul acestei de a duoa pe- riâdă, ca să compue lista senatorilor, avea și dreptul și, prin urmare, raisiunea de a exclude cetăţenii din comiţii, însă nu întrun mod arbitrar, ci dupe Gre-cari reșuli pre- cisc, prin înscriere pe condica negră, ca să dic așa, a numelor acelor celăţeni cari votaii până acum în comiţiile centuriate sati tributare și cari, pe viitor, erati excluşi de la vol, cu alte cuvinte, pe incapabili de a mai vota În comiţii. . Aceștia se numeaii zrarii, adică cetățeni cari plăteaiă contribuţii, dar cari nu aveaii de cât obligaţiunca acesta, fiiră să aibă drepturi polilice, Averea a fost basa sta- bilită de Serviii-Tulliii, pentru dreptul de a servi în oșlire și a intra în comiţii, de aceca avuții mai se numeaii și Assidui. Prin urmare, plata de contribuţii, care cra o obligatie, ducea la unele drepturi, dreptul de a servi în oştire şi dreptul de a vota în comilil. Când dreptul era corelativ cu obligaţiunea, cetățenul se numea assiduus ; când nu "avea de cât nenorocita de obligațiune, beleaua de a plăti contribuţii, atunci: era ntunit ararius, Când cra cine-va înscris ca cravius, rămânea contribuabil, dar nu mai avea dreptul de a vota. ” 

Inscrierile pe acâstă contică nu se făceaii de cât de censor, după reguli anume precise. Când, de exemplu, cetăţenul era condamnat pentru o crimă sati pentru un de- lict care atrăgea după sine infamia, rușinea, — care păla ondrea și consideraţiunea, — de exemplu pentru hoţie, și sub numirea de hoție intra și abusul de încredere, atunci el era Înscris pe acestă condică. Acel care turbura liniștea Statului și o mulţime de alți -comitenţi de criine, carl atrăgeaii după dânsele infamia, de exemplu tutorele care ad- 
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ministra fraudulos averea pupilului, toți aceștia erait notați de infamie, și una din con-. 
secinţele notei de infamie era și perderea drepturilor cetăţenescă, politice și, prin urmare, 
între altele, inscrierea între avarii, pe o condică anume care era păstrată în templul 
lui Saturn, în care în același timp se păstra și tesaurul Statului. 

De la un timp încolo o cetate anume Coeres a obţinut pentru locuitorii ci dreptul 
de a fi cetățeni romani. Acest drept de cetăţenie romană nu aparținea tutulor popârelor 
supuse de Nomani. . 

Nu era ca astădi. Astădi ori-ce locuitor al unui teritorii Gre-care, care este in- 
corporat, anexat Statului, înceteză îpso jure de a mai avea naționalitatea ce avea până 
acum și e îmbrăcat ca prin farmec cu naționalitatea poporului anexator. Locuitorii din 
provincia Savoia și comitatul Niza, de indată ce aii lost anexaţi Franciei, ai încetat de a 
mai fi cetățeni italieni şi ati devenit cetățeni francezi. Locuitorii din - Alsacia și Lola- 
ringia, luate din posesiunea Franciei după r&sboiul din 1870—74, ai încetat ca prin 
miracol de a mai [i cetățeni francezi și aii devenit cetățeni germani. Acesta e principiul 
dreptului internațional modern. Ocupaţiunea teritorială trage după sine perderea cali- 
tăței cetățeniei vechi și căpătarea unei cetăţenii noui. Acâsta nu era cunoscut la po- 
pârele vechi. - 

Teritoriul pe care ?1 locuesci nu te face prin el nici Athenian, nici Spartan, nici 
celătân roman. - 

” Pentru ce? Pentru că calitatea de cetăţân avea mult mal mare importanță la 
cei vechi de cât la cei moderni, și impregiurarea unei anexiuni de teritoriii nu putea'să 
te facă de a înceta să simţi grecesce și de a simți pe viitor ca un Roman. În adevăr, 
acestă schimbare este nenaturală și principiul care admite schimbarea cetăţeniei la 
moderni așa de uşor este cam nenatural; dacă modernii sunt în acâsta mai gencroși, 
causa este că calitatea de cetățân la dânșii nu are importanța pe care o avea la cei 
vechi. lată pentru ce: Pentru că cu mijlâcele de comunicaţiune pe cari le avem -astădi; 
cu starea relativ civilisată pe care o ai mai tâte popârele astădi sati cea mai mare 
parte din ele, cu deschiderea de debușeuri cari există astădi în Europa ne cum în 
America, când cine-va nu are mijlâce suficiente de trăit în ţâra sa, sati când din orl:ce 
altă causă nu mai pâte trăi în țEra sa, se duce în Bulgaria, în Serbia sati în India, saii 
în America, sai în Australia, și se așâlă acolo unde își găsesce o posițiune. ma- 
terială mal avantagidsă. La cei vechi căile de comunicațiune erati mai puține, mai 
costisitâre și mat lungi. Deosebit de acâsta, la cei vechi calitatea de cetăţen era unită 
cu religia ; nu eraii cetățeni de cât aceia cari erati iniţiaţi în misterele sacre ale reli- 
gici cetăţei, a deilor poliadi. Nu era cine-va iniţiat în aceste mistere, nu pulea intra nici 
în cetate. Trebuia o iniţiare. pentru acâsta, inițiare care nu se făcea ușor, și care se 
făcea cu multă parcimoniă, pentru care trebuia să fii pregătit, sai să meriţi indivi- 
dualmente. | 

Prin urmare, când Romanii ati ajuns să se întindă și să incorpore Sabina, Picenul, 
Umbria, teritoriul Rutulilor, Equilor, Marșilor, Volseilor, Samniul, Etruria și alte ţări, 
aceste ţări fură anexate teritoriului roman, prin acâsta însă locuitorii acestor ţări nu devo- 
neaii cetățeni romani, împreună cu teritoriul care se supunea dominațiunci lor. Dar locui- 
torii tutulor acestor teritorii și ţări, afară de Etrusci, aveaii mat toţi aceâași origine. Locui- 
torii tutulor acestor ţări, trăind cu timpul o peri6dă îndelungată în contact cu Romanii 
propriii diși în Statul Roman, aă ajuns ca simţimmintele lor să se identifice și ast-fel sa 
întemplat ca o mare parte din deii Etruscilor să fie împrumutați de poporul roman, 
cărora Romanii să le ridice temple. Când deil unora ai început să fie comunicaţi celor- 
ali, asimilarea a început ; căci religia făcea asimilarea. Așa deul Consus, deul delibe- 
rărei şi al desbaterilor secrete, de unde derivă la Romani vorba Consul, este 'un deă 
etrusc, Flaminii sunt de asemenea de origină etruscă. Preoţii sybilin! sunt Etrusci și 
Romanil ai imprumutat acești preoți și cărţile sybilino de la Etrusci.: , 

Toţi locuitori! din”aceste deosebite cetăți etrusce, sabine şi altele cari aii fost în 
cele de pe urmă incorporate teritoriului roman, aveati în parte comunitate de religiune
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cu Romanii și unii chiar și comunitate de origină, cum erati Umbri, Volsci, Eeui, Ru- tuli, Sahini: Ast-fel, fiind între dânșii multă asemănare, era și natural ca acestor popâre încelul cu încetul dupe ce teritoriul lor s'a incorporat teritoriului roman, să li-se acorde dreptul de cetate romană. 
Ast-fel s'a întâmplat și cu orașul Ceres din Etruria, care a fost anexat terito- riului roman şi locuitorilor, cărora, dupe anexare, Senatul, printi”un senatusconsult, a acordat calitatea de cetăţeni romani. Insă Romanii, cari acordat calitatea de cetățeni locuitorilor din cetățile pe cari le anexată, le acorda acestă calitate sai cumplectă sai împuţinată. Complectă, când cetățânul avea căte-și pateu atrihuţiunile următore : jus suffragii, dreptul de a vota în comiţii ; jus honorun, dreptul de a fi "magistrat şi a exereita onorile, între altele onrea de a avea un senun curul în forum ; jus counubii, dreptul de a se căsători cu o cetățână română și a face copii legitimi, pe cari să ?i polă avea sub a lui putere paternă ; jus conunereii, dreptul de a lua parte la solemnităţile transmiterei drepturilor reale și de creanță în formele solemne ale mancipaţiunel. 
Cind cine-va avea tâte aceste drepturi, avea jus civitatis complect; când îi lipsea vre-unul din ele, avea un drept de cetățen diminuat. | | 
Ceriţilor li sa acordat jus civitatis sine suf[ragio. Prin urmare, a trebuit ca Ce- riții să fie înscriși înti”un registru special ca să nu vie li vot. Acest registru sa numit al Ceriţilor. Era apol un alt registru, alăturat cu acesta, unde se înseriaă cetățenii ro- mani decăduți din calitatea de cetățeni. Fiind că însă, în cele din urmă, și Ceriţii erati ceţăteni romani fără vot, și aerarii erati foști cetăţeni decăduți de. la dreptul. de vot, şi unora și altora le lipsea un drept, unii pentru că 1 perduse, alții pentru că nu”l câștigase, Sati confundat registrele amenduoă și pe un singur registru a început să se 

inscrie și :crurii și Ceriţii, 
Tot în timpul Republicei și tot în cursul acestei de a duoa periâudlă s'a creat uu noii magistrat eur mmivea de qu:estor, Acâstă vorbă derivă de la qu:erere, care însnmnâză a qucre, a cerceta (inquirere). Cel Wântâiii questor cu acest nume fu quzestor serarii, «questor însărcinat cu incasarea contribuţiilor Și, În special, cu păzirea şi conservarea banilor adunaţi din aceste contribuţii și din alte venituri ale Statului cari constituiată "tesaurul Statului şi care se numea avarium, şi care se păstra în templul lui Saturn. | Varron, în tractatul săi De lingua latina, V, 14, 81, definesce ast-fel pe questori : »(Juaestores a qu:erendo, qui conuirevent publicas pecunias, et mulificia...—Ques- 

tori se numesc cet ce string banii publici. Se mal numesc questori cei ce cercetez despre delicte“. Aceștia sunt altă specie de questori, despre cari vom vorbi îndată. Așa dar, questorii sunt mai ânlâiii, şi aceștia sunt cei dântâiti magistrați instituiți cu astă nu- mire, cei însărcinaţi cu stringerea veniturilor Statului, în special cu impositele! Și cu | conservarea lor, cu un cuvânt questores mrarii. 
In acest sens se exprimă și Pomponius, D. De origine juris, |. 2, Ş 22: „Deinde, cum erarium populi auclius esse ccepisset, ut essent qui îlli prassent, constituti stunt qutestoves qui pecunize priessent, dicti ab co, quod înquivendz pecunia causa creati erant. — In urmă, când tesaurul poporului a început să fie may mare, ca să fie cine să preside asupra lui, stai constituit questorii cari să preside la averea publică: numiţi așa pentru că ei craii creați pentru ca să caute, să stringă și să conserve banii publicie, 

a Aşa dar, cei Pântâiti magistrați creaţi sub numele de qucstori aii fost questorii erariului, creați pentru a stringe impositele și cele-alte venituri ale Statului și pentru a presida la conservarea lor sub numire de tesaur public, de :erarium, depus în timp indelungat în templul lui Saturn. Mat în urmă S'aii creat și alți magistrați cărora li s'a dat acestă numire de guzestoves, saii mat bine de înquisilores. Aceștia aii fost magis- trații delegaţi de comiţiile centuriate pentru cercetarea crimelor, și În special a crimelor capitale, cari atrăgea ca pedepse morlea, servitutea, perderea calităţei de cetăţen, cu alte cuvinte atingerea lu! caput fisicamente sati juridicamente. Aceștia se mai nu- 
meat şi qustores parricidii, pentru că obicinuit cercetaii despre crimele cari atrăgeaii 
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: după ele pedepsa cu morte. Dreptul de a pedepsi cu pedepse capitale fu răpit consulilor 
şi atribuit comitiilor centuriate. Comiţiile, fiind-că nu se puleaii ocupa în special de cer- 
cetarea acestor crime, delegaii comisarii speciali înquisitori sati 'questovi însărcinati 
cu cercetarea acestor crime. Probabil ci refereaii comiţiilor cari, dupe raportul lor, pro- 
nunţaii sentința. Aceştia erai cel: ce se numeaii quzestores parricidii. Despre ci vor- 
besce Varron la finele fragmentului citat și Pomponiii în paragraful următor 23 al 
legei 2 De origine juris : » Et quia de capite civis Romani înjussa populi non evul 
lege permisstum consulibus jus dicere, propterea qu:estores constitucbentur a populo; 
qui capitalibus rebus przessent ; hique appelabantu» quzestoves parricidii : quorum. 
etiam meminit lez duodecim tabularume. 

Erati mai mulă questori propuși la averea publică. Unul din ci avea preseanta și 
pturta numele special de qu:estor urbanus sai quzestor ceravii. EI, pe lângă atribuţiunile 
deja menţionate, avea și păstrarea steagurilor și a altor obiecte prețisse depusa în tem- 
plul lui Saturn şi era prepus și asupra aprovisionărei orașului cu grâne. Acești questori, 
la expirarea magistraturei lor annale în Italia, erai încărcinaţi să însotâscă în provincie 
pe proconsul saă pe propretor în calitate de proqusestoves (foști questori), unde în- 
deplineaii aceleași funcțiuni ca și în Italia și ţineati chiar locul presidenţilor de provincie 
la trebuință. In timpul Imperiului vedem creându-se de August așa numiții patzestoves 
sait candidati principis, carl n'aveaii nici o asemănare cu qnestorii precedenţi. Quurs- 
toves principis erati însărcinaţi cu citirea în Senat a scrisorilor, a proiectelor de sena- 
tusconsult, ete. . . 

Ulpian, în legea A prince D. De officio Quaestoris (1,13), ne spune că Romulus a 
fost cel d'ântâiă care a înfiinţat questura, că Numa Pompilius avea și el duoi questori. 
EI referă întru acâsta părerea unui jurisconsult Iunius Greechanus, care ar sustine 
acesta in cartea a ș&ptea a scricrei sale De Potestatibus (despre autorităţi),. dar tot 
Ulpian adaugă că, după părerea celor mat mulți, pentru prima 6ră Tullius Hostilius ar 
fi creat questura. Numărul lor de la duoi sta mărit succesiv până când în timpul lui 
Sylla a ajuns să fie de duoă-Qect, după cum ne spune Tacit,- Annale, XI, 29, 

Să vorbim acum de senatusconsulte în-acâstă a duoa periddă. 
Senatusconsulte. —Senatnsconsultul este decisiunea luată de Senat în urma deli- 

beraţiilor ţinute, Acâstă vorbă senatusconsultum arată, în adevăr, ctimolozesce ceea ce 
a deliberat şi hotărit Senatul qiod senatus consuluit (consulo, deliberes, consuluit, 
consultum, consulere). De la supinul consultum s'a făcut substantivul consullum, 
care însemnâză deliberaţiune. E 

Senatul, după cum scim din perisda precedentă, se compune, după alipirea patrilor 
din minores gentes, de duoă sute patres și o sută conseripti adică în total de trei sute 
de senatori. Numărul senatorilor diminuând prin omorurile ordonate sati provocate de 
Tarquiniii Superbul, după căderea reşilor, consulii complectară numărul de îrci sute cu 
capi din cele mat însemnate familii plebee. ” 

“In timpul regalităței regele numea pe senatori, şi probabil că numiţi de un rege 
rEmâneaii cel puţin până la mârtea regelui, dacă nu până la mârtea lor. 

„După căderea regilor acest drept fu acordat consulilor. Consulii aveai drept în 
fie-care an de a constitui lista senatorilor, 'obicinuit îl lăsa”tot pe cei vechi, afară de cei deveniți incapabili din causă de crime, cari atrăgeaii după sine nota infamiei. Dar ci 
aveaii dreptul la intrarea lor în funcţiune să modifice lista senatorilor de sub consulii 

„precedenţi; bine înțeles că de Și aveati în acestă privință t6tă latitudinea ca și regii, în 
fapt însă excluderea operată de el era în genera! întemeiată. Căci le era temă la eşirea 
din consulat, dacă abusaă, să nu fie prăvăliți după stânca tarpeiă. La inceputul seco- lului V de la fundarea Romei, un plebiscit, votat după proposițiunea tribunului plebei 
Ovinius, acordă dreptul de a numi pe senatori censovilor. Censorii alegeaii pe senatori 
dintre foştii senatori, precum și din cel cari fără să fi fost vre-o dată senatori, exercita- 
seră vre-o magistratură curulă, fuseseră de exemplu consuli, pretori, tribun! militari 
cu putere consulară, edili, curul, questori. Censorii era destul să omită pe vre-un se- 
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Iei Ceea o , (iti nator din lista compusă de censorii precedenţi, și prin acesta chiar el înceta de a mĂT, LE 
face parte din Senat. La început se crede că aceste: omisiuni eraii nemotivate. MĂ 2 
târdiii însă se pare că censorii motivaii exclusiunile lor. Cu chipul acesta, censorii schim 
bându-se din cinci în cinci ani, şi lista senatorilor se schimba din cinci în cinci ant. Afară 
de senatorii propriii diși, a căror listă era constituită de censori, și cari discutaii, deli- 
Deraii în Senat, mai făceati parte din Senat, pe la finele Republici mai cu semă, și toţi 
cel ce exercitaseră în cei cinci ani cari precedaseră compunerea listei de către censori 
vre-o magistratură curulă, de și nu ?i puseseră censorii pe listă ca senatori propriti işi, 
Dar areștia nu aveati de cât dreptul de a vota, de a se uni cu una din părerile emise de 
senatorii propriii Qiși, cari singuri aveaii dreptul de a discuta, de a delibera și dea 
propune păreri și amendamente la proiectul de senatusconsult propus. 

„Senatul”pâte fi convocat și presidat de dictator, de consul, de tribunul militar cu 
putere consulară, de tribunul plebei, de prefectul urbei. Vedem că cotniţiile centuriate 
nu pot fi convocate de tribunul plebei, pe când Senatul pâte. In sens invers numai 
tribunul plebei pâte convoca comiţiile plebee. tributare. Cel. ce.convâcă și proiidă Se- 
natul, propune /rogat face rogatio/ și proicetul de senatusconsult. Cu deosebire de 
ceea ce se petrece în comiţiile centuriate, şi chiar în cele tributare, unde proiectul de 
lege saii de plebiscit trebue votat tale quale saă respins, fără să p6Lă fi amendat, pro- 
icctul de senatusconsult din contra pâte fi amendat, :ba încă din contră senatorii pot 
propune, în urma discuţiunilor și deliberărilor ţinute, un contraproiect invers de cel 
propus de convocatorul Senatului. Presidentul Senatului, după închiderea discuțiilor, 
punea la vot pe rând tâte opiniunile emise, invitând, pe dală ce punca o părere la vot, 
ca toți cel ce o adopta să vie în partea lui, ca toți ce o respingea să trâcă în parlea 
opusă. Acâsta însemneză a vota per discessionem. Indală co majoritatea se forma, pre- 
sidentul Senatului, faţă cu un număr 6re-care de senatori, redigea în scris reso!uţiunea 
adoptată, în forma obicinuită a senatusconsultelor. 

Dreptul de a stringe voturile aparținea magistratului care convocase Senatul, pe 
care să nu 7] confunidlăm cu princeps Senatus, care avea numai dreptul de a vola cel 
Wântâiii, și acesta în regula generală numai, căci se întâmplă câte o-dată și contrariul. 

Princeps Senatus era ales de senatori dintre dânșii. 
Pe la finele secolului VI, numărul senatorilor propriii diși este de 320. Numărul 

lor se urcă la 900 sub Juliii Cesar și la 1000 sub Octavian, Antoniii și Lepid. 
După August se pare că numărul senatorilor era ilimitat, alârna de împărat, 
Cart eraă atribuţiunile Senatului în timpul Republicei? De sigur, Senatul, în 

timpul Republicei, se ocupa de tot ce cra relativ la administrarea intereselor publice 
ale Statului roman. Legile propriii gise de interes public craă votate și de comiţiile 
centuriate și de cele tributare. Dar în acâstă periâdă găsim multe disposițiuni generale, 
disposițiuni cu caracter general și legislativ, sub unica formă a senalusconsultelor, fără 
să trâcă prin comiţiile centuriate sati tributare. Dar, în genere, senatusconsultele propriii 
dise se ocupaii de administraţia intereselor generale ale Statului. Consulii, împreună 
cu Senatul, ca repele altă dată, guvernati și administraii Statul. Aşa avem senalus- 
consulte cari regul6ză planul răsboiului, cari reguleză convenţiunile cu poprulii străini, 
cară numesc legaţi af populului roman cu misiune către populii străini, cari statudză 
asupra neînțelegerilor populului roman cu populii aliați, care numesc connisari pentru 
a redacta constituţiunea provinciei cucerite și incorporate Siatului roman, formula pro- 
vinei, cum se numea formula care determina tributul ce trebuia să plătescă provincia 
și obligatiunile locuitorilor provincici către Republica romană. Acâstă Constiluţiune era 
apol întărită de către Senat tot printrun senatusconsult și devenea atunci lez provincize, - 
expresiune improprie, căci ea nu cra întărită de comiţie, ci de Senat. Tot prin senalus- 
consult, în cas de pericole interire sati exteridre, so suspenda aplicarea leșilor și se in- 

„vitaii consulii să ia tote măsurile necesare potrivite situaţiunel! critice. Formula senalus- 
consultului, în asemenea cas, era: Caveant consules ne quid detrimenti Respublica 
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capiat. Acăsta era formula senatusconsultului caro investea pe consuli cu suprema au- torilale. E 
Tote aceste alribuţiuni le avea Senatul şi în peridila a treia la început. Dar în peridda a treia, adică în cea urmălâre, senatusconsultele se mai ocupaii și se ocupaii, in mare parte, de dreptul privat, “ E In peridda-a duoa Senatul se ocupa el 6re de dreptul privat ? Cu alte cuvinte, în acestă a duoa peri6dă senatusconsultele sunt ele o sorginte de instituțiuni de drept privat ? Cestiunea a fost fârte controversată în prima jumătate a secolului XIX între interpreţii dreptului roman. Unii interpreți, intre cari tleineccius, Bach și Gustav îlusro (Istoria dreptului roman, tradurţia francesă de Jourdan, tomul [, paginele 284 —291) susțin că senatusconsultele sunt o sorginte de drept privat chiar din peridda a duoa. FĂ se întemeiază mai ântâiă pe parafrasa lui Tâophil asupra paragrafului 5 din titlul al II-lea al Cărței 1 a Instituțiunilor lui Justinian, care se ocupă de senatuscon- sulte. Teophil spune între altele : n.....Cerea plebea ca ceea ce ea hotăra să oblige și pe senatori. Cerea asemenea şi Senatul ca senatusconsultele, în sens invers, să oblirre și pe plebei. Și fiind-că se opuneaii ambele părți la acâsta, Senatul desprețuind a primi ple- biseitele și plebea supărată nevoind a se Supune senatusconsultelor, era p'aci p'aci să se reinuoiască vechile inimiciţii, când atunci Ilortensiiă îi împăcă şi persuadă pe ambele părţi ca fie-care din ele să accepte și să se supue legilor celel-alte părți. Cu alte cuvinte, de la Leea Ilortensia încolo senatusconsultele ar fi început să aibă putere de legi. Lasă că T6ophil nu merită credinţă, căci nu ne spune pe ce se întemeiază ; dar chiar dacă ar merita, acâsta nu va să dică de cât un lucru, că de la legea Hortensia încolo senalus- consultele ar fi devenit obligatorii şi pentru plebe. Dar acâsta nu dovedesce că ele aii început chiar de atunci să se ocupe și de drept privat, 

Se invocă apoi legea 2, $ 9 D. De origine juris a jurisconsultului Pomponiii, în care se dice: „Apoi, fiind-că plebea a început a se aduna cu greutate, iar popnlul în- treg încă mai dificil într?o asemenea mulțime de lume, s'a ivit necesitațea de a se în- credinţa Republica în îngrijirea Senatului. Așa a început să se interpuie Senatul Și ori- ce întocmea el se observa : și acâstă intocmire se numesce senatusconsult«, Dar acest text vrea să spue ori prea mult ori nu spune nimic. Dacă e să 7] Inăm «d literam, trebue să dicem că în același timp în care magistraţii făcea edicte ce „ aveaii putere de lege, după cum dice Pomponiă în paragraful următor 10, adică în tiin- „pul Republicei, și încă mult timp înainte de Ciceron, poporul nu sa mai putut strînge, şi de aceea autoritatea populului a trecut la Senat. Apoi acâsta este un neadevăr grâsnic. Nu numai în tot timpul Republicei avem o mulţime de legi de drept privat, dar chiar și la inceputul Imperiului. Motivul dar este neadevărat, motiv adoptat și de Justinian în paragraful 5, care a copiat paragraful 9 al lui Pomponiii. 
"Se mal învâcă câte-va fragmente din Titu-Liviii, Cartea” XXVI, No. 34, Car- tea XXXIX, No. 3, în care Titu-Liviti vorbesce de senatusconsulte cari regulâză drop- turile de cetăţenie, acordându-le unora, ridicându-le altora. Insă mat ânteiă Titu-Lâviii, ca istoric, nu merită mare încredere în ceea-ce privesce dreptul. Al duoilea, acordarea Și ridicarea drepturilor de cetăţenie la o masă 6re-care de populațiune este o cestiune de drept mat mult public de cât privat. . De aceea, este de preferat opiniunea lui Ch. Giraud, IIistoire du droit romain, pag. 152—156, a lut Demangeat, Accarias şi alți interpreți, după cari dabia în periâda a treia senatuscosultele aii început să se ocupe de dreptul privat. Deja Tacit, în Analele sale, Cartea I, No. 25, gicea că în timpul Imperiului : Comilia e campo ad palres translata sunt. Dar aserțiunea lui Tacit, care și el era istoric, putea să nu inspire des- tulă încredere jurisconsulţilor. Opiniunea însă a nâstră devine irefragabilă de când cu descoperirea originalului Instituţiunilor lui Gaius, de când cu paragraful 4 din comen- tariul [al Institţiunilor. acestui mare jarisconsult atât de exact, atât de bine infor- „mat, Acest paragraf al să este atât de important, atât de interesant, în cât merită o discuţiune seridsă şi amănunţită. 

E v
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Iacă ce dice Gaius în paragraful 4 al comentariului 1 : 
„Senatusconsultul este ceea ce Senatul ordonă şi întoemesee, şi senaluscon- 

sultul capătă puleve de lege (ţine loc de lege), cu tâte că acâsta a făcut o-dată ces- 
tiunec. In timpul lui Gaius nu e cea mai mică înduoială că senatusconsultul are putere 
de lege, pentru că modul de a se exprima al lui Gaius se referă la trecut. Senatuseon- 
sultul are putere de lege, dice în adevăr Gaius, do și acesta a fost controversat, de și 
acesta'a făcut cestiune, nu de şi acesta face cestiune. Când este vorba să spue că se- 
natusconsultul are putere de lege, vorbesce la presinte (obtinet). Din contră, când este 
vorba să spună de cestiunea care s'a dizcutat, dacă senatusconsultul are putere de lege, 
el se exprimă Îa trecut, quamovis fuerit nu sit qusesitum. De aci resultă că în timpul 
stii, ca în peridda a II-a, nu e cea mai mică înduoială că senatusconsultul are putere de 
lege și are putere de lege fiind-că Gaius nu distinge, și în materie de drept public, de 
care nu ne ocupăm, și în materie de drept privat: căci unde textele nu disting, nici în- 

“terpreţii nu trebue să distingă. Insă, pentru trecut, Gaius ne spune că a fost cestiune 
controversată, dacă senatusconsultul are putere de lege. Gaius este eliptic, este nesufi-. 
cient explicit ; căci, când dice : „acesta a făcut o-dată cestiune, nu ne spune în ce ma- 
terie a făcut cestiuneu, în materie de drept public saii în materie de drept privat. In 
materie de drept privat, nu avem trebuință de Gaius, pentru că scim că de materiile de 
drept privat, în peri6da a duoa, senatusconsultele nu se ocupati. Senatusconsultele, în 
periGula a duoa, sunt relative la dreptul public, după cum am arătat deja. Cestiunea dar 
este dacă în materie de drept public a fost și pentru acâstă materie vre o-dată cestiune 
dacă' senatusconsultele ai putere de lege. Cu alte cuvinte, este cestiune de a se sri 
dacă senatusconsultele sunt mai mult regulamente de administraţie publică în materie 
de drept public de cât legi. Că printr'un senatusconsult se putea adresa o circulară 
unui president de provincie, acâsta nu pote fi pus la înduoială, căci acesta e materie de 
rezulamentare administrativă, nu e lege. Dacă însă printr'un senatusconsult se putea 
declara răshoiii; dacă printr'un senatusconsult se putea încheia pace, pulea să fie 6re- 
care controversă în periâda a duoa, pentru că acâsta ese din cadrul administraţiunci. 
Cu tâte acestea, avem texte positive din cari resultă că declarările de resbel și incheiă- 
rile de pace se făceaă.prin simple senatusconsulte în acâstă peri6dă. 

Am dis deja că în peri6da a duoa Romanii ai cucerit mai multe provincii și că pe 
fie-care provincie o organisa sub punctul de vedere al dreptului public într'un mod spe- 
cial, și că acestă organisare era ceea ce se numesce les provincie, lege pentru organi- 
sarea situațiunel publice a provinciei. Ast-fel deja în acestă periâdă avem Sicilia, pro- 
vincie unde a fost trămis Verres ca să o administreze, incorporată la Statul roman chiar 
în timpul Republicei, chiar înainte de Cicerone. Avem Galia cisalpină, care nick o-dată 
nu a fost considerată ca făcând parte din Italia propriă disă, în care iarăși s/aă trămis 
președinți de provincie ca să o administreze. Tot în acâstă peri6dă avem Africa septen- 
trională, transformată în provincie romană; tot în acest interval avem Pontul, transfor- 
mat în provincie romană; tot în acestă peri6dă avem Grecia, transformată în provincie 
romană și multe alte ţări, pe cari Romanii le cuceriseră în acâstă periâdă şi pe cari le 
transformaseră în provincii romane, . 

Fie-care din aceste provincii își avea organisațiunea sa specială, consfințită prin v 
leşe provincială sui generis, specială pentru acâstă provincie, Cine făcea acestă lege? 
Era ea votată de comiţiile centuriate saii, din contra, era votată de Senat şisenatuscon- 
sultele în privința acâsta țineaii loc de lege? Şi aci textele ne spun că formulele provin- 
ciilor erati votate numai de Senat. Este dar evident că în a duoa periâdă senatuscon- 
sultele aveau putere de lege in materie de drept public, Ce dar vrea să dică Gaius când 
dice ncă o-dată a fost cestiune dacă senatusconsultele puteai să ţină loc de lageu. 
lată ce cred eii că a înțeles Gaius. Gaius trăia în periâda a treia, dar el trăia sub An- 
tonin cel Pit și sub Marcu Aureliă, în a duoa jumătate a secolului al duoilea de la 
Christos între anii 150 —180 de la Christos. Ti bine, când dicea el după anul 150 de 
la Christos de senatusconsulte că astădi ati putere de lege şi, prin urmare, într'un
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mod absolut și În materie de drept publie și În materie de drept privat, evident că la acea epocă nu cra controversă că senatusconsultele ati pulere de lege. Dar cine ne spune că Gaius nu se referă la începutul periddei imperiale, când se pâte ca senatus- consultele să nu fi avut putere de lege în materie de drept privat. E probabil că Ia inceputul periâdei a treia senatusconsultele nu aii început încă să fie considerate ca legi sub punctul de vedere al dreptului privat; cu alte cuvinte, că la inceputul acestei a treia periddă, la începutul Imperiului, Senatul nu a început să lucreze încă cu titlul de legiuitor în materie de drept privat, că acâsta nu s'a întomplat de cât mai târdii, și, când a început să lucreze în materie de drept privat, pentru că lumea nu era obicinuită - cu acâsta, unii jurisconsulți diceati: da, senatusconsultele ari putere de lege; alţii diceaii : nu, senatusconsultele nu ati putere de leșe. Şi de ce Senatul nu începuse să lucreze în materie de drept privat ? Pentru că comiţiile'centuriate și tributare nu ati murit încă de la inceputul avenimeatului lui August ca împărat. Avem legi votate în comiţiile centu- riate și tributare, plebiscite chiar în acâsta de a treia peri6dă. Ast-fel, între altele, putem * cita legile Julia, votate în acâstă a treia peri6dă, tâte purtând acest nume după acela al. familici adoptive Julia în care a inlrat Octavian, adoptat fiind prin testament de Julius Cesar care făcea parte din familia Julia. Ast-fel este: legea Julia de vicesima heredi- tatis (legea Julia relativă la impositul de a duoa-decea parte asupra succesiunilor) ; Irgea Julia majestatis, care pârtă tot numele lui August, pentru că a fost propusă de un canri- dat al principelui, trămis de August în Senat ca să o propue și care e relativă la crima de lesare a Majestăţei, adică la crima care constitue saii o atingere de persână saii conside- rația împăratului sati o atingere de organisarea, constituţiunea politică a Statului ; Zegea Julia de adulteviis, care e relativă la adulteriul' comis de un soţ în detrimentul celui- alt soţ, care lege coprinde și disposițiunea importantă relativă la inalienabilitatea fon- dului dotal; legea Julia de maritandis ordinibus, adică legea Julia relativă la posibili- tatea încuserirel ordinelor sociale, care permitea pe viitor ca ingenui să intre în căsătorie cu libertinil şi-vice-versa, lucru care era defins întrun mod absolut anterioramente și carea restrins prohibițiunea căsătoriei numai între libertini și libertine de o parte, senatori și [il saiă fiice de senatori de altă parle. Este adevărat că comiţiile centuriate ai lucrat mal puţin în acâstă de a treia periddă de cât în periâda precedentă ; este evident că de: la un timp în colo, când nu se scie în mod precis, unii cred că de la Clauditi, alţii cred că de la Vespasian, ele nu mai funcţioniză. Ei ered, și sunt convins, că cel puțin până la Claudiă inclusiv comiţiile centuriate tot mai funcţionaii. Prin urmare, aă existat mai mulţi împărați sub cari s?a putut convoca comiţiile centuriate,. Aşa dar, la începutul celei de a treilea periâdle, comiţiile centuriate lucrati." Dacă Incraii ce trebuia să mal lucreze Senatul? EI avea destulă ocupațiune cu oreanisarea publică, cu leuile de ordine publică, Deosebit de acâsta, nu dâră că Senatul nu l-ar fi pus împăratul ca să lucreze Și să facă şi leză de drept privat, ast:fel în'cât să nu mai strîngă comiţiile centuriate de loc, ci numai pe cele curiate sub forma celor 30 de lictori, ca să facă aprobări de testamente şi de adrogaţiuni. Insă împărații romani, la început, nu aii avut curagiul ca să arunce nasca jos şi să arate că vor să asume i6tă puterea În mâinile lor, și să o ia din mâna poporului. Ei ati mers încetul cu încetul, Revoluţiunea operată după bătălia de la Acţiii, care a transformat Republica în Imperiii, este o revoluțiune lentă, care nu s'a terminat printr”o lovitură de Stat,.cumn se face în timpil moderni. Nici chiar în timpul lui August, care a domnit patru-deci și patru de ani; nu se termini. Nu s'a întâmplat în Statul ro- man cum s'a întâmplat în Franţa, ca într'o bună diminăţă să se vadă: consulul Dona- parle intrând cu câte-va regimente în adunarea numită c celor cinei sute și În adunarea numită a celo» Bătrâni, care era un fel de Senat, şi să dea afară pe deputaţi și senatori şi să proclame o nouă formă de guvernământ: consulatul. Ort cum a făcut Napoleon al IM-lea, care, în n6ptea de 1 spre 2 Decombre 1851, a arestat pe toți cari i se păreaii că îi face umbră şi-a duoa-di în mijlocul asasinatelor sa întitulat împărat, desfințând în- . stituțiunile republicane. Octavian a proces într'un mod politic, încetul cu încetul, ȘI, în adevăr, de și Republica era mortă în realitate încă din timpul lui Cesar, Da putem să 
N
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Jicem chiar din timpul lu Cornelii Silla, care devenind dictator a devenit un fel de im- - 
părat, dar nu e mai puţin adevărat că ideea şi tradiţiunile republicane erai încă în multe 
sullete şi că nu era prudent să se bruscheze sentimentele Gmenilor, Mai cu semă că, 
când a voit prea mult şă le bruscheze, Cesar. a pățit'o din partea lui Cassius şi Brutus. 
Şi Octavian, care era strănepotul lui Cesar î), nu prea vrea să pățescă și el ceea ce pățise 
Cesar. 

De aceea, ca un om şiret, a luat'o încetul cu încetul și a transformat în curs de mai 
bine de patru-deci de ani forma republicană în formă imperială. A făcut să se numâscă 
consul de trei-spre-(ece ori, din care nouă consulate de la al 3-lea până la al 11-lea in- 
clusiv le exercită unul după altul fără intrerupere. A făcut să se numâscă censor, Ca 
censor avea dreptul să compună el lista senatorilor, prin urmare să bage in acest corp 
pe cine îi plăcea şi să scotă pe cine ii plăcea. A făcut asemenea să se nunescă pretor 
auban ca să aibă dreptul de a distribui justiţia. , 

A fiicut ca să i se defere calitatea de tribun al plebei, pe vicță, irei ani după pă 
tălia de la Actium, in al treilea an a! doinnici sale. lată-l dar şi sucrosanct, având drep- 
tul să opună veto celor-alţi magistrați; a făcut asemenea să i se voteze de comiţiile cen- 
turiate şi calitatea de questor, având ast-fel dreptul să administreze tesaurul public și 
să fi el păstrătorul tesaurului din templul lui Saturn. După msrtea lui Lepil a făcut să 
i se atribue de coimiţiile centuriate și calitatea de pontifez mazimus pe vicţă. Jală-l şi 
capul suprem al religiei. Aşemenea a făcut să i se confere imperium -proconsulure 
asupra intregului teritoriii roman, ceea ce îi permitea a comanda presidenților tuturor 
provinciilor. Pe lângă tâte acestea făcu să i se acorde şi titlul de imperator, tillu care 
nu era, ca în timpul Republicei, un simplu titlu de ondre conferit capilor de oştire iu- 
vingători, ci de la Cesar incolo era un titlu real, designând dreptul de a exer cita su- 
prema putere asupra Statului, 

Tot așa sa urmat şi sub Tiberiu, cel care a fost adoptat de August ca să "i suc- 
cede la Imperii. “iberiti chiar nici nu a avut trebuinţă de atâtea raenagiamente. În 
adevăr, populul roman inai uitase de procederile republicane, se mai învtțase cu ti- 
rania unui singur om. Pe urmă, cea mai mare parte din republicani muriseră. Labeone, 
unul din jurisconsulții cel mal mari ai Statului roman, care a făcut o oposiţiune 
continuă lui August, în timpul domniei sale, murise. Ieosebit de acâsta, Auzust, fusese 
fin şi sub alte puncte de vedere. EI inchiriase laudel tutulor scriitorilor cari il tămâiaii, 
Moraţiii nu era de cât josnicul lui linguşitor. Prin Mecenate, prietenul săii, distribuia 
la fericiri acelora cari îl făceaii mai mare de cât (eii. Aşa în cât, de și incuragea literile, 
inmuia însă spina dorsală în același limp şi din nenorocire a acelor mai mulți. In cât 
Tiberiă a găsit lucrurile pregătite şi cu mică ostenelă și fără multă abilitate a “putut să 
guverneze Statul sub aparența din ce în ce mai serbădă a vechilor instituțiuni repue 
blicane. 

Caligula şi Claudiii ai avut încă mai puțină trebuinţă de menagiamente, dar totuși 
nu era prudent ca să renunțe complectamente la ori-ce menagiamnente. 

De la Claudiii insă încolo ered că necesitatea menagiamentelor poporului devenise 
atât de slabă, în cât-aii putut împărații să nu mai convâce poporul în comiţii centuriate, 
ci să se mulțumâscă a convoca Senatul spre facerea legilor, atât de drept public cât și 
de drept privat. In adevăr, sub masca Senatului, care era un corp de mamelucă obedienţă, 
aleşi de el, îinpăratul își putea face dresurile, fără să aibă aerul că “şi impune într'un 
mod impertinent voința sa tutulor, Nu venise încă timpul ca să arunce «de Lot masca 
jos şi să proclame în mod audicios și neruşinat că: Quod principi placet, legis vis go 
rent habet. 

O altă sorgintă de instituţiuni în a duoa periddă sunt edictele magistraţilor. 
Ldlictele magistraţilor, — Toţi magistraţii populului roman ficeaii elice, 
Așa avem edicte ale consulilor. Aulu- Gellii, în Nopţile «ttice, Cartea II, capi- 

1) E, în adevăr, era fiul Atiel care era fiica Juliei, surora lui Cesar,
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tolul 18, ne vorbesce de un edict translatiţiă al consulilor, prin cari ei convocă pe senatori în. curiă, edictum quo nune quogue consules, cum senatoves în curiam vocant, servunde consueludinis causa, translatitio utuntur. Tot Aulu-Gelliă, în Nopțile attice, Cartea XV, capitolul 411, ne vorbesce de un „edict al censorilor, prin care se desaprobaii și se opreaii aceia cari în Roma incepuseră să institue și să exercite Sciinţa şi arta retorică, edictum censorum quo împrobuti ei coercili sunt qui disciplinam rhetoricam instituere et erercere [tome coeperunt, In fine, Ciceron, în oraţiunea sa în cuntra lui Verres, acţiunea II, Cartea 11, No. 41, citeză un edict al tribunilor plebei, prin care se interdicea condamnaților pentru crimă capitală de a locui în Roma, eorum omnium edicto non licebat quemgquam Rom:e esse qui vei capitalis condemnatus asset, 
- Cele mai însemnate însă din edicte erai edictele pretorilor. Amplissimum jus est, ne dice în adevăr Gaius, Instituţiună, Comm. I, $ 6, în edictis duorum pralorun, urbani et peregrini. Când s'a creat pretorul urban, “a desmembrat o parte din puterile consulului și s'a incredințat acestui magistrat special. Acesta a avut loc în anul 387 de la fundarea Romei. Partea din atribuțiunile consulului, ce s'a încredinţat în mod Special pretorului urban, a fost administraţiunea justiţiei, ceea ce la Romani se numea jurisdietio, Acăstă demembrare a avut loc când se admise ca consulatul să fie accesibil și plebeilor. Atunci patricii deslipiră o parte din atribuțiile consulului și le reservară su numele de pretură urbană nobilimei, cum ne spune Titu-Liviă (VI, 49). Dar peste 30 de ani putu deveni și ea accesibilă - plebeilor. Cel dânteiu pretor urban pleleian fu Publilius Philo în anul 417, - 

-“ Jurisdicţiunea coprinde următorele trei atribuţiuni : due, dicere, addiceve. Dare insemnăză darea acţiunei, numirea judecătorului, care are în fapt să rezolve procesul. Vom vedea, în adevăr, că până la Dioclețian, atât în peri6da întâia cât și în cea d'a duoa, cât și într'o parte din cea d'a treia, în tot “timpul sistemului procedurei legei și al celui formular, magistratul nu resolva procesul de cât în drept, iar cu resol- virea cestiunei de fapt însărcina unul saă maj mulţi judecători, numiţi dintre particulari, Dicere insemneză a atribui un drept dre-care cu consimțimentul părţilor, care se adres6ză spre acest sferşit la dânsul, precum în manumissiune vindieta, în cessiune în jure, în adopţiune, este a face acte de jurisdicțiune grațicsă. . Addicere însemnăză a atribui posesiunea unei persâne libere cu titlu de execu- tiune a unei sentinţe. Aşa magistratul atribue pe condamnatul (judicatum) a plăti o sumă 6re-care de bani, în cas de neplată, creditorului. 
| Afară de jurisdietio, pretorul urban mai are și imperium. Dar imperium al lui | e mai mic, minus, de cât al consulului, cu tâte că pretorul e considerat ca collegu con- sulum, și în astă calitate el are dreptul de a le ţine locul în Roma, când amânduot consulii sunt absenţi, pentru că sunt duși în capul oștirilor în contra inimicilor, cu tâte că are dreptul de a presida Senatul, de a convoca și a presida comiţiile. Unul din atri- butele imperiului pretorului era jus mittendi în possessionem boni sati bonovurm, Așa pretorul trămitea în posesiunea casei ce ameninţa ruină pe proprietarul casei amenin- fate a [i dărimate de densa, dacă proprietarul case! amenințătâre nu vrea să dea cau- țiunea damni în fecti. 

! "Pretorul se numesce urban, pentru că tot Statul roman se conceniră în Uvbs, în Urbea Roma Şi în teritoriul d'impregiur, considerat ca anex al urbei Roma. Acest pretor urban distribuia justiţia numat între cetăţenii romani. Pe cât timp numărul peregri- nilor a fost putin însemnat şi relaţiunile dintre 'cetăţenii romani și percgrini putin nu- merse, nu s'a simtit necesitatea creărei unui alt magistrat: Dar "peste cât-va timp, înmulţindu-se relaţiunile dintre cetăţenii romani și peregrini, a trebuit să se creoze un noii magistrat care să distribue justiţia între cetăţenii romani de o parte și peregrini de altă parte, saii inai târdii chiar între peregrini și peregrini. Acest noii magistrat fu creal sub numirea de prielo» peregrinus în anul 507 de la fundaţiunea Romei, adie 120 de ani de la crearea pretorului urban, In anul 529 de la fundarea Romei, in loc de
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duoi pretori, unul urban și altul peregrin, avem încă duoi pretori, cu totul patru,: din 
cari duoi pentru a guverna Sicilia și Sardinia, anexate cu titlul de provincii Statului 
roman. În anul 557 se mai creară alţi duoi pretori, cu totul șâse pentru guvernare, 
unul a Ilispaniei citeridre şi cel-alt al Ilispanici ulteridre, noui provincii romane. 

Cu introducerea unor comisiuni speciale, sub numirea de qu:estiones perpelu:e, 
pentru judecarea unor crime speciale, cari erai presidate fie-care de câte un pretor, tu 
necesitate de a se augmenta numărul pretorilor. Numărul pretorilor fu augmentat cu 
duoi de Corneliii Sylla, în total dar numărul lor fu de opt, iar Juliii Cesar 71 mai mări 
cu duoi, ast-fel în cât se făcură dece. | 

Sub Imperiii se mal creară duoi pretori: unul pretor tuteluris, sub Marcu Au- 
reliii, însărcinat în special cu numirea tulorilor, şi altul pretor fideicomissavius, dej 
sub August, însărcinat în drept şi, în fapt cu judecarea fideicomiselor. 

In timpul Republicei, pe la sfârşit, se luă obiceiul ca în anul Wântâiii toți pretorii 
sati cel puţin cea mai mare parte din ei să administreze justiţia în Italia, unul ca urban, - 
altul ca peregrin, cei-alţi ca presidenţi at comisiunilor perpetue, iar în anul următor să 
administreze provinciile ca presides, sub numire de proprietores, Spre guvernarea 
provinciilor se luă obiceiul a se trămite și consulii din anul precedent, sub numirea «le 
proconsules, - - - 

Până la legea Calpurnia din anul 605, judecarea crimelor aparţinea magistraţilor 
cari aveati imperiul, Senatului și comiţiilor. Adesea-ori comiţiile delegai dreptul lor. 
la comisari speciali numiţi inquisitores. De la legea Calpurnia încolo se creară succesiv 
comisiuni speciale pentru judecarea unor crime. Așa legea Calpurnia creă o comisiune 
specială pentru judecarea crimei de concusiune a magistraţilor (de pecuniis repelundis/. 
După densa alte comisiuni fură create pentru alte crime, chiar în timpul Hepublicei. 
Aşa fu creată una în timpul lui Syila, pentru judecarea crimei de falsificare (de falsis/. 
Aceste comisiuni, de şi annale, se numeau perpetue, pentru că ele judecaii in mod per- . 
petuii acelaşi fel de crime și ele se reinuoiaii in compunerea lor în fie-care an. 

! Dintre toţi pretorii, cel mai mare era pretorul urban. El era major pretor, cei- 
alți erai minores pr:etores. : 

Şi pretorul urban și pretorul peregrin, ca şi presidenţii de provincii, făceaii edicte. 
In aceste edicte ei expunea la începutul magistraturei lor cum inţelegeaii ei să 

aplice dreptul civil în tot cursul magistraturei lor. Ei resumai tâte principiile dreptului 
civil (compus din legi, plebiscite, moves majorum/ în formule înscrise pe zidul alb al 
sălei lor de şedinţe (și de aceea edictul pretorului se numea și album prietoris). Pin 
aceste formule pretorul da afară, făcea cunoscute (e dicebat/ regulile după cari el avea 
să administreze justiţia. Suma tutulor acestor reguli se numea pentru acest cuvânt edic- 
tum (adică quod a prietore edictun erat]. Misiunea pretorului dar era de a interpreta 
şi aplica regulile dreptului civil. Acâsta a fost misiunea sa la inceput, și unica sa mi- 
siune. Dar cu timpul pretorul urban observă lacune în dreptul civil. El umplu aceste 
lacune adesea-ori cu principii din dreptul ginţilor, pe cari el avuse ocasie să le cunâscă 
ca pretor peregrin. Mai târdii pretorul se încumetă și mal mult, 'şi permise a corige 
chiar asperilăţile dreptului civil, şi a substitui regulilor positive ale dreptului civil alte 
reguli mai umane, mai conforme cu progresul timpului, pe cari adesea le imprumută 
din dreptul ginţilor, altă dată din consuetudine, câte o-dată din creerii săi. Acestă în- 
treită misiune a pretorului este indicată de Papinian în termenii următori: Jus proto- 
rium est quod pretores introduzerunt, adjuvandi vel supplendi,: vel corrigenli 
velevis juris gratiu, propter utilitatem publicam (|. 7, $1 D., De justitia et jure, |, 1). 

D. Acearias (Prâcis de droit romain, 4* &dilion, Tom ], pag. 49 și următorele) 
susține că încă de la început pretorul a avut puterea de a face legi, de a suplini lacu- 
nele dieptului civil și de a corise asperitățile lui; că acâsta'resulta din imperium ce ?l 
avea pretorul ca ork-ce magistrat al populului roman, şi care “1 era delegat: de popul 

prin alegere. Acestă opiniune nu se pâte susține. Ânteiti Gaius ne spune, în instituțiu- 

„mile sale, Com..], $ G, că magistraţii populului roman aii jus edicendi; apoi jus edicendi
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nu e de cât jus dicendi în public, nu e de cât un atribut al Jjuvisdiețiunei, vorbe cari au aceeaşi etimologie, iar nu al imperiului. Dovadă este că același drept 1 ai și edilii curuli, cum dice Gaius, a căror Jurisdietio, adaugă el, o implinesc in provincie (uestorii. Deci, dreptul de a face edicte, jus edicendi, face parte din juridictio, ŞI, de sigur, edictele pretorilor făceat parte din dreptul scris încă din timpul Republicei, iar nu cum susține D. Accarias numai din timpul lui August. Giphanius face să derive puterea de lege a edictelor din legea Cornelia. (Economia Juris, pag. 122). Evident însă că autoritatea lor, ca sorginte creativă de instituţiuni ju- ridice, este mult anteridră; ea se urcă la jumătatea secolului VI-lea de la fondarea Ito- mel, după cum o demonstră Hugo în istoria dreptului roman, a ș&plea ediţiune, traduc- țiunea francesă a lui Jourdan, 'Tomul [, pag. 291 și următârele: In adevăr, legea Galliei Cisalpine vorbesce deja de edictul pretorului ca sorginte legislativă, şi acâstă lege e mult danteridră legei Cornelia, 
. Afară de edictele consulilor, censorilor, tribunilor plebei, pretorului urban, pre- torului peregrin, preşediaților de provincie, mai putem menţiona edictele prefectului pre- toriului. Acestea însă nu apar, ca și magistratul de la care emană, de cât sub Imperiii. Dar chiar în acestă periddă putem menţiona, ca sorginte de instituțiuni de drept, edictele edililor curuli în Italia şi a questorilor (magistrați corespundători) în provincii. „Edilii curuli aveaă între atribuţiunile lor dreptul de a supraveghia operaţiunile ce se -pelreceati în târguri și poliţia căilor publice, dreptul de a asigura libertatea şi securii- tatea circulaţiunei pe dânsele. Ca supraveghetori ai operaţiunilor iergurilor, ci aă creat în edictele lor duoă instituțiuni celebre : acţiunea redhibitorie şi acțiunea quanti 1ui- noris, De drept comun cumpărătorul nu putea cere resoluțiunea vindărei de cât pentru causă de dol, de manopere fraudulâse, de natură a înșela mintea unul om inteligent şi. experimentat. Ori-ce alte meşteșugiri, pentru a determina pe cine-va să cumpere, nu da loc la o acţiune în resoluţiune. În vind&rile insă din tergurile publice, în vind&rile de animale și de servi mai cu semă, edilul curul a decis alt-fel. Animalele și servii pot avea vicii ascunse pe cari cine-va e anevoiă să le descopere, în cât pote cumpăra un animal sai un serv cu un vicii ascuns fără să fie înşelat prin manoperile frauduldse cari con- stitue dolul. De drept comun o asemenea vinţare ar fi valabilă. Edilul curul a creat o acțiune în resoluţiune, numită actio vedhibiloria, pentru vindarea de animale Sau servi cu vicii ascunse. lacă un cal frecat cu spirt de geambaș, în cât cumpărătorul, cu tâte că'l face să alerge, nu crede că este spetit. Iacă un serv cască-zură, evo, care cască gura pe drum și se înlârce târdi sâra la stăpân. Cine va cumptra un asemenea cal sa un asemenea serv va putea cere restituţiunea prețului prin acţiunea redhibitorie sai dacă preferă reducțiunea prețului prin acţiunea guanti minoris. E un titlu Special în Pandecte consacrat la vindările de felul acesta, titlul | al cărtei XXI, purtând ru- brica De edilitio edicto. Disposiţiunile acestui edict relativ la acţiunile redhibitoria Și quanti minoris aă trecut mai în tâte legislaţiunile moderne. Magistratul își compunea edictul săi Ja începutul magistraturei sale, și'l expunea în forum, pentru ca toţi cetățenii să scie prin anticipație cum avea el să aplice legea în timpul magistraturei sale; cu chipul acesta, se lega pe el însuși în contra tentaţiunel de a schimba în mod arbitrar disposiţiunile edictului, Și de aceea se şi gicea că edictul săi este perpetuum, adică neschimbalil în timpul magistraturei sale, edieta juvisdietionis Perpeluce causa, non prout res incidit proposila, edicta perpetua. O lege Cornelia, din anul 637 de la fondarea Romei, transformă în obligaţiune legală obiceiul acesta al magistraţilor de a nu'și schimba edictele lor în cursul magistraturei lor, Câte o-dată însă magistratul făcea în Cursul magistraturei sale un cdictum repentinunm, în care edicta o disposițiune nouă, nepomenită în edictul SE perpetuum, relativ la o cireumn- stanță supravenită în cursul magistraturel sale [edicta prout ves incidit proposilu/. Acum fie-care magistrat făcând în fie-care an la începutul magistralurei sale un edict, „a ajuns cu timpul ca edictul magistratului să fie în mare parle reproducţiunea edictului magistratului precedent. Partea copiată se numea edictul translutitium (adică partea
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edictului transferat din edictul magistratului precedent). Iar adausele, partea nouă “a 
edictului, se numea edictum novum. Câte o-dată pretorul urban făcea imprumutiiri 
din edictul pretorului peregrin și vice-versa. Câte o-dată, și forte adesea, presidentul 
provinciei făcea imprumuturi și imprumuturi importante din edictul prelorului urban, 
şi vice-versa pretorul urban făcea împrumuturi, dar mai rar și mai putine, din edictul 
unui president de provincie. Așa Ciceron, care a suvernat ca proconsul provincia Cilicia, 
ne spune (Epistol:e ad Atticum, VI, 1, No. 15) că în edictul provincial, tăcut pentru 
Cilicia, cl, în privinţa dreptului privat, Sa mărginit, relativ la cea mat mare parte din 
materii, să trămită la edictul pretorului urban, fără chiar să'și dea măcar ostenâla de 
al transcrie. 

Să nu ne mirăm cum populul roman a suferit ca magistratul însărcinat cu .- apli- 
carea legei să usurpe puterea legislativă. Causa era că acestă usurpare era utilă popu- 
lului. roman. Magistratul, de sigur, scia ce! așteplă, dacă făcea o usurpare în detrimentul 
intereselor populului. Scia că” aşteptă prăvălirea după stânca Tarpeia | Afară de acesta, 
dacă usurparea sa era funestă, era mijloc de a i se opune prin dreptul de veto al tribu- 
nului plebei. Cu aceste duoă corective usurparea s'a putut petrece cu folos şi fără nici 
un pericol. 

Despre consuetudine.—Intre instituţiunile de drept privat ale Romanilor în acestă 
a duoa periodă mal figureză și Jores majorum sai usus saii consuetudo. Cât pentru - 
consuetudine, nu a făcut nici o-dată cea mat mică înduoială cestiunea de a se sci dacă ea 
este sorginte de instituţiuni de drept privat roman. Şi în cea d'ântâiă periddă şi în acesta 
de a duoa și in cea de a treia și în a patra, în tot-d'a-una, în tot decursul istoriei legis- 
laţiunei romane, consuetudinca a fost o sorginte vie de instituţiuni de drept privat roman, 

O mare parte din instituţiunile de drept roman privat au fost admise, fără să 'se 
scie cum şi când, de cât după ce sai consolidat, prin tradiţiune, prin obiceiurile popu- 
lultui, cari înti'un moment dat, ati fost atât de pronunțate în cât instituțiunea, fără să 
scie cum a eșit și de unde a eșit, s'a pomenit lumea cu ea că este o institutiune vie, 
aplicată de toţi. Acâsta o spun textele pentru perioda a treia și a patra. Pentru perida 
a treia pulem invoca pe Julian, legea 32, Ş 1 D. De legibus, senatusconsultis et longa 
consueludine, I, 4, pe Ulpian legea 33, şi pe Ilermogenian legea 35,cod. tit. lar pentru 
peridda a patra putem cita pe Justinian, Instituţiună, Cartea |, titlul 2, $ 9. Dar ccea ce 
ilicem despre peri6da a treia o putem dice și pentru periâda a duoa. Pentru perisda a 
duoa putem invoca pe Cicerone, De înventione, 11, 99. Cicerone, care a trăit în acestă 
periddă, nu are cea mai mică înduoială; din contră, afirmă în mod positiv că consuetu- 
dinea este o sorginte de instituţiuni de drept în acestă peri6dă. Dar în peridda a treia, 
unde avem monumente juridice emanate de la jurisconsulţi, cestiunea e clar elucidată 
chiar de texte de jurisconsulți, cari afirmă acest adevăr că consuetudinea la Romani 
forma o sorginte de instituţiuni de drept. Avem, între altele, cum am dis, un frasment 
extras din cartea 94 a Digestelor jurisconsultului Salvi Julian Și care formăză în Pan- 
decte legea 32 priacip. și $1 De legibus senatusconsultis et longa consuetudine, 
Cart. ], titl. 8, adică: Despre legi, despre senatusconsulte şi despre lunga consuelu- 
dine. Pentru periGda a patra avem, cum am dis, paragratul 9 din' Institutele lui Justi- 
nian, Cart, A, titl. 2. Despre dreptul persânelor. Să dăm traducerea acestor ducă texte. 
Julian I. 32 De legibus... » Relativ la acele cause (adică la acele speţe, la acele cestiuni) 
relaliv la cari nu avem legi scrise, cu cari să ne servi peniru a le resolva, trebue să 
păstrăm ceca ce s'a dedus din moravuri și obiceiuri. (Cu alte cuvinte, unde nu avem un: 
text. positiv de lege care să resolve o specie, avem să ne întrebăm : care este tradițiunea ? 
cum se urmeză în practică ? care este consuetudinea invetevată ?) Şi dacă în privinţa 
acelei cestiuni lipsesce și chiar tradiţiunea, atunci trebue să urmăm ceca ce este mal 
apropiat de consuetudine, ceea ce este o consecință mai apropiată a că, și dacă nici din 
acesta nu se păte deduce, atunci trehue să urmăm dreptul de care se servesce Urbea. 
Romau, . . Ei Ia 

Ce insemnăză acesta ? Iacii o specie, Cum are să fie resolvată acea specie? Ce 
»
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avem să decidem în cutare sai cutare cas, într?o contestaţiune între duo persâne? 
Avem să ne întrebăm: Este vre-o disposițiune de lege votată sai in comiţiile cutiate 
Sail centuriate, sai în legea celor 12 Table, saă în comiţiile tributare, cari să prevadă acel cas? Să] resolviim deschigend aceste legă și căutând soluţiunea. Nu e. Atunci avera 
să ne intrebăm: Care este tradiţiunea ? Cum s'a mai hoLărit eri, alaltăieai, acum un an, acum duoi ani? Cum e obiceiul ? Şi să decidem conform tradițiunei, conform vbicciului. 

Dacă tradițiunea este mută și nu prevede într'un mod direct specia, avem să ne 
întrebăm : Ore acâstă tradiţiune, 6re consuctudinea nu a resolvat o specie analâuă, nu loemai pe acâsta, dar cu care acâsta semănă? Şi atuncă, prin argumentul de analogie, să a pli- căm speciei nostre soluţiunea dată de consuetudine la speța analâgă și prevălulă de densa. Nici acesta nu găsim în consuetudine. -Atunci ne întrebăm : care este interpre- 
tarea jurisconsulţilor în acâstă specie, jus în oposiţie cu leges? Ce scrie la carte, în scrierile jurisconsulților, cari în acestă periodă formâză deja o sorginte de drept privat ? In adevăr, expresiunea jus la Romani are un înduoit sens: Jus în mod general în- semn6ză tot dreptul civil şi chiar al ginţilor, întrun sens mai restrins insemnâză nu- mai dreptul civil deosebit de dreptul ginţilor; într'un sens și mai restrins însemnâză acea parte din dreptul civil care resultă din interpretarea jurisconsulţilor, este egal, e sinonim cu Responsu prudenlium, care în acâstă periâdă constitue o sorginte de drept. | 

Vom vedea dacă constitue o sorginte de drept în perioda a duoa. Dar Julian, care trăesce în timpul lui Adrian, vorbesce de o epocă în care jus constituia o sorginte de drept. Ântciă legile positive, al duoilea tradiţiunea și consuetudinea, al treilea interpretarea prudenţilor trebue să consultăm în resolvarea deosebitelor specii; numai la fine de tot trebue să ne ducem la interpretarea prudenţilor ca să'i cerem deslegarea cestiunei. De ce să te duci la jurisconsult dacă o deslâgă un text positiv de lege. Nu ai text positiv, dar consuetudinea se pronunţă direct saii prin analogie, ce să cauţi la interpretarea prudenţilor? Ceea ce aii dis stră- moșii, ceea ce s'a hotărit în mod clar şi positiv sai in specie analoge, aceea e bunul simț popular, aceea e tradițiunea, care la Romani avea mare preţ. Numal în lipsă de. totea acestea întrebă pe cei mal experimentați in acâstă meserie a interpretărei dreplu- lui, și vedi cum interpretă ei, cum decide Jus. 
Ce este inveterata consuetudine? Nu se pote da definițiune mat admirabilă de cât aceea care e dată de marele jurisconsult Julian. »Imbătrânita consuetudine, dice el în paragraful următor 1, nu fâră cuvânt e observată ca Şi o lege (Şi acâsta este insti- tuțiunea stabilită prin moravuri). Căci, de vreme ce legile positive edictate de puterea constituită ne obligă pe noi, numai pentru că ai fost primite de buna chibuzinţă şi ju- decată a poporului, apol cu drept cuvânt trebue să ne oblige pe noi și acelea pe cari popu-: lul le-a aprobat tacitamente, de şi fără text positiv scris, Căci puţin importă că populul “şi-a exprimat voinţa sa într'un mod expres prin sufragiile sale în organele sale legis- lative, sati că "Și-a exprimat?o întrun mod tacit, dar tot așa de positiv și clar, prin prac- Lică, prin fapte, prin tradiţiune. De aceea, cu drept cuvânt s'a admis Și acesta, ca adică, legile să se abol&scă nu numal prin sufragiul legislatorului, dar şi prin consimţimentul contrariă tacit al tutulor, adică prin desuetudine. »Nimic mai natural ca consuetudi- nea, care este cea mal patentă dovadă de bunul plac și voinţă a populului să ne oblige. Pentru că cum să ne oblige legale cari câte o-dată pot să fie caprici6se şi cari nu se scie în mod positiv dacă aceia cari le-ai votat ati represintat voința unanimă și abso- lută a populului și să nu ne oblige ceea ce prin fapte inveterate, prin consimţimentul inveterat al intregului popul s*a manifestat. Din contră, e un argument ă fortiori. Şi pentru același cuvânt, pentru care consuetudinea este capabilă de a crea instituțiuni de drept privat, tot pentru același cuvânt consuetudinea e capabilă şi trebue să aibă. putere și de a distruge instituţiuni. Ceea ce a plăcut din timpuri inveterate populului, e natural să se urmeze; ceea ce nu mai place populului de timpuri inveterate, e natural să nu se mal urmeze. Nimic mal natural, că precum ceea ce Sa întocmit prin consir-
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țiment să fie obligatorii, tot așa prin un consimţimânt contrarii să se desființeze, să fie 
abolit. lată raţiunea cea mal temeinică pentru ca să se doveidâscă puterea consuetudi- 
ne nu numai pentru a face legi, dar şi pentru a desfiinţa legi. Să nu credem că desua- 
tudinea e în stare să desființeze numa! legi introduse prin consuetudine, ci din con- 
tră desuetudinea are puterea de a disolva chiar legi pe cari nu le-a introdus consuetu- 
dinea, pe care le-a introdus puterea constituită în comiţiile curiate, centuriate saă tribu- 
tare, de a disolva senatusconsulte și chiar constituţiuni imperiale în perioda a treia. 

„Iată acum ce ne spune paragraful 9 din Cartea 1, titlul 2 din Iastituţiunile lui 
Justinian pentru peridda a patra : 

„Dreptul se compune din drept scris și ne scris: dreptul nescris vine din con- 
suctudine ; căci obiceiurile inveterate, cari sunt primite și aprobate prin consimțimen- 
tul acelora cari stati servit de dânsele, nu cu puțin cuvânt imiteză Şi aii aceeași putere 
ca şi legile (adică ca și legile edictate de puterea constituită). 

hesponsa prudentium. Ce rol jăcă jurisconsulţii în acestă periddă ? Juriscon- 
sulţii se numesc saii juris periti sai juris prudentes, saii juris consulti, sai numai ' 
prudentes, sai numai consulti. Obicinuit se numese prudentes, şi de accea scrierile 
lor obicinuit iati numele de responsa prudentium. 

Periti insemnăză experimentați în drept, de unde juris peviti. | 
Consulti, adică aceia cari se constătuese mult limp cu sciința dreptului, pentru 

ca să ajungă în stare să sfătuiască şi pe alţii. | 
Prudentes însemnâză îuvățaţi în drept, ce să mai întrebi, în ce este învăţat, 

” dacă sciința care la Romani a fost dusă la sublim, care formEză obiectul lor de predi- 
lecțiune, este sciința dreptului? De aceea, când dice Romanul învăţat se subiuțelege în 
drept. Ce rol aveai jurisconsulţii în acestă periodă? La început ati fost nisce simpli 
culegători de texte de leşi. In adevăr, ce face Papirius în perioda ânteia ? Stringe le- 
gile vegize şi colecţiunea făcută de el ia numele de jus Pupirianum. E un serviciti și 
acesta. Căci alta e să cauţi prin archive legile, presupunend că le ai găsi, sati în tradi- 
țiunile populare, cari se pot uita, şialta e să le ai strinse la un loc. EL a fost pâte cel 
mai neinsemnat la început, dar pste cel mai util, pentru că de nu le-ar fi strins cine ar 
fi putut a le interpreta în urmă? Şi acest mic tribut al acestor meni neînsemnaţi, 
când te gândesci la timpul în care a trăit nu e mai puțin important de cât al acelora cari 
aii interpretat aceste legi scose din întuneric. Iacă ce sunt la inceput jurisconsulțit la 
lomani; ci sunt ceea ce sunt în materie de istorie cronicarii, letopisiţarii. Pe urmă vine 
o periddă niţel mal înaintată, niţel mat cultă. Aceste legi sensul lor îl formuleză 
înti'o limbă mai modelat, mai apropiată, întrun stil mal inteligibil. Iacă sistemul 
formular, nu parafrasă, căci sunt prea scurte formulele casă fie deja parafrasă. 

Sistemul formular e opera lui Appius Claudius și a lui Gn:eus Flavius, secreta- 
rul lui, care a furat aceste formule ale lui Appius Claudius, supranumit Centemmanus, 
descendent al decemvirului Appius Claudius, şi le-a făcut cunoscute plebeilor, pentru 
care servicii a ajuns tribun al plebei și edil curul. Formulele acestea se aplicaii nu nu- 
mai la acţiunile leget, ci și la afacerile juridice în genere. Opera lu! Appius Claudius și 
a lui Gneus Flavius fu numită jus civile Flavianum. Acâsta se petrece deja un 
secol şi jumătate după ceea ce făcuse Papirius. Apoi acest sistem cu formule nu e 
complect, s'a mat omis ceva, nu S'ati formulat tâte disposiţiunile legei, mai tâte mijlâcele 
de procedură ; și de aceea vine JElius Poetus, care trăia în secolul VI de la fundarea 
Romei, numit catus (isteţ, habil) de poetul Ennius, în veacul următor, Fyregius cor- 
dutus homo catus „Elius Sextus (forte inteligentul om, capabilul /Elius Sextus) și ma! 
adaugă și el la aceste formule, complinesce formulele, umple lacunele. Iacă jus lia num, 

Iacă cei d'ântsiă jurisconsulți cari sai ocupat cu sciința dreptului, dintre cari 
unul e Papirius în timpul regilor, altul e Appius Clăudius, altul e Gnzus Flavius și altul 
e Alius Catus, acești trei din urmă la începutul perisdei a duoa. 

Cel dinteiii însă care s'a ogupat a profesa în public sciința drepiului, și care 
a era plebeii de origină, e Tiberius Conruneanius, care trăia în timpul celui Vânteiii
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resboiii punic, înainte de Jelius Sextus Poctus, După comunicarea formulelor lui Apiă Claudiii de către Gnazeus Flavius plebeilor, sciința dreptului a început să nu mal fie un mister (care nu cra cunoscut de cât de călre palrici, fiind-că ci, ca magistrați, cu- nosceaii interpretarea ce dati textelor și sensul adevărat al legei) și să devină un corp de legi și de formule la usul tutulor și, prin urmare, de cari puteaii să se servâscă toți pentru a”1 cunâsce, cât și pentru a” interpreta. Cel dânttii jurisconsult mai imporlant în ordinea istorică, care a făcut un pas mai departe de ceea ce făcuse deja Gneus Flavius şi Elius Catus e plebeul Tiberius Conruncanius, care a ajuns pontifeic maximus, care a fost tribun al plebei, care a ajuns și dictator. Pomponiii dice în pa- ragraful 35 al legei 2, De ovigince juris (|, 2) în Pandecte: că înainte de Tiberiă Conruncaniă, dintre cei cari cunosceaii sciința dreptului, nimenea nu a profesat în public acestă sciință, cei-alţi inaintea lui, fiind toți patrici, ținea sciința dreptului în ascuns și răspundea din când în când asupra speciei despre care eraii întrebaţi, indi- când soluţiunea fără să spună de unde trage acestă soluţiune, fără însă ca să se olere sii expună sciința dreptului intrun mod complect acelora cari ar fi voit să o învețe. 
Cel d'ântâiu a fost Tiberit Conruneaniii, care s'a oferit ca să înveţe sciinţa drep- tului (nu numai să răspundă la întrebările ce i le puneau cei cari aveaii procese, dar: şi acelora cari nu avea procese), să profeseze acestă sciinţă. După acesta putem cita în ordinea istorică, împreună cu Pomponiă ($ 38), pe Publius ilius, fratele lui Sextus Elius și pe Publius Atilius. Aceştia aă ajuns însemnați atât ca jurisconsulți cât şi prin magistraturile car! le-ati ocupat, căci amenduoi ati ajuns consuli, după .cum ne spune | „Pomponius. Atilius sta distins atât de mult în cât era numit de popul' sapiens (cum ar dice Greci! c2g66), adică cunoscător al sciinței în genere și al sciinţei dreptului în special. Pe Sextul AElius îl laudă fârte mult poetul vechiii Ennius. Din scrierile lui avem parte din ceea ce el numea Tripartites, adică o scriere de drept împărțită în trei părţi. Cu alte cuvinte, Sextus AElius, pe lângă profesor, era și scriitor de drept. După aceştia, în or- dine istorică, cei mai însemnați jurisconsulți sunt: Marcus Cato, capul familiei celebre antice Romane, numită familia Porcia. Acesta a avut un fiii, fiul săi asemenea a fost un jurisconsult distins, ne dice in paragraful 38 în fine Pomponius, şi de la tatăl și de la fii ne-ati rămas scrieri, mai multe de la fii. | După (atăl și fiul Cato vine în ordinea istorică, după cum ne spune Poraponiii, În paragraful următor 39, Publius Mucius Sezrola, Brutus şi Manilius. 

Aceștia. s'aă ocupat mal în special cu dreptul civil, și putem dice că ati pus cei Pântâiă fundamentul dreptului civil roman. 
Publius Mucius a lăsat dece cărți, Brutus şâpte și Maniliii trel. Ale lui Maniliti ai ajuns la o ast-fil de reputaţiune în cât pârtă numele de monumente" (lucrurile cari nu pier pârtă până astădi numirea de montimente). Brutu a devenit pretor, Pu- blius Mucius şi cu Manlius ati ajuns consuli. Publius Mucius a mai ajuns şi pontifez matimus pe lângă consul. De la aceștia aii învățat sciința dreptului, adaugă Pomponită în paragraful 40, jurisconsultul Publius Tutiliuş Rufus, care a fost în Roma consul, și apoi Sa dus să tuverneze provincia romană Asia ca proconsul, adică ca fost consul. Tot de Ia aceștia ati învățat şi Paulus Virginius și Quintus Tubero.. Acesta profesa filosofia stoică 1). El a învățat dreptul nu numai de la cei duoi principali jurisconsulți de cară am vorbit, dar între alții a urmat și pe celelmul Pansa, care a fost și el consul. PNI NR 
4) Din l6te speciile de filosofie ale Greeici, şi cari eraii transplantate la Romani, nică una nu con- venea imaf mult jurisconsulților romani cari puncati Vasupra tutulor lucrurilor justiția. De aceea, stoi- cisrnul se stabili in Roma sub patronatul Scipionilor, Lecţiile lui Panartius, amicul lui Scipion Africu= nul şi al lut Polşi;, eraii urmate de tâtă elita tinerimei romane, și în special de juriscousulţi, In zulevăr, cele-alle specii de filosolie profesat sai satisfacerea plăcârilor sensuale ca epicurianismul sau abue= garea onorilor ca socralismul, Din contră, stoicismul profesa că nimenea nu e nat demn de a ocupa cele mal înalte posturi în Stat, a face fericirea cetăţenilor de cât Gmenil virtuoși, Acdstă [ilosutie dar, care unea virtutea cu onorurile, convenea Romanilor cu sentimente virluse şi iubilori de onpruri şi de putere în același timp. Filosofia stoică profesa că scopul vieței este de a trăi conform naturei, şi că a trăi conform naturei este a nu fuce nimie contrarii rațiunci, cure este legea generală a umanită jel,
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Avem dar trei jurisconsulți, din cart unul se numesce Tubero, pe care să uu'] 
confundă cu un alt 'Tubero care trăia în timpul lui August. Dintre acești trei cel mai 
insemnat este Publius Nutilius Rutus. 

După aceștia vine jurisconsultul Cielius Anlipater; după acesta jurisconsultul 
Lucius Crassus. După dânsul vine Quintus Mucius, numit și Se:evola, de sigur cel ina! 
important dintre jurisconsulţii timpului acestei perisde, aceștia de a duoa. Acest juris- 
consult avea atita autoritate în cât Cicerone, întrun proces unde Servius Sulpicius a 
triumfat în pledoarie în contra lui Mucius Sczevola, se miră cum judecătorii aii putut să 
îndrăsnescă să fie de altă părere de cât a lui Mucius Scovola și cu mare sfială (ice : că 
i se pare şi lui că de astă dată, în faţa argumentelor irefutabile ale lui Servius Sul- 
picius, Mucius Sc:evola greşesce şi el. . 

Ve leţi la câtă autoritate ajunsese acest jurisconsult, în cât un om de talia lui Ci- 
cerone, care nu prea are obiceiii să menaeze pe nimeni, intrebuinţăză atâtea întorsăluri 
ca să dică că judecători! aii putut să aibă dreptate nefiind de părerea lui Quintus Mu- 
cius Sc:evola, ale cărui păreri eraii oracole pentru forum. Acestui celebru jurisconsult 
il datorim duoă mari instituţiuni: una numită cautio JMueiana și alla numită prae- 
sumptio Muciana. Cauţiunea muciană este cauţiunea dată de erede pentru garantarea 
lesatelor puse prin testament în sarcina lui. A duoa instituțiune e accea care se nu- 
mesce presumpțiunea muciană, despre care vorbesce Pandectele în titlul Despre donu- 
țivunile dintre bărbat şi femee. 

lată in ce constă acestă presumpțiune : | 
Femeia măritată pote să aibă duoă feluri de patrimonii: unul pe care "l-a adus la 

căsătorie bărbatului cu litlu de zestre, peste care bărbatul este stăpân la Romani, sitiiplu 
usulruetuar la moderni; altul distinct de zestre, cu care bărbatul nu are nici un aines- 
tec, care nu contribuesce în nimic la întreţinerea sarcinelor căsătoriei, și care se nu- 
mesce parafernă, adică alăturea de zestre, care se mai numesce cu v altă expresiune 
grâcă exoprică, adică afară din zestre, care se numesce în limba grâcă zpoit sati gtpvar. 

Jurisconsultul Quintus Mucius Suavola s'a întrebat: care e averea [emeoi în 
timpul căsătoriei saii după mârtea el sati când se disolvă căsătoria prin divorţ ? Ce pâte 
reclama femeia saii moştenitorii sii? A răspuns: ântâiii zestrea, al duoilea exoprica. In 
ce constă aceşti exoprică? Dacă ar fi luat după regula generală și conform dreptului 
comun, ca constă în tot ceea ce va dovedi feineia saă moștenitorii ci că nu e averea 

" bărbatului. Afară din ceea ce se arati prin [dia de zestre că femeia a adus la ciisitorie, 
tot ccea ce nu a adus e al ei, dacă va dovedi acâsta. In virtutea presumpţiunei, lucrurile 
se schimbă. Chiar dacă femeia va dovedi că cutare lucruri nu le-a cumperat Dărbatul, 
nu S'aii dăruit bărbatului, că nu le-a moștenit bărbatul și că, prin urmare, nu pote fi de 
cât ale ei, legea nu i le dă, interpretarea săn&tâsă a bunelor moravuri nu i le dă: Ta să 
vedem, dice legea, să ariiți, femee, de unde provine ceea ce nu e zestre ? Cum le-ai 
câștigat? In timpul căsătoriei? De la vre-o rudă? Le-ai moștenit de la vre-un neam? 
Iți provin dintr'o altă sorginte onestă ? Când vei dovedi acesta vor fi ale tale, vor fi exv- 
prică. Dar dacă nu, măcar că nu ar putea dovedi bărbatul că sunt ale sale, 
măcar că femeia ar dovedi că nu sunt ale. lui, totuși sunt considerate luertirile 
ca ale bărbatului. Daci nu probâză femeia o causă legitimă și onestă de aqui- 
sițiune, este tâmă să nu le fi câștigat în mod nconest, Şi este în interesul dieni- 
tătei și moralci căsătoriei ca asemenea aquisițiuni mai bine să se considere că sunt ale. 
bărbatului și să aruncăm un văl peste dânsele, de cât să slujăscă ca dovadă perpetuă 
și apertă a destrenărei muerei și a complicităței biirbatului, spre rușinea femeei, copii- 
lor și a societătei. Punem un văl și presupunem că sunt ale biirbatului, că a sporit fără 
să se scie cum averea bărbatului, până ce femeia nu va dovedi printrun mod special şi 
clar că le-a câștigat intrun mod onest, fie prin moştenire, fie prin dar, fie prin altă 
causă. Așa dar, tot ceea ce femeia câștigă în timpul căsătoriei și care nu constitue zes- 
trea sa, e presupus al bărbatului, până ce femeia nu va' dovedi causa legitimă și onestă 
a aquisițiunci. Acâsta este o presumpţiune în contra regulei de drept comun, presump- :
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țiune introdusă în drept din timpul lui Mucius Sezevola, anterior lui Cicerone, pe ale cărei lecțiuni le-a urmat Cicerone, care sa aplicat în tot timpul duratei Statului ro- man, și de care se vorbesce și astăţi și s'a vorbit şi în codicele Caragea și Calimach, şi Curtea nâstră de casaţie dă hotăriri și astădi întemeiându-se pe presumpțiunea muciană, Apoi mare trebue să fi fost jurisconsultul care a stabilit un ast-fel de principiti, care să trâcă secole și care să fie atât de întemeiat pe morală și pe bunul simţ în cât să fio respectat în decursul secolelor, 
Actstă presumpțiune celebră o datorim lui Quintus Mucius Sezevola, profesorul lui Cicerone și a multor alţi jurisconsulţi celebri, al lut Aquilius Gallus, amicul ȘI con- timporanul lui Cicerone, al lui Balbus Lucilius, al lui Sextus Papirius și al lui Gaius Juventius, 

| - Un alt jurisconsult, care iarăşi se bucură de mare autoritate în timpul lui Cice- rone, e Servius Sulpicius, care se lupta în influenţă cu Aquilius Gallus. Aquilius Gallus era un mare juriscousult. Luj îi datorim o formulă. specială pen- tru instituirâa sait exheredarea de nepoți saii strănepoţi încă nenăscuţi, cari se pot: nasce și cari pot să strice prin nascerea lor testamentul. Acestă formulă se numesce formula instituirei sau exheredărei așa numiţilor postumă aquiliani. Prin postum se în- telege cel ce e conceput în momentul facerei testamentului, și care se nasce în urmă (post factum testamentum/, fie că se nasce între confecțiunea testamen- tului și mârtea “testatorului, fie că se nasce după mârtea testatorului. Se numesce postumus suus, dacă este descendent de gradul ânteiă, conceput la confeețiunea testa- mentului, și care născându-se după mertea testatorelui ar fi căţut sub puterea lui paternă imediat, ar fi fost heres suus al lui prin urmare, dacă vi€ţa testatorului s'ar fi prelungit până la nascerea lui. Se numesce postumus Velleianus (cap. 1 al legei Junia Velleia) asimilat cu postumus suus, dacă este descendent de gradul ântâiă, conceput în mo- mentul facerei testamentului, dar care se nasce înainte de mrtea testatorului, și care la mârtea lui este sub puterea lui paternă imediată și, prin urmare, heres suus, Se nu- mesce postumus Velleianus (cap al duoilea al legei Junia Velleia) descendentul de grad ulterior deja născut la facerea testamentului, dar care nu este atunci heres suus, căci este preces de tatăl săă sub puterea paternă a testatorului, dar care, prin mârtea tatălui săi saă prin eșirea lu! în alt mea de sub puterea paternă a testatorului, se gă- sesce la mârtea testatorului neprecedat de nimenca sub puterea sa paternă, și, prin ur- mare, se află heves suus la mârtea sa ; el este deja născut la facerea testamentului, el însă nu este atunci Peres suus, devine în urmă, el e fisicamente născul,! dar devine heres suus, ca cum s'ar nasce heves Suus, quasi agnascitur heves suus, Se numesce postumus aquilianus descendentul de grad ulterior conceput numai la facerea testa- mentului, precedat atunci sub puterea paternă a acestuia de tatăl sti, care se nasce după mârtea testatorului sub a cărui putere paternă imediată star fi aflat dacă testato- rul ar fi trăit până la nascerea lui, pentru că în intervalul. de la facerea testamentului şi până la mortea testatorului tatăl săă a cşit prin morte saii prin alt eveniment de sub puterea paternă a testatorului, Aquilius Gallus a inventat o formulă prin care sc pâte institui sati exhereda un asemonea postum și preveni ast-fel ruptura testamentului, Iacă acestă formulă: Si filius meus vivo me morietur, tune si quis mihi ex co nepos sive que neptis post mortem meam, în decem mensibus prozimis quibus filius nicus moreretur, natus nata erit, hovedes sunto. 
Aquilius Gallus mai e celebru și prin introducerea excepţiunei doli mali, Dreptul vechiii roman era fârte sever şi a ajuns'un timp în care să se vadă că cu severitatea nu mai merge, că ea nu mal e conformă cu cerinţele timpului. May cu sâină de când se introdusese în interpretarea dreptului filosofia stoică, o mulţime de instituțiuni romane, cari era prea draconice, aii început să fie înlăturate. Romanii nu aii făcut cum facem nol : o lege ni se pare rea, o desfiinţăm de tot. Nu le desființeză ușor Romanii ; ci lasă legea veche în vigâre, dar o ocolesc pieziș pentru ca să 7 paraliseze efectul. O ocolire piezișă a fost introducerea în sensul acesta, în interesul echităţei, de jurisconsultul
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Aquilius Gallus, a ercepțiunei doli mali. AY promis să plătesci dece mii de sesterți pe 
speranţă ca să ţi se numere; sunt martori cari aii asistat la promisiune, ești obligat 
ipso jure, măcar că numărătorea nu a avut loc; căci toți cei ce promit sub forma sli- 
pulațiunei sunt obligati, o fi nu o fi causă, în rigărea dreptului civil ei sunt obligați. 
Creditorul pâte să vină să câră plata banilor și dacă nu vei plăti să te tragă în judecată. 
Inainte de Aquilius Gallus așa se petreceaii lucrurile, Aquilius Gallus a dis: E nedrept, 
Dar dacă va fi dol în acâstă stipulaţiune? Dar dacă prin dol creditorul a reușit să devină 
creditor? Dar dacă, cum am (is adineauri, făgăduesce cine-va prin stipulațiune o sumă de 
bani și 7 dice creditorul : treci pe la comptuar săi număr paralele, și pe urmă când 
se duce la comptuar il trămite să se plimbe. Jurisconsultul Gallus a dis: Nu e aşa, îpso 
jure dacă tu reclamant ai dreptul să intentezi condictiunea certi resultând din stipu- 
latiune și defendorul are dreptul să ceră magistratului să insere în formula acţiunei 
pe care o va da reclamantului, o excepțiune doli ali. Magistratul va dice: Gaius fi 
judecător. Ia vedi dacă Numeriă Negidii, din stipulaţiunea ce a lăcut, datoresce să dea 
100.000 sesterţă lui Aulu Așeriii, afară ducă nu va fi dol lu mijloc din partea hiă 
Aulu Agerii, condamnă pe Numeriii Negidit la acestă sumă către Aulu Ageriti. Acestă 
excepţiune a fost inventată pentru ca să paraliseze efectul tutulor obligaţiunilor stricte, 
care nu e echitabil ca să se aducă la indeplinire. Acsstă excepţiune o datorim juriscon- 

sultului celebru Aquilius Gallus, care a introdus'o în edictul stă când a fost pretor ur- 
ban. EI, pentru prima 6ră, în edictul să a introdus acestă inovaţiune a excepțiunei doli 
mali și pretorii urinători ati inserat și el pe rând excepțiunea doli mali în edictele lor, 
care excepţiune a devenit ast-fel un edict translatiţiii, care a trecut din pretor în pre- 
tor până la Adrian. Iacă jurisconsulţii cei mal însemnați pe cari îi găsim din timpul 
regalităței și până la căderea Republicei. Toţi acești jurisconsulti, mal cu sâmă de la 
Sextus JElius încolo, s'aii ocupat de sciinţa dreptului şi ca profesori şi ca scriitori. La 
început jacă cum jurisconsulțit inoculaii sciința dreptului. Când veneai clienţii acasă ca 

"i întrebe, permitea și tinerilor să vină la orele la cari ei dati audienţe clienţilor, sub 
cantu gali, cum dice Iloraţită într”o carte a sa, că e mai bună visţa agricolă ; că tu, ca 

jurisconsult, esci dator când cântă cocoșul să deschidi ușa consultatorilor, din cară unit 
te obosesc în mod inutil cu întrebările lor. Aceste consultațiuni se dai acasă. Romanii, 
În regulă generală, le dai gratuit, pentru că acel cari dati aceste consultațiuni erati 
omeni eminamente bogaţi. Mulli dintr'ânșii erau plebei, dar din familil eminamente bo- 
gate. Să nu credem însă că dacă nu primeaă parale, daă consultaţiuni de gsba: primeată 
în schimb voturi ca să se al€gă consuli, pretori, tribuni, etc. In cât cel cari aveaii mulţi 

- consultatori aveati și multe voturi, prin urmare era serviciă pentru servicii, La orele 
la cari jurisconsulţii deschideaii ușa sub cantu gali, permiteaii şi tinerilor ca să vină 
și cl să asculte cum întrebait impricinaţii și cum răspundea jurisconsultul; ast-fel profesa 
ei la inceput sciința dreptului. Deosebit de acssta, jurisconsulții, când se plimbaii în fo- 
ru, aveati procese, nu aveati procese ci veneaii să asculte pledoariile colenilor lor, ve- 
neaiă tinerii de " întrebati asupra cutărui saii cutărul punct cum ar trebui să se hotă- 
rască şi, cu chipul acesta, faceai educațiunea practică a studenţilor. 

'Tocmal mal târdiă Sai făcut cursuri ex professo de drept. Cursurile se făccaii 
îu şe6le publice pe la finele Republicei. In timpul Imperiului ele sai organizat și mail 
hine. În timpul Bassului Imperiii eraii multe școli de drept celebre. Anume în timpul 
Iui Justinian era o șcâlă de drept celebră în Bevyte, în Asia-Mică, La atâta renume 
ajunsese acâstă şcoli de la Beryle, în cât aii ajuns Universitățile moderne să % împru- 
mute numele prin imitație. Așa Universitatea din Bourges, unde a profesat Cujas, cel 
mai mare interpret al dreptului roman. se numea Berytea modernă. Bourges este 
astădi un oraş mic din Franţa care are circa 50.000 locuitori. In secolul al XVI- ea şi al 
XVII- lea Bourges însă era mult mai populat și era celebru prin universitatea sa, care 
ajunsese la o reputaţiune extraordinară, din causă că într'ânsa ai profesat Alciat, pro- 
fesorul lui Cujas, Doneau, apoi marele Cujas. In acâstă facultate -din Bourges nu am 
să vă spun mai mult de cât că erati vre-o cinci mii de studenţi veniți din tote părţile
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lumei. Jurisconsulţii din perioda a duoa ati scris și scrieri însemnate. Ale lui Quintus MuciusSczevola sunt forte celebre. Din nenorocire însă ele s'aii perdut, precum și ale.lui Serviii Sulpiciii, și nu mat posedăm dintr'nsele de cât fragmente reproduse de juriscon- sulţii din cea de a treia periddă. Așa, de exemplu: celebra presumpţiune maciană, dacă nu ne-ar spune-o Pomponitii într'un text al stii, am ignora-o. Tot așa e şi cu for- mula excepțiunei doli mali. Iacă rolul jurisconsulţilor: în acestă pericdă. fi nu ati de cât putere doctrinară. Scrierile lor nu ati însă putere legală, obligatorie. 
In peridda viitore jurisconsulţii vor avea onorea ca scrierile lor să fie „consfințit, după mortea lor, prin constituţiună imperiale, căpătând ast-fel putere legală. Scrierile jurisconsulților în cea de a treia peri6dă vor deveni sorginţi de drept privat roman, 

Perifda a treia de la August şi până la Constantin 
720—1073 de la fundarea Romet Ă 

30 (înainte de Christos) — 323 (de la nascerea lui Christos) . 

Republica sa transformat în Împeriii, nu prin 9 sguduire violentă, ci încetul cu incetul, după cum am vălut. Din causa acesta puterea imperială nu s'a consolidat încă din cele W'ântiii timpuri pe capul Impăratului, și, pentru acest cuvânt, până când suc- cesorii lui August să pâtă să întărâscă ci desăvirșire puterea imperială pe capul lor, a trebuit naturalmente ca rămășițe din instituțiunile republicane să mai subsiste din ce în ce mai puţine, până când, în cele după urmă, de la Antonin Caracalla încolo, să nu mai fie necesitate de nici un menagiament și Impăraţii să se arate în tstă puterea lor pe faţă, absorbind în mâna lor întrega putere legislativă, precum şi cele-alte puteri.. | Dar până atunci aii trebuit să mat rămână instituţiuni republicane și, prin urmare, a trebuit să mai rămână dintre vechile sorginti de instituţiuni de drept privat roman, cari existati in timpul Republicei.: - 
| Legi şi pleiscite. — De aceea în timpul Imperiului până la Clauditi ai lucrat încă comiţiile centuriate, precum şi comiţiile tributare, și de accea avem mai multe lepi . votate în acest interval de timp. Am arătat deja câte-va din aceste legi, dintre cară cele „mai însemnate sunt legile votate după proposiţiunea sai instigațiunea lui August, așa numitele lcges Julie ; de la Claudiii incolo, — încă și pentru Claudiii este contro- versă, — nu se mai văd legi votate de comiţii. Chiar din timpul lui Claudii e o lege relativă la tutela femeilor care în texte (Gaius, Instit. Com. 1, $$ 187 și 171) se -pă- sesce cu numirea de lez Claudia, și despre care mulţi interpreți ai dreptului roman, între cari Demangeat, crede că expresiunea de lege e improprii întrebuințată și că acestă lege nu e de cât un 'senatusconsult, J urisconsultul Callistrat, în legea 3, Ş1D. De termino moto (XLVII, 21) vorbesce de o lege agrarie, propusă de impăratul Nerva, care trăia pe la finele socolului ântâiă de la Christos: Dacă, în adevăr, comitiile ati luat în realitate parte la votarea legilor Claudia şi agrarie, de sigur ele stati mărginit a ratifica senatusconsulte, precum procedaii pentru alegerea magistraţilor. Acestă par- ticipare redusă a comiţiilor ne ajută a explica cum Gaius, care trăia sub Marcu Aureliii, vorhesce la present despre lege, ca cum populul în comiţii ar face încă legi. Intr'adevăr, cl se exprimă ast-fel în paragraful 3 din Comment. 1: » Lex est qatod populus jubel alque constituita. : : N : , i Ceea ce am dis despre legi, o putem repela pentru plehiscite,: despre cari ase- menea Gaius vorbesce la present în sus menționatul. paragraf 3, dicând: plebiscit um ost quod plebs jubet atque constituit. Putem cita ca plebiscit în periâda a treia lee Junia Velleia. Ele constituesc în modul cel'mai evident în acestă peri6dă o sorginte «le instituţiuni de drept privat. 

Să vorbim acum despre senatusconsulte, Unde până aci senatusconsultele erati o sorginte de instituţiuni de drept public, încep de aci înainte să. fie o sorginte de in- stituţiuni de drept privat și în același timp și de drept public. Incetul cu încetul Senatul
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începe de a se ocupa mai puțin de dreptul public și acest drept public întră în mâna îm- 
păraților. A 

Este de observat că, în timpul Republicei, senatusconsultele sunt o sorginte de 
- drept public ; iar legile, edictele, sorginţi de drept privat. In timpul Imperiului, senalus- 
consultele încep să devină soryinţi de drept privat și constituţiunile imperiale, cari apar 
pentru prima Gră, îaă din mâna Senatului ceea ce avea în timpul Republicei și incep 
să se ocupe de drept public. Nu că de la începutul acestei peridde nu mai avem și sena- 
Lusconsulte relative Ia dreptul public, dar ele devin din ce în ce mat puțin numerâse, şi 
locul lor îl iait Constituţiunile imperiale, până când ele absorb cu desăvirşire senalus- 
consultele în materie de drept public. . | 

Causa pentru care s'a făcut acâstă evoluțiune o scim. Impăraţii nu ai avut cu- 
razii, încă din e»i dânteiii ani ai Imperiului, ca să ridice tâte drepturile populului, şi de 
accea aii lăsat ca să mai subsiste o umbră Gre-care de Republică, aii lăsat Ia inceput 
încă pe comiţii să mai voteze legi centuriate, dupe acâsta staii ascuns din dărătul para- 
vanulul Senatului pentru ca să i facă voile, puind pe Senat să asume pe capul săii lot 
necazul, totă răspunderea, fără să aibă măcar meritul acţiunei. In adevăr, acest Senat 
era compus, după cum scim, după tradiţiunile republicane, de censori, și, pentru că | 
August şi împărații cei-alți ati făcut să fie investiţi şi cu censura pe lângă cele-alte 
mașgistraturi cari li se daseră, cu chipul acesta, ca censori saii ca prafeeti moribus, aveati 
și dreptul de censură asupra moravurilor cetățenilor şi prin urmare și dreptul de a ex- 
clude din Senat pe cine găseati de cuviinţă și de a compune, prin urmare, lista şenato- 
rilor după placul lor, 

De aceea "i-a venit mal bine la socotâlă lui August ca să se ascundă îndărătul Sena- 
tului spre a "Şi face trebile. Până când în cele după urmă împăratul nu a mai avut necesi- 

„tate nici de acestă mască: Senatul se stringea pro forma și senatusconsultele, în loc să fie 
opere cari să pâtă forma obiectul unor deliberări, erati nisce simple orațiuni. Impăratul 
fiicea un discurs, ori că citea după ceva seris (ceea ce se întempla mai în tot-Pa-una) 
şai că, din contra, perora proiectul de senatusconsult, și Senatul, ca o turmă de oi, aproba. Ast-fel că, în realitate, senatusconsultul nu a fot în cele de pe urmă de cât-opera 
împăratului. Câte o-dată nici nu se derangea impăratul să vie în Senat, trămitea un 
Candidalus Ciosaris ca să facă acâstă orațiune, şi senatusconsultul purta numele stii. 

Când aii ajuns lucrurile în acestă stare, împăratul a putut să facă legi prin sinple 
Constituţiuni imperiale, cari emanaii de la voința sa, pe faţă. Iacă pentru ce Senatul a 
absorbit impreună cu împăratul întrega putere legislativă în acestă periddă, 

Iar adevăratul motiv nu este acela pe care ?1 indică Justinian în parayraful 5 : 
Că adică fiind-că se înmulţise în așa mod populul roman în cât eva dificil cu sii 
se adune la un loc, de aceea su găsit de cuviinţă să se consulte Senatul în locul 
populului. Un celebru interpret al dreptului roman, Francisc Hotiman, din secolul al 
XVI-lea, francez de origină, asupra motivului dat de Justinian, observă că nimie muă 
absurd de cât acesta nu se pâte dice, căci, după cum adaugă el, na din causa greu- 
tăţeă de a se stringe populul sta transferit puterea popululuă la Senat, ci din causa 
mai marci comodilăţi a împăratului, ca să şi facă gusturile prin misce instrumente 
cari numai legislatoră nu eraii.— Quo nihil obtusius dici polest: non enim propler 
civium copiam populi potestas ad Senatum translata est, sed Ciesarum astulia et 
calliditate, qui, Senatus augenda polenlia, sue serviebant, 

Cum vedem, încă din secolul al XVI-lea s'a întrevădut adevărul trecere! puterei 
legislative de la comiţii la Sânat. In adevăr, este ușor de înţeles că nu era dificil de a 
se stringe populul, căci el nu era mai numeros în timpul lui Antonin cel Piă de cât “în 
timpul lut Cesar. Provincii se mai cuceriră, dar aceste provincii nu căpttaseră dreptul 
de. cetate imediat ; cel ce votaii nu eraii de cât cei cari eraii în lalia cu “dreptul de 
cetate; iar cei cari aveaii acest drept în deosebite municipii, răspândite în provincii, îşi 
trămiteaii voturile lor în scris la Roma, și precum ŞI trămitea cei din Belica și Galia 
Narbonesă, în timpul Republicei, voturile scrise, puteaii să și le trămită și acum, și chiar
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locuitorii din provinciile cari se adăugascră și cari mal căpătaseră dreptul de cetate 
puteai să *5I trimită voturile lor în scris. 

Prin urmare, motivul invocat de Justinian nu e câtuși de puţin adevărat. Dificul- 
tate, dacă ar [i fost, ar fi existat de mult, de când Statul roman a inceput să se întiudă 
peste centrul Italiei şi să ajungă la extremităţile cf și să cucerescă provincii. Nu ar fi 
trebuit să se aștepte până în timpul lui Antonin cel Piii ca să se facă o asemenea 
preschimbare a puterei legislative și trecerea ei de la comiţii la Senat. 

Adevăratul motiv e acela care îl resumă în mod admirabil interpretul dreptului 
roman Ilottman. | 

Iată ce avem să gicem despre senatusconsulte în acâstă perisdă. Putem cita ca - 
senatusconsulte în acâstă periodă : senatusconsultul Silanian, senatusconsultul Clau- 
dia, senatusconsultul Macedonian, senatusconsultul Vellejan, senatusconsultul 7re- 
bellian, senatusconsultul Veronian, senatusconsultul Calvisian, senatusconsultul Pe- 
gasian, senatusconsultul Tertullian, senatusconsultul Orphiţian. 

În acâstă a treia periddă avem asemenea ca sorginte de instituţiunt de drept 
privat edictele magistraţilor, cară încă jâcă un rol destul de important și cari încă sunt 
sorginți de instituțiuni vii, dacă nu mai mult cel puţin până la Adrian. Scim că un secol 
a trecul de la avenimentul lui August până la Adrian, un secol dar cel putin edictele 
magistraţilor încă sunt sorginţi vii, nu morte, nici paralisate de instituţiuni de drept 
privat. 

Edictul perpetuă al lui Salviii Julian. — In timpul lui Adrian s'a operat o lu- 
crare însemnată. Acest împărat este celebru în pace, precum Traian a fost celebru în 
r&sboiii şi în pace. Este renumit sub tâte punctele de vedere acest mare împărat, pe 
care nu numai noi, pentru că coloniilor aduse de el datorim existența României din 
diua de astăgi, dar chiar străinii, cum sunt Francezii, îl proclamă drept cel mai mare 
împărat pe care ?l-a avut populul roman. 

În timpul lui Adrian, un amic al săii, un jurisconsult, celebrul Salvius Julianus, 
a ajuns la magistratura de pretor urban. Adrian, iaspirat de dorinţa de a da o legisla- 
iune mai certă populului roman, ţiind compt că deosebitele edicte, ale pretorelui urban 
şi ale pretoriului peregrin pentru Italia, se asemănai în mare parte cu edictele precon- 
sulilor, propretorilor și legaţilor Cezarului pentru provincii, aveati puncte comune de 
contact din causa împrumuturilor ce făcuse un magistiat de la altul în decursul timpu- 
rilor, că pentru puţinele diferenţe ce existai între deosebitele edicte ale deosebiţilor 
magistrați romani, era neraţional și nefolositor ca cei ce se ocupaii cu sciinţa dreptului, 
și mai cu s&mă cu aplicaţiunea lui la speciile de procese cari se presentaii, să fie siliţi 
să consulte mai multe edicte și consultându-le, după multă ostenslă să vadă că în maro 
parte se asemână, Adrian, dic, a găsit de cuviință să însărcineze pe Salvii Julian cu re- 
maniarea tutulor acestor edicte, cu contopirea lor întrunul singur. Julian a executat 
acestă contopire, inserând într'un “edict unic tot ce cra comun în deosebitele ediele 
anteridre, alegând dintre disposițiunile disimile ceea ce i s'a părut mai rațional. Cu 

„chipul acesta Julian a format un edict unic, contopind edictele pretoriului urban Și 
peregrin și edictele președinților de provincii la un loc, și acest edict e ceea ce se nu- 
mesce: Edictum perpetuum Salvii Juliani. Acest epitet de perpetuum îl am mai 
intâlnit deja încă în timpul Republicei; cl insemniză edictul neschimbat. al pretorului 
în cursul magistraturei sale. Acesta să fie re sensul vorbei perpetuum alipite de edic- 
tul lui Salviii Julian ? Sunt interpreţi ai dreptului roman cari nu ati întins mai deparle 
caracterul de perpetuitate a edictului lui Salviii Julian. Nu cred că edictul lui Salviii 
Julian să aibă o importanță atât de modestă. Ce insemnăză dar caracterul perpeluii 
al acestui edict? Impăratul Adrian, printr'un senatusconsult, a confirmat acest edict 
al lui Salviă Julian. Până aci toți magistrații puteai face edicte, cari nu eraii confir- 
mate. Nimenea, nici chiar împăratul, nu confirma edictele lor; ei făceati edicte în virtutea 
puterci ce le conferea magistratura lor; era un drept al lor propriă şi o datorie a lor 
proprie, pe care nimenea nu venea să le o confirme, Iacă pentru prima 6ră ceva noi, un



15 
Dao o 

senatusconsult care confirmă un edict al unui magistrat, Acest edict are un caracter ceva mal important; el dar emană nu numai din puterea legislativă a pretorului, ci și din voința împăratului, care avea deja în timpul lui Adrian, cl însuși, puterea de a leri- fera. De aci unii ati Lras consecinţa (consecinţă care, după mine, este exaserală) că în - păratul a voit, cu chipul acesta, să consfințâscă acest edict, în acest sens în cât el să fie imutabil, neschimbahil, invariabil. Cu alte cuvinte, prin acest fapt că împăratul a con- firmat acest edict, el a defins implicamente celor-alți magistrați cari ar veni după Sal- viii Julian, celor-alţi pretor! urbani, peregrini și preşedinţi de provincie, din timpul săi și din timpurile ulterisre, de a mai face edicte. Acâsta este opiniunea unor interpreţi. 
Ac6stă opiniune este, evident, eronată. Căci acesta ar fi o desecare a puterei legislative, o răpire a dreptului pe care "1 aveai 4 antiquo magistraţii și cu care se familiarizase populul roman și care a produs atâta bine legislaţiunei romane. In adevăr, în r&spunsu- rile prudenților și în edictele magistraţilor se găsesc perfecționate tâte disposiţiunile din legile vechi romane, cari nu mai erati în acord cu timpul. In aceste duoă tiparuri cele- bre, răspunsurile prudenţilor și edictele magistraţilor, s'a elaborat imensa sciinţă și ad- mirabila legislaţiune a populului roman. "Prin urmare, ar (i fost ceva extraordinar ca un împărat, și mal cu semă dintre cel huni, care se pâte apropia până la un 6re-care punct de Traian, să comită tocmai el o asemenea faptă rea în contra gustului populului 
roman, în contra obiceiului inveterat al populului roman, fără nici o necesitate, nici 
măcar pentru necesitatea de a *i exercita tirania sa. Afară de acâsta, dacă o asemenea 
idee, care tot sar ma! fi potrivit cu caracterul unui Antonin Caracala, dar nu cu ca- pul lut Adrian, ar fi existat, evident că nu-ar (i lipsit texte în Pandecte saă în Condici din cari să resulte în mod precis o asemenea voinţă a împăratului. Cu desăvirşire ine- 
xactă este dar acestă opiniune, după care jus edicendi ar (i încetat de a mal exista de la Adrian încolo. Așa în cât trebue să admitem o opiniune intermediară, singură raţio- nală, și să dicem că, din causa, pe de o parte, a voinţei exprimate de către împăratul 
Adrian ; din causa confirmărei a acestul edict de către acest împărat, din causa impor- 
tantei lui Salviii Julian ca pretor, ca care nu avem mulți asemenea nici în timpul Re- publicei, nici în timpul Imperiului ; din causa calitiţei lui de mare jurisconsult, căci jurisconsultul şi pretorul Salviii Julian e unul din cei mai mari jurisconsulţi pe cari "%-a - posedat Roma și omenirea întrâpă :—din tâte aceste cause, acest edict anevoiă a mai în- 
drăsnit (Sai, de va fi îndrăsnit, cu mare sfială) vre-unul dintre pretorii urbani sati 
peregrini, dintre președinții de provincie, posteriori lut Julian, să se alingă de cl şi să 
schimbe ceva din acest monument neperitor. Ast-fel că acest edict aprobat de îm- 
părat, acest edict perpetuă, cum era tâte edictele, a rămas mai perpetuti de cât era cele- 
alte edicte anteridre lui. Cu alte cuvinte, cel-alţi magistrați, pretori urbani saii peregrini, 
președinți de provincie, nu se scie, nu e probabil să fi adus vre-o schimbare la acest 
edict, sai, de va fi adus, a făcut'o în proporțiă infimă, ast-fel în cât el a fost perpetuii de fapt, fără a fi perpetuii de drept. 

Iată adevăratul caracter al acestui edict al lui Salviă Julian. Ast-fel în cât pâte 
să fie considerat edictul lui Salviii Julian, în fapt, ca ultima manifestare a geniului ma- 
gistraților populului roman. Acest edict este pentru noi Românii de o mare utilitate, de o 
mare importanţă, pentru că ela fost basa legislațiunci private a colonilor romani în Dacia. 

Iacă cea Vântâiii legislaţie a populului român. De aceea găsim în legislaţia ro- mânescă disposiţiul pe cari nu le găsim în condica lul Justinian, nici în legislaţia ro- 
mană posterisră lui Justinian. 

In adevăr, cea d'ântiii legislaţie a Românilor nu a fost compilaţia lui Justinian, 
ci edictul celebru al lui Salvii Julian. Cu acest edict ati trăit descendenţii populului ro- 
man în aceste țări, până când, după căderea Constantinopolei, jurisconsulţii celebri din 
Imperiul bizantin, fugind de tema 'Turcilor, Pati refugiat unii prin Veneţia, alţii aii venit 
în aceste ţări și ne-aii adus noă, atunci după luarea Constantinopolei, cunoscința legis- 
laţiunei lui Justinian, transformată, în decursul secolilor, sub forma ultimă a resumatelor 
acestei legislațiuni bizantine, car! se găsesc în ceca ce se numesce Manualul de leși al
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Jui Constantin Armenopolu, care nu e de cât un rezumat făcut în secolul al XIV-lea 
după Christos, al legislațiunei romane transformate și trecute în așa numitele Vasili- 
cale saii Basilicale. 

Tocmai după căderea Constantinopolei noi începem a cunâsce legislaţia bizantină, 
şi de atunci încolo, parte mică din legislaţia bizantină a venit ca să modifice şi să alte- 
ree partea romană clasică a acelei legislaţiuni sublime a edictului lui Salvii Julian. Aşa 
ne explicăm cum noi nu cunâscem, de exemplu, între altele, în legislaţia condicei Ca- 
ragea, acceplațiunea eredităței sub beneficii de inventar. Acestă instituțiune o datorim 
lui Justinian, unei Constituţiuni a lui, și ea nu putea figura în edictul lui Salviii Julian și, 
prin urmare, nu ne-a fost cunoscută noi. Noi nu am avut în Valachia propiii gisă accep- 
iaţiunea ereditară cu beneficii de inventar. Noi pentru prima oră o avem împrumutatii 
din Condica Napoleon, care a împrumutat'o din legislaţia de miadă-di a Franţei, care și 
ea a împrumutat'o din Constituţiunea lui Justinian. lacă ce este acestă instituțiune: Când 
more cine-va fără să lase testament, moștenitorul chemat după legi la moștenire are 
dreptul să primescă moștenirea pur și simplu, după cum se dice, şi atunci cu sarcina 
tutulor datoriilor răposatului, chiar dacă nu le-ar cunâsce, Și chiar dacă Star întâmpla 
să se păcălscă în cât să nu 1 ajungă tot ce găsesce ca avere în patrimoniul defune= 
tului, să nu ?i ajungă nici ceca ce are el pentru a plăti aceste datorii. Eredele care ac- 
ceptă moștenirea în legislația veche romană, nu putea să accepte de cât într'un fel, ca 
continuator al persânei defunctului. Defunctul și cu el nu fiiceaii de cât duoă persone 
fisice confundate în una şi aceeași persână juridică, care se perpetuă în secole din neam 
in neam, prin succesori acceptanţi. - 

» Acâstă idee pitorescă a unei fiinţe juridice, care trăesce mai multe secole, în de- 
cimi de corpuri fisice, a deoscbiţilor moștenitori, dintre cari unul a moștenit pe altul, 
este o idee care emană numai dintr'o imaginațiune fertilă în consecinţe a unui popul 
eminamente fantasios și logic, cum e populul roman, a unui popul cu: o imaginațiune 
vie și cu o logică extraordinară. Acâsla este singura posibilitate de acceptare în legisla- 
țiunea romană, și acesta a durat din primele timpuri ale legislaţiunei romane Și până la 
o constituțiune a lui Justinian, prin care s'a schimbat acestă stare de lucruri. 

Nu dâră că cine-vă, până săi se determine să acceple moștenirea, nu avea dreptul 
să facă inventar, era liber Să facă ; nu dâră că atunci când creditorii defunctului tră- 
geaii în judecată pe acela care avea calilatea de a moșteni pe defunct, pealru a se pro- 
nunța de acceptă sait nu moștenirea, nu putea să câră un termen moștenitorul, ca să 
delibereze și ca să ptă delibera, trebuia să facă inventar și pe urmă să chibzuiască 
dacă acceptă moștenirea saii nu. Dar acesta era pentru luminarea sa proprie, acâsla era 
pentru ca să nu se pronunţe în necunoscinţă de causă. Dar ficea inventar sati nu, ac- 

cepla după ce a făcut saii fără să [i făcut inventar, resultatul era același în lexislaţia 
romană î-cel ce accepta, măcar după ce a făcut inventar, era obligat ca să plătescă tâte 
datoriile defunctului, chiar dacă Sar fi întâmplat ca averea defunctului să fie abia a 
patra parte din cuantul datoriilor sale, - 

Acâstă stare de lucruri, care putea să fie rațională și conformă mai cun semă cu 
logica populului roman, care nu intelegea ca un moștenitor să fie alt-ceva de cât ade- 
veratul continuator al răposatului, s'a părut, în cele după urmă lui Justinian, şi aci este 
o inovaţiune fericită a acestui împărat, care nu prea are norocul să facă inovatiuni fe- 
ricite, Sa părut, dic, lui Justinian acâstă veche teorie romană prea severă, și aiunci a 
decis că dacă cine-va:cere anume facultatea de a face inventar, pentru ca să accepte 
moștenirea, cum se dice, sub beneficii de inventar, atunci cl nu va fi considerat pro- 
priii dis ca un continuator al persânci defunctului, ci ca un deţinător al averei altuia, 
ca un mandatar de lichidare, intruatât în cât datoriile defunctului să nu se plătescă de 
cât din ceea ce se găsesce în succesiune. Acâsta este ceea ce se numesce acceptațiunea sub 
beneficii de inventar. Nu e destul să facă cine-va inventar ca să fie considerat ca ac- 
ceptant sub beneficii de inventar, chiar după acestă constituțiuue, dacă nu declară că 
acceptă cu beneficii de inventar ; altmintrelea acceptă tot ca în trecut și plătesce tote



77 

  

datoriile defunctului cu chiar din propria sa avere. Dar dacă cerând să facă inventar, 
manitestă intenţiunea că de aceea cere inventar pentru că de va accepta în urmă să 
accepte sub beneficiti de -inventar, adică cu dreptul de a nu plăti datoriile de cât în 
Strict liinitele activului care se va constata prin inventar, voiă să i se dea lui. Acestă 
instituțiune esle cu desăvirşire bizantină, ea a trecut în Busilieule, din Basilicale a 
trecut în Armenopolu, de aci a trecut în tote părţile Orientului, afară de țtra 
nostră. Din legislaţia bizantină prin glossatori a trecut în legislaţia Franţei meridionale, 
în așa numitele provincii de drept scris, adică de drept roman. | 

Din legislaţia provinciilor de drept scris a trecut în condica Napoleon şi din con- 
dica Napoleon a trecut în 1864 în legislaţia nâstră de astăgi. Dar inainte, în condica 
Caragea, nu aveam acâstă instituțiune. Condica Caragea permitea să facă cine-va inven-. 
tar, dar permitea să se facă inventar cum se făcea in timpul lui Salviă Julian, şi, 
dacă moștenitorul accepta, plătea tote datoriile defunctului. Iacă o dovadă patentă — și 
este destul acesta — că legislaţia nâstră cu care am venil pe acest pământ, nu era le- 
gislația romană bizantină, ci era o alla, şi acâsta nu pote să fie de cât legislația din edictul 
lui Salvii Julian. 

Dar 6re apoi Adrian nu este posterior lui Traian, care este cel d'ântâiă care a 
adus colonii în Dacia; prin urmare, cum aceste colonii ai putut să aducă cu ele edictul 
lui Salviă Julian ? Dar în edictul lui Salvii Julian se găsea în esenţă edictul pretorilur 
şi presidenților de provincie dinainte de Adrian, în care acceptarea eredităţei obliga în 
infinit; pe de altă parte, coloniile aduse de Traian pati fost cele d'ântâiă şi cele de pe 
urmă ; în urma lui Traian ai ma! fost trămise de Senatul roman, şi de către împărații 
posteriori, în timpul lui Adrian, și chiar după el, alte colonii, și aceste colonii ai venit 
cu acest edict, care era deja promulgat. Ast-fel in cât acestă obiecțiune să nu ne încurer, 
să nu ne oprâscă câtuşi de puţin. Acest edict o fi important pentru tâte naţiunile, dar 
pentru noi, Homiinii, are o importanţă capitală. 

Afară de opiniunea ce susţinem după Demangeat, mai sunt și alte opiniuni: După 
una, care este a lui Ilugo (Ilistoire du droit romain, sus citată, tom. ÎL, pag. 79 și 
urmitârele), edictul lui Salviii Julian e un edict, ca tote edictele ale pretorului urban, 
în a căruia composițiune mai intrat nici edictul pretorului perezrin, nică mal cu semă 
edictul provincial, nici edictele edililor curuli, senatusconsultul lui Adrian nu a avut alt 
scop «le cât a recomanda presidenţilor de provincie de a se conforma, în redaelarea-edic- 
telor lor, edictului lut Salvii Julian. 

După altă opiniune, edictul lui Salvii Julian este perpetuii în acest sens, că ma- 
gistraților următori li s'a interdis dreptul de a'l mai modifica, li s'a intergis dreptul de 
a mal face edicte. Acestă opiniune este în contradicțiune cu ceea ce ne spune Gaius în 
Instituțiunile sale, Comm. I, $ 6, în care vorbesee la present de dreptul magistraţilor 
de a face edicte. . i BE | 

In fine, după o altă opiniune, cu totul particulară şi curiâsă, care este a D-lui Ac-. 
carias (Precis de droit roumain, 4-e tdition, tome I, pag. 50—55), magistraţii aii avut 
dreptul de a face edicte și prin edictele lor legi, umplend lacunele dreptului civil, şi co- 
“regend asperitățile lui în virtutea inaperiului lo» «b origine; că, cu tăte acestea, edictele, 
în tot timpul Nepublicef şi chiar sub Imperiit până la Adrian, n'aă fost o sorginte de 
drept scris, ci aă servit numai a alimenta consuetudinea, tradițiunea, numai de la Adrian, 
prin conlirmarea senatusconsultului lul Salviă Julian de către acest împărat, edictul pre- 
torului a inceput a face parte din dreptul seris, și, lueru curios, tocmai de aci încolo 
pretorul urban și cel-alți magistrați ati inceput a face edicte cu caracter de legislatie 
scrisă, de drept scris. Este inutil a arăta cât de barâcă este actstă opiniune, care nu se 
întemeiază pe nici un text, pe nici un raționament sănătos. Ă 

Response prudentium.—Ce sunt response pralen tium în acâstă periei? Am spus 
că în peria precedentă jurisconsiulţii aveati trei feluri de ocupaţiuni: cea Mânttiit ocu- 
pațiune de a profesa dreptul la cel cari veneati să % asculte; cea d'a duoa de a da con- 
sultațiuni clienților, precum şi tinerilor cari veneaii împreună cu clienţi ca să asculte -
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cum îi întrebă clienţii și cum ei răspund, saii dea răspunde Ia tinerii cari îi încongiuraii 
în forum și cari îi întrebati; a treia de a seri. Scrierile jurisconsulţilor sunt numersse 
deja în periâda a duoa și mai cu sâmă pe la sferșitul ci. De multe ori jurisconsulţii îşi scriaii consultaţiunile ce daii. Ele eraă verbale la început. 

Jurisconsulții romani cari dai consultațiuni, câte o-dată pe la finele Republicei, 
aii început să le scrie. Consultaţiunile scrise ale jurisconsulţilor romani s'aii numit unele qucestiones, altele responsu. Quzestiones se numesc în special răspunsurile date 
la întrebările făcute, nu de impricinaţi, ci de particulari, de curioși, buni-6ră de şcolari, de tineri cari vor să se ocupe cu sciinţa dreptului. Responsu se numesc în Special r&a-. punsurile la unele întrebări puse de impricinați. In vesponsa, mai cu semă, juriseonsulţii romani aii devenit celebri. Îi interesant a vedea pe jurisconsultul roman în responsa cum descrie mai ânteiii tâte elementele de fapt, cum spune că cutare element de fapt e „inutil, este numai pentru că clientul este vorbăreţ, că el nu face nici cald nici frig, şi, prin urmare, trebue eliminat, că nu pâte să contribue la soluțiune, ba din contră o în- curcă, cum păstrâză din tot ceea ce spune clientul numai ceea ce este conducător la so- luţiune, cum ia din aceste simple fapte numai pe acelea cari trebue să slujescă la aflarea soluțiunei; cum le discută, cum dă deosebite răspunsuri cari sar putea da, cum începe a spune că s'ar putea decide conform acestor fapte în cutare mod, dar-că nu e bine si decidem așa pentru cutare cuvânt, cum ocolesce altă soluţiune și arată unde acesta nu se potrivesce și cum ajunge, cu convingerea perfectă, pentru acela care îl citesce sati care îl ascultă, la soluţiunea la care duc in mod fatal argumentele, soluţiune în contra căreia se isbesce ori-ce obiecţiune, ca valurile de o stâncă inebranlabile. Acest mod de a raţiona este ceea ce e mai celebru, mai admirabil în scrierile jurisconsulților romani. Nici în sentințele judecătorilor, nici în pledoariile cele mai însemnate a celor mai celebri jurisconsulță din timpurile moderne, nici în cărţile de drept unde se examineză dcosebi- tele soluțiuni la deosebite cestiuni controversate, nu s'a dat vre-o-dată cu atâta măes- trie; cu atâta ostenslă, cu atâtă atențiune, cu atâta concisiune, eleganţă Și logică, în același timp, nisce asemenea răspunsuri, ca răspunsurile date de juriconsulţii . romani relativ la aceste questiones puse de clienți. 

Răspunsurile, mal cu' semă ale celebrului, Papinian, sunt o operă nemuritâre şi inimitabilă în acestă materie de consultațiuni, și în general în materie de scrieri de drept. Din nenorocire nu le posedăm pe tote. Avem qu:estiones Papiniani, avem res- ponsa Papiniani, avem quzwstiones și responsa a altor jurisconsulţi celebri. Pentru quscelionis Papiniani şi vesponsa Papiniani “Şi-a dat totă ostenâla marele Cujas (cel mai mare interpret al dreptului roman, care a trăit la sferşitul secolului XVI și în cel d'ântâiii ani ai secolului XVII) ca să stringă din deosebite monumente de drept din Pandecte, intre altele, fragmente din scrierile lui Papinian, intitulate Quwstiones Pupi- niani, fragmente din scrierile sale intitulate Responsa Papiniani, să formeze un tot, şi acest tot să 1 comenteze. Cele mai frumâse părți din comentariile lui Cujas sunt re- Jative la aceste Quswstiones și Responsa Papiniani. Lacă cele trei moduri de a se ocupa ale jurisconsulților în timpul Republicel. Ce mod, ce specie de ocupaţiuni aveai juris- consulții în timpul Imperiului? Vorba de Responsa prudentium este luată de la una din aceste trei feluri de ocupaţiuni; ea este luată de la răspunsurile date de jurisconsult, la întrebiirile puse de impricinaţi. lacă într'un mod special sensul acestei vorbe. Intrun' mod general, precum în loc să «ici: am intrat în casă, gic am trecut pragul casei, de unde Romanii, când treceati peste frontieră, diceati că ati intrat în patrie, sa precum prin fignaun, care însemnăză grindă, se înţelege materialul întregei case, pentru că se ia partea pentru tot, tot așa Romanii a ajuns ca să aplice acâstă expresiune de Responsa prudentium, care nu se aplică de eât la acâstă specie de scrieri ale jurisconsulţilor, si o aplice la tâte scrierile, nu numai la respunsurile date clienţilor, dar şi la questiones propri gise, cu care tot se mai potrivea, dar chiar și la tractatele ez professo, adică la comentariile asupra cutărel saă cutitrel legă, asupra scrierilor cutărui saă cutărul juris- “consult, la tractatele sumare de drept cum sunt: Sentinţele luă Paul, Instituţiile
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lui Gaius, comentariul lui Gaius asupra legei Julia de adulteviis, comentariul lui 
Gaius usupra legei Julia şi Pupiu Pop:ea relutivă lu caduce în materie de liberuli- 
tăță testumentare, comentariul bă Duul asupra scrierilor lui Subinus. Exact însă 
acesti expresiune nu se aplică de cât la răspunsurile date clienţilor conxultanţi. Aceste 
scrieri ale jurisconsulţilor, fie ele răspunsuri, fie ele scrieri ex pofesso, generale saii 
arntnunţite, avut-aii ele caracterul de sorginți de drept scris în acestă a' treia periodă? 
Da. Ceea ce nu aii avut în periâda a duoa, ai început să aibă în perioda a treia. 

Când și cum ? — Când? Cestiune controversată. Cum ? Cestiune nai controversată, 
Cind? Nu se păte precisa bine. Unii cred de la August, alții de la Tiberiu. [E 

probabil să fie chiar de la August. Carl sunt argumentele pro şi contra? Nu avem; nică 
cei ce susțin că e de la August, nici cel ce susțin că e de mai târdiii, pentru că nu avem 
date precise, nu avem monumente positive din cari să tragem conclusiuni întrun sens 
sati altul. Un lucru este constant, că de la cel dintâiă împtrați ai început scrierile 
jurisconsulților să devină sorginţi de drept privat scris. Acum ce ne pasă că o fi de la 
August, saii de la Tiberiii, sai de la Claudiă, destul că e mult inainte de Traian. Puţini 
interpreţi sunt cari amână până la Adrian ajungerea scrierilor jurisconsulţilor să tor- 
meze sorginți de drept -scris. Intre aceştia figurâză şi D. Accarias. Să formulăm 
dar: Mult înainte de Traian, sub ce impărat nu se scie, scrierile jurisconsultilor aii 
început să devină o sorginte de drept privat scris. Şi de ce de drept privat? Pentru că 
cine "i consulta în regulă generală? Particularii. Pentru că, în materie de drept public, 
nu le prea venca impăraților să lase din mână acâstă legislaţie și să nu o restrineă în 
mâinile lor, pe când in materie de drept privat, că opiniunile jurisconsulţilor vor forma 
legi, putin. le importa ; căci regulile aplicabile raporturilor particulare nu prea variază 
mult de la o legislaţiune la alta. De aceea, dacă vom lua legislaţiunile private a tutulu» 
Statelor, fie că ai lormă republicană, monarchică constituțională, sai monarehică abso- 
lută, variaţiunea între ele este mică. Acum alta e cestiunea, de a se sci cum ele se aplică, 
In unele guverne mai liberale se aplică ma! bine de cât în altele, unde acapararea tu- 
tulor puterilor adesea alteră exacta aplicațiune a legilor, Dar altmintrelea, ca text, 
variațiunea este mică între deosebitele legislaţiuni private, mai cu semă sub punctul 
de vedere al bunurilor. De aceea, împărații romani ati putut forte bine, fră să se jeneze 
în autoritatea lor, să lase pe jurisconsulţi să formeze instituţiunl de drept privat, mai 
cu semă că acești jurisconsulți erau foști consuli, foşti pretori, adică 6meni car! exerci- 
taseră puterea publică. . ME | | 

Dav cum aceste scrieri aveaii caracterul de legi ? Tote scrierile de la Traian, de 
exemplu, tot ceea ce a scris un jurisconsult de la Traian încolo, sub ori-ce formă, res- 

„Ponsa, qu:estiones, regule, sentințe, instituțiuni, comentarii asupra unor scrieri saii 
legi, în timpul vieţei sale, saii după mârtea sa, începeati să lie considerate ca legi scrise? 

In privinţa acesta este o discuţiune celebră între duoi mari romanișii francezi : Mache- 
lard și Demangeat. Mat cu sâmă Machelard invidia pe Demangeat, pentru că Deman- 
geat avea facilitatea de a se exprima, și la cursul săi avea peste o mie de școlari, pe 
când Machelard nu era clar, și la cursul sii abia avea la început o sută, și r&mânea cu 
câte duol trei până la sferșitul anului al duoilea. Insă nu e mai putin adevărat că, ca cu- 
noscător de sciinţa dreptului roman, Machelard e superior lui Demangeat. Dar ca folos 
adus tinerimei care s'a instruit, nici comparaţie nu există între Demangeat și Machelard. 
De la Machelard, pe care 'l-am ascultat, nu am putut să înțeleg de cât după ce am tre- 
cut tote examenele de drept roman și chiar cel de doctorat. | | 

Machelard este pentru 6meni învăţaţi, Demangeat e pentru cei cari voesce să în- 
vețe ; cu el de mână poţi să mergi ușor în arcanele sciințel dreptului roman. 

Aceşti duoi mari interpreţi erati de păreri deosebite în scrierile lor şi mai cu 
s&mă asupra acestei cestiuni. . | NE a 

Machelard crede că, în timpul Republicej, scrierile jurisconsulților aveati simplă 
putere doctrinară. Că tot așa era și sub Imperii la început. Că însă sub Împeriii eraii 
unii jurisconsulți cărora împăratul le acorda jus publice respondendi, că acest brevet
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le da mai mare credit la clienți şi la judeciitori, dar că scrierile lor, și prin urmare și 
consultaţiunile lor, nu aveai putere de lege, nu se impunea judecătorilor, și acesta 
nici în vicţă nici după mârtea lor. Că numai de la Adrian încolo scrierile juriseonsul- 
ţilor, cari obținuseră de la impărat dreptul de a da consultaţiuni, jus publice respon- 
dendi, aveaii putere de lege, însă judecătorul nu era obligat a se supune lor de cât 
dacă erai unanime asupra cestiunei ; dacă ele variaii, atunci judecătorul era liber să 
urmeze opiniunea jurisconsultului care ”i părea mai bună. Demangeat crede că trebue 
să distingem jus publice respondendi şi jus juris condendi. Brevetul dat de împărat 
jurisconsultului de a răspunde în public, de a da consultaţiuni, nu acordă nici acestor 
consullațiuni nici scrierilor sale de cât o mai mare autoritate morală, un mai mare 

"credit către clienți și judecători. Dar scrierile jurisconsulţilor câte o-dată, sai tâte saii 
unele, erati după mârtea lor, în regulă generală după o trecere de timp destul de lung 
de la mârtea lor, confirmate printr”un rescript imperial. De atunci încolo ele căpătaii 
putere de lege. E adevărat că atunci rescriptul avea putere de lege. Impăratul "i asimila 
operile jurisconsultului pe cari le confirma ca cum le-ar fi copiat în constituţiunea sa. 
Acesta era în vigâre inainte de Adrian. Adrian vădând că sunt scrieri a mai multor 
jurisconsulţi cari ati putere de lege, și că din ac+ste scrieri unele variatii în soluţiune 
asupra mai multor cestiuni, ceea ce încurca pe judecători cari erai în faţa mai multor 

„serieri-legi contradictorii, a decis că, pe viitor, scrierile jurisconsulţilor confirmate nu 
vor mai avea putere de lege de cât în privinţa soluțiunilor date în mod identic asupra 
cestiunilor. Opiniunea lui Demangeat mi se pare ma! plausibilă. Nu garantez insă certi- 
Ludinea ei. Până la descoperirea unor texte mai clare de cât textul lui Pomponiii, care. 
formâză legea 2, $ 47 D., De origine juris, şi paragraful 7 din Comentariul 1 al Insti- 
inţiunilor lui Gaius, nu putem sci nimic sigur. Cât pentru paragraful 8 din Cartea 1 al 
Instituţiunilor lui Justinian, pe el nu putem pune nici un temeiii, căci comisarii Lui 
Justinian nu merită credit în privinţa istoriei instituţiunilor juridice. Paragraful 8 al lui 
Justinian se vede de cât colo că e copiat în privinţa proporiţiunei ântâia până la vorbele 
Nam antiquitus din paragraful 7 al lui Gaius, iar de aci incolo resumeză o parte din 
fragmentul sus menţionat al lui Pomponius, nu că ?1 reproduce întocmai, dar % repro- 
duce 6re-cum pe scurt ideia. Vedi Demangeat, Couvs clementuire de droit ronuin, 
prima edițiune, tomul I, pagina 91 și următârele; E. Machelard, Observations sun les 
Nesponsa prudentium, publicate de fiul săi P. Machelard în Dissertutions de droit: 
vomain et de droit francais par E. Machelard. Vedi în aceste Disertaţiuni, pagi- 
nele 645 — 669. Opiniunea lui Machelard este mat în tot urmată de Accarias, Prâcis de 
«droit romain, a 42 edițiune, tomul Î, paginele 58—61.. N 

Iacă traducerea textelor lui Pomponius, Gaius şi Justinian. Pomponius, legea 2, 
$ 47 D., De origine juris (|, 2), extrasă din Cartea unică a Enchiridiului : »După acesta 
(Puberon) cu cea mai mare autoritate ai fost Ateius Capito, care a urmat lecţiunile lui 
Ofilius, şi Autistius Labeon care a ascultat lecţiile tutulor (adică și ale lui Ofilius și ale 
luă 'Tuberon și ale lui Aulus Cascelius și ale lui Quintus Mucius), dar care a fost învățat 
îni”un mod special de Trebatius. Dintre Capiton şi Labeon, cel d'ântâiii a fost consul,: 
iar cel de al duoilea nu a voit consulatul ce i s'a oferit de Angust......., ci sa ocupat: 
mai mult cu studiile, şi a împărţit anul în duo, petrecând șâse luni în Roma cu șeolarii 

„ui, iar restul anului retras pentru serierea operilor sale. De aceea a lăsat patru sute 
de volume, dintre cari cele mai multe și astăli se află în mâinile cititorilor. Aceștia 
duoi ată creat mal ântciti duoă secte, duoă șesle deosebite: căci Ateius Capito persevera 
în ceea ce învățase, în vechile doctrine; iar Antistius Labeon, din causa aserimei minţei 
sale şi incredrrel ce avea în geniul săii, el care se ocupase și cu cele-alte ramuri ale 
selinţei, afară de drept, introduse mai multe doctrine noui. Lui Ateius Capiton W-a 
urmat Massurius Sabinus. Lui Labeon, Nerva. Aceştia ati mat mărit încă disensiunile 
înre cele duot secte, Nerva era fârte amie cu împăratul Tiberiii. Massurius Sabinus a 
făcut parte din ordinea equestră, și a fost cel dânltiti care a scris în public (adică a 
dat consultaţiuni în seris publicului care i le cerea), şi după ee beneficiul de a du con
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sultuțiună sevise publice a fost concedut de Tiberiii lui Subinus, a mai fost acordat 
şi altora. Şi ca să seim, în trâcăt, înainte de timpurile lui August, dreptul de a r&s- 
puude publicului consultant (jus : publice respondendi] nu se conceda je către 
principi, ci cel ce avea încredere în seiinţu su răspundea consultutorilor. Şi con- 
sultuţiunile nu se daii investite cu sigiliul jurisconsultului consultat,'ci mi ade- 
sea. însuşi jurisconsulţii scriaii judecătorilor, sui dovedeuii consiultulorii către 
judecători ce văspuusuri le dedeseră jurisconsulții pe cari ?i consultaseră, Divul 
August a decis cel d'ănlâiii, print”o Constituţiune, cu jurisconsulțiă să dea consul- 
laţiuni cu aulorisarea lui, pentru ca consultațiunile lor să aibă mai mare aulori- 
tute, şi din ucel moment a început să fie cerul de lu îmupevut dreptul de a du cvu- 
sultuţiuni cu un beneficii, ea o fuvore, şi de uceca prea bunul împărat Adrian, 
„[iind-că foştii pretori ?i covesii fuvorea de u du consultuțiună, le-u vâspuns printrun 
veseript că acesta nu se cere, ci e obiceiul a se acorda (cu alte cuvinte, nu e destul ' 

"să o ceri, ca să o obţii, ci se acordă dacâ o meriţi, şi fără să o ceri), şi de aceea cine 
are încredere in sciinţa sa, să se ocupe a da consultațiuui şi să se prepare, să se în- 
struiască pentru ca să fie demn a da consultaţiuni populului. Deci lui Sabinus W-a 
fost ucordut beneficiul de a da consultuțiuni populului de către Tiberiii. Subinus a 
intrat lu o etute înaintată, când era uprâpe de cinci-deci de ani,in ordinea 
eutestră ; averea su eru nică, el era susținut mai mult de auditovii săi. Lut Sabinus 
i-a urmat Caius Cassius Longinus, născut din fiica lui Tuberone, care era. nepâta Iul 
Servius Sulpicius, şi de aceea el ?j dice strămoş lui Servius Sulpicius. Cassius a fost 
consul impreună cu Quartinus în timpul lut 'Tiberiii. Dar dintre acești duoi Cassius: a 
avut mai cu sâmă autoritate în cetate, până când impăratul Pa gonit din cetate; căci 
a fost expulsat de el in Sardinia, de unde a fost recheinat în Roma de Vespasian, după 
care “i-a dat peste puţin stârşitul. Lui Nerva "%-a succedat Proculus. In același timp 
trăia şi jurisconsultul Nerva fiul, şi un alt jurisconsult cu numele de Lionginus, tot din 
„ordinea equestră, care în urmă a parvenit și la pretură. Dar autoritatea lui Proculus a 
fost mai inare. Şi parte dintre jurisconsulți aă fost numiţi Cussiună, “parte Proculia nă, 
a căror origine vine de la Capiton și de la Labeon. Lui Cassius i-a urmat Cielius Sa- 
binus, care a fost cel mal influent în timpurile lui Vespasian ; lui Proculus %-a urmat 
Priscus, care a fost prefect al urbei în timpul lui Vespasian ; lui Ceelius Sabinus %-a 
urmat Priscus Javolenus ; -lui Pegasus Celsus ; lui Calsus tatăl Celsus fiul Şi Priscus 
Neratius, cari ati fost amenduot consuli ; Celsus a fost chiar de ducă ori consul, Lui 
„Javolenus Priscus "I-ai urmat Alburnus Valens și 'Tuscianus şi Salvius Julianusu, 

Gaius, Instituţiuni, Com. |, $ 7: = Responsa prudentium sunt sentinţele şi 
opiniunile acelora cărora li s'u permis să fundeze dreptul (să creeze instituţiuni de 
drept); a cărora sentinţe dacă sunt ale tutulor identice (asupra aceleiași cestiuni), sen- 
tințele lor aă putere de lege (ţin loc de lege); dacă, din contră, sunt discordante, e permis 
judecătorului să urmeze ce părere va vrea. Şi acesta a fost anume decis printr'un res- . 
cript al divului Adriana, ! 

Justinian, Instituţiuni, Cartea 1, Ş 8: » Responsa prudentium sunt sentin= 
fele şi opiniunile acelora căvora li su permis să fundeze dreptul (G). Căci în ve- 
chime,se intoemise să fie bărbaţi cari să interprete dreptul în publie, cărora li su . 
acordut de către împărat dreptul de a răspunde, şi cavi se numenă jurisconsulţi ; 
« căror sentințe şi opiniuni aveaii atâta autoritate în căt judecătorului mw eva 
permis să se depărteze de răspunsul lor, după cum acâsta a fost unume: decis. prin 
constituțiuni: imperiale (DP). - Sa 

Dintre jurisconsulţii cari ai inflorit pe la finele Republicei am citat deja pe Quintus 
Mucites Se:evola, care a fost consul în anul 657 impreună cu Licinius Crassus, tribun 
al populului şi proconsul în Asia, în care adrainistraţiunea sa a fost atât de ună în cât 
Senatul îl propunea ca model succesorilor săi, şi în cât mai mulți presidenți de pro- 
vincie imprumutară. disposiţiuni din edictul săă, după cum ne spune Valerius Maximus, 
Cartea VIII, cap. 16, No. 5. Despre el Ciceron ne dice că era cel mai onest dintre ce- 
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tăţeni și cel mal învăţat dintre jurisconsulţi (Cicerone, Oraţiunea în favârea lui Roscius). 
EI era partisan al lui Sylla, și muri sub loviturile sicarilor lui Marius cari ?] scâseră din. 
templul Vestei și ?1 aruncară în Tibru. Lui Quintus Mucius Sewvola îi datorim Cautio 

„ Muciana și presumpţiunea muciană. Am mal citat pe Caius Aquilius Gallus, amic și 
contimporan cu Cicerone, căruia îi datorim excepţiunea doli mali, stipulaţiunea aqui- 
liană, şi formula de instituire sai exheredare a așa numiţilor postumă aquiliani. EI 
nu trebue confundat cu tribunul plebei, care în anul 468 .a propus celebrul. plebiscit 
cunoscut sub numele de legea Aquilia. Am mai citat pe Marcus Tullius, supranumit și 
Cicei'o, care s'a ocupat mai mult de (ilosofie, procese politice de cât de drept, dar al cărui 
tractat De legibus e fârte util jurisconsultului, pe Servius Sulpicius Rufus, asemenea amic 
şi contimporan cu Ciceron. EI a avut şcolari celebri, și avu fericirea de a muri înainte de 

„ proseriptiunile triumvirilor Antoniii, Lepid şi Octavian. Scrierile lui nu. ne-ai parvenit; 
parte insă din ideile emise de el ai fost reproduse de discipolul săi Alfenus Varus, 
din ale cărui scrieri sunt inserate câte-va fragmente în Pandectele lui Justinian. 

Tot la finele Republicei putem cita ca: jurisconsulți mai însemnați pe Alfenus 
Varus, şcolar al lui Servius Sulpicius Rufus; pe Ofilius, alt școlar al lui; pe Trebatius, 
care muri sub August, care îl consultă în materia codicilelor ; pe Aulus Cascelius, care 
desaprobă cu mult curagiii proscripțiunile secundilor triumviri şi refusă consulatul ce'i 
oferea August ca să'l câștige; pe Tubero, pe /Elius Gallus, din ale cărui scrieri figureză 
fragmente în Pandecte și pe Granius Flaccus. 

In peridda a treia trebue să cităm mai ântâii și in prima ordine pe Ateius Capiton 
și pe Antistius Labeon, cari ai trăit și scris sub August și ai murit sub Tiberiă, funda- 
tori a ducă șcdle de drept cu doctrine deosebite în privința multor cestiuni, şedla Su- 
biniană, numită ast-fel de la Massurius Sabinus, cel dântâiii succesor al lui Ateius Ca- 
piton sati Cassiană, numită ast-fel de la Gaius Cassius Longinus, succesorul lui Sa- 
binus, și şcola Proculiană, numită ast-fel de la Proculus, cel de al duoilea succesor al 
lui Labeon; căci lui Labeon X-a succedat în prim rând Nerva și acestuia Proculus. 

Antistius Capiton, de şi onest în vi&ţa privată, era linguşitor în vița politică; el 
adulă pe August, primi de la el consulatul şi fu un om de Stat distins. Ideile sale erati 
ideile cele vechi în materie de drept, era rebel în materie de inovațiuni de drept privat, 
de și s'a alăturat de noua formă de guvern. El asimila schimbul cu vîndarea, dând în 
materie de schimb, permutatio rerum, tot acţiunile venditi şi empti, torţând natura 
schimbului ca să intre în calapodul vechii al vindărei. Cele mal însemnate din scrierile 
sale sunt: Conjectanea (conjecture), Officium senatorium, Pontificium jus şi jus sa- 
crificiorum. EI fu şcolarul lul Ofilius. Antistius Labeo, din contra, era un spirit progre- 
sist: și liberal, r&mase fidel tradiţiunilor republicane, refusă consulatul ce oferise Au- 
gust, lu inovator în materie de drept privat, așa admise că schimbul nu pâte fi asi- 
milat cu viadarea, pentru care creă o acţiune nouă, necunoscută până atunci în drept, 
acțiunea prseriptis verbis, comună tutulor contractelor nenumite, dintre cari face 
parte și schimbul. . N 

EI se ocupă cu sciinţele fârte mult, şi nu numai cu dreptul, dar și cu cele-alte 
sciințe lăturalnice, între cari filosofia ; șese luni şedea pe an în Roma, când se ocupa cu 
dare de lecţiuni și de explicaţiuni practice școlarilor săi, și şsse luni la ţâră, unde se 
ocupa cu scrieri de opere, între cari cea mai mare parte de drept. Compuse ast-fel 
patru sute de volume, dintre cari ne spune Pomponiii, care trăia sub Adrian și sub 
Antonin cel Piti, că cea mai mare parte era în mâna tutulor celor ce se ocupa de . 
drept. Să nu ne speriăm. Un volum roman, compus de folie de pergament, de abia echi- 
vala cu o broșură de astigi. EI era eșit dintro veche şi ilusiri familie, era fiul unui -. 
jurisconsult care era republican constant și care la bătiilia de la Philippe muri în rendu- 
rile oștirei lui Pompeiti, fidel. causei republicane. Avem medalii ale gintei Antestiu, saii 
Antistiu. Cele mai insemnate din scrierile lui Labeon sunt Idavă (Probabilia), prescur- 
tate de Paul, şi Posteriora (operile sale postume) prescurlate de Javolenus. -Labeon a 
avut de profesor pe Trebatius. Lui Capiton îi urmă Massurius Sabinus, bărbat emina-
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mente onest, independent, contrarii caracterului maestrului săi Capiton, sărac, între- ținut de şcolarii săi. EL scrise multe scrieri celebre, intre cari trei cărţi de drept civil, 
comentate de jurisconsultul Paul, din al cărui comentariă sunt inserate o multime de fragmente în Pandecte. Lui Labcon îi succedă Nerva, care, contrarii maestrului săi, era lingușitorul lui 'Tiberiă. EI este autorul asimilărei culpei lutu cu dolul. Nerva fu tatăl unui alt jurisconsult cu acelaşi nume 'și moșul impăratului Nerva. Lui Nerva îi. succedii 
Proculus, lui Sabinus Gaius Cassius Longinus, membru al ginţei din carea eșit unul din omoritorii lui Cesar, Lui Proculus îi succedă Pegasus, care fu prefect al urbei /priw- fectus urbi/ sub Vespasian. Lui Gaius Cassius Longinus îi succedi Ceolius Sabinus. 
Lui Ceelius Sabinus Priscus Javolenus din ale cărui scrieri figureză câte-va fragmente în Pandecte. Lui Pegas ii succedă Celsus tatăl, acestuia Juventius Celsus fiul și Nera- 
tius Priscus, din ale căror scrieri figureză asemenea fragmente în Pandecte. Lui Celsus 
fiul îi datorăm, intre altele, celebra lege 38 din titlul din Pandecte: Je vei vindicatione, : relativ la modularea soluţiunei judecătorului asupra excepţiunei doli muli opusă de constructorul de buni credință posesor proprietarului solului revendicant al locului cu 
construcţiune cu tot, Lui Priscus Javolenus îi urmară Alburnus Valens Tuscianus şi 
Salvius Julianus, celebrul redactor al edietului perpetuii, din ale cărui scrieri figureză 
o mulţime de fragmente în Pandecte. Ia i 

Dintre toţi aceşti jurisconsulți, cel mat important este Salviii Julian, nu numai din causa composițiunei edictului perpetuii, dar și din causa Comentariilor sale. Posedăm „din Comentariile sale așa numitele Digesta Salvii Juliani, din care o mare parte de fragmente ai servit la composițiunea Pandectelor, Putem afirma că nici o scriere al veri- 
unuia din cei-alți jurisconsulți, din cari ati fost inserate fragmente în Pandecte, n'a » contribuit în aşa mare parte ca Digestele lui Salviă Julian. | 

După Julian vine Pomponius, care a trăit parte sub Adrian, parte sub Antonin cel . Diii. Acest jurisconsult este celebru prin mai multe scrieri, intre cari putem cita: Li- 
Ver singuluris Enchiridii (un fel de manual de drept într?o singură Carte), din care 
este extrasă celebra lege 2, De origine juvis din Pandecte (Cartea ], titlul II), atât de utile pentru istoria dreptului roman, Comentariul săă, asupra scrierilor lui Sabinus, [Libri Pomponii ad Sabinum/, împărțit în mai bine de trel-eci cărți, din cart sunt 
extrase mai multe fragmente din Pandecte, între cari legile 21, 23, 25 şi 27 din. titlul De servitulibus praediorum urbanovum (Cartea VIII, titlul 11), un Comentarii împărțit 
in mal multe Cărţi asupra scrierilor lui Quintus Mucius Sesevola, din cari sunt extrase, 
intre altele, legile 7 şi 29 din titlul De servitutibus pradiorum urbanorum, legile 14 
şi 19 din titlul de servitulibus preediorum rusticorum (Cartea VIII, titlul III), şi celebra 
lege 5], relativă la celebra presumpțiune muciană din titlul De donationibus înter. vi- run et uzorem (Cartea XXIV, titlul 1); scrierea sa intitulată Libri ex variis lectio- nibus, împărţită în mai multe Cărţi, din care este extrasă, între altele; legea 18, De donalionibus inter virum et uzorem, şi o scriere intitulată Liber singulavis RNegula- 

“run, din care, între altele, este extrasă legea 17, De servitulibus, Cartea VIII, titlul L. 
Putem cita, după Pomponii, dintre jurisconsulţii a căror scrieri ati servit la €Om= 

posițiunea Pandectelor, pe Gaius, pe Venulejus Saturninus, pe Tryphoninus, pe Floren- tinus, pe Ulpius Marcellus, pe /Elius Marcianus, pe Carcilius ' Africanus, pe Cervidius Sewvola, pe Xmilius Papinianus, pe Julius Paulus, pe Domitius Ulpianus și pe Ileren- nius Modestinus. Dintre aceștia cei mat importanți sunt Gaius, Papinian, Paul, Ulpian şi Modestin. i Sa ti Gaius a trăit sub Antonin cel Piă şi Marcu Aureliă. EL este unul din juriscou- sulţii cei mai însemnați. EL e_celebru prin concisiunea stilului-săii. Scrierea sa cea - mal folositâre sunt Instituţiunile sale, împărţite în patru Comentarii sai Cărţi, celebră prin expunerea principiilor acțiunilor legilor celor XII Tabule, care a servit îi imensă nare parle la redactazea Instituţiunilor lut Justinan, şi care este tractatul elementar cel - mai complect și cel mai important din causa expunerel În mod istoric:a deosebilelor in- Stituțiuni de drepL roman: Aceste înstiluţiunt nu ne erati cunoseule până la începutul
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ucestul secol de cât prin fragmentele inserate în Breviurul luă Aluric, compilaţiune de 
care voim vorbi mal la vale, până ce în anul 1816 s'a descoperit originalul în Verona 
de către Niebuhr, descifrat în 1817 de Goeschen, Bekker și Dethiman: !Mollweg, cari aii 
restituit şi umplut mai multe lacune și aă fiicut și câte-va corecțiuni. Originalul era 
scris pe 125 de Ioi în 49 de pergament, de câte 2 pagini fie-care fie, având fie-care 
pagină 24 linii. Pergamentul [usese ras și se scrisese pe asupra textul operilor sân- 
tului Jcronym. Cu alte cuvinte, pergamentul este un palimsest (de la zadiptraros «le la 
râd şi Vrsr6 din noi ras, căci Vio însemnă a rade), alică pergament pe care s'a seris 
din noi peste o altă scriere precedentă rasă). Goeschen a publicat mai multe ediţiuni 
ale aceste scrieri. Cea mai compleclă a fost publicată în anul 1342 de Lachman. Afară 
de Instituţiuni, Gaiuş a scris și o operă mai amtnunţită, intitulată Res quotidian: 
sivi Aurea (lucruri cuotidiane saii Aurea), care, în unele părți, repetesce ceea ce se gă- 

-sesce în Instituţiuni ; în altele dă amănunte ce nu se găsesc în Instituţiuni. In Institu- 
tiunile lui Justinian și în Pandecte sunt inserate mai multe fragmente din acâstă 
scriere ; ea a servit şi la compunerea Breviarului lui Alaric. A mai scris Gaius și un 
Comentariii asupra legei celor XII 'Tabule, împărţit în ş&se Cărţi (Gaius ad legem XII, 
Tubularum, libri VI, din care figureză în Pandecte duoă-(eci de fragmente), între cari 
legea 1 De origine juris (1, 2), un Comentarii asupra Edictului provinciul, din care 
avem o mulțime de fragmente în Pandecte, între altele legea 25 şi 27 De. minoribus 
vigintiquingue annis (IV, 4), legile 1, 3,10, 15 şi 17 De inofficioso testamento (V, 2), 
un Comentarii asupra legei Julia şi Pupia, dintre cari Îigureză în Pandecte numai 
câte-va fragmente, între cari legea 30 De ritu nuptiarum (XXIV, 2), un Comentarii 
asupra legei Glilia compus de o singură Carte, din care este extrasă legea 4. De 
imofficioso testamento (V, 2), şi un Comentarii asupra obligaţiunilor cari se contracii 
verbis, din care este extrasă legea 150 De duobus reis constituendis (XLV, 9). 

Venulejus Saturninus a scris asemenea mai multe opere, din cari însă figureză 
putine fragmente în Pandecte. Principala este un Comentarii asupra stipulațiunilor, 
împărțit în mai multe Cărţi, din cari sunt extrase, între altele, legea 12 De duobus reis 
constiluendis și celebra lege 31 De novationibus et delegationibus (XLVI, 2). 

Tryphonimus asemenea a scris mai multe opere, dintre cari principale sunt 
Disputaţiunile impărţite în mai multe Cărţi, din cari sunt extrase legile 7 și 13 [e 
legatis przstandis contra tabulas bonorum possessione pelita (XXXV, 5) și legea 09 
De verborum obligationibus (XLV, 1). 

Florentinus a scris și el, intre altele, Instituţiunile, tractat elementar împărțil în 
mai multe Cărţi, "din cari, intre altele, este extrasă legea 24 De. paclis dotulibus 
(XXIII, 4). i niz 

Ulpius Marcellus a scris, între altele, Digestele sale, din cari este exlrasă, între 
altele, legea 16 Commodati vel contra (XIII, 6), şi un Comenturiii asupra legei Julia 
şi Papia Popparea, din 'care este extrasă, între altele, legea 49 De vitu napliu- 
rm (XXXIII, 2). - SI 

AElius Marcianus a“scris mai multe opere, între cari Instiluţiunile sale, impărțite 
în mai multe Cărţi din care, sunt extrase între altele, legile 19 şi 28 pe ritu nupliu- 
un, legea 52 De adquirendu vel omitenda heveditate (XXI, 2), Digestele sale 
împărțite în mal multe Cărţi, din cari este extrasă, între altele, legea 17 De fundo do- 
tali (ĂXIII, 5); Regulele sale, împărţite asemenea în mai multe Cărţi, din cari este 
extrasă legea 52 De jure dotium (XXIII, 3). 

Crecilius Africanus, între alte scrieri, ne-a lăsat Cestiunile sale, operă împir- 
țilă în mai multe Cărţi, din care avem mai multe fragmente în Pandecte ; între alele, 
legea 77 De judiciis et ubi quisque agere vel convenivi debeat (V, 1), lemea 38 Ie 
condiction indeliti (XII, 6) şi legea 8 De co quod certo loco dari opovtel (AUII, 4). 

Cervidius Sczovola, între altele scrieri, ne-a lăsat Cestiunile sale, operă impir- 
țită în mal multe părți, din care s'aii inserat ma! 'multe fragmente în Pandecte, intre 
cari legea 18 De condictione furtiva (XII, 1), şi legile '4:și G De senutusconsulto
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Macrdoniano (XIV, 6), Răspunsurile sale, operă asemenea împărţită în mat multe 
Cirţi, din care avem extrasă în Pandecte legea 26 De pecunia constituta (NUL, 5), Di- 
„gestele sale, operă asetnenea îinpărțită în mat multe cărţi, din care avem în Pandecte. 
exlrasă, între altele, legea 43 De pigneratitia actione vel contra (XUI, 7), 

Amilius Papinianus, născut în Phenicia, este cel mal insemnat dintre juriscon- 
sulţii romani. Sciința sa, stilul săi, raționamentul săii, sunt egale dacă:nu întrece pe ale 
Ini Julian, Gaius, Paul și Ulpian. Caracterul ssă iasă, întrun timp de decadență morală 
a Romanilor, este ceva sublim, demn de al lui Socrat, dacă nu mal sublim ; căci Socrat | 

„a înfruntat mârtea la şâpte-eci de an! trecuţi, pe când Papinian a îinfruntat?o la o etate 
mult mai mică, în deplinătatea puterilor sale fisice. El a murit într?o bait caldă unde 
i S'a scurs sângele din arterele ce i Sai tăiat din ordinul monstrului de Antonin” Cara- 
calla, care ?l-a condamnat să moră ast-fel, fiind-că a refusat de a ?i redacta o oraţiune 
de scuză pentru Senat, relativă la asasinatul ce comisese asupra fratelui stă Gela, r6s- 
"pundend împăratului care îi cerea acâsta că este mal ușor a comite crima de cât a v 
scuza. facilius est perpetrave crimen quam îd excusare. Lui datorim celebra maximă 
care fizurâză în legea 15 De conditionibus Institulionum (XXVII, 7): Quze facta 
ledunt pietatem, existimationem, verecundiam nostra, et [ut genevaliter dize- 
vim/ contra bonos mores fiunt, nec facere nos poss= credendum. est. — Faptele cari 
vatămă pietatea, considerațiunea, respectul către nol înșine, şi (ca să mă exprim 
intr'un mod general) ating bunele moravuri, nici nol că le putem face nu este «dle 
credut. Si 

Papinian a procurat numal el aprâpe a opt-spre-decea parte din materia Pan- 
dectelor. Reputaţiunea lui a fost și este atât de mare în cât la populii moderni, când 

"xrci să dici că un jurisconsult este mare, îl compari cu Papinian. Așa s'a numit și se 
numesce până astădi Cujas, Papinianul francez, Papinianul modern. Ela scris mat 
multe opere, între cari cele mai insemnate sunt Quzestiones și Responsa, ambele im- 

- părțite în mai multe Cărţi. Din Quzestiones stati extras, între altele, în Pandecte, leea 
15 Si quis cautionibus în judicio sistendi causa factis non “obtenperaverit (UI, 11), 
legea 17 De transactionibus (IL, 15), legea 25 De his qui notantui infamia CU, 2), 
legea 48 De negoliis gestis (III, 5), legea 10 Si pars hereditatis petatur (V, 4). Din 
Responsa s'a extras. între altele, legea 20 De oficio prasidis (1, 18), legea 43 De tes- 

- tamento militis (XXIX, 1) şi legile 20 și 21 De senatusconsiilto Silaniano ct Clau- 
diano, quorum testamenta ne aperiantur (ÎXIX, 5). : 

Aceste duot opere ale lut Papinian ati procurat lui Cujas ocasiunea de a scri duoă 
din cele ma! celebre din Comentariile sale. Papinian a mat scris şi un tractat despre 
“Adulteriti, împărțit în mat multe Cărţi, din care este extrasă legea 9 De Caluniniato- 
ribus CU, 6). 

Din scrierile lut Papinian găsim fragmente și în Collatio Mosaicarum et Roma- 
narum legum (comparaţiune între legile mosaice și cele romane). O 

Julius Paul, născut în Padua, este unul din jurisconsulţii ce! mai mari. Inferior, 
după mine, lui Julian, lul Ulpian, lut Papinian și lui Gaius; el e superior lui Modestin, 
egal lui Labeon în sciinţă. Clasificarea mea în ordinea caracterelor este: Papinian ân- 
tâii, Labeon al duoilea. Cei-alţi nu aă în privința acâsta vre-o importanță deosebită. 
In privința sciinței şi talentului: Papinian ântâii, Ulpian al duoilea, Julian și Gaius al 
treilea, Labeon şi Paul al patrulea, Modestin al cincilea. Scrierea cea mal importantă a 
lui Paul, şi care i-a atras cel mai mare renume, sunt cele cinci cărți ale 'sentințelor 
sale, tractat elementar și succint de drept, analoz regulilor lui Ulpian și Instituţiunilor 
lut Gaius. Acestă scriere portă în latinesce numirea următâre: Sententiarum recepta- 
run libri quinque, și este adresată fiului stii. Fic-care Carte este împărțită în mai 
multe titluri. Cu tot renume lece a atras acestă scriere a lui Paul, ca este mult inferidră 
şi mult mai-puţin folositâre și interesantă de cât Instituţiunile lut Gaius. Mai ântcii nu 
trateză despre tâte materiile dreptului privat. Apo! nu expune Instituţiunile în mod is- 
toric. Al treilea are un stil mai grei, mult mat puțin lucid de cât Instituţiunile lui Gaius.
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După mine, sentințele lui Paul sunt departe de a fi opera lui cea mai imporlantă. Ope- 
rile sale cele mai importante sunt acele despre cari nu avem fragmente de cât în Pan-= 
decte, între cari cea mai importantă, după mine, este Comentariul săi asupra edictulul 
(probabil asupra edictului lui Salvi Julian), din care avem extrase, între altele, în Pan- 
decte legea 4 De postulando (III, 1), 7 De his qui notantur infamia (UI, 2), legea 20 
De procuratoribus et defensoribus (III, 3), legea 21 De negoliis gestis (III, 5), legea 7 
De calumniatoribus (III, 6), legea 4 Quod metus causa gestum sit (V, 2), legile 10, 
12, 14, 18, 20, 22, 25 și 27 De dolo malo (IV, 8), și altele multe extracte din acest 
Comentar 1). Mai posedăm fragmente inserate în Pandecte și din scrierea sa intitulată 
Quzestiones, împărțită în mai multe Cărţi, din care, între altele, este extrasă legea 36 De . 
negotiis gestis, precum și din scrierea sa intitulată Responsa, împărțită asemenea în 
mal multe Cărţi, din care, între altele, este extrasă legea 21 De his qui notanutur înfa- - 
mia (UL, 9). i 

Domitius Ulpianus este originar din 'Tyr în lenicia, după cum singur o spune în 
legea 1 De censibus (XV, 1). EL era amic intim cu împeratul Alexandru Sever ; a fost 
suiletul guvernului acestui împărat în cet d'ântâiă: ant at domniei -sale. EI a scris un 
iractat elementar intitulat Liber singularis Regularum (carte unică de reguli de drept), 
care nu ne-a parvenit în întregul s&ii. Fragmentele din scrierile 'sale inserate în Pan- 
decte constituesc aprâpe jumătate.din materia Pandoctelor. In Pandecte găsim și frag- 
mente din regulile lui Ulpian. Asemenca din scrierea sa De censibus, din care sunt ex- . 
trase, între altele, legile Î, 3 și 4 din titlul cu același nume. Apoi din Comentariul săii 
asupra Edictului, din care sunt extrase o cătăţime imensă de legi, intre cari legile 1, 
3, 6, 9,10,12,13, 15, 17, 19, 20, 98, 96, 31, 33, 36, 38, 40, 49, 43, 45, 46, 59, 
60,'63, 65, 66, 67, 68, 69, 71,73, De verborum significatione (L. 16), din tractatul 
săii despre Oficiul consulului, din care sunt extrase, între altele, legile 99 şi 100 din 
același titlu, din Comentariul săi asupra legei Julia şi Papia Popp:ea, din care sunt 
extrase, între altele, legile 128, 130, 431, 133, 135,139, 141, 143 si 145 din același 
titlu, și din Comentariul săi asupra scrievilor lui Vassurius Sabinus, din care sunt 
extrase, între altele, legile 159, 160, 161, 164, 167, 170, 172, 173, 174; 176, 177, 
178 și 179 din acelaşi titlu. Figurăză asemenea multe fragmente din scrierile lui Ulpian 
în Collutio Mosaicarum et Romanarum legum, . a 

" Herennius Modestinus ne-a lăsat mai multe serieri,' din cari avem fragmente în: 
Collutio Mosaicarum et Romanarum legum, și în mal multe titluri din Pandecte, ex- 
trase din scrierea sa Responsa, precum este legea 11 De inofficioso testamento (V, 2), 
și legea 16 De excusationibus (XXVII, 1 ],, din scrierea Differenti:e, precum este 
legea 32 De rei vindicatione (VI, 1), din scrierea sa Liber» singularis De inofficioso 
testamento, precum este legea 9 De inofficioso testumento, din scrierea sa De ecceusu- 
tionibus, precum sunt legile 1, 2, 4,6, 8, 10, 12, 13, 14'și 15, De exeusationibus, 

” Afară din jurisconsulţii sus menţionaţi mai putem cita în peri6da a treia pe Ru- 
tilius Maximus, Saturninus, Taruntenus 'Paternus, Alburnius Valens, Anthianus; Mau- 
ricianus, Tertullianus, Rufinus, Papirius Justus, Menander, Terentius Clemens, Volusius 
Mecianus, AEmilius Macer, Callistratus și Hermosenianus, din scrierile ciirora asemenea 
Sai inserat câte-va fragmente ; de la duoi dintr'enșii Rutilius Maximus şi Saturninus 
numai câte unul. Hermogenianus este cel mat modern jurisconsult din acesti periddă. 

Ca să terminim peri6da a treia, ne-a mai rămas să vorbim despre constituțiu- nile imperiale. Impăraţii car! ati lăsat la începutul Imperiului puterea legislativă să fie exercitată de către Senat, la umbra căruia et "i exercitati puterea fiiră nici o responsa- 
bilitate, în cei de pe urmă timpi aă început să se debaraseze și de acâstă umbră a Seua- 
tului și aii început Să facă et însuși legi sub numirea de constituţiunt. imperiale. | 

Impărați, în adevăr, după cum am arătat, erati investiţi de tote magistraturile, de 
cari altă dată în timpul Republicei erai investiţi deosebiți! magistrați cari impreună 

  

1) Cujas a făcut Comentariulut lut Paul asupra edictului ondrea de a'] explica.
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șuvernati Republica, Arn arătat cum a procedat. August; și cum a: procedat August ait 
procedat cât-va timp după dânsul și succesorii săi: a făcut să fie investit pe rend cu ca- 
litatea de consul, de tribun al plebei, cu calitatea de pretor urban, în virtutea căreia 
avea jus ediceudi, în virtutea căria putea să facă edicte cari să aibă putere:de lege. 
A fost investit cu calitatea de censor în virtutea căreia calităţi pute a să excludă și să in- 
troducă în Senat pe cine voia și să aibă un Senat compus complectamente de membrii 
servili; A -făcut:să i se acorde şi calitatea de pontifez mazimus, în virtutea căreia el, 
ca să die așa, avea înalta supraveghere a religiunci. A fiicut să i se acorde și calitatea 
de augur. In cele de pe urmă a făcut'să i se acorde şi calitatea de împerator, care în 
timpul Republicei insemna comandantul oștirei şi care în timpul Imperiului a ajuns să 
insemneze autoritatea supremă, autoritate pe care ati conservat!o și succesorii lui Au- 
gust după dânsul. Cei-alţi succesori după August "I-a imitat și ati fiicut sii li se acorde 
deosebitelo magistraturi ale populului roman, nu întocmai ca August în interval de 
mai mulți ani, căci August de abia s'a investit cu tote aceste magistraluri în limp de 
aprâpe duoă-eci de ani, ci una câte una într'un timp mult mai scurt. ŞI cu cât împă- 
ratul avea predecesori mal mulţi înaintea lui, cu atât timpul dintre conferirea acestor 
imagislraturi era mai scurt, | - A 

Așa s'a urmat cât-va timp. Cât? nu se scie, Ceca ce se scie este cii la avenimen- 
tul lui Vespasian, cam după vre-o sută de ani de la înființarea guvernului imperial, averi 
o lege munită: lez regia de imperio Vespusiani, în care vedem de o-dată avordânilu-se 
lui Vespasian t6te magistraturile, cari altă dată fuseseri acordate lui August una câte 
una în timp de aprâpe duoă-deci de ani. Textul acestei le regia de imperio Vespa- 
sani s'a descoperit în secolul al XIV-lea, între anii 1342 și 1353, întrun oraş din Italia 
numit Latran. O mare controversă s'a iscat între deosebiţii romanişti iutre deosebiți 
interpreți ai dreptului roman, asupra autenticităţei acestei legi. Sunt mulți cari aii cre- 
dut, între cari Iugo și Niebuhr, şi unii cred și până astădi că textul acestei legi ar fi 
apoerif. Ast-fel se dice și despre tablele pe cari se găsesc siipate legile relative la vr- 
ganisarea și la drepturile locuitorilor muncipiilor Malaga și Salpenza din Ispania, a căror 
locuitori aii fost gratificaţi cu Jus Latii. " 

Mai de ună-gi, sunt aprâpe dece ani, de când s'a descoperit în Ossuna o altă tabli.. 
ȘI autenticitatea acestei table s'a contestat de unii paleograti. Am citit în special discuţiu- 

nea între Laboulaye și Charles Giraud. Charles Giraud impreună cu Savizny şi cu imensa 
mare parte de archeoloși, de istorici, se pronunță in favârea autenticităței tablelor de 
la Salpensa și Malaga. Am citit cu atenţiune tâte aceste discuțiuni şi nu csit să mă. 
pronunț în fav6rea autenticităței acestor table, tot aşa și pentru tabla. din Ossuna (co- 
Ionia Iulia Genitiva) din Ispania, și tot așa, împreună cu marele profesor Charles Gi-. 
raud, şi asupra tablei găsite în Latran. Mai cu s&mă în privința acestei legi reia de înm-. 
perio, după cum spune Ch. Giraud, controversa nu meriti atât de multă atențiune. 
Căci, dacă astăgi, cu tâte mijlâcele pe cari le posedă paleografii, de a reconstitui întrun 
mod aprâpe exact stilul archaic al primelor secole de latinitate, e greă de a falsifica, de 
a fabrica inscripțiuni vechi, dar în secolul al XIV-lea, când sciinţa archeologică era departe 
de a fi atât de perfectă ca în diua de astăqi, în cât să se polă serie cu prescurtările cu 
cari se făceaii inscripţiunile pe table și monumente și cu stilul din acele timpuri, era 
mult mal greii de a fabrica o lege întregă cu stil archaic. a Se 

Textul acestei lege Regia nl dă Charles Giraud la pagina 225 a scrierci sale 
intitulate Jlistoire du droit romain. lacă-l cu lacunele ce coprinde, în original şi În 
lraducţiune : . DI a o i 

Fcedus cum quibus volet facere, ita uti - Alianţă cu cine va vrea să facă aşa cum 
- licuit divo Augusto, Tiberio Julio Ciesari a.fost permis divului August, luY Tiberit 
Augusto, Tiberioque Claudio Casari Au- Juliii Cesar Aussust, și lui Tiberiă Clau- 
gusto Germanico.. . .. diii Cesar August Germanicul. 

" Utique ei Senatum habere, relativnem  - Asemenea să “i fie permis de a avea
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facere remittere, Senatusconsulta per re- 
lationem discessionemrque facere liceat, 
ita uti licuit divo Augusto, Tiberio Julio 
Czesari Augusto, Tiberio Claudio Czesari 
Augusto Germanico." 

Utique cuin ex voluntate auctoritateve, 
jussu inandatuve cjus, pracsenteve co Se- 
natus habebitur, omnium rerum jus pe- 
rinde habealur servelur ac si e lege Sc- 
natus edictus esset haberelurque, - 

Utique quos magistratum potestaten, 
imperium, curationemve cujus rei peten- 
tes Senatui populoque Romano commen- 
daverit, quibusve sufragationem suam 
dederit, promiserit, corum comitiis qui- 
busque extra ordinem ratio habeatur, 

Utique ci fines pomerii proferre, pro- 
movere cum ex republica censerit. esse 
liceat ita uti licuit Tiberio Claudio Cie- 
sari Augusto Gerinanico. 

Utique quze cuunque ex usu reipubli- 
ce majestate divinarum huhanarum pu- 
blicarum privatarumque rerum esse 
censebit, ei agere facere jus potestascue - - 

„it ita uti divo Augusto 'Tiberioque Julio 
Ctesari Augusto Tiberioque Claudio Cre- 
sari Augusto Germanico fuit. 

Utique quibus legibus plebeive scitis 
scriplum fuit ne divus Augustus Tibe- 
riusve Julius Caesar Augustus Tiberius 
que Claudius Cesar Augustus Germa- 
nicus tenerentur, is legibus plebisque- 
scitis imperator Ceesar Vespasianus so- 
lutus sit, quzeque ex quaque lege rora- 
tione divum Augustum 'Tiberiumve Ju-: 
lium Ciesarem Augustum Tiberiumve 
Claudium Czesarem Augustum Germani- 

- cum facere oportuit, ea omnia imperatori 
Czesari Vespasiano Augusto facere liceat. 

Utique quz ante hanc legem rogatam 
acta, gesta, decreta, imperata ab impera- 

Senat, de a face raporturi Senatului, de 
a trămite afaceri de resolvat Senatului, 
de a face senatusconsulte prin raporturi, 
sai prin votare în forma discesiunei, în- 
tocmai precum a fost permis divului Au- 
gust, lui Tiberiii Juliti Cesar August, lu! 
Tiberiii Claudiii Cesar August Germa- 
nicul. 

Asemenea când Senatul după voinţă, 
autoritatea, ordinul sait mandatul lui, 

sa el fiind present, va încuviința, rela- 
liv la (6te, dreptul să fie și să se păstreze 
întocmai ca' cum printr?o proprie a sa 
lege Senatul va fi dictat și încuviințat. 

Asemenea să aibă aceeaşi putere or- 
dinară sai extraordinară magistraţii cari 
cerând veri-o putere, veri-un imperii, 
veri-o curaţiune a unei afaceri, îi va fi 
recomandat Senatului și populului ro- 
man, sau le va fi dat sai promis sufra- 
giul sai în ale lor comiţii, ca cum ar fi 
fost aleși de Senat și de comiţii în for- 
mele republicane în timpul Republicel, 

Asemenea să i fie permis, cum va 
crede mat bine în interesul Statului să 
înainteze, să mute mai departe hotarele 
pomeriului (bulevardul dimpregiurul zi- 
durilor car! încongiuraii Roma), precum 
a fost permis lui -Tiberiii Clauditi Cesar 
August Germanicul. | | 

Asemenea să aibă dreptul și puterea 
să lucreze, să facă tâte câle va crede 'în 
interesul majestăţei Statului. dintre lu- 
crurile divine și umane, publice și private, 
întocmai precum a avut dreptul și pute- 
rea a face divul August și 'Tiberiii Juliă 
Cesar August și Tiberiă Claudiii Cesar 
August Germanicul. 

Asemenea de acele leşi și plebiseite de 
cari a fost scris ca să nu fie ţinut Divul 
August, saii Tiberiii Juliii Cesar August, 
saă Tiberiii Claudiii Cesar August Ger- 
manicul, de acele legi şi plebiscile să fie 
deslegat și Imperatorele Cesar Vespa- 
sian, şi tâte cele ce a trebuit și putut 
face 'în virtutea ori-cărei legi saii sena- 
lusconsult Divul August, sai 'Tiberiti 
Juliit Cesar Aurust, sati Tiberiă Claudii 
Cesar August .Germanicul, tâte acelea 
să 7 fie permis a face și imperatorului 
„Cesar Vespasian August. 

Asemenea tâte câte înaintea propune- 
rei aceste!” legi aii fost făcute, lucrate,
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tore Cesare Vespasiano Augusto jussu decretate, ordonate de imperatorele Ce- 
mandatuve ejus a quoque sunt, ca pe- “ sar Vespasian August, saii după ordinul 
rinde justa rataquc sint ac si populi ple- şi mandatul lui de ori-cine allul, tote ace- 
bisve jussu acta essent. lea să fie legale și puternice întocmal ca 

cum ar fi fost făcute după ordinul popu- 
-lului sait al plebeil. 

Sanclio. . - „ Sancţiune. 
Siquis hujusce legis ergo adversus le- Dacă cineva, din causa acestet logi, a 

goes rogaliones plebisve scita Senatusve ficut saii va fi făcut contra leşilor, ple- 
consulta fecit, fecerit, sive quoi cum ex biscitelor, senatusconsultelor, sati dacii 
lege roșalione plebisve scito senatusve- nu va fi făcut ceea ce trebuia să facă în 
consulto facere oportebit non fecerit, hu- virtutea veri-unci legi, plebiscit sait se- 
jus legis ergo id ci ne fraudi esto neve natusconsult, din causa acestei legi, acesta - 
quit ob eam rem populo dare debeto neve să nu fi fie spre nici o vătămare, nici să 
cui de ca re actio neve judicatio esto, „fie r&spundător din causa acâsta către 
neve quis de ea re apud..... ... ași sinilo, popul intru “ceva, nici să se dea cuiva 

pentru acâsta contra lui veri-o acțiune 
sai veri-o persecutiune, nici să pâlă 
cineva pentru acâsta contra lui intenla 
acțiune înaintea,...... 

In vie Lutea acestei legi se acordă lui Vespasian puterea de a edicia, de a decret: a 
de a impera, ca consul, ca pretor, ca și cum ar impera un consul, ca și cum ar decreta 
sati edicta un pretor, ca și cum ar edicta populul roman saii plebca, adică comiţiile cen- 
turiafe saii tributare. | 

Cu alte cuvinte, prin acâstă lege i se acordă lui Vespasian de o-dată în bloc suma 
tutulor mașistraturilor romane în virtutea cărora îi este lui permis să facă totul, ca 
guvernator, ca pretor, ca consul, ca pontifice, ca comiţii centuriate, ca comiţii tributare. 
Ceea ce dovedesce exactitatea a ceea ce am spus înainte, că de la un timp încâce, nu 
se scie de când, deosebitele magistraturi, î în loc să se confere prin legi centuriate impă- 
raților romani, la distanţe mari ca în timpul lui August şi la distanţe din ce în ce mai 

mici după August, a venit un moment în care tâte aceste mașistraturi ati fost acordate 
prin o singură lege În bloc, şi acâsta era în uz deja în timpul lui Vespasian, după cum 
ne dovedesce acâstă lege celebră, care acordă puteri împăratului cu tâte atribuţiunile 
în Stat, legislative, judecătoresci, executive. Așa s'a urmat și după dânsul, până când 
asemenea legi de imperio nu aii ma! fost necesare, ceea ce de sigur nu mai era nc-. 
câsar în timpul lui Dioclețian. Şi chiar acâstă lege regia de împerio, care la început 
era votată de comiţiile centuriate, a finit prin a fi un simplu senatusconsult. Iar de la 
Dioclețian încolo, de sinur, pâte şi mai dinainte, nici un asemenea senatusconsult nu 
mai fu necesar. Ci împăratul, prin aceea că cu ajutorul gardei pretoriane saii- prin alte 

„mijlâce ajunge 'să pună mâna pe cârma Statului, prin” acesta chiar, de fapt ca și de 
drept, este investit cu tâte puterile: legislativă, judecătorâscă și administrativă sai exe- 
cutivă. Şi dacă ar fi posibilitate de vre-o înduoială, și dacă a fost înainte posibilitate de 
vre-o înduoială pentru ca să se conteste autenticitatea acestei legi de împerio Vespur-" 
siuni, înduoiala a dispărut cu desăvirșire de la descoperirea în original a manuscrisului 
care conține Instituţiunile lui Gaius, acel tractat elementar de drept care se. ocupă în- 

ti”un mod complect de întrega materie a dreptului roman, care din norocire are puţine 
lacune, În care avem paraaraful 5 din Comentariul |, în care Gaius spune în modul cel 

mai posiliy că : constituțivne imperială este ceea ce împăratul, prin decretul sei, 
prin. edictul săi, saii prin epistolu sa, întocmnesce, şi nică o-dală nu a fost înduvială 
ci constituţiunile imperiale (ori cave ar fi forma lov] ati putere de lege, de dre-ce 
împăratul. primesce imperiul printr'o lege. Cu alte cuvinte, din acest imperiii derivă 
puterea. sa legislativă. Așa dar, rămâne constant că încă de mult tinip împărații, prin 
decretele, prin epistolele ș şi prin edictele lor, făcea legi propriă dise., O! că în timpul
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lui Gaius este așa, şi că este așa cel puţin pentru acea formă de constituţie care se nu-" 
- mesce edict, e mai anevoiă de contestat. Coea ce însă e controversăt și contestat e 
dacă împăratul, înainte de Gaius, când făcea constituţiuni imperiale, numite epistole saii 
decrete, făcea legi propriii gise. Nu că e cine-va care să conteste validitatea decre- 

- tului sait a epistolei. Cestiunea controversată între interpreţii dreptului roman este 
acesta : dacă acele decrete şi epistole aii putere generală de lege pentru a se aplica 
nu numai la speța în cestiune și la personele despre cari vorbesce epistola, saii decretul, 
aii putere generală do lege pentru a se aplica la ori-ce alte pers6ne în viitor în specii 
identice ? | 

| ME explic. Și ca să mă explic trebue să spun mai întâi ce sunt aceste trei fe- 
luri de constituțiuni, din cari unele pârtă numele de epistole sată reseripte, altele pârtă- 
numirea de decrete și altele pârtă numirea de ediete proprii dise. Impăratul asumând 
pe capul săi tâte magistraturile și întrega putere judecătorâscă şi legislativă ca pretor 
și puterea administrativă propriii disă ca imperator, ca consul, ca proconsul și ca cap al 
tutulor pretorilor și al tutulor guvernatorilor de provincii, ete., avea dreptul ca pretor 
de a legifera, tot ca pretor de'a distribui dreptatea şi ca cap al puterei administrative 
de a da instrucţiuni, circulări, cuim se dice astiuli, la deosebiţii funcţionari cari erati la 
o distanţă Gre-care de centru și cari nu puteaii vorbi gură în gură cu dânsul ca să”! câră deslușiri și explicaţiurii verbale; între alţii la deosebiţii președinți de provincie cari - 
erau la câte-va sute de mile distanță de el. Indubitabil, impăratul, în calitatea sa de cap al puterei judecătoresci, avea dreptul. de a da deslegări particularilor cari "l-ar fi consul- tat în interesele lor. Cine ar f împedicat pe pretor, — de și nu era acâsta în rolul săă oDicinuit, —când star fi dus un particular, în loc să se ducă la jurisconsult, să se ducă 
la cl și să 71 intrebe cum înțelege el o cestiune de drept, nu în calitatea sa de magis- trat, ci în calitatea sa de om de legi, cine ?l-ar fi împedicat si răspundă acelui parti- cular. În timpul Republicei, particularii se adresati obicinuit la jurisconsulţi ; și în tim- pul Imperiului se adresa la jurisconsulţi, căci eraă jurisconsulți celebri. Dar ce să "1 faci, când eșea din gura împăratului, avea mai mare autoritate. Să nu credeți că împă- ratul răspundea din capul lui în scris la întrebările ce i se fâcea.. E 

- Ficea o constituţie imperială, pe care o discuta, o elabora, o scria comisiunea sa nuimnită Consilium principis, care se compunea de jurisconsulți, și el nu fiicea de cât să o investescă cu sigiliul săi. Dar avea mai mare autoritate când venea din mâna îm-. păratului un asemenea răspuns, cu tâte că esea tot din capul unui Papinian, al unul Paul și al unui Ulpian, cari constituiati consiliul în timpul lut Antoninii Caracala, de cât. dacă ar fi eșit direct din pana lui Papinian sati a lui Ulpian. sai a lui Paul, fără con-. - firmarea împăratului. Așa dar, când împăratul răspundea particularilor, când aceștia îl întrebaă, când da circulări la deosebiți funcţionari depărtaţi, fie că o făcea proprio molu, fie că răspundea la întrebările. cari i le fiiceaă aceştia, aceste circulări, aceste con- stituții purtaă numele de epistole saii de rescripte sati de mandate. Epistole, când împ& „Tatul răspundea prin scrisâre deosebită celuf ce prin scris6re saă prin petiție îl întreba saii îl cerea ceva. Rescript proprii dis sati subscriptio, când împăratul răspundea chiar. pe petițiune în josul ei. Dar împăratul avea și calitatea de magistrat propriă dis, pentru a distribui dreptatea ca pretor. In acestă calitate el judeca sati în apel, sati câte o-dată în prima instanţă extraordinară, în tribunalul sti, care tribunal era compus din consi- liul sâii, presidat câte o-dată de delegatul stă numit prafectus pretorio, câte o-dată chiar de cl, dacă avea timp, sati dacă persâna merita ca să preside el însuși, sati dacii impăratul cra dintre aceia cari avea amăre de sciința dreptului și vrea să audi 'delibe-. rările acestor jurisconsulți. Probabil că un Traian sati un Adrian adesea-ori presida în - pers6nă acest consilii. Impăratul dar, în virtutea calitiței sale de magistrat, de pretor, avea dreptul de a distribui justiția și câte o-dată o distribuia în apel, altă dată o distri- buia evocând procesul în prima și ultima instanță în consiliul săi, intocma! precum o! distribuia magistratul populului roman în timpul Republicei, în forma unui decr=t (de- crotum de la decernere a alege, de unde vorba românescă a cerne). Decretul dar este
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hotărirea. luată i în urma ascultărci a duoă părți, în urma alegerel dintre duoă păreri 
deosebite. | | 

Pe când, din contră, Împăratul, când făcea un resceript saii când făcea o epistolă, nu 
o da între ducă părţi, ci unei singure persone, care îi cerea un lucru saii o'explicare, 
sait unui funcţionar care "Y cerea o deslușire, nu punea în discuţiune păreri deosehite, ci 
“după capul săi saii al acelora cari il încongiura, hotăra întrun fel fără contradicțiune, 
aci, din contră, sunt duot păreri contrarii, cari se discutati inaintea sa și alegea în consi-: - 
liul să pe aceea care i se părea mai bună aci hotăra discernând, cognoseens decer- 
nebut, lacă ceea ce se numesce decretul împăratului. Mai erai și mandatele despre 
cari nu vorbesce Gaius, căci ele eraii relative de ordinar la materiile de drept public, 
Prin ele împăratul delesa o parte din puterile sale prefectului urbei, prefectului prelo- 
viului, și mai cu s6mă legaţilor ce trămitea în provincii spre a le guverna și administra 
în numele stă. Aceste mandate conţineau instrucţiuni date acestor funcţionari. 

„In fine, avem edictele. Imptratul, fără să măsescă că S'a aplicat r&ă o constituţiune 

a sa, sati fără să 7 întrebe nimeni, nici vre-un funcţionar, nici vre-un particular, fâră sii 
fie duoă piirţi înaintea lui, care să se judece în prima sait ultima instanță de consiliul lui, 

firă si se ivEscă nici o dificultate, găsesce de cuviință ca să dea o măsură afară auf clicul 
ca, e, ca magistrat al populului roman. 

Ce ? II intrâbi cine-va pe pretorul urban, la începutul magistraturei sale, când 
dicelut ex, e, când spunea în public cum are să distribue justiţia, cari sunt soluţiunile 

pe cari cl arce să le aplice la deosebitele cestiuni de drept cari se vor presenta în cursul 
inagistraturei sale annale ? Nu îl întreba nimeni. Ci de la sine, din capul lui, nepro- 
vocat nici de vre-o nedomrrire, nici de vre-o întrebare, da afară o serie de formule după 
care avea să distribue justiția. Pretorul ficea acâsta pentru tote cestiunile cari presu- 
punea că pâte si se presinte în timpul magisiraturei sale. Impăratul nu avea nevoiă de 
acâsta. Pentru ce? Pentru că, pe de o parte, puterea împăratului nu era annală ca a pre- 
torului, ci pe viţă. Apoi pentru că el era a tot puternic, nu avea nevoiă să se lege pen- 
tru viitor ca pretorul. In fine, pentru că dreptul ajunsese să fie stabilit mai cu destvir- 

. şire în timpul Imperiului. Imp&ratul ce făcea? Asupra unui cas special, saii care vedea 
că nu e bine resolvat de cele-alte legi anterisre, asupra unei lacune pe care o găsea : 
în lege şi asupra căreea nu se pronunţa:e legiuitorul asupra unei cestiuni speciale, dar 
tot în calitatea sa de magistrat, tot în virtutea puterei luf jus edicendi, edieta, nu ca 

pretorul o-dată pentru tot anul, pentru că impăratul nu era annal, ci pe tâtă vița. Când 
i se părea lut că trebue să se reformeze o lege care nu mai era bună, sait să se îinpli- 
nâscă o lacună care nu era împlinită prin nici o altă lege, atunci ficea o constituţiune 
care se numea edict. Eaunţa. în public, fără să fie provocat de nimeni, asupra unci 
specii, dând o soluțiune dre-care, nu ca judecător, nu ca cap superior al funcţionarilor, 
nu ca răspuns la o întrebare a unui particular, nu că aproba sait desaproba v cerere.a 
unui particular, ci ca un legiuitor proprii dis, întocmai ca pretorul. Acesta se nut- 
mesce edict. 

Ca edictele împăraţilor să aibi putere de lege, de când dnșit ati început să facă 
edicte, evident că nu pote să fie cea mai mică înduoialiă, și de aceea nici ilustrul Saviszuy, 
nici marele Puchta, nici YVangherov, nici un interpret al dreptului roman din nică o 
tEră nu a pus nici o-dată la înduoială că împărații de când ai. început si facă edicte, 
prin aceste edicte ei fiiceaii legi generale, aplicabile tutulor. Nu e cestiunea aci. Ces- 
tiunca e pentru epistole, pentru rescripte și pentru decrete. Se înțelege de.ce pen-: 
tru acesta este cestiune. .Pentru că ce sunt rescriptele ? Deslegări date unci” 
persâne asupra unor puncte cari îl încurcă saă deslegări date unui funcţionar 
care ?l intrebă.- Dar mai cu. sâmă ce este decretul:? O hotărire dată între 
dnoă persâne. Apol dacă e un principii în materie de drept, e acesta al relativităței au- 

torităţei lucrului judecat. Autoritatea lucrului judecat există între părţile cari-saă ju- 

decat și între moștenitorii lor. Atât ar mat lipsi ca tote prostiile judecătorilor să trecă 
ca mnaxzirhe universale de drept; destul că, vai de ci, impricinaţiă sunt legaţi de ho-
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tăvârile lor, de multe ori în juste. De aceea se și dice: res juicata pro veritate habetur” inte» veos. S'a admis ca lucrul judecat să fie un adevăr între părțile cari vaii judecat, şi acesta dinti'un alt interes de ordine publică, pentru ca procesele să nu țină secole ; căck iai bine să fie o soluţiune strâmbă între duoă pers6ne şi să se liniștâscă amânduoă, 
de cât să se judece gecimi de ani, să "şi perdă timpul, să 'și p&rdă sănătatea, să "și perdă banii şi la urmă amânduoă să sărăcâscă şi totul să intre în mâna altora. 

Prin urmare, când va ține un proces prea lung timp, cât de drept să fie, și cel care a câștigat a perdul, pentru că a perdut cheltuelile procesului și timpul în care putea să muncâscă și să câștige mult mai mult de cât valârea procesului, 
Sunt ţări unde autoritatea lucrului judecat nu resultă de cât după multiple ho- tăriri, cum era la noi înainte de Regulamentul Organic. 
Te judecai la Divanul veliţilor boeri, te judecai la Divanul domnesc, hotărirea mergea la Domn în apel, partea nemulțumită putea apela la al duoilea Domn, Și dacă nici acesta nu ii da dreptate, apela la al treilea Domn și numai după ce al treilea Domn ho- lira, atunci se isprăvea totul. Apoi trei Domni, când vom pune pentru fie-care că a domnit qece ani, fac 30 de ani. Procesul putea dar să dure peste 30 de ani fârte ușor şi forte adesea. In urmă a venit Regulamentul Organic, care a dis că e destul.si hotă-. rască un Domn și încă și atunci ţinea procesul 10, 20 de ani fârte adesea. 
Astădi s'a mai scurtat puțin în aparenţă. In adevtr, merși la Tribunal, mergi la Curtea de Apel, apoi te pote casa Curtea de Casaţie și te trămite la Craiova, te mai casăză o-datii și te trămite la Galaţi, te mai caseză altă dată și te trămite la Iași. Cunosc un proces al lui Grigore Eliad contra primăriei de Galaţi, carea percurs tâte Curțile de Apel din ţâră, și dacă se intempla ca să țină câte șâpte, opt ani inaintea unei Curți, putea să moră și el Și toți moștenitorii lui și mulţi primari din Galaţi, și să nu se mai isprăv&scă procesul. Se în- țeleze, dar, că intre acest inconvenient al perpetuărei proceselor și gâlcevei între ment, care este lucru fârte periculos, și strâmbătatea hotărirei definitivă, a trebuit să se alâră între duoă rele unul, și S'a ales că şi o hotărire strâmbă chiar trebue să oblige pe cci duoi litiganți şi pe moștenitorii lor. Căci nu ai de cât să te lepedi de moștenire, dacă nu vrei să iei sarcina hotărirei. După aceste explicaţiuni se înţelege mat bine cum se pâte nasce „ cestiunea. Ilotărirea care era dată între Ion și Pavel, relativ la procesul care exista între denșii, să aibă autoritate de adevăr între ei, așa a voit impăratul. Dar de ce să dai . acestui decret calitatea de regulă generală în specii analoge, aplicându-l tutulor cetiiţe- „nilor romani sati peregrini cari vor fi să se judece în viitor asupra unei specii identice? 5 prea grav acâsta. Pâte că și consiliul împăratului nu ?i-a dat tâtă ostenâla cum "Şi-ar fi dat'o când ar fi sciut că împăratul voia ca hotărîrea să aibă caracter general, De aceea şi Savigny, sistem de drept roman, tom. ], $$ 23 şi 24, este de părere că aceste decrete nefiind de cât nisce' hotăriri, nu pot să aibă autoritate de cât între părti, afară numai „dacă, dice Saviany, când impăratul a dat acest decret, a dis: Să sciți că pe viitor tot cum am decis eii trebue să urmeze judecătorii în specii identice. Așa pote ar fi mal ra-: țional ca să decidem. Dar ce să facem textului lut Gaius care e precis, care dice: Nu a fost nici o-dată induoială că acesta (adică nu numai edictele, ci tâte” constituțiunile) are putere de lege. Observaţi că Gaius dice: id, acesta. Apoi dacă voiţi să raportați pe id la ultima parte a fraset, atunci vă ishiți mat ră de: dificultate, ciici atunci se referă la epistolă. Id, acesta, nu se pâle referi de cât la tot, adică la quod constituit. Ca să "1 atribui numat la epistole, nu poţi, pentru că ar fi trebuit jurisconsultul să dică quin ea. Şi un jurisconsult ca Gaius nu e obscur cum sunt obscuri cei moderni cari sub pre- * text de a nu repeti o vorbi, nu o repetă, în loc să o repete ca să fie clari. Ca id să se refere la edictum, ar fi trehuit cel putin ca vorba edictum să fi fost pusă la sferșit. Așa dar, trebue să admitem opiniunca lui Puchla (Curs asupra Institicfiunilu» luă Justinian, tom. ], $ 111), pe care o.admite şi Demangeat, pe care o admitea Și. ma- rele Pellat, celebrul mei profesor, la cursul ce făcea la Facultatea de drept din Paris, că adică tâte constituțiunile imperiale aii avut putere de lege măcar că aveati în aparenţii caracterul de relativitate. Şi de ce? Nu înţelege re lectorul că, de fapt, trebuia să aibă
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putere de lege. Apoi, când ar [i dat un decret Tiberiă sai alt împărat într?o specie 6re- 
care, cine ar fi îndrăsnit într” specie identici intre alte persâne să 'i ocoltscă decretul ? 
Judecătorii îl aplicaiă şi la alte procese din causă de linguzire, dacă nu din causăi de frică, 
Lingușitorii sunt in imensă mare parte în societate. Numărul lor e mult mai mare de 
cât al nelingușitorilor, ast-fel în cât, de fapt, susținute de frică saii de servilism, «deere- 
tele sai fâcut consuetudine. Așa în cât tot ce îi băsnea impăralului prin cap, sub 
formă de rescript, epistolă saii decret, era urmat orbesce de toţi. Avem însi constitu- 
țiuni imperiale, și acest argument'ne ajută mai mult în darea precedentei soluțiuni, în 
care se dicea: Acestă constituţie e personală. Cu alte cuvinte, impăratul, când nu avea 
de gând ca constituţia să fie generală, trebuia so spue, afară numai daca relativitatea 
era implicită. In adevăr, ce trebuinţă era să mai spue că constituţia e personali, dacă prin 
caracterul ei acestă constituţie ar fi fost personală ? Aşa în cât nu e cea mai mică în- 
duoială (cestiunea e controversată, dar în mod serios nu e controversabilă) că title de-: 
eretele, rescriptele şi epistolele ati putere generală de lege. 

Acum, când ai inceput să aibă acest caracter? Acesta e o cesliune de istorie. Dar 
că decretul a avut putere de lege, dar că epistolele aii avut putere de lege mult înainte 
de Gaius, acâsta este sigur. De când? De când le-a plăcut împăraților acesta nu o putem 
sci întwun mod precis, pentru că nu cunâscem bine tâti istoria dreptului roman. Dar 
iată ce putem conjectura într'un mod aprâpe sigur. Cei d'ânlâiii împtraţi, la început, 
când lepublica era cestiune de eri, de alaltăceri, când trăia încă omenii cari fuseseră 
învăţaţi sub instituţiuni republicane, când puterea iinperială era departe de a [i consv- 
lidată ; când mai rămisese nepoți saă strănepoţi din at lui Cassius și Brutus, cari puleati 
să isbâscă i in August și Tiberiii, când era un Labeon, căruia imptratul a voit să 7i dea 
consulatul de mai multe ori și el nu ?l-a primit, în acel timp nici chiar Senatul nu în- 
cepuse să facă legi de drept privat ș şi încă lucra comiţiile centuriale, necum rescriptele 
şi decretele să aibă putere de lege. Dar mai târdii, împărații, în loc să stringă comiţiile 
centuriate, aă strins Senatul şi ai făcut legă de drept privat sub formă de senatuscon- 
sulte. Ast-fel, avem senatusconşultul Claudian, Neronian și altele, tâte în materie de 
drept privat, fiicute de acest corp care era compus din umbrele împăraților. Evident ci, 
în acești timpi, îmnş &raţii nu aveai Încă curagiul de a face rescripte și decrete cu putere 

«e lege. 
Evident că în acestă periddă decretele, rescriptele ș şi epistolele sunt departe de a 

avea putere de legi, pentru că împăratul nu începuse să facă edicte de cât în materie 
de dcept public; cum era să facă edicte cari să aibă putere de legi în materie de drept 
privat“? Când dar impăratul a inceput să facă decrete cari să aibă putere de legi in ma- 
terie de drept privat? Când s'a mal consolidat, când n'a mai avut trebuinţă. nici de 
Senat. Pe când avem senatusconsultele Veleian, Macedonian, Claudian, Neronian, (iceţi 

" de sigur că nu avem decrete nici rescripte cu caracter general. Senatusconsultul Veleian 
e din timpul lui Vespasian ; așa dar, de sigur, în timpul lui Vespasian, încă nu aveam 
vescripte și decrete cari să aibă putere de legi. Când a inceput decretele obiclnuit să 
aibă putere de legi ? De când se vede în istorie dispărend senatusconsultele în materie 
de drept privat. Atune! cum a început ? Impăratul nu a început să aibă curagiul si dea 
edicte, ci a dat câte o'deslușire. A venit cutare jurisconsult și a (is că este bună deslu- 
şirea ; a venit judecătorul cutare și a aplicat'o : unul astăgi, mâine altul, duoi, trei pre- 
şedinți de provincie, trei, patru pretori şi obiceiul s'a introdus. ca să o aplice mat mult 
timp și când a trecut duo&-deci, trei-deci de ani, a căpătat de fapt putere de lege. Așa 
s'a urmat sub urmașii lui Vespasian, mai târdiii mai mult, mai târgii incă și mal mult, 
până când a ajuns să se dică: Ceea ce impăratul decide într”o speţă, fiind că el decide în 
cunoscință de causă încongiurat de cei mai înalți jurisconsulţi, să fie considerat că are 
putere de lege. De la: Adrian încolo numărul rescriptelor ș şi decretelor având putere de 
lege, a devenit. forte mare. După Antonin „Caracalla, şi mai cu semă de la Dioclețian 
incolo, împărații aă aruncat cu desăvirşire masca jos și ati început să facă edicte,



“PERIOADA A PATRA 

In acestă peridă incepe degenerescenţa sciinţei dreptului. In peri6da a duoa dreptul e sever, inechitabil, inegal. In peridda a duoa dreptul este fix, însă încă sever, dar egal pentru taţi. Cu cât mergem și ne apropiiim de peridda a treia, dreptul se imblândesce; aprope de Cicerone se imblândesce forte mult, până când la finele Republicei ajunge să fie numai-aparenţă de severitate; el este însă mult imbibat de filosofie, cu tâțe acestea încă nu a ajuns la apogeii. A trebuit să vină Imperiul pentru ca tâtă activitatea să se concentre în studiul și perfecționarea dreptului. In adevăr, activitatea, emulaţiunea a fugit după câmpul de resbel. Militarii de aci înainte nu mal mergeaii să capete glorie pentru țră-și nu mal aveaii speranţa să intre triumfători în Roma. Arta militară nu mai era pentru capacităţile inalte, pentru'că în stare de servitute numai lingușitorul veuşesce, numai el scie fără merit şi numai prin intrigi și lingușire să ocupe funcțiunt înalte. Elocuenţa politică dispăruse asemenea. Forul era mut, amorțise tribuna orațiu- nilor. Literatura începe să devină servilă. Horaţii, cu tot geniul său, laudă în mod exa- | gerat pe August, "1 compară cu deii intwun stil de o linguşire desgustătâre. Asemenea şi Virgiliă nu e mai puţin desgustiitor în Bucolice şi Grorgice prin adulaţiunile sale. Rar | se găsesce în timpul Imperiului câte un istorie exact, câte un critic sever. De abia avem - câte un Tacit. - | Sa a „Prin urmare, nici literatura nu'mai dă ocasiune de ocupaţiune spiritelor indepen- dente. Şi fără independenţă nu e geniii. Servul nu pâte să fie genial, numai omul liber pote să fie genial. Ce mai rămânea dar tutulor inteligenţelor mari ale acestui popul mare, care se numesce populul roman; cu ce putea să se ocupe cei independenţi? Nu le mai rămăsese de cât sciința dreptului. Căci impăraţii, prin abila lor astuţie; sciind că dintre tâte ramurile activităței omenesci, chiar în timpul Republicei, Romanii pre- ferată sciinţa dreptului, pe cele-alte le puseră sub obroc, iar dreptului nu numal că "i-a lăsat Gre-care independenţă, ba încă din contră a recompensat cu mari favoruri pe cei merituoși cari s'ati ocupat cu acâstă parte a activităţei omenesci, „+ De aceea, la sciința dreptului dându-se tot ce era mai genial în populul roman, a ajuns în acestă peri6dă de despotism sciința dreptului la apogeii. -- Unde sunt profesorii pe cari “i-am giisit eii la facultatea de drept din Paris? Ce, Gre capacităţile aii încetat de a mai exista de la 1870? Departe de mine acâstă idee. „Dar economia politică, dar arta oratorică, dar tote cele-alte ocupațiuni erai înă- bușite în timpul lui Napoleon III şi, prin urmare, Singura sciinţă, din ordinea sciințelor morale şi politice care putea să fi6 tratată într'un mod independent și de care se ocupa tote geniile, nu era de cât sciința dreptului. Astăgi dându-se libertate la tâte talentele, sciințele sociale, economia politică, politica, aii rupt din domeniul dreptului cel puţin ' trei din patru părți din capacităţi, nai cu sâmă că pe tărâmul dreptului parvii greă ; cănd parvii, parvii delinitiv; pe când, din contră, pe tăremul celor-alte materii, mai cu



  

"semă al oratoriei, mai adesea-ori niţicii frasă bine ticluită, recitată cu o căldură prefă- 
cută, ascundend un mare neant de idei, te face să parvii cu un mic bagagiti sciințific, 

De aceea se dă la acâstă materie 6meni cari aii mai mult puterea de a vorbi și 
prea puţin puterea de a munci nopţi intregi. Ast-fel, când acâstă parte a sciinței e încu- 
ragiată, partea cea-altă seri6să, labori6să, este mai puțin ocupati, și e mai pulin ocupată 
liind-că nu toți cei ce se ocupă de dânsa sciti să se ocupe. De aceea, capacitiițile juridice 
sunt mat puţine; de aceea, profesori învălați sunt mai putini, în periddele de libertate, 
de cât în periodele de absolutism. În timpul Imperiului roman găsim cei mai mari ju- 
risconsulţi romani ; în timpul imperiului irancez găsim cei mai mari pr ofesori de drept. 

Acesta nu este întâmplător; acesta e un lucru fârte natural, când “și dă cine-va 
" ostenela să "1 examineze. Dar in cele după urmă despotismul, care minase totul, a ajuns 

sii mineze și acâstă sciinţă și să o reducă la o simplă rutină, De aceea, cu începutul se- 
colului al 1V-lea, adică de la Constantin în colo, intrăm în degenerescenţa dreptului. 

De aci inainte nu mai găsim jurisconsulţi; de aci inainte chiar constituţiunile im- 
periale sunt, în regulă generală, mult mai puţin seri6se, mult mai puțin bune de cât în 
peri6da precedentă. lar cât pentru stil, găsim o atinescă de cuine in care “ţi perdi 
mintea și din care nu poți să te descurci pentru că trebue si te ostenesci ca să citesci 
o fuasă plină de epitete și de proposițiuni iacidentale. 

Mai lesne e.ca si întelâgă cine-va pe Cicerone de cât acel jargon al împăraţilor 
de la Constantin încolo. Apoi când vine Justinian, trebue să facă cine-va mare sacriliciă 
pentru a citi constituțiunile sale. 

In peridda a patra avem încă, ca sorginte de instituţiuni de drept privat, constie- 
tudinea, până la 6re-care punct, dar și acâsta ce să mai creeze, ciici mai tot era creat. 

*-. Cestiunea nu e de a se sei dacă consuetudinea mai creeză instiluţiuni de drept 
privat; nimeni nu discutii acesta. Cesliunea este de a se sci dacă consuetudinea mai are 
putere de a distruge legi, precum avea acâsti putere destructivă și crealrice în perioda 
a treia, a duoa și ânttia. Asupra acestui punct sunt mai multe pireri. După o părere 
consuetudinea, și în acestă periâdi, are nu numai putere de a crea, dar şi de a distruge 
legi. In acest sens se pâle invoca legea 32, $ 1, care e un text al jurisconsultului Juliau, 
care text se află în titlul de legibus, în Pandecte, Cartea |, titlul UI. 

In acest text, în modul cel mai neînduoios, Julian spune că desuetudinea are 
putere de a dizolva legi, şi legi fără să distingem de unde derivi, căci Julian nu dis-, 
linge, fie că sunt legi votate de comiţii saii constituțiuni sau edicte ale magistraţilor, fie 
căi sunt instituțiuni create de consuetudine. Şi unde jurisconsullul nu distinve, nici 
interpreții nu trebue să distingii. ŞI, în adevtr,i jacă ce dice Julian: Partea ânteia am tra- 
duşo când am arătat -puterea consuetudinei în ânteia, a duoa și a treia period i „Julian 
dice în acestă parte întâia: Ce e alt-ceva legea de cât vointa 'populului, şi putin importă 
că voinţa populului se manifestă în comiţiile centuriate sai prin edictul: magistratului 
însărcinat cu puterea de a legifera sait prin acte şi fapte, adică prin consuetudine. In 
partea a duoa finală, despre care ne ocupăm acum, Julian adaugă : Şi de aceea s'a admis 

"principiul că legile se abrogă nu numai prin voinţa legiuitorului (adică a coiniţiilor), dar 
şi prin consimțimântul tacit al tutulor, adică prin desuetudine. Că era așa în timpul lui 
Justinian, nu incape cea mai mică induoială; Julian o spune. Dar e 6re aşa şi în pericula 
„a patra? “Prebue să decidem că e așa, de și nu ne-o spune nici un text contimpor an ci 
acestă periodă. 

Prin faptul chiar că comisari! lui Justinian, i în secolul al VI-lea, ai fiicut să se 
insere în ac6slă compilaţiune, care are putere de lege,.un text al lui Julian, fără să 
corâgrii nimic, ei cari aă cores ceea ce nu era conform cu voinla împărâtului ca să se 
menţină în timpul săi, din acesta trebue si conchidem inir'un mod, dacă nu sigur, dar 
aprâpe sigur, ci acesta a fost voinţa şi a comisarilor lui Justinian și a lui Justinian. Apoi 
ca Justinian să [i voit acâsta și comisarii lui Justinian să fi făcut acâsta, “trebue ca obi- 
ceiul în limpul lui să fi fost așa. Cici alt-fel ar fi fost forte ușor să oprâseă paragraful 4 
al lui Julian la vorba qutae, și să şlergă restul; nu avea de cât să suprime duoă rânduri 
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de la sfârșit, şi pentrulacâsta nu trebuia multă iuteligenţii. Este adevărat căloăsim câte o-dală fragmente din jurisconsulţi, inserate în Pandecte, cari nu sunt în vigâre în timpul lui Juslinian, căci avem alte texte cari spun evident contrariul, și cari texte din greșelă S'aii introdus în Pandecte. Dar acâsta nu trebue să o admitem ca regulă generală, acesta este excepţiunea, pentru că Justinian, prin constituţia care ordonă comisarilor ca să facă acesti compilație, spune că tote textele pe cari le vor găsi în desacord cu legislaţia din timpul stii să le scâtă, pe acelea cari vor avea părti utile să le disece, să ia din ele ce e bun și să elimineze ce e rtă, saă şi dacă li se va întempla să găsescă frase cari ?i in- curcă şi pe cari nu le pot lega, pentru că sunt legate prin o frasă intermediară, să com- pue şi din capul lor o [rasă ad hoc. Şi de aceea găsim intrunele texte la inceput o lati- nescă clasică, la sfârşit o asemenea latinescă clasică şi la mijloc o latinâscă de cuine, care e opera comisarilor lui Justinian. Aci, când ar fi fost latintsei de cuine, am putea să dicem că S'uii strecurat vorbe de ale comisarilor lui Justinian. Dar puritatea textului nu pote să fie pusă la înduoială. Cei cari cunose deosebitele grade ale limbei latine, şi mai cu s&nă a lim- bei latine juridice, pot să spună că cutare saii cutare text e demn de a eşi din mâna lui Julian. Noi nu putem să avem cea mai mică induoială că vre-o vorbă din acest text ar emana de la comisarii lui Justinian. In favârea acestei opiniuni putem invoca şi. para- graful 11 din Cartea 1, titlul 2 din Instituţiunile lui Justinian, care este iarăși clar, în sensul că desuetudinea are puterea de a abroga instituțiuni de drept privat, create chiar prin legi, prin constituţii imperiale sai alte sorginți de drept scrise. - “Sunt însă interpreți ai dreptului roman cark nu admit acestă opiniune, Li se în- temeiază pe legea 2 din condica lui Justinian, Cart. VIII, titlul 53, a căruia rubrică este qute sit lonya consuetudo (ce trebue să înțelegem prin lunga consuetudine). Acest text e torte scurt; el e conceput în modul următor : n Consueludinis ususque long:evi non vilis auctoritas est, sed non us(que adeo sui valiluva momento ut rationen vincut «at legem.— Auloritatea consuetudinei şi « usului longievul nu este vil (de despre-: tuit), dar nu are în sine atâta vulâre, atătu putere, în cât să învingă ruţiunea sui leyeau. Interpreţi cară s'aă servit de acest text die: Nu vedeţi că 'consuetudinea nu mai pote învinge legea, că nu mai pote învinge nici chiar raţiunea, adică. consecințele rase prin interpretare din lege, că dar autoritatea unei consuetudini nu pâte să fie aşa de mare în cât să învingă o lege, adică să distrugă sati să abroge o lege. Ce trebue să întelegem prin lege? Sar putea reduce acâstă expresiune la constituţiunile împeriuli, cari în acestă periddă purtati numirea specifică de leges, 
„In sensul acesta, consuetudinea ar avea puterea de a abroga instituţiile create prin consuetudine, legi centuriate, plebiscite, edicte de ale magistraților, senatuşconsulle, Pesponsa prudentium, dar nu mai ar avea puterea de a abroga instituţiile create prin constituţiunile imperiale. 
Legea 2 în cestiune este a impăratului Constantin, este o constituţie adresată lul Proculus, preşedinte de provincie, dată din Constantinopole în anul 319 de la Christos, Trebue să?i dăm cel puțin acest sens? Nu cred. ŞI iacă de ce. E lesne de înţeles că nimenea mal bine de cât Justinian și de cât comisarii lui nu puteai să scie dacă consuetudinea, în timpul săi, mai putea disolva constituţiuni imperiale. Ei sciată mat bine de cât noi toţi, Ei bine| Dacă ar fi sciut el că consuetudinea nu mai disolvă constiluţiuni imperiale, nu ar fi lăsat pe comisarii lui să insere paragraful 1 al legei 32 a lui Julian în Pandecte. Chiar dacă Justinian nu scia mult drept, comisarii lui insă sciaii care e va- lorea consuetudinei. Aceşti comisari erati Ş6se-spre-dece la număr, dintre cari duoi re- lativ erudiţi : unul 'Theophil şi altul Tribonian. Să interpretăm, pe de altă parte, cum fac unii interpreți ai dreptului roman, să (licem că acest text a fost. interpolat, iar nu se pote. Am arătat puritatea textului, care nu permite cea mai mică bănuială de in- terpolare. Am arătat cum acâstă interpolare era fârte-ușără de făcut, că nu aveaii co- misarii lui Justinian de cât să ştârgă frasa din urmă, De aceea, e probabil că din erdre comisarii cari aă redactat Condica aii inserat constituţiunea lui Constantin. Că Cou- Stantin a voit ca cel puţin constituţiunile imperiale, daci nu Ldte sorgintele de drept
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scris, să nu mai pstă fi abrogate prin desuetudine, nu e înduoială. Dar voința lui Jus- 
tinian a fost să revină la recunâscerea tradițiunei romane, exprimată prin legea 32, $ 1 D. 
De legibus, şi adevărata tradiţiune e expusă in textul lui Julian. De şi comisarii lui Jus- 
tian aă inserat într?o altă compilaţiune un alt text, dar dintre ducă texte contrarii, 
pe cel conform geniului populului roman trebue să'] admitem. Sunt unii insă cari cred 
că se pote împăca acestă constituțiune cu textul lui Julian şi acestă interpretare conci- 
liatore este aceea pe care o dă D. Demangeat, după Savigny, care şi el a urmat pe Doneau. 

Sunt duoă feluri de consuetudini și sunt ducă feluri de desuetudini, dic acești 
din urmă interpreţi ; sunt quoă feluri de instituțiuni, căci sunt instituţiuni generale cari 
se aplică la intreg populul, și sunt instituţiuni particulare, cari se „aplică numat! la o 
parte din popul. Vreţi pentru Franţa, vreți pentru Germania, vreți pentru Anglia. In 
Germania e un drept general care există aplicabil la tot ce e German de la Vistula şi 
până lu Dunăre, care se numesce drept comun german, şi pe urmă sunt drepturi 
speciale, particulare unuia saă mai multor State germane. Așa, de exemplu, Prusia are 
dreptul săi civil special; are principiile de drept civil general german și are şi drept 
privat special. Tot așa pentru Bavaria, pentru Wârtemberg. Astădi aceste drepturi 
speciale tind să dispară din ce în ce, și încă era de mult organisată o comisiune, ca să 
facă un drept comun german universal, fără excepțiune, pentru t6tă Germania, cum ati 
făcut redactorii condicei Napoleon -pentru Franţa, de la 1800 și până la 1804. Astădi 
acest proiect este realisat, codul de drept privat este terminat, de şi nu a intrat încă în 
vigâre, in cât și astăgi tot putem dice că avem un drept civil al Austriei, altul 
al Prusiei etc., pe lângă un drept comun german. In Anglia e tot aşa. E mal ântâiă ceea 
ce se numesce commun law, legea comună, aceea care coprinde principiile generale ale 
dreptului civil din tâtă Anglia, și sunt pe urmă drepturi speciale și mai multe de cât în 
Germania. Avem dreptul special al Irlandei, al Scoției, al Angliei proprii dise, al du- 
catului de Wales, și așa mai încolo. | 

Tot asemenea era şi la Romani, dar ceva mat puţin accentuat. In multe din pro- 
vinciile romane erati usuri locale, și cu usurile locale se servesc unii interpreţi ca să ex- 
plice servituțile altius tollendi și stillicidi vel fluminis non vecipiendi. Așa dar, avem 
usuri locale şi usuri generale. Un us local,- provincial, de exemplu, care să arate până 
la ce înălțime trebue să se facă casele ; un us local, cum trebue să fie făcute Str&șinele ; 
un alt us local cum trebue să fie făcute ţurldiele pe cari curge âpa. . Ma 

Aceste usuri locale, aceste consuetudini locale aii 6re-care putere de lege, pot des- 
fiinţa usuri locale, iar nu principii generale de drept, create ma! cu semă prin constitu- 
tuțiuni imperiale, Iacă în ce sens explică D. Demangeat acest text. Acest texinu a voit 
să dică alt-ceva de cât că consuetudinea, când e locală, nu are putere de a desființa o 
instituțiune generală, și mai cu semă dacă e înființată printr'o constituțiune imperială. 

Mie nu'mi place nici acesti interpretare. E adevărat ce spune Demangeal, dar e o 
naivitate a o spune. E o naivitate a spune că intro localitate 6re-care se pâte ca să se 
formeze un us care să derâge la usul general. Cum într'o localitate Gre-care să nu se 
potă forma un us care să deroge pentru acea localitate la usul general, sau la o regulă 
generală? Acum că un us local nu pâte deroga la'0 regulă generală pentru restul 
imperiului, acâsta este adevărat; dar acesta nu avea trebuință să fie spus; a o spune 
e o naivitate. După mine sunt convins că consuetudinea are aceeași putere în timpul 
lui Justinian, în peri6da a patra, ca şi în peri6da .a treia, ca și în peridda a duoa, 
ca şi în peridda întâia ; că are aceeași putere la începutul periddei a patra, ca și la 
slerșitul ei, ca şi la mijlocul ei. Acâsta resultă mai cu semă din voința lui Justinian 
de a face să se insere textul lui Julian, constituţia lui Constantin este o prostie, și 
o altii prostie aii comis comisarii redactori ai Condicei, mal cu sâmă acei care aii 
lucrat și la Pandecte, când ai inserat acestă constituție, care - sunt sigur că nu a 
existat și nu a ținut de cât a ținut domnia lui Constantin, În adevăr, a admite opini- 
unea lui Demangeat este a da un sens special, ingenios, subtil. vorbei consuetudine; 
adică a gice : aci nu e vorba de consuctudine generală, ci de consuetudine locală, și 
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textul lui Julian nu vorbesce de consuetudini locale, precum nici constituţia lui Con- 
stantin. Şi apoi, cum am dis mai sus, pentru ce legea generală nu ar.putea să fie des- 
fiinţată într'o localitate prin o consuetudine specială ? Pentru ce o lege specială nu ar 
putea să introducă o modificaţiune la o lege generală 2 De exemplu, când ai admite un 
us special într'un oraș, care să gică că tote strâşinele să fie înclinate, acâsta nu e o 
disposițiune specială care derogă la legea generală şi după care fie-care clădesce cum ?i 
place, cu condiţiune ca casa să nu amenințe să se dărime și dărimându-se să cadă pe 
vecini? Nu e o restricțiune în contra legei generale ? Ă 

» Constituţiunile imperiale în acestă peridă sunt încă sorginţi de, instituţiuni de 
drept privat roman. În acestă periodă, care începe cu Constantin şi merge până la mortea 
lui Justinian, avem o mulțime de constituţiuni. Așa dar, în acestă periâdă ceea ce lu- 
erză ca sorginţi de instituţiuni de drept privat sunt: consuetudinea pentru a crea și 
mina legile şi constituţiunile imperiale. Nu mai avem vesponsu prudentium, nu maj 
avem edicte ale magistraţilor, nu mai avem senatusconsulte, evident că de mult nu mai 
avem nici plebiscite, nici legi centuriate saii curiate. 

„ Am putea să gicem.că am terminat cu perioda a patra. Dar nu am terminat; căci 
„ dacă acâstă periodă e aprope sâcă ca putere creatrice, însă .ea are: importanță sub alt 
punct de vedere. Sciinţa dreptului devenise fârte dificilă de înțeles. Numărul monu- 
mentelor în cari se căuta soluţiunile cestiunilor juridice devenise imens de mare şi felu- 
rile acestor monumente juridice forte numerdse. In adevăr, să ne gândim la edictul 
perpetuii al lui Salviă Julian, la tote scrierile jurisconsulţilor cari căpătaseră putere 
de lege după mârtea lor; să lăsăm legile centuriate,. plehiscitele, senatusconsultele, 
cari fuseseră interpretate în scrierile jurisconsulţilor; să ne gândim la tâte constituţiunile 
imperiale, cari se promulgaseră de la August încolo. Să apreciăm nomolul de monumente 
ce trebuiaii să consulte magistraţii. Să ne gândim la. bieţii magistrați cari din co în ce 
devin mai înculți, pentru că Statul roman degenerase din ce în ce mat mult; şi când de- 
genereză Statul, degenerâză cu tste instituţiunile sale, cu toți âmenii săl, de tâte specia- 
lităţile. Cum era să aplice ei la o speţă 6re-care principiile de drept, cum era să găsâscă 
acele principii, în ce să le caute? In Gaius, în Modestin, în Hermogenian, ale căror seri- 
eri tâte .căpătaseră putere de lege după mârtea lor ? In edictul imens al lui Julian? In 
miile de constituţiuni edictate din timpul lut August? Era cum să devie cine-va nebun. 
Un om cu cap, și încă % era dificil, mărindu-se numărul documentelor, să facă acâsta, 
Cu un secol mal înainte magistraţii de talia. lut Papinian ar [i putut forte lesne să iasă 
din acestă incurcătură. Dar magistraţii mediocri din peri6da a patra cum eraiă să judece 
“când de la un timp încolo mai cu sâmă eraiă judecători şi de drept și de fapt? Cu alte 
cuvinte, când s'a mal prostit judecătorii, li S'ati mărit atribuţiunile. Când erati jude- 
cători mai deştepţi și când se găseaii magistrați cari să scie dreptul, aceștia resolvată cestiunea numai în drept; judecătorul, care era niţel ignorant, judeca numai în fapt. „ “Iar când judecătorul a scăgut în capacitate, i s'a dat însărcinare mai mare. 

„ Situațiunea. lor 6ra dar fârte grea, şi de aceea a trebuit să li se dumice sciința, ca celor fără dinţi demâncarea, ca să o poti mistui, şi atunci a început să li se facă 
compilaţiuni. Iacă, de exemplu, Gaius avea putere de lege, Paul şi Ulpian asemenea aveati putere de lege, Papinian iarăși avea putere de lege, Modestin asemenea. Inainte de- ci Julian căpătase asemenea putere de lege. Să presupunem . că, asupra unui „punct, Gaius şi Ulpian erati de o părere, Paul, Modestin, etc., de altă părere, ce era să facii judecătorul 2 De aceea a trebuit să vie o lege care să simplifice sarcina judeciilo- rului, Și s'a dis: Când toţi jurisconsulţii sunt de acord asupra unei speţe care ţi se presintă în calitate de judecător, atunci admite opiniunea lor. Dacă însă sunt de păreri 
contrarii, urmâză părerea celor mai mulți. Dacă numărul jurisconsulţilor este același pentru o piirere, şi pentru părerea contrarii dacă Papinian este pronunţat, urmăză pă- rerea grupului lui Papinian;. iar dacă Papinian nu sa pronunţat, ești liber să. urmezi „părerea unuia din duoă grupuri. Acesta a fost decis in anul 496 printr”o constituțiune 
a împăraţilor Theodosiii ÎI și Valentinian LL. Deja cu un secol inainte, în anul 324, Con- 
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stantin, pentru a facilita misiunea judecătorilor, ridicase puterea de lege notelor ce seri- 
seseră Paul şi Ulpian asupra unora din scrierile lui Papinian. Constituţiunea lui Constantin 
ligureză în Condica Theodosiană; ea form&zi legea 1 Condica Theodosiană, De responsis 
prudentiun (|, 4). Constituţiunea lui Theodosiă II și Valentinian III figurăză aseme= 
nea în Condica Theodosiană ; ea formâziă legea 3 Condica Theodosiană De respousis 
prudentiun. În privința constituţiunilor imperiale, încă din perida precedentă, de pe 
la finele ei, vedem alcâtuindu-se duoă compilațiuni, ambele cu caracter neoficial, ela- 
borate de particulari. Cea d'ântâiii este aceea care se numesce Codez Gregoriu nus, 
lucrată de un jurisconsult anume Gregorius, care conţine constituțiunile lui Dioclețian 
și a împăraţilor precedenţi, între cari una a lui Septim Sever din anul 1$6. Hugo 
crede chiar că Condica Gregoriană conținea constituţiuni de ale imp&raţilor anteriori, şi 
chiar de ale lui Adrian. Dar acâsta nu se scie în mod positiv, căci pe cea mal mare parte 
din aceste constituțiuni nu le posedăm. De abia posedim din acest codice șepte-deci de . 
constituţiuni. Acest codice e probabil făcut în timpul Domnici lui Dioclețian. Dioclețian 
a fost un mare organisator. Dacă acest împărat ar [i trăit cu un secol mai inainte, ar [i 
întărit Imperiul roman, pentru că dintre toţi împărații romani, afară de Traian, Adlriau, 
Antonin cel Piă și Marcu Aureliă, e cel mai mare împărat. Nenorocire, însă că atunci, 
când a venit la tron, a găsit un corp bolnav, câruia a putut să”! prelungâscă viața, ca medicii 
abili bolnavilor, fără însă să pâtă să'1 dea visță lungă. Ediţiunea cea mai bună a Con- 
dicei Gregoriană este accea dati de Ilwenel in 1842. Dar să nu credem ci constituțiu- 
nile sunt tote întregi. Așa, de exemplu, din Cartea | iipsese nouă titluri și ea începe cu 
titlul X, care se ocupă: Despre convenţiuni sai pacte. Titlul XI, care vine imediat Și . 
care a scăpat, portă drept rubrică Despre transacțiună, se ocupă de o specie de con- 
vențiuni -cari ai de scop de a stinge procesul şi cari se numesc transacțiuni ; apol vine 
titlul SII Despre modurile de u se presenta şi reclama în justiție. Atât avem din 
Cartea |. In Cartea Il, cel d'ântâiii titlu ce posedăm, al câtelea o [i fost. nu se scie, 
porlă drept rubrică: Despre actele cari sunt pătate de violenţă. Titlul următor, care 
nu se scie al câtelea este, are rubrica: Despre actele pătute de dol. "Titlul care vine 
după acesta Despre ubstenţiuneu de la ereditate a unui minor. Un alt lillu: espre 

". testumentele inoficidse, adică acelea cari nu tin socotelă de sentimentul pietăţei. Şi 
aşa mai încolo, Di Ea | . 

Puțin după acâsta, un alt jurisconsult, iar un particular, nu cu caracter oficial, 
a făcut o altă compilaţiune. Acesta este Ilermogenian. Avem un jurisconsult cu acest 
nume care.nu e din cei insemnați, dar nici din cei proști în: peridda a treia, din ale 
căruia scrieri avem fragmente inserate în Pandecte. Nu se scie dacii e tot acesta care a 
făcut acâstă compilațiune; probabil că nu. In acâstă compilaţiune, cea ma! mare parte din 
constituţiuni inserate sunt tot de ale lui Dioclețian. Avem însă unele mai recente de cât 
cele din urmă inserate in Condica Greporiană. Cea mai veche constituţiune inserată în - 
Condica Ilerimogeniani pare a fi din anul 291. Din nenorocire, din colecţiunea Ilermo- 
“geniană posedăm mult mai puţine constituțiuni, căci nu ne-a rămas de cât numai trei- 
deci şi opt. Tot celebrul jurisconsult german Heenel, în 1842, uo-a dat edițiunea cea 
mai buni. Din constituţiuni, din unele nu ne-ai parvenit de cât câte-va vorbe. Aşa 
jati o constituțiune: Să nu pătă colonul nici servul să "şi vinulă peculiul săi şi cel 
ce "| vu cumpăra să fie considerat că a cumpărat un lueru de furat şi să fie ţiniut 
de acțiunea furti. 

După aceste duoă colecţiuni, cari sunt particulare, vine o altă colecţiune care. e 
oficială și care e făcută după ordinul împăraţilor Theodosiii II, supranumit Cel Mare, 
unul din cei mai buni împărați a! Romanilor, și Valentinian Il. Acești duoi împărați aii 
însărcinat în anul 405 o comisiune de opt persâne, ca să facă o adunare de constitutiuni, 
incepend de la impăratul Constantin și până la Theodosiii II şi Valentinian LII inclusiv, 
până în momentul în care acâstă comisiune va termina. acâstă compilațiune. Acestă 
comisiune se vede că nu s'a ocupat cu misiunea ce "i-a fost dati. -Căci în anul 435 se 

- vede însărcinată o altii comisiune, compusi de șse-spre-dece membri, cu aceeaşi.mi-
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siune. Acestă comisiune "i-a terminat lucrarea în trei ani şi compilațiunea a fost pro- 
mnulgată în Februarie 438, | 

Condica Theodosiană este împărţită în șese-spre-dece Cărţi. Acestă compilațiune 
este de o mare importanță, pentru că găsim câte-va constituţiuni cari nu sunt atât de 
alterate ca în compilațiunea lui Justinian unde asemenea figureză, dar unde sunt imposibil 
de recunoscut, atât sunt de îndrăsneţ alterate. Ne putem convinge despre acesta prin 
Fragmentele vaticane, colecţiune de fragmente originale, descoperite în anul 1823 de 
starițul Mai în biblioteca din Vatican. In aceste Fragmente vaticane se găsesc textele a 
câtor-va constituțiuni, cari figureză și in Condica Theodosiană și în Condica Justiniană și 
se pote vedea cât de puţin e alterat textul din Condica Theodosiană şi cât de mult textul 
din Condica lui Justinian. Din cele șese-spre-gece Cărţi ale Condicei 'Theodosiane nu- 
mai a duoa, a treia și a patra se ocupati de dreptul civil, și din nenorocire ele sunt 

"acelea cari S'ai perdut impreună cu Cartea 1 și a V-a, Până la începutul aceslui secol 
nu se poseda nimic din aceste cinci Cărţi. Peyron însă în anul 1817 și Clossius în anul 
1820 ati descoperit duoă manuscrise originale, cari conțin o parte numai din constitu- 
țiunile ce aceste Cărţi coprindeaii. Wenck a publicat în anul 1825 în Lipsca cea 
Wânttiii ediţiune a acestor cinci Cărţi. Dutillet în secolul XVI publicase deja după un 
"manuscris original Cărţile IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV și AVI. lar Cujas, în același 
secol, Cărţile VI, VII și VIII, după un alt manuscris original descoperit de el. 

Ediţiunea cea mai complectă a Condicei 'Theodosiane este aceea din 1842 a lui 
Gustav Heenel, în care se coprinde şi Condica Gregoriană şi Condica Hermogeniană, și 
Hzenel in anul 1844 a publicat și constituțiunile împăraților posteriori Martian (Orient), 
Majoriau, Sever și Anthemius (Occident). | 

Am văgut cum misiunea judecătorilor devenise fârte grea la începutul celei de a 
patra peri6dă şi cum spre a o înlesni s'aii făcut diferite lucrări. Cea d'ântâiii în ordinea 
istorică este constituţiunea lui Constantin din anul 321, care suprimă puterea legală a 
notelor lui Ulpian și lui Paul asupra scrierilor lui Papinian. Jurisconsultul Paul Și juris- 
consulțul Ulpian, contimporani cu jurisconsultul Papinian, între alte scrieri pe cari le 
compuseserii ei, făcuseră și Gre-cari note, observări critice asupra scrierilor lui Papinian, 
mai cu sâmă asupra acelor scrieri insemnate cari se numesc Responsa Pupiniani, în 
“cari şi Paul și Ulpian crilicai asupra unor puncte scrierile lui Papinian. Așa în cât 
fiind-că Ulpian deja avea puterea de legiuitor în scrierile sale, căci fusese consacrate 
după mertea lui, fiind-că Paul asemenea căpătase acestă putere, fiind-că Papinian căp&- 
tase aceeași putere, cari dintre păreri trebuia să [ie admisă? A lui Paul și Ulpian care 
crilicaii pe Papinian ? Saă ale lui Papinian ale cărui scrieri fuseseră investite cu putere 
ile lege ? Pentru ca' să se simplifice lucrul, s'a găsit de cuviinţă de împ&ratul Coustan- 
lin că e mai bine să se menţină puterea de lege scrierilor lui Papinian în integritatea 
lor, să se menţină pulerea de lege scrierilor lut Paul și Ulpian, insă să se suprime acestă 
putere acelor scrieri ale lui Paul și Ulpian cari pârtă drept rubrică: Note asupra scrie- 
vilor lui Papinian. Așa dar, prin acestă constituțiune s'a suprimat validitatea legali a 
notelor lui Paul și Ulpian asupra scrierilor lui Papinian. In a duoa ordine vine legea ci- 
tațiunilor despre cari am vorbit, și care este a impăraţilor Theodosiă II și Valentinian 
HI din anul 426 și al cărui obiect l-am indicat deja. 

Constituţiunea lui Constantin ca și constiluţiunea împăraţilor Theodosii LI şi Va- + 

lentinian III nu se găsesce în colecţiunea lui Justinian, dar se giisesce în compilațiunea 
munită Condica Theodosiană, a cărei importanţă am vădut'o deja. 

Constituţiunea din anul 321, relativă la notele lui Paul şi Ulpian, asupra scrieri- 
lor lui Papinian, a împăratului Constantin, figureză în Condica 'Theodusiană sub lemea 1 in 
Cartea |, Titlul 4, intitulată „De responsis prudentiume ; iar constituţiunea din anul 
426 a împăraţilor Theodosiă II și Valentinian III, care se numesce legea citaţiunilor, 
formeză în Condica Theodosiană legea 3 a aceluiaș: Titlu 4a Cărţei ]. Prin acestă lege a 
citațiunilor, căireea Germanii cei Pânliă "I-ai dat acâstă nuinire şi pe urmă a numit'o și 
Francezii la loi des citutions, se decide că nu mal are putere de lege pe viitor dintre toți
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jurisconsulții de cât numai cinci, A revenit de la acestă erâre în urmă Justinian. Imp&- 
rații Theodosiii II și Valentinian al Ii-lca ati ridicat puterea de lege tutulor celor-lalți 
jurisconsulți, afară de Gaius, Ulpian, Papinian, Modestin și Paul, minus notele lut Paul și 
Ulpian asupra scrierilor lui Papinian, a căror autoritate e suprimatii de Constantin Şi care 
supresiune s'a menţinut. Dacă acești cinci jurisconsulţi sunt de acord, atunci judecătuo- 
rul va urma opiniunea câtor cinci, dacă sunt mal puţini, însă toți sunt de aceeasi părere, 
va urma părerea lululor, care slujesce ca putere de lege; daci sunt în desacord, va 
urma părerea majorităţei; dacă sunt în număr egal într'o parte şi în alta, atunci are 
libertatea să alâgă părerea pe care o va găsi el mal bună. Am (is că acâslă suprimare 
de texte legislative nu era suficientă. Bine înțeles că constituiunile imperiale r&nă- 
seseră tot cu valârea lor anleridră, și de aceea s'a întreprins alte lucrări, dintre cari 
duoă neoficiale, a lui Gresoriti şi a lui IHerinogenian; iar una oficială, care se numesce 
Condica Teodosiană, despre.care am vorbit deja și relativ la care nu mat avem să adău- 
gim nimic. | - 

De la Theotosiii II şi Valentinian INI, cari sunt ordonatorii Condicei Theodosiane, nu 
s'a mai ficut nimic. După Theodosiă 1] și Valentinian al III-lea ati mai urmat mat mulţtiin- 
părată în Orient 1), intre cari predecesorul lui Justinian, unchiul săi Justin, care la în- 
ceputul anului 527, la 4 Aprilie, "i-a asociat la Imperii pe nepolul s&ă Justinian. Acestă 
asociaţiune la Imperiii este un obiceiă vechii în Imperiul roman. Imptraţii aveati obi- 
ceiti de a'şi asocia la Imperii incă din vi6ţă pe acela care voia să '1 lase succesor după 
mârlea sa, pentru ca să facă practică de guvernământ. 

In adevăr, Imperiul a trecuL diutr?o mână în alta, nu cu dreptul de creditate, ci cu 
un fel de drept de adopțiune a impăratului succesor de către împăratul care era iu 
fiinţii la guvernăment. Asemenea exemple găsim multe în istoria Imperiului roman. 

Nu a stat mult Justin cu Justinian asociat la Imperii pe tron; ciică peste câte-va 
luni, în luna lui August, el muri. Şi de atunci încolo Justinian domni singur, : 

EI a domnit de la anul 527 până la anul 565. In anul 565 a murit acest împărat 
celebru prin codificările pe cari le-a făcut. Acest împărat purta în limba sa iliriană, 
căică cl era de orișinii iliriană 2), adică slavă numele de Upraudu. 

Acest împărat e descris în deosebite moduri. Istoricul Procopiii, care 7] linguşea 
iu timpul vieței sale, după mârtea sa i-a scris biografia în care 71 face nici mai mult 
nici mal puțin de cât drac impelițat, cel mai mare demon. Alţi istorici îl laudă până la 
cer. Ceea ce este de crerlut e ceva de mijloc; căci așa sunt lingușitorii și detractorii, 
merg până la exces. Ceea ce e constant e că era avar, și, ca în regulă generali a- 
varii, şi răpitor de bani. In adevăr, plăcânduți banii peste măsură, ajungi de dragoslea 
lor ca să ți-i procuri în ori-ce mod. IPavurice n'est pas le moindre vice de Pavare, 
cum dice proverbul francez. 

Nu numai el, dar și prea iubitul să vi» egreyius et ezeelsus Tribonianus, cum ”l 
munesce Justinian în constituţiunile sale, eraii nisce pungași de prima ordine şi multe 
«in constituţiunile făcute de Tribonian și consacrate cu numele de Justinian, nu eraii de 
cât resultatul rapacităței. Acum ne putem închipui cum un asemenea împărat trebue 
să fi vindut funcțiunile. Acesta e un adevăr. Un alt adevăr în favărea lu! e ci era un om 
relativ cult față cu Gmenii din timpul lui; era un om distins, un om inteligent, un om 
care, de și % plăcea mult paralele, "i plăcea să facă și mult bine Statului, și a avut şi no- 
rocirea să fie incongiurat de Gmeni cu 6re-care vaţă ; căci altmintrelea nici nu ar fi pu- 
tut să facă totul, ori cât de capabil ar fi fost. Dar acesta e avantaziul când 6menii în- 
semnaţi sunt in capul Statului, că ciupercile staă afund şi 6meni! capabili sunt aleși și 
iusărcinaţi cu administrarea intereselor Statului. Când în capul Statului se găsesc me- 

, 1) Imperiul de Orient a durat până la anul 1453, când a căut Constantinopole sub Turel, iar 
cel de Occident căduse, sub Ostroguţi încă din anul 476, „: . 

„*) Mlirianii sunt de origină slavă. Se pretinde că Ilirianiţ ar fi fost Pelasul ca și 'Tracii, dar opi- 
niuuea cca mal sigură e că în imensă mare parte fondul acestur popul era slav. Cum vedem, Slavil eraii 
încă din timpurile vechi in Europa. Sunt cet după urmă veniți din ramura Indo-European$.
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diocrităţi. tâte ciupercile troneză și Gmenii de valsre staii retrași, Așa se explică cuni în 
timpul lui Napoleon I ai eșit atâţia generali și în timpul lui Frideric-cel-Mare ati eșit 
atâtea Gmeni de sciinţă, cum în timpul lui August ati eșit atâtea capacităţi, cum în tim- 
pul lui Justinian ai fost jurisconsulţi relativ buni. Acest împărat a voit și el să facă 
ceea-ce a făcut Theodosiii II. Opera sa e mai complectă, mai folositâre, de și sub unele 
puncte de vedere vătămătore. EI. în anul 528, a numit comisiune: compusă din dece 
membri, insărcinată ca si adune la un loc tâle constituțiunile imperiale edietate în tim- 
pul Imperiului de la cei Vântâii împărați din cari star găsi. Cum vedem, acâstii com- 
pilațiune” are o mare importanţă ; căci Condica Theodosiană începe de la Constantin, 

“Condicele Gregoriană și Hermogeniană ne dati numa! un mie număr de constiluțiuni, - 
Acestă compilaţiune pârtă numele de Codez Justinianeus. Ea e împărțită în duo&- 

spre-ilece Cărţi, fie-care Carte în mai multe titluri, şi fie-care titlu în mai multe para- 
arafe. Paragraful ântâiă al fic-căruia titlu nu e numerotat și. pârtă numirea de princi- 
piu, numerotarea începe cu $ 2, care devine $ 1, și aşa mal încolo. : 

Acesti compilaţiune a fost promulgată în anul 529. In anul 530 Justinian a numit 
o nouă comisiune, compusă din șese-spre-dece membri, presidati de 'Tribonian, între 
care figuraii Constantin, comes sacrarum largitionum, Teofil și Cratius, profesori la 
șeâla din Constantinopole, Dorotheii şi Anatoliă, profesori la şcdla din Beryte, și mulţi 
advocață celebri. Acestă comisiune a pus trei ani pentru ca să elaboreze compilațiunea 
cu care a însărcinat'o Justinian, Acestă compilațiune avea de scop de a aduna la un loc 
tote fragmentele jurisconsulţilor, de la cele dânttiii timpuri și până la cele mai-recente, 
până la cel de pe urmă jurisconsult, Hermogenian. Justinian, prin chiar acâstă consti- 
tuțiune, prin care numesce acestă comisiune, redă putere de lege scrierilor tutulor 
jurisconsulţilor cari o căpătaseră mai înainte. Scrierile a trei-deci și nouă de juriscon- sulță ati contribuit la formarea acestei compilaţiuni. Vedem cât de mare e numărul pe 
lângă cinci la cari fusese reduși prin legea citaţiunilor, Jurisconsulţi a căror scrieri ati fost inserate în acestă coleețiune sunt unii chiar anteriori lui Julian. Așa, de exemplu, avem fragmente din scrierile lui Labeon, inserate în Pandecte. Să nu credem însă că scrierile acestea ai fost inserate în extenso. Comisiunea acâsta a fost însărcinată să  f6rfece, să taie din aceste scrieri peticele și să formeze din ele așa numite legi (Ger- manii le citeză obicinuit sub numirea de fragmente, Francezii sub numirea de legi], 
Fie-care fragment, inserat ast-fel în acâstă colecţiune. pârtă :mai ântâiă numele Pus risconsultului, după acesta titlul scrierei din care s'a extras. Aşa de exemplu să luăm Titlul 1 al Cărţei XXXIV, Despre legatele de alimente. lacă legea 1 e a lui Ulpian. ex- trasă din Cartea V a scrierei sale intitulată: Despre competința în genere a tutulor» tri- bunalelor ; legea 2 e un fragment al lui Modestin, extrasă din Cartea VIII a Instituţiu- nilor sale; legea 8 e un fragment al lut Papinian, extrasă din Cartea VII a Respunsu- rilor sale, și aşa ma! încolo. Așa dar, fie-care fragment pârtă numărul: de numerotaţie pe care '] ocupă în titlul respectiv, pe urmă vine numele jurisconsultulut care a seris acest fragment și pe urmă cartea şi scrierea din care a fost extras acest fragment. Aceste fraumente nu sunt inserate în ordine logică. Să nu credem, de exemplu, că frag- mentul ântâiă al unui titlu coprinde principiul, al duoilea o deducţiune din principiă, al treilea o deducţiune din paragraful 2, și așa mal încolo. Nu. E altul mobilul care a determinat pe comisari întru ordinea fragmentelor, care nu are nici o importanţă sub punctul de vedere al relaţiunci dintre trammente. În aceste framente ordinca care a presidat la arangiarea lor e ordinea în care se studia dreptul în Universitățile din Im- periul Bizantin înainte de Justinian. In anul cel după urmă studenţii se ocupa cu Ces- tiunile și Răspunsurile lui Papinian,. înainte de Justinian : iar sub Justinian, cu tot ceea ce nu se învățase în anii precedenţi, şi în special cu titlurile XX, XXI și XXII din Pandecte, In fie-care titlu din Pandecte, la sfârsitul fie-cărui titlu, so găsesc extracte din Cestiunile și Răspunsurile lui Papinian. Intr'un alt an anterior, adică în cel de al duoilea, se învăţa edictul pretorului, inainte de Justinian ; iar sub Justinian principale- „mente Cărţile XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XAVI, XXVII şi
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XXX din Pandecte. De aceea in regulă generală, în Pandecte, in fie-care titlu, pe la 
mijloc, se găsesc inserate fragmente din scrierile jurisconsulților cari comnenteză edictul 
pretorelui, edictul lui Salviii Julian. In anul ânteiă se studia, înainte de. Justinian, în 
Imperiul de Orient, principalemeate Instituţiunile lui Gaius ; iar în timpul lui Justinian 
Instituţiunile acestul impărat, copiate de pe Instituţiunile lui Gaius şi cele patru Wân- 
(cit Cărți din Pandecte. De aceca, în regulă generală, în partea (Vânlâiii a fio-cărui 
titlu, figureză fragmente de ale jurisconsulților, extrase din scrierile elementare ale Iul 
Gaius, Paul și Ulpian; între altele, fragmente din Comentariul lui Ulpian asupra serie- 
rilor lui Sabinus. Nu că nu se găsesc şi 6re-cari excepţiuni la aceste trei reguli, dar 
acesta e norma. Și înainte de Justinian și după Justinian studenţii se mai ocupat încă 
duoi ani. Dar studiile principale se ficeaii în cei Wântâiă trei ani. Acesta. este organi- 
sarea școlilor de drept în Imperiul roman de Orient. In peria a treia existat aseme- 
nea coli de drept, din cari. principalele eraii duoă: una în Roma și alta în Beryte, în 
Siria, care a produs pe Papinian și pe Ulpian. Pandectele aă fost promulate la 16 De- 
cembre anul 533, prin o celebră constituţiune intitulată Tunta, care e inserată în ca: 
pul acestei compilațiuni, care pârtă numele de Pandecte sati Digesta 1). Acâstii compi- 
laţiune e împărțită în cinci-deci de Ciirii, fie-care Carte e impărţită în mai multe titluri, 
și fie-care (itlu în mai multe fragmente. - | 

Fie-care fragment nu e alt-ceva de cât un frasment dintr'o scriere de juriscon- 
“sult, al cărui paragraf ântâiă nu e numerotat și porti numele de principium, al cărui 
paragraf 2 e numerotat cu numărul 1 și aşa mai încolo: . | . 
„Intre anii 528, când s'a ordonat formarea compilațiunei constituţiunilor imperiale 

și anul 533, Împăratul Justinian nu a stat pe loc. : 
Pe când lucrati comisarii în anul 528 pentru elaborarea Condicci și până la ela- 

borarea Digestelor saii Pandectelor, Justinian a făcut mai multe consliluțiuni, din car 
parte pentru a resolva dificultăţile pe cari le-a întâmpinat în cursul acestor modifica- 
țiuni membrii celor duo comisiuni, cari prin pelițiuni se adresaii împăratului ca să des- 
lege aceste dficultăţi, pe car! ei le întempinaii în redactarea acestor compilaţiuni. Ade- 
sea-ori comisarii nu sciait cum să concilieze sati ducă constituțiuni imperiale, sati duo, 
Leci fragmente de jurisconsulți, saă nu sciai dintre duot decisiuni contrarii, sai duoă 
conslituţiuni contrarii, căreia să “i dea preferință. Justinian ordona câte o-dalăi să se 
adople una din acele soluțiuni, altă dată scotea una din capul stii și ordona să se insere 
acesta în locul opiniunei jurisconsultului saii constituţiunei împăratului, care decisese 

all-fel, şi adesea-ori vedem un'nume de impărat în capul unei constituţiuni, și când 
căutăm într'ensa găsim cu totul alt-ceva de cât ceea ce statuase impăratul. Cât pentru 
juriscoasulți, se întemplă mal rar acâsta, adesea-ori se găsesce o bucăiţicii de fragment 
original și restul este umplutură. E E 

Dar de unde scim acâsta?. S'a descoperit în timpurile moderne scrieri originale 
de jurisconsulți ; s'aii-descoperit texte originale de constituțiuni imperiale. Ast-fel stati 
descoperit duot palimseste relative la câte-va constituţiuni cari aii fost inserate în Con- 
dica Throdosiană; s'aii descoperit fragmentele vaticane; Sa descoperit celebrul palim- 
sest pe care se scriseseră Instiluţiunile lut Gaius. In (6te aceste texte. originale se gă- 
sesc fragmente cari ai fost inserate în Pandecte, sai în Condică, și din compararea 
originalului cu inseratul s'a putut constata alterarea în “inserat. Fragmentele vativane 
s'aii numit ast-fel pentru că fragmentele din cari se compune stai descoperit în biblio- 
teca din Vatican. - , - - : : a | 

„Do multe ori interpolarea se constată prin latinâsca coruptă a frasei interpolate. 
Pentru cei ce nu cunosceaii perfect limba latină, pentru cei cari interpretaii textele 
romane în sccolul XVI-lea, cu tâte că eraii Jatinişti fârte învăţaţi, nu era posibil să se 
deosibâscă după latinitatea textului secolul în care-a fost scris. AstăJi însă, cu perfec- 

:) Pandecte de la adr Gixeoras (a primi tot); Digesta de la digerere, care insemneză â mis- 
tui la un loc deosebitele fragmente din scriorile jubiscorisulţilor, .- , : EI
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iunea la care a ajuns cunoscinţa limbei latine, se pâte distinge un fragment seris în tim- 
pul lui Ennius de un fragment scris în limpul lui Justinian, de un altul scris în timpul 
lui Caracalla, de un altul scris la sfârșitul Republicei. ii 

Câte o-dată interpolarea e scurtă şi, fiind scurtă, nu atribuim multe vorbe comisa- 
rilor lu! Justinian, şi pâte că a fost mal bine făcută, în cât e greii să descoperim inter- 
polarea. Când insă interpolarea este de. duoă trei rânduri, se vede de cât colo deosehi- 
rea ce este între ceea ce aii scris comisarii lui Justinian și ceca ce a scris jurisconsul- 
tul. Acesta se pâte face şi pentru constituțiuni, mai cu s&mă pentru cele anterisre lui 
Constantin, căci latinesca pe atunci era mai corectă. Să nu credem că împărații scriaii 
constituțiile; în timpul lui Caracalla ele eraii scrise de Ulpian, Paul și Papinian. 

Dar și după Constantin încolo latinâsca nu e tot atât de stricată în'cât tot se pâte 
distinge. Când ajungem însă la Justinian, limba latină e cu desăvirşire stricată şi stilul 
lui Justinian se deosibesce de cât colo. . , . 

Cu chipul acesta putem să distingem în aceste compilatiuni, în Condica lui Jus- tinian şi în Pandecte, ce este original și ce este aluat de al lui Tribonian. Acâsta ec deo . mare importanţă, căci numai așa putem să studiăm în mod serios mersul instituțiunilor, 
» Ar fi făcut mal bine Justinian să insere fragmentele nealterate, și apoi Ia finele 

textului să arate inovaţiunea. , - ” 
Justinian însă: nu a voit să facă sciinţă, ci legislaţie. Şi de aceea el a dat pulere „de lege și Condicel și Pandectelor. 
Intre anii 528 și 533, când s'a promulgat Pandectele, Justinian, în intervalul acesta, a făcut mai multe constituţiuni, atât pentru cestiunile cari se presentaii Și cari trebuiaii să fie resolvate, cât și pentru resolvarea deosebitelor controverse. 
Aceste constituţiuni nu puteati să rămână pe dinafară. Ele de multe ori explicatii . o constituţie inserată în Condică. De aceea, Justinian a găsit de cuviinţă să ordone în anul 594 facerea unei a duca edițiuni a Condicei, în care să se insere și aceste consti- tuțiuni edictate între ani! 528 și 533. Comisiunea, care a făcut acâstă a duoa ediţie, a primit misiunea ca ceea ce va fi contrarii cu constituţiunile făcute în acest interval de către Justinian să se suprime. De aceea, în ediţiunea a duoa găsim multe constiluţiuni suprimate din cele cari figureză în ediţiunea ântâia. Din nenorocire nu posedim de cât edițiunea a duoa a Condicei lui Justinian, care portă numele de Codez repetitie pravlee- * tionis, De unde scim că în ediţiunea a duoa figureză constituţiunt cari nu figurâză în cea. Wânteiii, și vice-versa, dacă nu posedim edițiunea întâia? Iată cum scim acesta prin inducțiune. Intre.anit 528 și 534, când s'a fiicut edițiuneă a duoa a: Condicei lui Justi- - nian, el a numit o comisiune, compusă din duoi profesori: Theophil şi Dorothei, şi din 

Tribonian, questorul palatului, ca să elaboreze, dupi modelul Instituţiunilor lui Gaius, un tractat elementar de drept pentru şcolarit din anul ântâiă din Universitățile din Im- periii. Așa sfaii elaborat așa numitele Instituţiuni ale lui Justinian, cari în același timp în care aii fost destinate special pentru şcâlă ati căpătat și putere de lege. 
__ Aceste Instituţiunt ale lui Justinian aii fost promulgate în anul 533. Ediţiunea a duoa a Condicel a fost promulgată în anul 534. Care va să dică, Instituţiunile lui Justi- nian, când aii fost ediciate, nu era încă făcută a duoa edițiune a Condicei, 

In aceste Instituţiuni ale lui Justinian șăsim, în resumat, menţionându-se mai multe constituţiuni imperiale și Instituţiunile lui Justinian adesea adiuga : Vegi pentru detalii Condica mea, şi când ne ducem ca să vedem pentru detalii Condica lui Justi- nian la materia relativă, din a duoa etlițiune, nu găsim constituţia; deci conchidem că constituţiunea a figurat în edițiunea ânteia şi a fost suprimată în ediţiunea a duoa. După anul 534, adică după a duoa ediţiune a Condicei lut Justinian, a mal trăit Justinian încă 31 anj, căci el a murit în anul 565. In acest interval el a făcut mai multe constituțiuni. Acestea nu aii fost codificate, nu aii fost strinse într'un mănuchii. Ele sunt scrise în limba grecă şi pârtă numirea de constituţiunt noui, noui pe lângă cele vechi inserate în Condică. Pe grecesce ele s“aii numit Niat Zaraterg de la Zaraasw, care insemnăză a așega, a arangia, a întocmi. Prin îndulcire în loc de veă: s?a dis veapal, la di-
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minutiv, şi substantivul a dispărut și a rămas numai veapăl. Aceste constituțiuni aii fost traduse în latinesce, și veci 2utzaterg a devenit nova coustituliones, vexpai îvăsaterg, novrlize constitutiones, saii prin abreviare numai iovellz, Așa sa întâmplat că consti. 
luțiile cele noui ale lui Justinian portă numele de vexpai în limba prâcă, de novellze în limba latini. Ast-fel ne explicăm cum în colecțiunea făcută în timpul lui Matheită 
Basarab, la Tergovite, la începutul secolului al XVII-lea, care pârlă numele de_Pi- duliou sati Prescurtarea legci, în care sc gisesce multe disposițiuni de drept eclesiastie şi fârte multe de drept penal, și fârle puține de drept civil, găsim în marginea paginci, 
in fața fragmentului, câte o-dală expresiunile neareaua lui Leu înțeleptul, acesta va 
să dică novela lui Leon filosoful. Cu acest nume de ieavele sunt cunoscute aceste no- vele ale lui Justinian în f6ra nâstră. Nu numai Justinian are novele, dar și după fa- 
cerea condicei Theodosiane, care s?a promulgat, după cum am spus, în anul 438, şi până 
la mârtea lui Theodosiă II şi Valentinian III, acești împărați ai mai făcut alte consti- tuţiuni, Acestea pârtă și el numele de vepai îvăraterg în grecesce, de uovellze în lalinesce, 

In urină alţi împărați ai fiicut asemenea constituțiuni, cari nefiind inserate nică- eri, căci alte colecţiuni nu s'aii mai fâcut de cât sub Justinian, ele ati purtat numirea 
tot de Novele, ca și constituţiunile cele de pe urmă, neinscrate, ale lui 'Theodositi IL și 
Valentinian IL. . 

După Theodosiii II și Valentinian III, mai sunt împărați cari s'aii succedat: Marlian, 
“ Majorian, Sever, Anthemius, etc. Constituţiunile lor pârtă tot numirea de novelle, cu tâle 

ci acești din urmă împtrați nu aă făcut alte constituțiuni anteridre, ci tote constituţiunile 
lor pârtă numele de novelle, adică de constituțiuni mai noui de cât Condica Theodosiană. 

Ele, după cum am ariitat, ai fost editate de Ilzenel care a editat şi Condieu 'Lheo- 
dosiană. Există o ediţiune a lui Ilzenel, care coprinde la început Condica Gregoriană, pe urmă Condica Ilermogeniană, po urmă-Condica Theodosiană și la fine novelele lui Tico- 
dosiii ÎI, Valentinian III, Martian, Majorian, Sever și Anthemius, Jacă deosebitele lucrări- ale lui Justinian. 

Din tâte aceste compilaţiuni, ceea ce ne intereseză pe noi mai mult sunt Institar- [iunile sale. Aceste instituţiuni formâză textul studiului dreptului . roman pentru noi. Aceste instituţiuni, după modelul lui Gaius, care imparte in patru comentarii Instituţiu- " 
nile sale, sunt și ele împărțite în patru Cărţi : Cartea 1 corespunde întocmai comenta- 
riului I a lui Gaius," Cartea II asemenea, iar Cartea III și Cartea 1V nu corespund în- 
tocmai comentariului al II-lea şi al IV-lea; căci Cartea 1V a lui Justinian conține la inceput 
cinci titluri, din cari patru relativ la materia delictelor și unul relativ la materia quasi- 
delictelor, și numai cu titlul VI începe materia acţiunilor, pe când în Inslitutiunile lui 
Gaius materia delictelor și.quasi-delietelor termini Comentariul HI, iar Comentariul IV 
debută încă de la cel dintâi paragraf cu materia acţiunilor. a 

Nu numai Instituţiunile lui Gaius ati servit pentru elaborarea acestui manual, dar. 
și alle scrieri elementare ale jurisconsulților, cum, de'exemplu : Regulile lui Ulian, 
Sentinţele luă Puul, și chiar scrieri in ectenso a altor jurisconsulţi. Așa, multe fragmente 
din Instituţiunile lui Justinian sunt extrase dintr'o altă scriere a lui Gaius, intitulată Res 
quolidiante sive Auvea (lucruri dilnice sai lucruri de aur, cari adică ati valârea de a). 

Multe fragmente din acestă scriere găsim inserate și în Pandecte. 
Nemuritorul Pellat, cel mai mai mare romanist care a scris în limba franceză 

după mine, cel puţin egal, dacă nu superior lui Savizny, pe care nu 7] întrece dintre 
interpreții dreptului roman de cât de abia Cujas, a fiicut un serviciii imens nu numai 
inrisconsulţilor, dar și școlarilor, căutând în deosebitele scrieri cu cari S'aii servit co- 
misarii lui Justinian, și făcând să se tipărescă pe pagina din drepta înstituţiunile lui 
Justinian, iar: pe pagina din stânga fraamentele originale” corespundătâre. din scrierile 
jurisconsulţilor de unde aiă fost extrase paragrafele lui Justinian. Pellat a ficut un ma- 
nual compus din textele cele mai importante cari pot servi pentru studiul dreptului roman. 

La inceputul manualului Pellat a făcut să se tipărescă Instituţiunile lui Justinian, 
In față fragmente corespunqătâre cari aii servit de origină. ” |
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“Acest Manuale juris synoplicum este fort» folositor.. El s'a numit așa pentru 
că pune în vedere deoselitele texte cu originalele lor. Pellat a tipărit apoi în Manualul 
s&u duo novele mai importante ale lui Justinian, relative la sistemul sucensoral: ab în- 
testat, adicii la moștenirile fără testament, cari duoă novele sunt orisina sistemului mo- 
dern in materie de succesiuni, în Condica Napoleon, în Condica Alexandru loan | și în 
multe alte Condici ale populilor civilisați moderni. 

Vedem dar că nici aci nu ai merit modernii. Cici Juslinian le-a dumicat sistemul 
Succesoral ab intestat. In privinţa acesta Justinian merită multe laude; acest sistem e 
admirabil organizat de cl. i | 

După aceea Pellat a inserat câte-va fragmente ce ne-aii mai rămas din legile ce- 
lor XII Table ; căci găsim în alţi interpreţi fragmente mult mai numerâse, dar nu stint 
cerle. Acelea câte le inseră el sunt certe. i 

Pe urmii a inserat Reyulile lui Ulpian, un fel de tractat elementar de felul Iusti- 
tuţiunilor lui Gaius, dar mult mat scurt. Pe acestea le-am tradus eit în YFraamentele 

niele juridice, și parte dintr'ensele le-am comentat. După acestea a inserat Pellat Sen- 
tințele lui Paul, manual de principii de drept adresate fiului săi, împărţit în cîncă cărți. 
Dupi acâsta a inserat câte-va fragmente din vre-o câți-va jurisconsulți vechi, relative la 
dreptul fiscului, din cari cele mai multe sunt îmnprumutate de la Paul și Ulpian. După a- 
cesta, o scriere a unui jurisconsult, al cărui nume nu se scie și care "și-a dat ostenela să 
facă o mică comparaţie între legile mosaice și legile romane. Acest fragment portii nurmele 
de: Colaţiune între legile mosaice şi legile romane. După acesta a inserat în limba prâcă 
o mică discuţiune relativă la manumisiuni, la materia liberării din servitute. Se vede că cel 
ce a seriso era grec. E tradusi de interpreţi în limba latină. In acestă discuțiune şăsim 
multe fragmente relative la manumisiuni. La fine de tot figur&ză în manualul lui Pellat 
mai multe fragmente cari saii descoperit în Vatican la 1893, framente de mai mulţi ju- 
risconsulţi și mai multe constituţiuni imperiale, cari prlă numele de Fragmente vatica ne. 

După regulele lui Ulpian, mai figurâză în Manual câte-va fragmente intitulate le- 
cinia vindobonensia, găsite în Viena pe o copertă de pergament care slujea unci viete 
a lui Isus Christos, fiivuti de un monach. Acest exemplar avea o coperlă pe care 6meni 

ai artei ati descifrat mai multe fragmente, extrase tote din Instituţiunile lui Ulpian, 
cari nu figureză nici în Regulile sale, nici în Pandecte, fraymente fârte interesante, iai 
cu semi cele de pe urmă cari tratâză despre interdictele duble, relativ la cari "Și-a 
bătut capul interpreții, fiiră să descopere de ce e vorba, până ce nu s'aii descoperit la- 
cinia vindobonensia,. a 

Ca să terminăm istoria. externă a dreptului roman, ne-a mai rămas să tratăm des- 
pre sorta dreptului roman în Occident și în Orient: în Occident, după căderea Impe- 
riului roman de Occident sub Ostrogoţi, iar în Orient după mârtea lui Justinian. 

Sârta dreptului roman 

Să ne ocupăm mai ântâiă de sorta dreptului roman în Slatele cari aă compus : 
Imperiul de Occident, După căderea Imperiului de Occident, sub Romulus Aunustulus, 
in anul 476 de Ja Christos, staii format mai multe State barbare: în Italia se.forină 
regatul Ostrozoţilor, Cel d'ântsiii rege al Ostrogoţilor fu Odoacru. Dar tocmai Theo- 
doric cuceri toli Italia la anul 493. EL promulgă o colecțiune de legi, numilă Edietum 
Theodorici, compus numai de disposiţiuni de drept roman. Textele de drept roman, în- 
trebuințate de redactorii acestui edict, sunt complect desfigurate, După unii, acest edict 
a fost promulgat în anul 500. După alţii, posterior anului 506, adică promulgărei Bre- 
viarului lui Alaric, pe care cred el că "l-ai avut în ve tere redactorii Edictului lui Theo- 
doric. Ceca-ce este cert este insă că acest edict a servit de drept privat comun şi pentru 
supușii romani și pentru supușii germani ai lui Theodoric, contrariii sistemului general 
al personalităţei legilor, aplicat în tâte cele-alte State barbare. Causa, după mine, este 
că dintre tâte popsrele germane 'cel mai asimilabil. civilisaţiei romane erai Gotii, şi 

*
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dintre toți Goţii cei mai asiinilabili erati Goţii de răsărit sai Ostronoţii, “aşa numiţi în epositiune cu Goţii de apus, cari aii'cucerit țările de la apusul Italiei, saii Visigotit. Sa- vigny crede că lacunele acestul edict forte restrins erai împlinite pentru supușii ger- mani de consuctudinele germane, pentru supușii romani de dreptul. roman în vigore în alia înainte de promulgarea acestui edict. : „i 
Acest edict a rămas în vizâre până când impăratul Justinian, prin Narses și Be- lisariii, a cucerit Italia. Atunci el a încetat de a mai avea vig6re de lege și a început să se aplice în acestă parte a Imperiului roman, adică în Italia, Condica, Pandectele, In- stituţiunile și Novelele lui Justinian. Dar domnia romană în Italia nu ţinu mult. Trei ani după mârtea lui Justinian un alt popul, de origină germană, Lonșobarţii, aii făcut . invasiune în Italia, aă fondat Statul Longobarţilor, care s'a întins în cea ma! mare parte a Italiei, iar nu numa! în ceca ce se numesce astăg! Lombardia, care pârtă acest nume de la Longobardi sai Lombardi. In adevir, Grecil nu âii conservat în Italia de cât Ravena Şi Exarchatul, Pentapolea, Roma şi ducatul stii..Cu tâte acestea, dreptul roman a rămas în vizâre în tâtă Italia; el nu a încetat în secolul VI, pentru ca să reinvieze în secolul al NI-lea saii al XII-lea, după cum s'a credut mult timp și din care credinţă a scos pe lu- mea învățată marele Savigny în celebra sa scriere intitulată : Istoria dreptului - ro- man în evul medii, | - e 
Cea-altă parte de Goţi, Goţii de apus sai Visigoţii, aii trecut munţii Alpi şi ati 

ocupat partea meridională a Galici și t6tă Ispania și aii format regatul cel mare al Vi- 
sigoților, cel mal mare dintre regatele germane, „o 

Goţii erati un popor eminamente asimilabil civilisaţiei romane. Teodoric guverna 
& la Romaine, De aceca nici o seminţie germană nu s'a contopit cu seminţiile romanisate din Imperiul de Occident, ca seminţiile acestea a Goţilor de Est și Vest, In adevăr, Goţii de Est ne-ai dat Italia actuală, Goţii de Vest ne:aii dat Galia meridională și spania 
actuală. Dacă analisăm limbele şi instituțiunile acestor tări, aflăm o fracțiune alicotă minimă de aluat german pe lângă aluatul roman. Acâsta și dovedesce anume că Ro- 
„manii aveai puterea de a asimila mat mult. de cât ori-ce alte seminţii. Acâstu este ne- contestat chiar de Germani. Dar acesta mat dovedesce aptitudinea de u se romanisa a Goţilor, le plăceaă Romanii, și era natural să le placă lor, pentru că erai cet mat culli- 
vaţi dintre Germani. EI erai aceia cari pentru prima 6ră ai făcut cunoscință cu Ro- 
manii. Invasiunile lor sunt cele mat vechi, prin urmare ai cunoscut pe Romani de mult. 
Parte dintre dânșii făcuseră cunoscință cu Romanii, intraseră în contact cu dânşii de * 
mult timp, pe atunci pe când Romanii nu erai în stare complectă de decadenţă.: Aîi făcut cunoscință cu acest popul cultivat și Sai asimilat cu dânsul, ast-fel în cât ele- mentul român a contribuit mal mult Ja formarea populilor moderni de cât elementul 
german, nu numal sub punctul de vedere a! sânșelui, ci Și al limbei, al moravurilor şi 
instituţiunilor. Şi sub punctul de vedere al sângelui, în adevăr să nu credem că semin- țiile acestea ai fost numerâse, pentru că clima Italiei și clima Francie! meridionale nu se prea potrivea cu gusturile, cu temperamentul Germanilor, cărora le plăcea o climă mai rece, De aceea, partea cea mai însemnată a Germanilor a rămas în Germania; și aceia car! ati trecut în Imperiul de Occident cei mat mulţi aă ocupat părțile septentrio- nale, cum sunt Saxonii și Danii, cari ati trecut în Danemarca și în Anglia, cum 'sunt Francii, cari ai ocupat partea septentrională a Franciel şi Belgia. Toti cer-alți în mal mic număr ai mers de aii cucerit provinciile mal meridionale, mat bătute de săre, ale Imperiului roman de Occident. 

Visigoţii, după cum am dis, Sati intins în partea meridională a Galie! și în tâLă peninsula Iberică, şi aii format marele regal al Visigoților. Visinoţii a făcut şi el com- 
pilatiuni. Avem ânttii o compilaţiune pentru supușii germazi, care nu ne intereseză pe noi, dar care interesâză dreptul consuctudinăl francer și ispaniol, și o compilațiune 
pentru supușii romani. În adevăr, Visioţit -aii lăsat. pe Germani numai cu legislaţia 
germană și pe Romani numa! cu legislaţia romană. Visigoții at admis sistemul care se 
numesce al personalităţei legilor, adică după naționalitate să aibă fie-care popul drep:
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.versitate, în Ferrara. In Italia mai putein cila, intre altele, Universitatea din Neapoli, 
fondată tot în secolul XIII. In Franţa, cele d'ântâiă Universităţi sunt cele din Paris și 
din Montpellier, despre cari vedem făcendu-se menţiune încă din anul 1180; Universi- 
tatea din: Tulusa, fondală în anul 1283; Universitatea din Bourges, fondată în anul 
1404. In tote aceste Universităţi dreptul, la început, a fost protesat sub forma Glosselor:. 
Tocmai în secolul al XVI-lea un. celebru interpret al dreptului roman, cu numele de 
Alciut, al cărui nume latinisat e Alciatus, a abandonat sistemul. acesta, pe care înce. 
puse să "l abandone și un predecesor al săi cu nuinele de Buro, și a început explica- 
țiunea dreptului roman într'un mod sistematic și până la un 6re-care punct istoric, 
inaugurând o nouă șcâlă. Nu că ședla cea veche nu a lost celebră Și nu a făcut multe 
servicii sciinței. In adevăr, o mare parte din interpretările date de ulossatori sunt forte 
exaele, alară numai când ele se întemeiază pe istorie, pe care nu o cunosceaii glossatorii. 
De altmintrelea sunt forte exacte. Și acestă șeâlă a glossatorilor a pregătit șcâla istorică 
și sistematică și dogmatică a lui Alciatus, pe care ati imortalisat'o marele Cujas și ma- 
rele Doneau. Cujas este cel mat. mare interpret al dreptului roman, cel mai mare s*riitor 
şi protesor sub forma dogmatică și istorică. EI a trăit în secolul XVI, a profesat dreptul 
la Cahors inai ântâiii (el era Tulusan de origină) după acesta în Bourges, după acesta 

- la Paris și în urmă iar în Bourges, Scrierile sale sunt imens de numer6se și de celebre, 
E, de mirare cum un om a putut să scrie atât de mult și atât de bine. Scrierile sale 
compun. gece volume in quarto, conţinând fie-care circa o mie de folii. O mare parte 
din dreptul roman e interpretat de dânsul, până și constituțiuni de ale Papilor, numite 

„decretale, și ele sunt analisate de dânsul, până și o'parte din regimul feudal e analisat 
în tractatul săii celebru de feudis. EL a adoptat religiunea protestantă propoveduilă în 
Franţa de Calvin. Tot religiunea protestantă a îmbrățișat?o și emulul lui Cujas, mai mic 
în capacitate de cât el, interior mai cu sâmă în claritate, dar fârte savant, unul din in- 
Lerpreţii cei mai mari ai dreptului roman, Hugues Doneau, sai cu: nume latinisat lugo 
Donellus. Acesta era mult mai sever sectator al Reformei, atât de important, în cât 
Carol al IX-lea a trămis după dânsul ca să?! omâre în Bourges, și de abia a scăpat ajutat 
de şcolari de al lui de origină germană, în Geneva, de unde s'a dus în Heidelberg, și el e cel Wânteii mai mare profesor în acestă” Universitate, pe care ati immortalisat?o în secolul 
acesta /aharice și Wangerov. Iacă aci un exemplu şi o consecinţă desastrussă a prostiei 
capilor de Stat, cari, prin opresiuni și prin măsuri stupide, ca aceea a revocărei edictului. 
de Ia Nantes, ai silit 6meni învăţaţi in tâte ramurile să părăsescă fâra lor și să facă feri- 
cirea altor [ări. Dacă Franţa ar [i posedat pe Gmenii celebrii în tote materiile, până şi în 
industrie și comerciii, cari aă fost siliţi, ca să scape de persecuţiunile religiâse, să fugii 
unii în Germania, alţii în Suedia, alţii în Rusia, ar fi fost cu un secol mai inaintati de căt este astădi, și cel-alţi populi cel puţin cu o jumătate de secol mai îndărăt, 

Din acestă Franţă se trag Doncau, Savigny, Thiebaut, marii jurisconsulţi germani, cu cari se glorifică Germania, și cari sunt de origină franceză. Acestă Șeolă istorică "și-a dat râdele sale, și astădi în tote Universitățile din lume se învaţă și se scrie dreptul 4 la Cujas și d la Doneau. Glorie F ranţei, căci ea a fost creatricea acestui sistem savant, pe care "l-ati desvoltat în mod atât de admirabil generațiile din timpurile moderne. 
lată destinele dreptului roman în Franţa. In Ispania a avut aceleași destine, dar mai puţin importante, pentru că Ispania a avut nenorocirea să aibă invasiuni mari, cari 

ati împedicat'o, până la un Gre-care punct, să progreseze. | 
Cum, de exemplu, a fost invasiunea Arabilor. Dar nu e mai puţin adevărat că și legile spaniole, numile Los Pueros, atară de o porţiune mică, care se compune din con- suetudini vechi, parte Iberice și parte Germunice, în-mare parte sunt alcătuite din aluat roman, IN . : - 
In secolul al XVI-lea în Franţa a început. dreptul roman să se amestece cu drep- 

tul german: . . „ | | a 
In partea septentrională a Franţei, în sus de rîul Luire, în consuetudinile. cară 

sati redigiat și cari sunt resumate într”o scriere importantă intitulată: » Le Grand Cou- -



41 

  

tumier de Francez, în imensă mare parte domnesce elementul gernăan și în mică parle 
dreptul roman. ar în miada-gi a Franţei, adică în provinciile din josul riul Loire, dreptul 
roman este elementul preponderant în instituţiunile privatealelocuitorilor acestor provincii, 

Fie-care din provinciile Franţei de la Nord își avea. dreptul săi. consuetudinal 
special, în care se găsea și principii generale cari eraii comune tutulor provinciilor şi 
cari ati fost strinse în ceea ce se numesce Le Grand Coutumier de France. Afară de 
aceste principii generale, fie-care provincie își avea consuetudinile speciale ; ast-fel erati: 
la Coutume de Normandie, la Coutume de Plle de Yrance, la Coutume du Poilou, 
la Coutume de Suintonges, la Coutume du Hainaut, ete. Tote provinciile din miagă- 
di de riul Loire se impărțeaii în cinci legislaţiuni speciale, pentru că aceste provincii 
de iniagă-di ţineai de cinci Curți de Apel, aşa numite parlamente, Unele țineaiă de par- 
lamentul din Bordeaux, altele ţineati de parlamentul din Tuluza, altele de parlamentul 
din Aix, altele de parlamentul din Pau și altele de parlamentul din Grenobla. .. 

Aluatul comun și cel mai important al legislaţiunei acestor cinci parlamente era 
eminamente roman. Dreptul trancez din aceste cinci parlamente, împreună cu dreptul 
francez din Grand Coutaumier de France a provinciilor de la Nord de riul Loire, și chiar 
câte-va particularități din dreptul consuetudinal special al deosebitelor provincii din 
Franţa, -aii slujit ca elemente legiuitorilor, cari de la 1803 până la 1804 a elaborat Con- 
dica Napoleon. Glorie însă dreptului roman, căci și în acâslă compilaţiune a triumfat. 
Mai puţin de cât în jurisprudenţa celor cinci parlamente de miadă-di, există în Condica 
Napoleon drept roman, dar ceva mal mult de cât în Le Grand Coutumier de France, 
Acestă compilațiune este compusă din mai multe legt: cea Winttiii promulgată la 3 Marlie 
18303 și cea din urmă promulgată la 15 Martie 1804: | 

Cât pentru Italia, ea a rămas cu consuetudinele locale, amestecate în imensă mare 
parte cu drept roman, şi legislaţiunea ci nu a fost unificată de cât mult timp după Can- . 
dica Napoleon, de abia în cei după urmi ani ai secolului al XIX-lea. Asti avem o con- 
dică italiană unică pentru într&ga Italie. 

Ispania încă nu a ajuns să posede o condică unică*de drept privat, 
Si trecem acum repede în vedere și destinele dreptului roman în Orient. 
In Orient, măcar că Justinian ordonaşe ca să nu îndrisnescă nimeni si facă. nici 

note, nici parafrasări, nici prescurtiri la nici una din compilaţiunile sale, a fost atât de 
puțin ascultat, în cât chiar Theophil a făcut parafrasa Instiluţiunilor, și mulţi din cei-alţi 
comisari aii făcut și ei parafrusele celor-alte compilațiuni. Așa Stephan a făcut para- 
frasa detaliată (els mhâros) a Pandectelor, 'Thallalei a Condicei, iar Athanasiii și 
'Pheodosiii făcură fie-care câte.o prescurtare (Eziroui, 05vrouo$) a Novelelor. Parafrasa 
lui Theophil. mai cu sâmă.este forte importantă. Dacă nu am poseda în original Institu- 
țiunile lui Gaius, Theophil ar fi fost aprâpe unica sorginte în care am li putut studia 
istoria dreptului roman. După mârtea lui Justinian, în Imperiul de Orient, s'aă ficut 
mai multe compilaţiuni succesive. Textele din aceste compilaţiuni aii slujit de basi la 
alte parafrasări. Aceste parafrasări pârtă numirea de scolii de la 070% (școli), adică 
tălmăciri ca pentru șcdlă, dar era bune Și pentru judecători. Pa 

Imp&raţii posteriori lui Justinian ati făcut și ei constituţiuni prin cari aii modificat 
parle din legislaţia în vigâre în timpul lui Justinian. Ast-fel în cât, pe di ce. merge, 
dreptul Justinian începe, incetul cu încetul, să se modifice, în cât era necesitate de noui 
compilaţiuni, atât pentru inserarea nouilor constituțiuni, cât și mai cu semă pentru 
punerea în curent a legislaţiunei cu practica dilei. Cea d'ântâiă compilaţiune e fiicută 
de împăratul Leon Isauricul, originar din Isauria, provincia din Asia-Mică dintre Pisidia 
şi Cilicia. EL, prin anume comisari, făcu să se. redacteze un Compendium (resumat), 
conținând regulile de drept în vigăre în timpul săii. Acest compendiii pârtă numele de 
2xdoyh Tâv vâuwv 8v awvrepu geveptvn (alegere de legi fiicută în prescurtare). Leon Isau- 
ricul a domnit între anii 717 și 744 de la Isus Christos. Acest compendiii - însă, după 
mortea ni Leon, nu prea fu aplicat în practică, din causa modului arbilear cu care pro- 
cedase acest împărat întru alegerea, prescurtarea textelor și parafrasarea lor, .
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După Leon, împăratul Vasile Macedoucanul făcu.să se compună un manual de legi 
pentru care se servi cu legislaţiunea justinianeă, cu "Exăoyă a lui Leon și cu constitu- 
țiunile edictate de el însuși. Acest manual, promulgat în anul 878, pârtă numirea de 
Igeperpos vous (lege la îndemână sati Mavual de legi). 

Pe la finele domniei sale, Vasile Macedoneanul făcu să se revisuiască acest Manual, 
kdiţiunea revisuită portă numirea de "Ezavasţorţiy 100 vâuzy. Acestă ediţiune s'a perdut. 

” | Compilaţiunea î însă cea mai importantă, după cea justinianei, e făcută între anii 
336 și 911 după ordinul lui Leon filosoful, fiul lui Vasile Macedoneanul, în care compi- - 
laţiune Sa contopit la un loc: textele jurisconsulilor din Pandectele lui Justinian, COn- | 
stituţiunile imperiale din Condica lui Justinian, Novelele acestui imperai, Instituţiunile 
sale și pe d'asupra Manualul lui Vasile Macedoneanul, și constituţiunile edictate de Leon 
până la promulgarea compilaţiunei sale. Compilaţiunea lui Leon pârtă numele de Bact- 
)406 vâuos sai Bacthyă voufpara saii prin prescurtare numai Baatiuxă, Vasilicalele, cum 
(licem nol Românii, les Basiliques, cum dic Francezii, ceea ce însemnâză Legiuirile 
impărătesci. Ac&stă compilațiune este împărțită în șese-deci de Cărţi (Bi6ăia), fie-care 
Carte în-mai multe titluri (zizia), fie-care titlu în mai multe capitole (xeșadala) şi fie- 
care capitol în mai multe paragrafe (Ytuara). In cât asupra fie-căreia materii se indică 
regulile din Instituţiunile lui Justiniun, din Pandectele, Condica și Novelele sale, în 
acord cu legislaţia din timpul lui Leon. Acestă compilațiune este "după unii historici a 

"căror părere o adopt ş şi eii o prelucrare a operei tatălui lui Leon. Vasilicalele nu ne-au 
parvenit în întregul “lor. 

“Aceste Vasilicale ai domnit în tot Imperiul de Orient nu numai până la căderea 
Coustantinopolei, dar chiar astădi în Grecia liberă aii putere de lege. Asemenea chiar 
astădi populii creștini din Albania, din Macedonia, din părţile Epirului, cari nu aă fost 
anexaţi Greciei, sunt guvernaţi de Vasilicale și de Manualul lui Armenopolu. Chiar 
partea meridională a Rusiei și a Basarabiei rusescă tâtă e guvernată de prescurtarea de 
legi a lui Constantin Armenopolu. Vedeţi ce influenţi imposantă a avut acestă compi- 
laţiune. La mijlocul secolului al XIV-lea, în anul 1345, un jurisconsult, numit Constantin 
Armenopolu, a resumat legislaţia bizantină, ast-fel după cum era coprinsă în Manualul 
lui Vasile Macedoneanul, în Vasilicale și în constituţiunile imperiale, cari ai modilicat 
legişlaţiunea între anii 911 —4345. Acest jurisconsult a ficut un manual de legi numit 
Ilpăxerpov vhwvy. Aprâpe sub acestă formă a domnii dreptul roman până la Condica Ca- 
ragea în fâra românescă și până la Condica Calimachi în Moldova. Chiar după Condi- 
cele Calimachi și Caragea, cari coprindeaii multe lacune, lacunele trebuia implinite prin 
acestă Prescurtare de legi a lui Constantin Armenopolu. 

„. Inainte de timpurile moderne, compilaţiunile cele mai vechi pe cari le avem pen- 
tru ţările nâstre sunt: In Moldova compilaţiunea numită a lui Vasile Lupu, edictată în 
secolul al XVII-lea, mai în același timp în care în țera românescă Matheiii Basarab, cu 
ajutorul marelui Mitropolit Stefan, a edictat în Tergovişte ceea ce se numesce: Pidulion 
sati Prescurtarea legei, despre care am mai vorbit, care coprinde fârte puţine disposiţiuni 
de drept civi!, multe disposiţiuni de drept penal și mult mai multe de drept canonic. Şi 
Condica lui Matheiii Basarab și Condica lui Vasile Lupu sunt incomplecte, mai cu s&mă 
sub punctul de vedere al dreptului civil. In Moldova, la începutul acestui secol, Vodă 
Calimachi a făcut să se traducă Condica austriacii cu mici modificări şi pe care a pro- 
mulgato sub numele de Codicele Calimachi, condică mai complectă de cât Condica 
Caragea, dar care este scrisă într”o limbă puţin inteligibilă, grea, întrun gerg juridic, 
care nu e nică limba populară a Moldovei, nici limba ei sciinţifică, cu nisce întorsături 
de frase cari te face să sughiţi. Din contră, Condica Caragea, de și forte incomplectă, 
de şi are câte-va definiţiuni puerile, dar e scrisă într'o limbă și într un stil românesc. 

Cei de dincolo de Milcov se fălesc cu Condica Calimachi, dar ei prefer ca să am o 
condică ca u lui Caragea, de cât o condică atât de obscură și încurcată ca Condica 
Calimachi, cu (6tă pretenţia ei de savanlism. 

In ţera românescă, Principele Îpsilante, în prima $a doranie, în anul 1780, a
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- făcut să se edicteze o condică de legi, care iarăși e incomplecti, ceva însă mai complectă de cât a lui Vasile Lupu și a lut Matheiă Basarab. Ea p5rtă numele de Pravilnicâscu Condică. În urma acestei condici, în anul 1817, Nestor şi cu Cbhristopolu ati elaborat, după ordinul lui Caragea, o condici forte scurtă, forte clară, care însă coprinde câte-va definițiuni puţin inexacte. Ea pârtă numele de Legiuirea Caragea. Acestă condică, de Și imperfectă, a ficut mult serviciti. Interpretarea ei cât timp a fost în vigâre, și chiar ustăidi în procese, se judecă după legislaţia Caragea, se face cu ajutorul legislaţiei romane. In fine, în 1864, Nemuritorul Alexandru loan La făcut să se elaboreze în Consiliul s&iă de Stat, compus dia 6menii cei mai mari, cum aii fost Bosianu și Vasile Boerescu, o condică de legi private care s'a numit Codicele civil. Nu i s'a dat cel pulin numirea de Codicele Alexandru 1 Cuza. Rămâne ca posteritatea recunoscătâre să "i dea acest nume, pentru că mare merit a avut acest Domn care într'o scurtă domnie a legiferat mai în tâte materiile. Acâstă condică, care a intrat în vigâre la 1 Decembre 1865 pentru România întregă, e împrumutată în imensă mare parte din Condica Napoleon. Puţine părți sunt schimbate, precum materia ipotecelor, care e împrumutată din legisla- țiunea belgiană : In locul ipoiecelor tacite, oculte, legale și generale, sati introdus ipo- tecile speciale și publice, Materia copiilor naturali și drepturile pe cari le aii copii natu- vali faţă cu tatăl lor, când sunt recunoscuţi, a dispărut din Condica Napoleon, nu a trecut în Condica civilă românescii. Copiii naturali însă, faţă de mumii, aii aceleași drep- luri ca și copiii legitimi, conform dreptului roman. Pe când, din contra, în Condica Napo- leon ati faţă cu muma aceleași drepturi ca și faţă cu tatăl, adică drepturi mai mici de cât copiii legitimi. Dreptul femeii faţă cu bărbatul, când mâre, mai cu semă fării copii și ' nu lasă de cât succesori în linie colaterală, este împrumutat din legislația romană, iar nu din Condica Napoleon. Onsre inteligenței redactorilor Condicei române, special în acestă privinţă. 
. 

Acâstă parte o datorim nemuritorului Constantin Bosianu ;el a introdus la noi: acestă parte echitabilă din legislaţia romană, În ceea ce privesce drepturile femeei, ' Ondre acestui mare om, care a introdus acestă disposițiune, care a fost adoptată de Francezi de abia acum câţi-va ani, modificând în privința acâsta Condica Napoleon mal in sensul disposițiunilor dim Condica civilă română, Căte-va mici modificări mai sunt în materia prescripțiunei. Iacă modificările cele mai importante cari se găsesc în Condica civilă nouă şi cari sunt inovaţiuni câte o-dată luate din dreptul roman. 

n prc.—



DESPRE SERVI, MANUNLISIUNI, LIBERTINI ȘI INCENUI 

Noţiuni generale. 

Gaius, C. 1, $ 8: „Tot dreptul cu care ne servim, se referă sati la pers6ne sai la 
lucruri, sai la acţiuni, însă mai ântâii să ne ocupăm de persânee, 

Institutele lui Justinian, $ 1 din titlu nostru: »Tot dreptul de care ne servim se 
„reporlă sai la persâne, sai la lucruri, saii la acţiuni. Și mat ântâiii să vorbim de per- . 
sone: căci e puţin lucru a cunsce dreptul, dacă nu vom sci ce sunt persânele, pentru 
interesul cărora €l este întocmit. 

Hermogenian, Cartea Ia Prescuvlărei dreptului (|. 9 D., De statu hominum , 
1, 5): „De 6re-ce tot dreptul este întocmit pentru 6meni, să vorbim mai ânteii “despre, 
starea persânelor și după acesta de cele-alte părți ale dreptului, urmând ordinea edic= 
tului perpetuii, și aplicând la acâsta titlurile din edict cele mai apropiate și mai legate 
de fie-care materieu, 

Dreptul privat al Romanilor, adică dreptul roman relativ la raporturile juridice 
între particulari, coprinde trei mari obiecte. EI are de obiect a se ocupa de persâne, de 
lucruri și de acţiuni. 

Dreptul se ocupă de persone, când tratâză despre acele drepturi inerente Ja per- 
sona unul individ, și care nu constitue pentru el o avuţie, care nu ating bunurile ' sale, 
patrimoniul săii. Aceste drepturi sunt relative la condițiunea sa în societate, în cetate şi 
în familie. în societate, de exemplu, la condiţiunea sa de om liber saiă de serv; în cetate 
sai în Statul roman, de exemplu, la condiţiunea sa de celățen roman sai de peregrin ; în familie, de exemplu, la condiţiunea sa de sui Juris, saii de alieni juris, de agnat al 
membriler civili at acestei familii, sati de simplu cognat al lor, ete. Dacă individul este liber, el se bucură de tâte drepturile alipite de libertate. Dacă e serv, nu are nici un 
drept, ci altul care e stăpânul săii are asupră-i tote drepturile. Dacă e cetăţân. roman, 
se bucură de tote drepturile politice, jus suffragii și jus honorunm, și de tote dreptu- 
rile private eminamente romane: jus connubii şi jus conumercii. Dacă este agnat, are tote drepturile alipite de rudenia civilă ; dacă este simplu cognat, n'are de cât dreplurile 
alipite de rudenia de sânge, | 

Și chiar vorba persona însemneză, sub punctul de vedere etimologic, rolul ce jScă un individ în una din cele trei asociaţiuni: omenirea, națiunea, familia; derivă de la per sonare, și indică, propriii gis, masca pe care o purta actorul la Romani, ca și la Greci, şi prin orificiul căreea el își suna, adică își recita rolul săă. 
Dreptul se ocupă de lucruri când se ocupă de acele drepturi cari constituese 

averea, patrimoniul unei persâne, prin care o persână e mai bogată sai mai săracă, Și 
care sunt dreptul de proprietate și desmembrările sale, dreptul de posesiune, și dreptu- 
rile de creanţă (la cari se opun în sens invers obligaţiunile). - 

Dreptul se ocupă de acţiuni când tratâză de sancţiunile drepturilor fie -personale, 
fie patrimoniale; când se ocupă de mijlâcele ce dreptul acordi titularului drepturilor, fie
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personale, fie patrimoniale, spre a face să i se respecleze exereiliul în mod cficace al 
acestor drepturi, și fără de cari acele drepturi ar fi ilusorii în practică. 

Acum, este evident că intre aceste trei materil : persânele, lucrurile și acțiunile sunt legaturi, căci lucrurile sati drepLurile patrimoniale sunt create pentru persâne ca şi drepturile nepatrimoniale, adică pur personale, căci apoi acele drepturi, fie patrimo- niale, fie personale, nu se inteleg, în prăclica dreptului, fâră acțiunile aferente la dân- sele, și iar nu se înțelege acţiunea fără un drept pe care să'] garanteze. Dar când dicem că partea ântâiii se ocupă de persâne, cea d'a duoa de lucruri, cea d'a treia de acţiuni, înțelegem că în partea ântâia studiul dreptului este relativ la acele drepturi mai inerente la condițiunca personală a indivigilor de cât la averea lor; că în partea a duoa studiul dreptului se referă principalmente Ja desvoltarea drepturilor ce conslituese avuţia unui individ fără a se ocupa de individ, dacă el este de acea condiţiune juridică 
care si”i permită a avea tote, sati parle, saiă să nwi permilă a avea nici unul din drep- 
turile patrimoniale ; că în partea a treia dreptul se ocupă mai cu semă de acea parte, relativă la drepturile fie personale, fie patrimoniale, cari (ind la garantarea lor, fără a ivata despre modurile de acquisiţiune sati de stingere a acelor drepturi, despre întin- 
derea efectelor lor, ș. c: 1., care constitue obiectul studiului părtei a duoa a dreptului. 

Hermogenian și Gaius și după dânşii Justinian se ocupă mai ântâiii despre per- sone, urmând întru acâsta ordinea edictului perpeltuii al lui Salviii Julian. 
Deosebitele roluri de cari am vorbit nu pot fi jucate de cât de persânele fisice saă vieţuitore. Cu t6te acestea, avem și persâne morale, cari n'aii existenţă fisică, adică in natură, ci numai în inteligența nOsiră, pe cari le concepem cu mintea - nâstră, dar cari nu trăese și cari sunt de crcaţiune legală. Ast-lel sunt municipiile, dre-cari 

temple de divinităţi păgâne, și în timpul lul Justinian bisericele. Aceste din urmă per- sone pot avea drepturi, dar nu personale, ci numai patrimoniale, adică relative la bunuri, 
Pers6nele fisice nu comptăzi de cât când ati formă umană (monștrii nu aii pică un drept), și numai din momentul nascerei. — Prin excepțiune, în ceea ce privesce li- beralităţile tăcute prin testamente saiă codicile, a finit prin a predomina ideea că copilul, în unele casuri, conceput numai, cu condiţiune dea se nasce viii, are aceleași drepturi ca 

şi cel deja născut. De unde introducerea regulei, aplicabilă și în timpii moderni și încă 
cu mai mare extensiune: Infans conceptus pro nato habelur, quolies de cjus com- modis agitur, | . 

„$ 9 din Gaius și aliniatul 2 din principiul titlului nostru: „Principala divisiune relativă la drepturile persânelor este aceea care divide pe 6meni în liberi și servi«, 
Acâstă diviziune îmbrățișeză genul uman întreg din timpul Romanilor. In adevăr, la tte naţiunile, ca și la Romani, erati și 6meni liberi și 6meni servi. Şi de aceea, mal Ia vale, vom vedea pe jurisconsulţi și pe Justinian dicând că instituţiunea serviLuţei este de drept a ginţilor, adică comună atât Romanilor cât și celor-alte naţiuni contimporane cu Itomanii. . 
Florentin, Cartea IX a Instituţiunilor sale (1. 4 princ. D.., De statu hominum 1,5) și Justinian, $ 1 al titlului nostru 3 al Cărței |: „Libertatea este facultatea naturală de a face cine-va ce vrea, fără numai că pâte fi împedicat întru acesta de o violență de de fapt sait de o prescripțiune a dreptuluie, 
Libertatea este condiţiunea naturală a omului, aceea pe care toți 6menii trebue s'o aibă după dreptul, după raţiunea naturală, și contra căreia numai întocmirile ome- nesci aii rânduit starea de servitute, După raţiunea naturală, toţi 6menii sunt liberi, adică ati dreptul de a'și exercita cum vor voi facultăţile cu cari ?i-ati dotat natura, Acesta o recunosc toţi jurisconsulţii Tomani, Ulpian, de exemplu, în legea 4 De justitia 

ot jure (I, 1) și în legea 32 De vegulis juris, și d'impreună cu dânșii J ustinian, chiar în definiţiunea ce dă despre servitute în $ 2 al tillului nostru din Instituţiuni. Cum dice, în adevtr, filosoful și istoricul Philostephan : găsat “făp cele Ec5o6 2rpuvtn zei (căci după 
natură nimenea nu s'a născut nici o-dată sery). Dacă câte o-dată prin violență, de exemplu
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“a Piraților, la Romani erai Gmeni în stare de fapt de imposibilitate a'şi exercila cur 
vreaă facultăţile lor, acâsta era o stare de fapt, iar nu de drept, în drept rămâneaii li- 
beri. Singurele restricţiuni ce dreptul social trebue să pună la exercițiul voinţei omului, 
este ca prin exerciţiul libertăţei sale să nu vateme pe aprâpele săi, să nu facă altuia 
ceea ce n'ar vrea să'i facă lui altul, Câte o-dată însă dreptul positiv al unui popul trece 
peste aceste limite și impune omului și alte restricțiuni, cum este; în Statele despotice, 
restricţiunea de a nu se aduna, de a nu tipări nimic fără censura prealabilă a guver- 
nului. Aceste restricţiuni de și legale, adică conforme dreptului positiv, sunt însă anti- 
legale, raţional vorbind, căci sunt condemnate de raţiunea naturală, de dreptul natural. 
In dreptul roman ca și în ori-ce drept positiv sunt restricțiuni, și ele aă variat după 
starea politică și de cultură a populului roman, în decursul ascensiunei Și decadenţei sale, 

Florentin, Cartea IX a Instituţiunilo» (legea 4, $ 1 și 2 D., De statu hominum/, 
și Justinian, Institut. $ 2 și 3 al titlului nostru: 

nServitutea este o intocmire a dreptului ginţilor după care cine-va este,.în contra 
naturef, supus stăpânirei altuia, - | . 

»Servil S'ai numit de la impregiurarea că comandanții oştirilor ati obiceiul de a 
vinde și, prin urmare, de a serva, iar nu de a ucide pe caplivii ce fac în răsboii.— Ei 
se mai numesc și mancipia, fiind că aă fost luaţi cu mâna din mâinile inimicilore, 

“Instituţiunea servitutei este contrarie naturei, raţiunei naturale, dreptului na- 
tural, Insă conveniențele deosebiţilor populi contimporani cu Romanii ca și ale Ro- 
manilor aii întocmit servitutea ; ea este conformă nu adevăratei rațiuni naturale - 
a populilor, ci convenienţelor lor, unei raţiuni pervertite, dar comune tutulor 
populilor, în cât toți ai declarat'o conform naturet, şi de aceia aii și numit'o o 
instituțiune de drept a ginţilor, adică comună Romanilor și celor-alte ginţi contimpo- 
rane cu dânșii, saii natural adică din acel drept conform unui prejudeţ care devenise o 
a duoa natură. In adevăr, vorba drept natuv»al este sinonimă la Romani cu vorba drept 
al ginţilor, fie el saii nu conform dreptului natural, luat în sensul de rațiune naturală 
nepervertită, Dacă populit antici cunosceaă și admiteaii instituţiunea servituței, este că 
el o credeati conformă intereselor lor, ei credeai pe servi nisce instrumente de pro- 
ducțiune, credea că prin servi producţiunea este mat eftină de cât prin &ment liberi, 
cărora să le plătescă munca. Causa era că populii cei vechi eraii mult mai puțin co- 
mercianți și industriași de cât populii -moderni. Și ei găseati comod a impărţi pe 
&meni in duoă clase: Gmenil liberi, cari să se ocupe cu afacerile politice și ale minţii; și 
servii, cari să se ocupe cu lucrările mattriale. Şi de aceea și Aristotele, în tractatul săă Despre politică, Cartea I, capitolul III, $ 4, scrie că unii 6meni se nasc, după natura lor chiar, servi, se nasc robuști și puţin mintoși dacă nu stupid, huni pentru lucrările materiale, pe când alţii se nasc cu minte, buni pentru lucrările spirituale, Aristotele se înşelă.. Căci nu starea mintală era criteriul între om liber și serv, ci alte cause cu totul independente de dânsa. Erati servi sculptori, profesori şi Gmeni liberi, ba chiar cetăţeni, grosolani și stupidi. Chiar şi Vinnius în comentariul lui asupra acestui paragraf, se înșlă când dice că nu repugnă rațiunei naturale ca cine-va să devie serv din causă că așa s'a tocmit, sati din causă de delict: Sunt toemeli contrarii moralei și naturei, cari nu se pot ţine în sâmă. Când legile positive declară în genere pactele relative la suc- cesiunile viitâre nule ca imorale, ar urma ca mai mult încă să declare nule ca și mai imorale pactele de aservire. Asemenea nici delictul cel mai grav nu e natural, conform raţiunei, să atragă căderea în servitute, adică privaţiunea de libertate. Nu trebue să ne mirăm însă căci Vinnius scria întrun timp în care 6menii privaă chiar de viâţă pentru delicte, și în care traficurile cu sclavi de culâre negră nu erai încă condemnate în Europa. Adevărul însă adevărat este că natura protestă in contra ori-cărei serviluţi, și că numal interese r&ă înţelese ati povățuit pe' 6meni de a reduce pe semenii lor in stare de servitute. Rațiunea însă și morala, cât aii protestat singure, aii rămas ineficace, și numa! când ati ajuns 6menit să se convingă că munca omului liberă este și mal bună şi mal eftină, căci de nevoiă 'omul muncesce Și mai a lene și mai prost, când scie insă
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că cu cât va munci și ma! mult și mat bine, cu atât va fi răsplătit mal bine, el mun: 
cesce și mal mult și mat bine atunci din pură speculă economică, bine înțeles, iar nu 
din filantropie, ai hotărit ei desființarea sclavier. | 

Origina servituţei este captivitatea, adică prinderea de captivi în r&sbâie, și fiind-că 
erai prinși cu mâna, manu capti, de aceea servil s'aii numit și mancipia. Ei se nu- 
mese servi, căci în loc să fie omoriți, cum aveai dreptul să o facă cei ce "i-ati. prins 
captivi, eraii păstraţi, servați în viaţă, spre a fi vinduți saii spre.a munci stăpânilor 
lor. De la scrvatus, servus. Comandanții oștirilor, z5hepto îgensver, cum bine îi nu- 
mesce Theophil, interpretând paragratul nostru, numiţi așa de la imperiul militar, adică 
de Ja dreptul de a face r&sboiii, după cum bine observă asupra aceluiaşi text Bachoviă, 
aveai dreptul de viţă și de morte asupra tutulor caplivilor prinși de trupele ce co- 
inandaii, și prin urmare dreptul în loc de u% omori, de a "1 conserva sati spre a "i vinde 
sai spre a se servi de munca lor. Nu că le fusese lor concedaţi de inimici prin tractat 
cu asemenea condiţii, cum observă cu drept cuvânt Vinnius, ci pentru că așa îi povă- 
țuia interesul lor. Şi în privința acsta era nu numai legea romană după care ci se 
povăţuiau ast-fel, ci și usul general în materie de răsboiii al tutulor ginţilor. Așa era, 
ca să ne servim cu termeni moderni, dreptul internaţional public în materie de r&sboiti, 

Marcian, Cartea 1 a Instituţiunilor (|. 5, $ 3 D., De statu hominum/: 
nervii sunt reduși sub. stăpânirea nâstră sati după dreptul civil, sai după dreptul 

ginţilor. După dreptul civil, în casul de exemplu, în care o persână mat mare de duoă- 
deci ani s'a lăsat să se vinqă spre a participa la preţul vindării. După dreptul ginţilor: 
sunt servi aceia ce să prind din mânele inimicilor, sai aceia cari se nasc din servele 
nâstreu. A 

Institute, titlul nostru, $ 4: „Servii sati se nasc saă se fac. Se nasc din servele 
n6stre; se fac servi saii în virtutea dreptului ginţilor, adică din causă de captivitate ; 
sat după dreptul civil, în casul în care o persână mai mare de duo&-deci de an! s'a 
lăsat să se vindă spre a participa la preţul vinderete. 

Justinian imparte pe servi în duoă clase: cei ce se nasc ast-fel și celce, din liberi, 
devin în urma nascerel servi. Şi pe aceştia din urmă îl subimparte în căduţi. în stare 
de servitute după dreptul ginţilor și căduţi în stare de servitute după dreptul civil. 

, Marcian, din contră, nu face de cât o mare și unică divisiune: aceea a servilor 
după dreptul ginţilor și a servilor după dreptul civil. Acâstă divisiune este mal prac- 
tică, căci puţin importă dacă cine-va a devenit serv prin nascere sati după nascere, 
condiţiunea sa este aceeași. Pe când importă fârte mult dacă cine-va este devenit &er- : 
după dreptul ginţilor sati civil. Căci Romanii recunosc și străinilor dreptul de stăpânire - 
asupra servilor de drept al ginţilor. Așa ce! născuţi din serve, ca şi cel prinși din r&s- 
boii, măcar că sunt de origiuă cetăţeni romani, sunt consideraţi de Romani ca bine 
stăpâniţi ca servi de străini. Şi magistratul roman va acorda tâtă protecţiunea sa atât 
stăpânului roman, cât și stăpânului peregrin asupra servului de drept al ginţilor. Pe 
când nici o-dată mapistratul roman nu va acorda protecţiunea sa stăpânului asupra ser- 
vului devenit ast-fel după dreptul civil de cât dacă stăpânul este cetățen roman. 

I. Despre modurile de cădere în servitute, — Una din causele de drept a gin- 
ților de cădere în servitute este captivitatea. | 

Captivitatea este chiar originea servituţii, ea este causa e! primitivă și cea mat 
frecuentă. O-dată însă introdusă servitutea în drept, ea s'a amplilipat sub punctul de 
vedere al causelor cari 7 daii nascere. Devin servi prin captivitate: 

1) Acei cari sunt prinși de inimici în răsboiă, cu condiţie ca răsboiul să fie prea- 
Jabil legalmente declarat, pentru care eraii forme anume prescrise de dreptul interna- 
lional, și ca răsboiul să se pârte între naţiuni cari să aibă dreptul de a beligera, căci 
ambele sunt independente. De aceia, cei prinși de pirați, sait într'un r&sboiă civil, nu 
sunt sclavi de drept (veqi legile 5, $$ 1, 19; $$ 2,21; $1 și 24D., De Captivis et 
postlimino et vedemplis.... XLIX, 15); - | o 

” 2) Printr”o extensiune abusivă, sta admis că devin serv! şi În timp de pace aceia
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pe cari Romanii "i prind de la populil cu cari n'aii nici legături de amiciţie, nici de os- 
pitalitate, nici de alianță, şi, vice-versa, aceia pe car! acești populi îi prind de la Ro- mani iarăși în timp de pace (|. 5, $ 2 D., Decaptivis...). , | 

- Căderea în servitute prin captiviiate era temperată prin instituțiunea postlimi- niului, instituţiune în virtutea căreia captivul intors în Statul roman, de indală ce pune piciorul pe hotar, redevine liber. Tot așa se Întemplă dacă pune piciorul pe ho- tarul unui Stat amic (Pomponiă, 1. 5, $ 1, De caplivis...). Același drept se concedă și celor prinși în timp de pace (Pomponii, 1, 5 $ 2, eod/. 
Se nasc servi aceia cari se nasc din mumă servă în tot timpul gestaţiunei, de la concepțiune până a nascere inclusiv. Acesta este regula care, în fine, a prevalut, care prevaluse deja in timpul jurisconsulţilor clasici, care este deja profesată de Marcian în legea 5, $$ 2 și 3 D., De Statu hominun (|, 8), și care este consacrată și de Justinian în- principiul titlulul 1V De ingenuris, din Cartea LI a Iastituțiunilor sale, în care ne spune că copilul născut din mumă liberă, cu lte că fusese servă de la conceptiune până la nascere exclusiv, se nasce liber ; că asemenea este liber copilul născut din fe- mee liberă în momentul concepţiunei, cu tâte că în tot restul gestațiunei şi chiar al nascerei a fost servă; că, în fine, se nasce liber copilul născut din femeia servă în momentul concepțiunei, devenită în urmă liberă şi care iarăși a devenit servă și a! născul în stare de servitute; cu un cuvânt, că se nasce liber copilul născut dinti'o femee care a fost liberă măcar un moment din geslaţiune, de și lot restul gesla- tiunei a fost servă. Acesta nu era contorm regulci generale. In regulă generală, copilul născut în căsătorie legitimă urmeză condiţiunea tatălui din anomentul concepțiunei. Co- pilul născut afară din căsătorii legitimă urmeză condițiunea mumei din momentul nas- cerei. Prin urmare, conform acestei regule generale, copilul născut din mumă servă în momentul nascerei, înticar că a fost liberă în momentul concepției și chiar a pestațiunei până la nascere exclusiv, urma să se nască serv, și să nu se nască liber de cât copilul născut din mumă liberă în momentul nascerei. Însă în favârea liberliiței s'a făcut acestă excepţiune. Regula generali este indicată de Ulpian, în Regulile sale, titlul V, $$ 8 și 10, cari sună ast-fel: »Când există connubiii (adică când există că- sătorie legitimă), copiii urmeză tot Wa-una condiţiunea talilui; când nu există con- nubii, urmeză condițiunea mumei, afară numai de acela care e născut dintr'un tată peregrin şi din o mamă cetăţeni romană, care se nasce peregrin, în vir- tutea legei Mensia, care a decis că copilul născut din' duoi părinți, din care unul măcar este peregrin, urmâză condițiunea aceluia dintre autorii săi care are condițiunea cea mai prâstă. — Relativ la copiii cari se nasc din căsătorie legilimă, se ia îa consideraţie momentul concepţiunel ; relativ la aceia din contră, cari sunt născuţi ne- legitim, se ia în consideraţie momentul nascerei; așa, de exemplu, dacă o femee concepe in stare de servitute, și în urmă, manumisă fiind, nasce în stare de libertate, copilul ce va nasce va fi liber; căci măcar că a conceput nelegitim, de 6re-ce în momentul nasce- rei a fost liberă, copilul trelue să fie şi el liberu. Causa pentru care se ia în conside- rație condiţiunea tatălui în cas de nascere din căsătoriă legilimă, este că de Gre-ce unul din soți trebuia să imprime condițiunca sa, trebuia neapărat să se prelere talăl, tatăl care în materie de cășătorie legitimă este reputat a fi bărbatul, în virtutea regulci: pater îs est rqpuem. nuptie demonstrant. Alacă însă din căsătorie, tatăl fiind în fapt incert, și nefiind certă de cât muma, urmâză ca copilul să urmeze condiţiunea mumer, chiar în cas de concubinat, unde femeia trăesce la un loc cu același bărbat, pentru că nui e sigur că nu e conceput din operile altuia, şi nu pâte ficţiunea, care presumă pe băr- bat legitim de tată, să se întindă și la concubinat, destul că și în căsătorie legitimă ta- tăl în fapt este necunoscut şi presumat cunoscut numai prin puterea unei ficțiuni legale. Nu e raţional ca acâstă ficțiune să se întindă și la concubinat, unde nici o lege pedepsi- târe a adulteriului nu garanteză până.la 6re-care grad fidelitatea femeel către bărbatul săi legitim. Causa pentru care se ia în' considerație condiţiunea tatălul din momentul concepțiunei . este pentru că numaj prin concepţiune tatăl este în raport cu copilul,
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Causa pentru care se ia in consideraţiune condițiunea mumel din. momentul, nascerel 
este că, fisiologicesce vorbind, până la nascere, copilul este considerat ca urmând tâte 
Huctuaţiunile stărei mumei, face parte din ea, numai prin nascere copilul ia o individua- 
litate distinctă, vița sa nu mai atârnă de vi6ţa mumei sale. Este de observat insă că 
dreptul n'a considerat în tot-d'a-una pe copil ca parte din mumă, ca neavând o existenţă 
independenti până la nascere. Aşa, dreptul penal roman pedepsesce avortarea, adică le- 
pădarea provocată prin faptul mumei, ceea ce dovedesce că copilul, sub punctul de ve- 
dere al dreptului penal roman, este considerat ca o ființă distinctă -de mumă înainte 
chiar de nascere, chiar din momentul concepţiunei. 

Aceste regule sunt fertile in consecinţă. Ele nu se aplică numai spre a deter- 
mina dacă o persână so nosce liberă saii servă, ci și spre a determina dacă o persână se 
nasce cetățenă romană sati peregrină. Nu există connubiti de cât între cetăţeni romani 
intre dânșii, saii între cetăţenii romani și Latinii veteri, dintre peregrini. Dacă s'a unit, 
prin urmare, în căsătoria legitimi (și nu este căsătorie legitimă după dreptul civil roman 
liră connubii) un cetăţân roman cu o Latină veteră, copilul se nasce cetăţen roman ; 
vice-versa, dacă s'a unit în căsătoriă legitimă un Latin veter cu o cetățenii romană, co- 
pilul se nasce Latin veter. Câte o-dată însii se acorda dreptul de connubii, prin constitu- 
tiuni imperiale, și cetițânului roman cu o Lalină coloniară sat o peregrinii ordinarii. 
Dar acestea craii concesiuni personale, In reguli generală, nu existi connubiă între cetă- 
teni romani şi Latini coloniari, sai juniani, sati peregrint ordinari. Prin urmare, dacă un 
cetiţen roman se unesce în ciisiitorie, valabilă după dreptul ginţilor, dar nerecunosculii 
de dreptul civil roman, cu o Latini coloniară, juniani saă cu o peregrină ordinară, co- 
pilul se nasce peregriu. Dacă, din contri, o cetițenii romană se unesce în căsătorie, juris 
gentituu, cu un peregrin, copilul se nasce cetiiţân roman. Cu tote acestea, de la legea 
„Mensia incolo, el se nasce tot peregrin, contrarii regulei, după cum ne-o spune Ulpian 

in Regulile sale, Titlul 5, $ S, tradus mat sus. După Puchta, acestă lege Mensia n'ar 
exista, în textul lui Ulpian copistul ar fi pus Mensia în loc de AH. Sentia. Acâstă opiniune 
a lui Puchta nu ni se pare admisibilă. În adevăr, vedem, în paragrafele 29 şi 30 din 
Com. | al Instituţiunilo» lui Gaius, că, din contră, Latinul junian, care se ciisiitoresce cu 
o cetiiteni romani, nu numa! ci dă nascere la un fii cetățen roman, dar încă, din causa 
fiului, pote și el deveni cetăţen roman. Prin urmare, legea în cestiune, Mensia, sati ork-ce 

„alt nume ar avea, este alta de cât legea JE. Sentia. Pe de alti parte, D. Demangeat, în 
cursul stii de drept roman, este de părere că legea Mensia s'ar aplica la Latinii veteri, 
iar nu la Latinil coloniari, ca adică copilul născut din un Latin veter și o cetăţenă ro- 
inană se nasce Latin veter, în virtutea legei Mensia. Eii cred că D. Demangeat se înșâlă. 
In adevăr, nu e. trebuinţă de o excepțiune care să'se introduci de o lege Mensia în acestă 
privinţă, și legea Mensia, dice Ulpian, aduce o excepţiune. In adevăr, între un Latin ve- 
ter și o cetițenă romană e connubiii din vechime, prin urmare e căsătorie legitimă, și 
ast-fel fiind, copilul născut din acâsti căsătorie legitimă trebue să urmeze condiţiunea 
tatălui, conform regu!el, fării necesitatea unel excepţiuni, adică să se nască Latin veter. 
Afară de acâsta, Ulpian vorbesce de un peregrin (și până la probă contrarie trebue să 
citim peregrin ordinar, iar nu peregrin privilegiat, și cu atât mat puțin peregrin extra- 
privilegiat, cum era Latinul veter), De aceea, eii cred că acestă excepţiune, din contră, nu 
se aplică nici când tatăl e Latin veter, nici când e Latin coloniar, nici când e Latin ju- 
nian, ci numai când e peregrin ordinar, a fortiori când e peregrin deditiţii. Când tatăl e 
Latin veter, coloniar sai junian, şi muma cetățână romană, cred că se aplică regula 
comună după care copilul urmeză condiţiunea mumei și, prin urmare, se nasce cetățân 
roman (Gaius, Com. 1, $ 80). . a 

Am gis că în casul în care tatăl este serv și muma liberă copilul se nasce liber. 
Prin excepţiune, senatusconsultul Claudian permitea femeei libere care trăia în contu- 
berniă cu un serv să convie cu stăpânul amantului ei ca ea să rămână liberă, iar copilul 
ce se va nasce să devină serv. Acâstă excepţiune însă a fost abolită de un senatusconsult
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a lui Adrian, care a restabilit regula - comună și, prin urmare, cu tâtă convenţiunea, co- pilul se va nasce liber (Gaius, Com. 1, $ 89). 
-O altă excepțiune în favorea libertăţel 'eru adusă regulei, ne spune Gaius în $ 85, în virtutea unei legi, a căreea nume este ilisibil, care dispunea că copiii născuţi din un “bărbat liber și din o femee servă, pe care din erâre o credea liberă, cei de sex mascu- lin se nasc liberi, iar cet de sex femenin se nasc servi. Gaius însă adaugă că Vespasian “a abolit acâstă excepţiune, de și favorabile libertăţi, şi restabilind regula de drept comun, a decis că copiii în cestiune fiind născuți afară din ciisătorie legitimă, urmeză condiţiunea _mumei și, prin urmare, devin servi atât cei de sex femenin, cât și cei de sex masculin. Afară de modurile de cădere în servitute jaris gentium, mai eraii şi moduri de "cădere în servitute de drept civil, exclusiv aplicabile Romanilor. Dintr'ânsele unele nu mai Subsistă în legislaţia lui Justinian. - 
“Modurile de cădere în servitute de drept civil sunt:. 
1) In vechiul drept roman, cetăţânul care nu răspundea la apelul cei se făcea ca junior la serviciul militar, după organisaţiunea lui Servius Tullius, putea să fie vindut de populul roman ca serv, după cum ne spune Cicerone, Pro Cocina, No. 34: „Jam po- pulus, cum eum vendidit qui miles factus non est....u, Acest mod a cădut în desuetudine sub Imperii, de dre-ce, sub Imperiă, recrutarea se fiicea principalemente prin, înrolare voluntară, după cum ne spune jurisconsultul Arius Menander, legea 4, $ 10 D., De re militari : »....qui ad delectum olim non respondebant, ut proditores libertatis in servi- tutem redigebantur : sed mutato Statu milita recessum a capitis pana est: quia ple- rumque voluutario 7iliti /nameri/ supplenture. 
2) Devenea serv cetăţânul roman care nu se ducea să facă a fi inscris de către censor în registrele de recensământ (Cicerone, eod. loco). Acest mod a cădut în desuetu- dine sub Imperii, când recensământul incepu să se facă ca în provincii per professiones” "de către censitores, 
3) Omul liber, prins în flagrant delict de furt, Qiua, fără să se incerce a se apăra - “cu arme, este, după legea celor duoă-spre-dece Tabule, întâi bătut cu vergi, și apoi addictus (atribuit de către magistrat) victimei delictului, Aulus Gellius, Noctes attica, Cartea XX, Titlul 1, ne spune că e predat în servitute, adică că devine serv: n....Nisi "duram esse legem (e vorba de legea . celor duoă-spre-gece Tabule) putas.... que furem manifestum ei, cui furtum factum est, în sevvitutem tradit ; nocturnum autem furem jus occidendi tribuit....u. Gaius însă, Com. III, $ 189, ne spune că era între cei vechi cestiunea controversată dacă furul manifest de di addictus este asimilat cu un serv, Saiă "numai cu un adjudicatus : »Pcena manifesti furti ex lege Duodecim Tabularum capitalis erat. Nam liber verberatus addicebatur ei cui furtum fecerat: utrum autem servus effi- 'ceretur ex addiclione, an adjudicati loco constitueretur, veteres qierebant....u, Acest mod fu-suprimat de către pretore, care înlocui acestă pedâpsă prin o amendă în favorea vic- timei delictului, egale cu împătrita valre a lucrului furat. 

- 4) Debitorul mărturisit înaintea magistratului (confessus in jure) sati condem- nat de judecător (judicatus) să plăteseă o sumă 6re-care de bani, avea trei-deci do dile (dies justos) după legea celor duo&-spre-gece 'Tabule (Tabula terţia, $$ 1, 2, 3, 4 și 5) spre a sc achita de datorie, in timpul cărora nimenea nu *] supăra. La expirarea acestui termen, dacă nu plătea el sati altul pentru el, putea să fie dus 'obtorto collo, inaintea magistratului prin mnanus înjectio, și magistratul 7] atribuia (addi- cebat) creditorului. EI atunci devenea ceea ce se numesce addictus. Creditorul avea drept să "1 lege de mâini sati de picidre /nervo aut compedibus/ și să ?1 ducă acasă la el unde să 1 ţină şese-deci de dile (după cum ne spune Aulus Gellius, Noctes atlicze, Cartea XX, cap. ]), în care să “i dea de mâncare nu mai puțin de o libră de făină de grâu "pe i, şi În care interval din nouă în nouă dile să'] ducă înaintea magistratului, să declare pentru ce sumă a fost mărturisit saiă judecat, și după a treia ducere avea dreplul sati să ?] “omâre (dacă erati mai mulți creditori, trebuia să 7] taie în părți exact proporţionale cu părțile lor din datorie), sati să 71 vindă ca serv peste Tibru. Acest mod a cădut în desue-
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tudine. Cu timpul, pedâpsa corporală fu înlocuită prin urmărirea și vindarea întregu- lui patrimoniii al debitorului prin ceea ce se numea venditio bonorum. - 9) Devine asemenea serv după dreptul civil omul liber major de duo&-deci de ani, care scie că este liber și totuși se lasă să fie vindut de un cumătru, cu care se înţelege, unel pers6ne de bună credinţă, care crede că vingătorul este adevărat proprietar și "| numără preţul, din care vindătorul ît dă o parte și lu! prelinsului serv, Acestă regulă exista încă din timpul Republicei, dar nu a fost regulamentată într'un mod complect și definitiv de cât printr'un senatusconsult din timpul lui Claudiii. In principii, libertatea era inalienabilă, totuși când alienaţiunea însușea atâtea condițiuni de înșelăciune, era injust ca cumpirătorul să rămâni fără nici un ajutor faţă cu duoi înșelători, amânduoi 
de sigur insolvabili. Individul în cestiune nu devine însă serv de cât când tste condiţiile indicate mai sus sunt reunite. Una din ele când ar lipsi, omul rămâne liber. Așa, dacă vindutul se crede serv pe când el cra liber, liber rămâne și, prin urmare, când va des- 
coperi că este liber, va putea să facă să i se revendice libertatea printrun adsertor li- bertatis. Asemenea dacă vindătorul era de bună credinţă și poseda de fapt un om liber ca serv, pe care îl credea de servul săă, de și pretinsul serv scia că cste liber, totuși lăsându-se să se vingă, nu "i perde libertatea. Asemenea dacă măcar că vindătorul și omul liber erati de rea credință, dar și cumpărătorul era de rea credinţă, sciind că omul ce cumpără este liber; căci n'are să "i impute de cât sieși perderea ce va realiza. Ase- 
menca dacă omul liber e minor de duot-deci de ani în momentul vinţărel și al numă- rărei preţului, căci până la vârsta de duoă-geci ant se crede că e prea fraged la minte pentru a aprecia r&utatea faptului și efectele sale desastrâse. Asemenea dacă cumpără- torul a descoperit adevărul înainte de a număra pretul, căct atunci n'are de cât să nu?! numere spre a evita orl-ce prejudiții. Asemenea dacă omul liber ce sta dat de serv n'a luat și el parte din preţ, căci atunci prea ar fi greii să fie păcălit și prin perderea li- bertiţei și să fie tras și pe sfâră de vindător, 

Quid, dacă cumpărătorul era de rea credință, dar a vindut pe pretinsul serv unui alt cumptrător de bună credinţă, care a numtrat preţul primului cumpărător care n'are avere vădută, în cât recursul în contra lui din partea celui de al duoilea cumptrător ar 
fi ilusoriă ? S'a admis că și în acest cas are loc căderea în servitute, câ acţiunea în re- 
vendicare a libertăţei, care ar triumfa în contra primului cumptrător, nu va fi dată în. 
contra subcumpărătorului (Paul, | 33 De liberali causa, XL, 19). 

6) In virtutea aceluiași senatusconsult Claudian, propus de imptratul Claudiii, 
după instigaţiunea libertului Pallas, femeia liberă, care scie că este liberă, care între- 
tine la domiciliul servului, în casa stăpânului săi, relaţiuni amorâse cu acest serv, și 
nu le înceteză nici după a treia somaţiune a stăpânului, cade în servitute și devine pro- 
prietatea servului amantului ; după cererea stăpânului, magistratul pronunță un decrel 
de cădere în servitute. Sentințele lui Paul conțin un titlu întreg relativ la acest mod de 
cădere în servitute, Titlul-XXI, A, din Cartea A, din cari sunt mai de observat para- grafele 1 și 17. „Dacă o femee ingenuă și cetăţenă romană, sai latină, se împreunii cu 
servul altuia fără voia stăpânului, și cu tâtă somaţiunea acestuia de a înceta relaţiu- 
nile, continuă de a veni la culcușul servului săi, ea devine serva acestuia. — Cu ldle cele trei denunţiuni, de și s'ar părea că după senatusconsult femeea ar trebui să de- vină servă, însă ea în realitate nu devine proprietatea stăpânului servului de cât în urma decretului pretorului, saii presidentului provinciei: căci numai acela păte ridica libertatea care are dreptul a o dau. Vedi și paragrafele 6 și 7: „Liberia care, cu scirea patronului săii, stăruesce în culcușul servului altuia, devine proprietatea acestuia. Li- 
berta care, fără scirea patronului săii, stăruesce în culcușul servului altuia, devine serva patronului săii, cu condiţiune ca nici o-dată sii fie adusă la cetiițenia romană. „Se vede 

"că aplicaţiunea senatusconsultului Claudian în acestă privință a întâlnit Gre-care împo- trivire. De accea e probabil că acesti disposiţiune a sa a fost preinuoită după proposi- 
țiunea lui Vespasian: n...Auctor Senatui fuit decernendi, ut, que se alieno servo jun= 
“xis<et, ancilla habeatur.,.« (Suetoniii, Vesp., 11). In casul acesta de cădere în servitute,
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tâtă averea femeii libere trecea în universu la stăpânul săii care o moștenea chiar de vie : 
era aci unul din casurile de succesiune, de adquisitiune per universitatem. Justinian, 
prin o constituțiune a sa, legea unică in Condică, De senatusconsulto Claudiano tol- 
lendo (VII, 24), a abolit și modul de cădere în servitute și genul de succesiune per uni- 
versitateni (Ver în același timp și $ 1, Titlul 19, Cartea IIL a Institeţiunilor lui 
Justinian), 

7) Libertii, în cas de ingratitudine către patronii lor, încă din cele d'ântsiii timpuri 
ale imperiului, fură supuși la deosebite pedepse. Aceste pedepse, la inceput, în virtutea 
legei „Elia Seutia, eraii condamnarea a lucra la segterea pietrelor din cariere (ADsrepiar, — 
lautumice), saii relerațiunea dincolo de duoă-(eci mile departe de Roma [ultra vieesi- 
mun lapiden, la fie-care milă, măsuri romană, de o miă de picidre, era câte o piatră); 
apoi condamnarea în metallum saii la exil, bătaia sati câte o dată perderea unei părti 
din averea lor în favorea patronilor. Tocmai sub împăratul Commod s'a declarat ca 
pedspsă căderea în servitute în favârea patronilor lor. Deja sub Neron stii încercat 

> căţi-va senatori a propune în Senat căderea în servitute pentru causă de ingratitudine, 
ca măsură generalii, dar Neron n'a lăsat să se dea curs acestei proposiţiuni. In cât nu- . 
mai sub Commod s'a cdictat o constituţiune, al căreia text ne este conservat, întrun 
text din Comentariul săti asupra Manumisiunilor, de Modestin, reprodus în legea 6,$1, . 
De agnoscendis et alendis libevis, vel paventibus, vel patronis, vel libertis, XXV, 3), 
și prin care se pote, prin decretul magistratului, pretorului sati presidentului- de pro- 
vincii, readuce in servitute libertul a căreia ingratitudine va fi consistat în insulte srave, 
în bătăi atroce, sai în abandon în cas de extremă paupertate sati de grea Dâli. Acesta 
este și sistemul din timpul lui Justinian (Instit., Cartea I, T. 16, $1) 

8) Condamnatul lu morte, în metalluna, în opus metalli, ad bestias (si se lupte 
in arene cu fiarele sălbatice), în lidum venatorium (condamnaţiune aval6gii), deveneaii 
servi din momentul condamnaţiunei (Ulpian 1. 8, $ 4, De poenis, XLVIII, 19), servi firă 
stăpân (servi sine domino], neavând de stiipân nici pe populul roman, nedevenind nici 
servi publici, ci afectaţi numai întru îndeplinirea pedepsei, robiți ei, și numiti de aceea 
servi ponce. Condemnarea în metallum ca şi în opus metalli consistă în a lucra la 
extracţiunea metalelor din mine; cea Wintâiii era mai ușâră de cât cea de a duna, întru 

„cât legăturile de la picidre erai mai ușuri, și întru cât incercarea de scăpare infructudsă 
adusea de la condemnarea în metalhum la condemnarea în opus metali, iar de la : 
acâsta din urmă la condemnarea la mârte (Ulpian, 1. 8, $ 6, De poenis/. Condemoaţiu- 
nea în ludum venatorium, probabil ciidu în desuetudine. Condemnaţiunea ad Vestias 
fu înlocuită de împăratul Constantin cu condemoaţiunea în metallum. In cât în timpul 
lui Justinian nu mai rămâne de cât condemnațiunea la mârte, în metallaum Și în opus 
metalli, care să atragă căderea in servilute. Şi câteși trei au acest efect încă în timpul 
Institutelor (Carteal, Titlul 12,$1). Dar în urmă, printr'o Novelă, Novela XXII, Cap. 8, 
Justiniun a decis că, pe viitor, condemnaţii în metallun: nu vor mai deveni servi poen:e, 
că, prin urmare, căsătoria lor nu se va disolva. In cât nu mul rămâne de cât condemna- 
fiunca la morte sati în opus metalli, care să producă căderea în servitute, 

Despre condițiunea servilor. — Despre condiţiunea libertinilor. — Diversele 
speciă de libertini. — Ne-a rămas să vorbim de condiţinnea servilor, despre posiţiunea 
lor sub puterea stăpânilor lor, despre drepturile stăpânilor asupra lor. Despre acesta 
însă, fiind-că Instituţiunile lui Justinian se ocupă in Titlul £ al Cărtei 1, sub rubrica: 
De îis qui sui vel alieni juris sunt, ne reservăm și noi a vorbi cu ocasiunea explica- 
țiunilor ce vom da acelui titlu. : 

Servii aii aceeași condițiune juridică. In fapt, ei pot să aibă condițiuni deosebite. 
Unii pot să exercite servicii mai rele, alții servicii mai ușâre și mat plăcute. Unii din 

"el administra sub formă de peculiii, o parte însemnată din averea stăpânilor lor, și 
duceau o vitţi materială fârte fericită. Alţii sub imperii erai favoriţii împăraţilor; se 
bucura de o mare influenţă și trăia în opulenţă, și chiar în desfrenare, și erai invidiați 
şi lingușiţi de Gmeni liberi și iogenui. Dar totuși, pentru -toţi, condiţiunea lor juridică
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era aceeași. Omenii liberi, din contră, nu aveaii toţi aceeași condițiune juridică, Şi de 
aceea ei se subdivideaii, după dreplurile lor mai mari sati mai mici, în deosebite cate- 
porii. Subdivisiunile eraii varii și multiple, după punctul de vedere sub care considera 
cine-va pers6nele libere. Așa persânele libere se divideaii, mat ântsii „in cetăţeni ro- 
mani şi peregrini. Se divideaii al duoilea în ingenui şi libertint. Se divideaii al treilea 
in sui juris şi alieni juvis (Ramura a duoa a acestei subdivisiuni coprindea, pe lânnă 
dre-care parte din omenii liberi, și pe servi). Vom vorbi mai ântâiă despre sulylivisiunea 
liberilor în îngenuă şi libertini. 

Cum am dis, una din subdivisiunile persânelor libere este accea în ingenui şi în - 
libertini. , 

Ingenuii se numesce acela care din nascere și fără intrerupere a fost (6tă vița sa 
liber și a murit în stare de libertate, 

Lihertin este acela care a fost o parte cât de mică, fie măcar un moment din vi€ța- 
sa, serv și în urmă a fost manumis, adică liberat din servitute. Prin urmare, este liber- 
tin nu numai acela care s'a născut serv şi apoi a fost manumis, dar și acela care s'a 
născut liber și prin urmare ingenuti, în urmă a devenit serv și apota fost liberat, Acesta 
rămâne toli vița sa libertin, dacă în urmă nu i s'a restituit calitalea de ingenuii, prin 
ceea ce se numesee vestitulio nalulium, concesiune specială ce i se putea face priulr”o 
constituțiune imperială a cărei aplicaţiune e forte [requentă în limpul Imperiului. 

Fată cu insenuul, manumisul se numesce libertin; faţă cu manumisorul sai Libr- 
ralorul săii se numesce libert, iar inanumisorul patronul săi. A fost însă o epocă în 
care expresiunea liber(inus era întrebuințată spre a desemna pe fiul unui manumis, și 
probabil in acea epocă expresiuncea libertus desemna pe manumis atât faţă cu ingenuul, 
cât și fată cu patronul stii, 

La inceput manumisul ori devenea liber și în același timp celăţân roman, ori că 
manumisiunea nu producea nici un efect și manumisul rămânea serv. 

Pe acea vreme duot eraii numai condiţiunile ca manumisul să devie liber și ce- 
lăten roman : Mai ântâiă ca manumisorul să fie dominus ez jure Quiritiun (și în cele 
Wântciii timpuri nici nu putea să fie alt-ceva, de 6re-ce dominiul bonitariii Pa introdus 
mult mai târdiă, cu tote că el s'a introdus inainte de legea Junia Norbana, în cât tot a 
fost un timp care a precedat acâstă lege, în care cel ce avea servul numai în bonis nu 
putea să'] manumilă). Şi apoi ca manumisiunea să fie făcută în unul din cele trel ino- 
duri solemne, ducă intre vii : vindiela și censul, altul mortis causa, testamentul, 

Cei manumiși fără intrebuinţarea formelor solemne ( precum de sigur și cei ma- 
numiși de dominus bonitavius/, după un timp însă 6re-care ati început să fie protegiati 
de pretore ; ei eraii consideraţi ca liberi de fapt, așa în cât stăpânul lor nu ?i putea pe 
viitor a'Î mal pune să servâscă, nici a” maltrata, nici a?i răni sati schilodi, nici ai 
omori. In drept însă rămâneaii servi; de aceea bunurile lor apartineaii stăpânilor lor la 
morlea lor cu titlul de peculiii; tot ce câștigaii era proprietatea slăpâaului lor, și ei nu 
puteaii să alieneze peculiul lor (afară, bine înțeles, de alienaţiunile ce intrati în dreptul 
de administrațiune a peculiului); nu puteati nici să” cheltuiască, nici să] dăruiască între 
vi, necun mortis causa, saii prin testament (Gaius, C. 111, $56, și Dositheii, Disputatio 
de manumissionibus, $ 5). O propunere a lui Clodiii tindea săi facă liberi şi celățeni 
cu drept de a vota în triburile rustice (Cicero, Pro Milone, 19), propunere care însă w'a 
fost transformată în lege. 

Legea Junia Norhana (probabil din anul 71, votată după proposiliunea consulului 
Junius Norbanus), ?i-a declarat liberi în drept, dar nu cetăţeni romani; 'i-a asemănat în 
parte cu latinii coloniari, le-a permis, prin urmare, să câștige pe s6ma lor, să cheltuiască | 
tot ce vor câștiga, să/l alieneze între vii, chiar prin donaţiune, le-a intergis. însă de a 
dispune de averea lor prin testament, fiind obligaţi a o lăsa cu titlul de peculiii patro- 
nilor lor, cari luati averea lor nu ca moștenire, ci cu titlul de peculii, ca când ar fi 
murit servi ; ei asemenea nu puteai nici primi prin testament, fie cu titlul de erede, 
fie cu titlul de legat, nici (i numiţi tutori în testamentul altora, Gondiţiunea lor se deg-.
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sibea dar. în multe de a latinilor coloniari, cu cart eraii în parte asimilați ; căct aceștia 
puteaii dispune prin testament de averea lor, puteaii primi prin instituţiă de erede sat 
lezat din testamentul altora, puleaii (i numiţi tutori testamentari, destul numai să aibă 
dobândită calitatea de cetățeni romani până la morte, și, de la legile caducare încolo, 
până la implinirea a 100 de dile de la deschiderea testamentului, Pe când, din contră, 
Latinii juniani nu puteaii face testament, legea Junia Norbana le-a interdis anume acest 
drept (Ulpian, Regule, Titlul XXII, $14); dar ei pot fi instituiţi ereqt şi numiţi tu- 
tori testamentari, dacă capătă calitajea de cetățeni romani până la 100 de dile de Ia 
deschiderea testamentului (Ulpian, Regule, Titlul XXII, $ 3). ȘI unii și alții, şi latinii 
coloniari și libertii asimilați cu dânșii și numiţi latini juniani, puteai primi prin fidoi- 
comis, în cele W'ântâiii timpuri ale istoriei fideicomiselor, ca şi peregrinii ordinari, şi 
după senatusconsultul lui Adrian, în urma căruia simplii pereerini nu mai pot primi 

„nici prin fideicomis (Gaius, C. 1, $ 923; C.u, $$ 275 și 285; C. III, $ 56). 
In virtutea legei Junia Norbana acești manumiși se numesc Latini juniani: Latini, 

fiind-că condiţiunea lor e în parte asemănată cu a Latinilor coloniari ; Juniani, fiind=că 
legea Junia Norhana le-a dat pentru prima Gră acestă libertate și capacitate înter- 
ediară. ! . 

Veni insă legea JElia Sentia în anul 757 (votată în timpul lui August, după pro- 
punerea consulilor Sextus ZElius și Gaius Sentius), care, în sens invers de legea Junia 
Norbana, care a fost favorabilă servilor manumiși, a venit prin patru capitole a le în- 
răutăți posiţiunea. Până aci un serv putea să fie manumis de un stăpân de 14 ant sai 
saii deo stăpână de 12 ani. Legea JElia Sentia definde, în principi, manumisiunea unul 
serv de către un stăpân sati stăpână minor de 20 ani. -Manumisul, în regulă generală, 
rămâne serv. , . 

Până la acestă lege un stăpân putea manumite pe un serv de ori-ce 'elate, și ?| 
făcea prin manumisiune liber și cetăţen roman. Legea JElia Sentia vrea ca servul ma- 
-numis, mal înainte de 30 de ant ai etăţei sale, să nu devină, în regulă generală, de cât 
Latin junian ; acestă lege cresză, dar, o nouă clasă de Latini juniani. 

Până aci stăpânul putea, în regulă generală, manumite valabil în frauda pa- 
tronului saii a creditorilor săi. Legea JElia Sentia declară o asemenea manumisiune nulă. 

Până la acestă lege, servul, ori-care ar fi fost purtarea sa în timpul servituţei 
sale, devenea, fiind manumis, liber și cetățân roman. Legea Elia Sentia declară că servii 
a căror purtare a fost vea în 6re-cari condițiuni și cu 6re-cari caractere precisale de ea, 
nu pâte prin manumisiune să devină de cât liberi, asemănați însă în condiţiune cu pere- 
arinii deditiţi, Gaius, în privința acesta, în comentariul săi |, SS 13, 14,15, 95, 96 și 
27, ne dă amănunte fârte precise, | 

- Vom traduce, în consecinţă, aceste paragrafe și le vom analiza. Și pe urmă vom 
relua în studiă cele-alte disposiţiuni ale legei JElia Sentia. 

Gaius, C.I, $ 13: „Legea lia Sentia prevede ca servil cari ai fost legaţi, drept 
pedepsă, de stăpânii lor, saii cari ati fost înferaţi, saii cari aii fost puși la tortură peniru 
mărturisirea vre-unui delict de care ati fost declaraţi culpabili, sati cari ai fost daţi: 
spre a se lupta în arene cu gladiatorii sati cu fiarele sălbatice, saii cari ati fost închişi 
saii predați în amfiteatru ca să jâce spre distragerea populului, dacă în urmă at fost ma- numiși saii de stăpânii cari 7i-aui tratat ast-fel, sai de ori-cine altul, devin prin manu- 
misiune liberi, dar asimilați cu peregrinii deditițiu. | " . 

$ 14 : "Numim peregrini deditiţi aceia cari fac parte dintr'un popul deja cucerit, 
cari au incercat să se răscâle contra Romanilor, ati fost din noii reduși la supunere, și stati 
predat la discrețiunea populului romanu. Dedititii de la deditum, predare la discreţiune. 

$ 15: »Servii de acestă condiţiune turpe, ori în ce mod ar fi manumiși, ori-care 
ar fi etatea lor în momentul manumisiunet (adăugaţi, ori-care ar fi etatea manumiso- 
rului), și chiar dacă manumisorul ar fi dominus ex juve Quivitum, nu devin nici ce- 
tățeni romani, nici măcar latini, ci sunt asimilați peregrinilor deditiţiu, - 

$ 25: nCei ce fac parte din numărul deditiților nu pot în nici un chip primi prin 

E]
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testament (nici chiar prin fideicomis, în oposiţiune cu Latinii juniani, despre cari Gaius, 
în paragratul precedent 24, spune că pot primi prin fideicomis), întocmai ca și pere- 
grinul ordinar ; nici nu pot face testament, după cum este părerea celor mai mulţie. 

$ 26 : Deci, libertatea cea mai inferioră este a acelora cari figură în numărul 
deditiţilor ; lor nici că li se pâte conferi calitatea de cetățeni romani nici prin lege, nici 
prin senatusconsult, nici prin constituţiune imperială. o îi 

$:27 : „Ba încă nici că pot locui in Roma sati întrun circuit de o sută de mile 
impregiurul Romei, și dacă vor face altmintrelea, ei pot fi vinduţi în iateresul Statului, 
el şi bunurile lor, cu condiţiune ca cumpărătorii să nu'! ţină în Roma, nici intr'un cir- 
cuit de o sută de mile impregiurul Romei, nici să'i manumită vre-o-dată; iar dacă s'ar 
intempla să'i manumită, et devin servi publici, și tâte aceste disposiţiuni sunt anume 
prescrise de legea JElia Sentiau, " | 

După cum vedem, în urma legei Junia Norbana și a legei ZElia Sentia, avem trei. 
feluri de libertini : libertinii cetăţeni romani, libertinii Latini juniani și libertinii dedi- 
tiţii, Condiţiunea acestor din urmă este inferisră celor d'al duoilea, pe care o cunâscem 
deja, întru atât în cât aceștia din urmă nici o-dată nu pot parveni la cetăţenie, pe când 
Latinii juniani ati o mulţime de mijlâce spre a deveni celățeni romani ; cu deosebire de' 
ei, deditiţii nu pot primi nici prin fideicomis, asemenea de temerea contagiunei, ca și 
peregvinii dedidiţii propriii diși, nu pot locui la o distanță apropiată de Roma. Acestă 
prohibiţiune, bună în timpurile vechi pentru peregrinit deditiţii propriii diși, mi se pare 
un anachrisism in gura legiuitorului legei /Elia Sentia ; căci, pe de o parte, în timpul 
lut August influența unor asemenea pers6ne nu putea produce nici un efect, iar pe de 
alta, în timpul lui August, tâtă Lialia se compunea numai din cetăţeni și, prin urmare, 
prohibiţiunea de locuinţă ar fi trebuit atunci a se intinde la tâtă Italia. 

Condiţiunea peregrinilor deditiţici și a libertinilor deditiţiei nu este ereditară ; 
ea nu se transmite descendenților lor, cari pot deveni chiar cetăţeni romani prin ceea 
ce se numesce evroris caus:e probatio, despre care vom vorbi mai la vale, după cum 
acăsta resuită din $ 68 al Com. 1 al Instituţiunilor lui Gaius, 

Să revenim acum la disposiţiile cele-alte ale leget Alia Sentia. 
Legea Elia Sentia, după cum ne spune Gaius, C.I, Ş 33, definde stăpânului mi- 

nor de 20 ani a manumite. Manumisul rămânea serv, nu devenea nici măcar Latin ju- 
nian. Termenii, în adevăr, ai lut Gaius sunt expreși: » Eadem lege minori viginti annorum 
non... permillilu» manumittere,..«. Tot așa de expres este și Ulpian în Regulele sale, 
T. |, $ 13: nEadem lex dominum, qui minor viginti aonorum est, prohibet servum 
manumilleveu. Prin excepțiune, dacă era o causă bine-cuvântată de manumisiune, stă- 
pânul putea libera pe servul săii și al face ad libitum, după plăcere, sai cetătân ro- 
man, manumiţăndu-l în mod solemn, sati Latin junian, manumițându-l în mod privat, 
adică fără forme solemne, la masă între amici, trămiţendu-i o epistolă prin care % 
anunţa că *] manumite (Gaius, C. 1, $$ 38 şi 41). Cred că tot așa era dacă stăpânul 
mavea pe serv de cât în bonis, şi îl manurmitea, în virtutea unel cause legitime de ma- 
numisiune, în mod solemn. Cum dice Gaius, cel ce avea patru-spre-leci ani, putea face 
orl-ce actalstărei civile, nu putea însă manumite pe servul săă; îl putea aliena, nul putea 
însă manumite, manurmisiunea fiind un'act mult mai important, interesând mal mult ordi- 
nea publică de cât o simplă instrăinare. Causa era că, prin manumisiune, servul devenea 
liber; ceea ce importa societăţei. Şi era tâmă ca nu cum-va un stăpân prea tânăr, sub 
influenţa servulul săii, care pote era profesorul săă, să nu comită grașela de a 71 manu- 
mite. Dacă inainte de acâstă lege, în timpul Republicei, nu s'a cregut de cuviinţă o ase- 
menea restricțiune, este că atunci societatea ora mai morală, pe când în timpul legei 
in cestiune moravurile eraii corupte (Gaius, C. 1, $ 40, şi Tacit, De oratore, 29), 

Causele juste de manumisiune sunt numerâse.. Institutele lu Gaius (C. 1, $19), 
Institutele lui Justinian, Cartea 1, tit. VI, $ 5, şi Ulpian legea 16, $ 1, De manumissis 
vindicta, arată câte-va. Probabil ele erati ma! numerâse, și. nu limitativ indicate de 
lege, ci lăsate la aprecierea consiliului inaintea căruia trebue justificată causa, după
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chiar voința legei. Putem cita : 1) obligaţiunea pusă de alienator saii dăruitor, care a 
alienat sati a dăruit între vil, sati a legat servul săti altuia, cu condiție ca să 7| manu- . 
mită ; 2) intențiunea de a lua de saţie pe servă; 3) intenţiunea de a 71 însârcina ca pro- 
curator într'un proces : era servul habil și era mal uşor și mal avantagios a 21 avea pe 
densul de cât pe o personă 6re-care de procurator ; 4) servul era fiul saă fratele, serva 
era fiica sai surora naturală a stăpânului ; 5) serva era nutricea stăpânului ; 6) servul 
era pedagogul stăpânului săi. 

Spre a produce libertatea și cetăţenia, manumisiunea trebuia făcută. vindicta 
înaintea magistratului, după ce prealabil se dovedise înaintea unui consilii legitimitatea 
causel manumisiunei. 

O manumisiune censu nu ar fi fost valabilă în asemenea condițiuni. Obligaţiile 
censorului și ocupațiile lui erati prea importante ca să se pâtă ocupa și cu asemenea 
manumisiuni excepţionale. | 

Consiliul era presidat de pretore în Roma și compus de cinci senatori şi de cinci 
cavaleri romani puberi, aleşi de densul, în provincii de presidentul provinciei (care nu 
putea delega acestă misiune) ca president, şi de duoă-deci recuperatores, cetățeni. ro- 
mani puber!, aleși de dânsul. In Roma erati gile fixe în cari se stringea consiliul pen- 
tru acâsta, în provincie era ultima di a conventului, adică a sesiunei ce ţinea în locali- 
tatea provinciei presidentul provincej, spre a resolva deosebitele cestiunI ale admini- 
strațiunei justiţiei contenţiâse sai graţiâse, ce ?i incumba în calitatea sa de president 
de provincie, unind în mâinele sale atribuţiile multiple ce aparţinea. consolului în 
oma, înainte de desmembrarea prelurei. Asupra decisiunei date de consilii, adevă- 
raLă sati falsă, nu se pote reveni, şi ea nu este susceptibilă de apel (Gaius, C. 1, $ 20, 
legea I pr. şi $ 2. De officio consulis, 1. 9 pr. De officio ejus cui mandata est juris-, 
dietio, 1. 9 princ., şi $ 4, De manumissis vindicta]. 

Aceeași lege JElia Sentia împedica pe manumis dacă era minor de trei-decă de. 
ani de a deveni cetăţean roman, şi 71 declara Latin (Gaius, C. 1, $$ 17 şi 18). lacă o 
clasă de Latini juniani, creată de legea JElia Sentia. Acâsă lege cere pentru serv etatea 
de 30 ant. Până la acea epocii se pâte cunâsce, în mod complect, calităţile şi defectele 
servului, care e atunci ajuns la maturitate și, prin urmare, stăpânul, dacă vrea să îi 
dea şi calitatea de cetățen roman o pâte face în cunoscință de causă. Pe de altă parte, 
stăpânul fiind cel puţin de 20 ani, are destulă capacitate de apreciare spre a vedea 
de irehue sati nu să "1 manumilă, și nu e pericol de a 7] face Latin junian, chiar de sar 
inşela asupra calităților saii defectelor servului cari nu sunt încă desvoltate, căci La- 

„Linul Junian are forte restrinse drepturi. Şi aci însă, ca și in casul precedent, daci e 
justă causa de manumisiune, stăpânul pste vindieta apud consilium, manumiţând pe 
serv minor de trei-eci ani să ”1 facă cetăţean roman. Şi causele legitime de manuini- 
siune sunt aceleași (Gaius, C. 1, $$ 18, 19 și 39). 

Tot de o-datii legea JElia Sentia prohibe manumisiunea făcută de sliipân în frauda 
patronului săi, saii a creditorilor sti (Gaius, C. ], $ 37). Acâstă materie merită o în- 
tinsă desvoltare; ea formeză obiectul unul titlu special din Institutele lui Juslinian, al 
titlului VI al Cărţei I.: 

Vom vorbi despre acestă disposiţiune a legei Alia Sentia mal la vale. 
Despre causele pentru cari Latinii pot parveni la cetăţenie. — Latinii juniani 

ca şi cei coloniari ati o mulţime de mijloze spre a ajunge la cetăţenie. 
Deosebit de concesiunea specială ce li se pste face prin o lege, un senatusconsult 

sau o constituțiune imperială, concesiune care se pâte face şi peregrinilor ordinari, La- 
linii juniant şi coloniari și a fortiori Latinii veteri (cari nu mai există de mult timp și 
de aceea nu ma! vorbesc jurisconsulţii clasici de dânșii), pot ajunge la cetăţenie: 

1) Militia, dacă conform legii Visellia, ai servit șese ani între paznicii Romei 
inter vigiles Rome (Ulpian, Regule, titlul II, $5); - 2) Navi, dacă conform unul edictal împăratului Clauâii, Latinul a construit un 
vas încăpător de nu mat puţin de dece mil măsuri și a transportat grâă în Roma nu
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mai puțin de șâse ani (Ulpian, Regule, îitlul II, $ 6). Acest-mod probezii cii Italia nu pu- 
tea trăi numai din propriile sale producțiuni de griâii ; E 

3) „Edificio, dacă a întrebuințat o parte din averea sa, spre a construi un edificiă 
(Gaius, Com. ], $ 33); 

4) Pistrino, dacă a construit o mâră (Ulpiau, lilul 11, $ 1); | 
9) Si triplez eniza sit, dacă Latina a dat nascere la Lei copil vulgo concepti (Ulpian, titlul IM, $ 1); , 
0) Iteratione, dacă, cum ne spune Pliniii cel tenăr (Epistolze, VII, 16), stăpânul a nanumis din noi în mod solemn pe cel manumis în mod privat, saii dacă cum ne-o in- 

dică Ulpian în Regulile sale, Titlul III, $ 4, servul manumis de cel ce ?1 avea în bonis „_tantum, a fost manuinis în urmă de cel ce conserva asupră”i nudum dominium ec 
jure Quiritium. 

7. Causc probalione și 8. Erroris caus:e probatione (Gaius, C. 1, $$ 29, 30, 66, 67 şi următârele). - 
Causce probalio. — Gaius, Com. ], $$ 28, 29, 30, 31, 32: sLatinil pot parveni în 

mai multe moduri la cetăţenia romană. — Căci legea Alia Senltia a decis că cei ce prin 
manumisiune aii devenit Latinf din causă că în momentul manumisiunel aveati mal puţin 
de tref-deci de ani, de se vor insura cu celăţene romane, saii cu Latine coloniare, saii cu 
Latine de aceeași condiţiune cu denșii, și vor proba acâsta cu un număr de. martori nu 
mai mic de șepte, toţi cetățeni romani și puberi, și în urmă, din căsătoria lor se va nasce un copil, și se va face copilul de un an, vor avea voiă a se duce în oma la pretor, în 
provincii, la presidentul provinciei, și a proba că ati luat 'soţie legitimă pentru ca să aibă 
dintr'Ensa copil legitimi, cărora să le potă dice liberii că şi că ei ai dintracâstă căsă- 
lorie un fii de un an; și dacă magistratul înaintea căruia Sa probat acesta a declarat 
prin decretul: săă că este așa, atunci și Latinul și soția lui (dacă este de aceeași condi- 
țiune) și fiul lor (dacă și acesta din urmă are aceeași condițiune) sunt declaraţi, prin de- 
cretul magistratului, cetăţeni romani): — De aceea, am adăugat și fiul lor, de va avea aceeași condiţiune ; căcl dacă soția Latinului este cetăţenă romană, copilul născut din- 
insa se nasce celăţen roman, în virtutea unui senatusconsult, făcut în timpul r&po- 
satului Adrian. Acest drept de a dobendi cetăţenia romană, de şi "l-ai avut în virtutea 
legel Alia Sentia numai cei deveniți Latini prin manumisiune, din causă că erati când 

"Sati manumis mai mici de lrei-geci de ani, în urmă însă a fost concedat printr'un se- 
natusconsult, făcut în timpul consulilor Pegas și Pusio, și celor-alţi manurniși, majori 
de trei-qeci de ani, cari din alte cause ni'ati devenit prin manumisiune de cât Latină ju- 
niani. — De altmintrelea, chiar dacă Latinul a murit înainte de a face inaintea magis- 
tratului proba că el s'a căsătorit în scop de a avea un copil de un an, care să polă [i li- 
berul săii, pâte muma, după mârtea bărbatului ci, să facă acestă probă, și ast-fel va 
deveni ea cetățână romană... u | 

In virtutea legel Aelia Sentia pote căpăta calitatea de celălen cel ce a devenit 
Latin junian prin manumisiune, din causă că el era minor de trei-(eci de ani înainte de 
manumisiune, prin ceea ce se numesce cause probatio. Acestă causa pnobatio este 
probarea prin șepte martori cetățeni romani şi puberi că Latinul a luat o cetăţenă ro-. 
mană, saii o Latină coloniară, sati o Latină juniană de soție legilimă, iar nu de concu- 
bină, cu scopul de a face copii cu dânsa, cari să fie legitimi, cari să cadă sub puterea 
lui paternă şi cărora, prin urmare, să le pâtă dice liberi sui, adică persânele sale libere 
în oposiţiune de servi! st, cari sunt pers6nele sale serve de sub puterea sa dominicalii. 
După cum vedem ăci, căsătoria legitimă și procreațiunea de copii sunt o causă de par- 
venire la cetăţenie. Copilul însă trebue să fie de un an ca să-polă servi la probarea 
causei. Probarea causel se face înaintea magistratului „populului roman, pretorul în 
Roma și în cele-alte părţi ale Italiei, presidentul provinciei în provincie. Se mai cere, 
ca condiţiune, ca soţia să fie cel puţin Latină juniană, dacă nu Latină coloniară sati ce- 
tăţenă romană. Ciisătoria cu o peregrini nu dă un asemenea drept. Nu e necesitate ca 
probarea causei să se facă în dilele faste înaintea . tribunalului magistratului, Proba se
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pote face orl unde se va găsi magistratul, adire, dice textul și nimic mal mult, să apuce 
pe magistrat unde 7] va găsi. Probarea causci.se face prin aceiași martori înaintea că- 
rora s'a ficul căsătoria. lacă un exemplu de o ciisătorie care nu se pâte face pur şi sim- 
plu ca căsătoriile obicinuite, ci inainte de ș&pte martori numai. — E întocmai ca căsă- 
toria care legitimeză copii! născuți din concubinat. Ca să producă acest resultat, îvebue 
să fie constatată prin redacţiunea unui instrument dotal. — Dacă femeea e cetățenă ro- 
mană, atunci fiul urmând condiţiunea mumei, devine prin nascere chiar celăţân roman, 
în cât numai bărbatul are necesitate a deveni cetăţen roman prin probarea causei. Dacii, 
din contra, numa a fost Latină, atunci şi ea şi copilul care s'a născut Latin aiă trebuinţă 
de a deveni cetiţeni romani prin probarea causei. — Un senatusconsult din timpul lui 
Adrian a întins beneficiul obţinerei cetăţeniei prin probarea 'causei de la minorii de 
trei-deci de ani, singuri beneficiaţi prin legea Elia Sentia, la toţi cei-alți Latini juniani. 
Un alt senatus:onsult, propus de consulii Pegas și Pusio, a întins beneficiul acestei îace- 
tăţeniri și, în casul de rmârte a bărbatului ; pe când după legea Elia Sentia numai băr-. 
batul, în vieţă fiind, putea să facă probarea causei, senatusconsultul în cestie a permis 
şi văduvei să facă proba pentru casul în care ea și fiul ei erati Latini. în momentul căsă-. 
toriei și voiaii să capete calitatea de cetăţeni romani. In casul aceşta, efectul puterei 
paterne nu se putea produce, căci tatăl murise Latin. In casul de provare a causei în | 
timpul vieţei bărbatului, pe lângă căpătarea celăţeniei, copilul cădea ex post-faetv, | 
după pronunţarea decretului pretorului, sub puterea paternă a tatălui săi, sub care nu 
era până în acel moment. Acestă căsătorie, pentru scopul de a căpăta copii legitimi, cari 
să cadii sub puterea paternă a tatălui, era ceva la care Romanii țineaii forte mult. Putem 
«ice cii crearea de copii legitimi, cari să cagă sub puterea paternă, era scopul principal al 
ciisiitoriei, care, de nu era ajuns, da loc chiar la divorţ. Sterilitatea soției sale, ne afirmi 
in adever Aulus Gellius în Noctes Attica Lib, 1V, cap. 3, a fost causa pentru care Car- 
vilius Ruga s'a despărţit de soţia sa, la care ar fi ținut forte mult, ca să nu iasă mincinos 
jurământul ce ficuse censorilor că el s'a cisătorit liberi (în loc de liberorum priu 
contracţiune) quzevenduim (în loc de quzerendorum prin contracţiune) gratia. Censorii,. 
în adevăr, când făcea recensământul, înscriată pe fie-care celățân într'un paragraf, și, 
sub numele lui, soţia, copiii, servii și ttă cea-altă avere a lui. Ca si pâtă inscri pe fe- 
inee ca soție legitimi, și pe copii ca legitimi și sub puterea lui paternă, punea pe cetățen 
să jure dacă in adevăr pe femeia în cestie a luat'o ca să devină soție legitimă și să ?i dea 
copii legitimi cari să fie liberi. 

„rroris causa probalio. — Afară de causa probatio se mai pâte căpăta cetăţenia 
și nasce ez post facto puterea paternă şi prin ervoris cause probatio. 

Causa probatio este probarea erorei de drept în care se află Latinul junian ce s'a. 
unit in căsiitorie cu o cetăţenii romană, Latină coloniară sai Latină juniană, credând din 
erdre că în drept este connubium intre: dnșii și, prin urmare, posibilitate de a con- iracta juste nuptice. | o 

Evvoris cause probatio este probarea din contră a erorei de fapl în care s'a găsit 
un cetăţen roman care s'a căsătorit cu o Latină sai o peregrină ordinară saii chiar cu o 
peregrină detiţiă, credând'o în fapt celăţenă romană. Sati, vice-versa, erdrea de fapt în 
care s'a găsit o cetăţeni romană care s'a căsătorit cu un peregrin sai cu un Latin, ere- dendu'l cetăţen roman, În ambele aceste casuri de drept comun, n'ar fi căsătorie legi- 
timă din causa lipsei de connubium, prin urmare, fiul ce s'ar naşce ar urma condiţiunea 
mumei ; prin urmare, în casul d'ântâiii, sar nasce Latin sai peregrin ordinar saă deditiţii, 
în casul d'al duoilea cetăţân roman. lar muma ar rămânea Latină sată peregrină ordi- 
nară în casul d'ânteiă, iar tatăl ar rămânea Latin saă peregrin ordinar în casul dal 
duoilea. Un senatusconsult însă, de care ne vorbesce Gaius în Com. I, $ 67, fără să ne 
spue însă care, a introdus aci un beneficii, și a permis bărbatului în casul ânteiă, fe- 
meii în cel de al duoilea, să probeze înaintea magistratului populului roman, cu șepte. 
martori cetățeni romani și puberi, erârea în care ată căgut și căsătoria ce ati contractat, 
precum şi nascerea fiului, și atunci pretorul, printr”un decret, constatând că așa este, va.
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a proclama în casul d'ânttii pe mumă și pe copil cetăţeni romani, și din momentul acesta 
copilul va cădea sub puterea paternă a tatălui săi; dacă însă muma a fost percgrină . 
deditiă "ŞI va conserva condiţiunea, căci peregrinele deâitiţie nu pot parveni în nick un 
chip, cum scim deja, la cetatea romană ; în casul d'al duoilea, va proclama pe tată cetăţen 
roman și copilul din acest moment va cădea sul puterea paternă: pe mamă şi pe copil 
care, in casul acesta, urmeză din nascere condiţia mamef, nu are trebuinţă să % proclame 
cetățeni romani, căci el sunt deja. Deosebirea între casul acesta și în cel precedent 
este: î) că în casul precedent erdrea este de drept, aci er6rea este de fapt; 9) acolo se 
cere ca copilul să fie ajuns la etalea de un an, înainte de acâstă etate nu compieză, aci e 
destul copilul să fie născut. In adevăr, copiii până la un an sunt mail supuși morţel ; cei 

- ce ati implinit anul, aii mat multă perspectivă de a trăi. Și legea, în cas de erdre de 
drept, care este mal puţin plausibilă de cât erârea de fapt, nu ţine compt de copil de 
cât de la un an încolo. a 

In fine, s'a permis ca cine-va să cadă și în erâre de fapt şi în erdre de drept, și, în 
aceste casuri, se pâte proba ambele erori, și nascerea unui fiii și ajungerea lui de un an, 
şi atunci acela din soţi care nu e cetăţân roman devine cetățen roman, şi dacă e tre- 
buiaţă devine şi copilul, și cade sub puterea tatălui. Aşa, de exemplu, iacă o cetăfână 
romană care se căsătoresce cu un peregrin, pe care 71 crede (nu cetăţean roman, căci 
atunci e simplă erdre de fapt), ci Latin junian, comilând ast-fel o erâre de fapt, și cre- 
end că cu un Latin junian-e connubiii, comițend ast-fel Și o erdre de drept. In acest 
cas un senatusconsult decide că se aplică legea Elia Sentia, adică că dacă din căsătoria 
lor a resultat un fiii, care a și ajuns de un an, peregrinul devine cetăţân roman Și copi- 
lul deja cetățen roman prin nascere începe, din momentul probăre! și a erdrei de fapt 
şi a acelei de drept, adică din momentul et causa et ervoris cause probalionis, a [i sub 
puterea paternă a tatălui săi (Gaius, Comentariul 1, $ 68 în fine). 

lacă asemenea o Latină juniană care se căsătoresce cu un perezrin pe care ? 
crede Latin, saii un Latin junian care se câsătoresce cu o peregrină pe care o crede 
Latină (a fortiori dacă o crede cetăţenă romană), comitend ast-fel o erâre de fapt, și 
anal comiţend și erdrea de drept de a crede că există connubiiă între un Latin și o Latină, 
Ia acest cas, același senatusconsult decide că iarăși se aplică legea Elia Sentia, adică că 
dacă din căsătoria lor a resultat un copil și a ajuns la etatea de un an, bărbatul şi ne- 
vasta și copilul lor devin prin probarca unită şi a causci şi a erorei causei, din acel 
„moment, cetățeni romani, și copilul cade atunci sub puterea paternă a tatălui stii (Gaius, 
Comentariul ], $$ 69 şi 70). a 

In resumat, dacă este erdre de fapt simplă și unul din soţi este cetăţen roman, e 
destul ca fiul să fie născut, nu e trebuință să fie de un an, şi atunci e loc la erroris 
cause probatio, simplă. Dacă, din contră, este ercre de drept simplă, sai erâre de drept 
combinată cu erâre de fapt, atunci, pe de o parte, este destul ca unul din soți să fie Latin 
junian, cel-alt pote fi chiar peregrin ordinar, ba încă chiar peregrin deditiţiii, dar fiul 
născut nu comptăză de cât când devine anniculus. Cu alte cuvinte, în cas de simplă 
caus:e probatio sai de combinare de cause probatio cu erroris caus:e probatio, se cere 
ca fiul născut din căsătorie să fie anniculus. 

In casurile de caus:e probatio, de erroris causa probatio, saii de amânduoă com- 
binate, în regulă generală, și soţii și copilul născut devin cetăţeni romani. Sunt însă 
moduri de parvenire la cetăţenie, cart nu profită copiilor, Iacă, de exemplu, un Latin 
care în municipiul s&i exercită o magistratură, el devine cetățân roman, căci exerci- 
tarea unei magistraturi în municipiul săă e pentru Latin o causă de încetățenire. Dar 
copiii săi rimân Latini (Gaius, Comentariul 1, $ 96). In adevăr, acest paragraf trebue 
restituit cam ast-fel; »Jus corum qui magistratum gerunt, quique ob id civitatem Ro- 
manam consequuntur, minus latum est, cum hi tantum, qui vel magistralum, vel hono- 
rem gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt: idque compluribus epistolis principum 
significanture. In manuscrisul original este lattam cu duoi t, de sigur este aci a erdre 

3
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de copist, care în loc să pue un singur ta pus duo. D. Niebuhr, din contră, crede că 
cel de al duoilea t trebue să fie un i, și ast-fel citesce minus Latium (mai micul drept 
de Latium) în oposiţiune cu majus Latium (mai marele drept de Latium). D. Niebuhr, 
cu imaginaţia sa fertilă, inventă duoe drepturi de Latium. Cu nimic nu se susține teoria 
D-sale. De aceea e mai de toţi abandonată. — Ceea ce se întemplă în casul de faţă, se 
pote întâmpla și în cas de Vzneficium principi: câte o-dată, în adevăr, constituţia îm- 
păratului nu acordi cetăţenia de cât tatălui, iar nu și copiilor săi. Incă un argument în 
lav6rea sensului ce dăm noi paragrafului 96 din Comentariul | al Instituliunilor. lui 
Gaius. E locul aci a da traducerea și explicarea amănunţită a paragralelor 65—92 in- 
clusiv din Comentariul ] al Iastituţiunilor lui Gaius, | 

$ 65: „Câte o-dată se întâmplă că copiii, cari în momentul chiar al nascerei nu 
cad sub puterea ascendenţilor lor, sunt reduși în urmă însă sub acestă putere“. | 

Regulat copiii nu cad, în dreptul clasic, sub putere paternă de cât când sunt con- 
cepuți și născuţi în căsătorie legitimă, în momentul chiar al nascerel lor, saii prin adop- 
țiune, în momentul chiar al adopţiunei. - 

Prin excepțiunc, se pote întâmpla ca un copil nici conceput și născut în căsătoria 
legitimă, nici adoptat, să cadă în urma nascerei, prin alt-ceva de cât adopţiune, sub pu- 
terea paternă a tatălui săii. 

Despre aceste casuri se ocupă Gaius în paragraful 66 şi urmăldrele, : 
$ 66: nÂAst-fel, dacă un Latin, care s'a căsătorit cu o femee după legea JElia Sentia,. 

a procreat un [iă, saă un Latin dintr'o Latină, sai un cetățân roman dintr'o cetățenă 
“romană, el nu '] va avea sub puterea sa paternă; dar probând în urmă causa, cl ca- 
pEtă dreptul de cetăţen roman, prin urmare începe imediat a avea pe fii sub puterea ' 
sa paternă. 

Un Latin junian se căsătoresce cu o Latină juniană saii coloniară, sati cu o celă- 
țenă romană, credând că este connubium și că copiii ce se vor nasce din amânduoi vor fi 
justi și vor cădea sub puterea lui paternă; intre el și femeea în cestiune legea Elia 
Sentia îi permite, ţinend compt de acâstă cerere de drept, dacă din căsătorie se va 
nasce un fiă, când va ajunge de un an, să probeze: 1) errea de drept ; 2) scopul, causa 
căsătoriei care este de a avea liberi sub patria potestate, să facă să se constale aceste 
duoă impregiurări inaintea magistratului, și atunct fiul latin, dacă muma a fost latină, va 
deveni cetăţân roman și tatăl stă asemenea și muma sa asemenea și va cădea sub pu- 
terea lui paternă; dacă muma va fi celăţenă, fiul se va nasce cetăţân, numai tatăl .va 
deveni cetăţen roman, căci numai el vă avea trebuinţă, și va cădea imediat sub puterea 
lui paternă. . . 

$ 67 : „Asemenea dacă un cetățân roman se va căsători din erâre (de fapl) cuo 
Latină saă cu o peregrină, pe care o credea cetăţenă romană, și va nasce un fiii, acesta 
nu va fi sub puterea paternă a sa, căci nu se nasce cetăţân roman, ci saii Latin sat 
peregrin, adică de aceeași condiţiune de care a fost şi muma sa; căci copilul nu ur- meză condițiunea tatălui de cât dacă este connubium (adică aptitudine de a contracta 
căsătoria legitimă) intre tată şi.mumă. Dar în virtutea unui senatusconsult este permis 
tatălui să probeze causa erorei, și ast-fel soția și fiul parvin la cetățenia romană, și din 
acel moment fiul incepe a fi sub puterea tatălui săi. Tot așa este în drept, dacă va fi luat în căsătorie din erâre de fapt pe o femee peregrină deditiţiă, afarâ numai că atunci femeia nu devine cetățeni romană. : 
„Un cetățen roman credând. din ersre de fapt că femcea ce ia de nevastă este ce- tățenă romană, pe când ea este Latină juniană, coloniară saii chiar peregrină simplă, se căsătoresce cu dânsa. Nefiind connubium, căsătoria nu e legitimă. Fiul ce se va 

nasce dintrensa nu se va nasce cetățen roman, ci urmând condiţiunea mumei, căci este 
născut afară din căsătoria legitimă şi copilul nu urmeză condițiunea tatălui de cât când 
este conceput în căsătoria legitimă, fiul, dic, se va nasce Latin junian sati coloniar sati simplu peregrin. Cu tâte acestea, un senatusconsult, al cărui. nume Gaius nu ni-l 
spune, permite tatălui a proba erdrea de fapt în care a cădut, și magistratul constatând
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acestă erâre, copilul va deveni cetățen roman, muma asemenea, și va cădea copilul sub 
puterea paternă a tătălui. Tot așa se va întâmpla și când muma era peregrină deditițiă, 
adică copilul născut peregrin deditiţiă, va deveni cetățân roman și va cădea sub puterea 
tatălui, căci el e peregrin deditiţiii nu din vina lui, iar muma sa peregrină deditiţiă ori- . 
ginară nu va putea parveni la cetățenie, căci peregrinii deditiţii originari nu pot căpăta 
cetățenia in nici un chip. Copiii lor insă de și se nasc peregriaf deditiţii, dar cetăţenia le 
este lor accesibilă. Aci observăm că este erâre de fapt, iar nu de drept, şi de aceea, 
fiind-că er6rea de fapt este mal plausibilă, nu se cere ca fiul să fie anniculus. Pe când, 
in casul precedent, în cas de erdre de drept, care este mat puţin plausibilă, se cere ca 
copilul să fi ajuns la vârsta de un an. 

$ 68: „Asemenea dacă din erdre (de fapt) o cetățenă romani se va [i căsătorit cu 
un peregrin, credendu'l cetățen roman, îl va fi permisei ca să probeze causa erorel, şi, cu 
chipul acesta, fiul și bărbatul parvin la cetăţenia romană, şi în același timp fiul incepe 
indată a fi sub puterea paterni a tatălui săă. Tot așa” se întâmplă în drept dacă se va 
[i căsătorit cu un peregrin, credendu'l Latin (junian sati coloniar), în virtutea legei 
“Elia Sentia. Cici și în privinţa acâsta se prevede intr'un mod special prin senatuscon- 
sult. Tot aza se întâmplă până la cre-care punct și dacă se va fi căsătorit cu un pe- 
regrin deditiţiiă, credânduil cetăţân roman saă Latin după legea „Elia Sentia, afară 
numai că deditițiul iși va conserva condițiunea, și de aceea fiul, de și va fi cetăten roman, nu va cădea sub puterea paternă a tatăluiu. | 

O cetățână romană se ciisătoresce cu un peregrin creendu!'! cetiţen roman. Este 
erdre de fapt. Copilul ce se va nasce ar trebui să fie cetățen roman, căci fiind niszut 
extra justas nuplias ar trebui să urmeze condițiunea mumel care e cetitenă romană. 
Cu tâte acestea, Gaius ne spune că și el ca şi tatăl devin cetăţeni romani. prin probarea 
causei erorei. Deci copilul nu se nasce cetăţân roman. Causa este că femeea a credut 
a contracta o căsiitorie legitimă, în care copilul urmâzi condiţiunea tatălui, Căsă- 
loria legitimă nu se contractă, căci tatil e peregrin. Dar copilul va urma condiţia 
tatălui ca în căsătoria legitimă, se va nasce dar peregrin. Prin urmare, numaf prin 
probarea causel erorei, erâre de fapt a femeci, (care pâte avea loc înainte ca copilul să devină anniculus) căsiitoria va [i transformată în legitimă, şi copilul ca şi bărbatul 
vor deveni cetățeni romani, și copilul va începe de atunci încolo a fi sub puterea pa- 
ternă a tatălui, 

| 
Tot așa se va întâmpla dacă femeea cetăţână romani se va căsători cu un pere- 

grin pe care ?1 credea nu cetiiţân român, ci Latin, cădend în induoita ersre: una de fapt 
căci credea că bărbatul este Latin, alta de drept, căci credea că cu un Latin se pâte 
contracta juste nuptie. In acest cas iarăși este permis femeei a proba ambele erori, 
după ce va nasce un copil și va deveni anniculus (căci este şi erdre de drept), şi atunci 
peregrinul va deveni cetățen roman și din momentul acela copilul niscut (care prin 
nascere S'a născut peregrin, căci fiind născut din căsătorie, de și- nu justă, dar pentru 
care este connubium, urmâză condiţiunea tatălui, şi prin urmare se nasce peregrin), 
devine cetăţen roman și tatăl săă asemenea şi va începe a fi, adică va cădea de atunci 
sub puterea lui paternă. Tot așa se va intempla dacă o cetăţână romană se va căsători 
cu un peregrin deditiţii, pe care 1 credea cetăţen roman, comițând erâre de fapt, sau Latin, comițâni și erdre de fapt şi ersre de drept, va putea dacă va nasce un copil, în casul dântţiii îndată, în casul d'al duoilea după ce va ajunge de un an,să probeze erârea de fapt sai ersrea de fapt și erdrea de drept, și atunci copilul care s'a născut din căsă- toriă ex jure gentium va urma condițiunea tatălui, adică se va nasce peregrin deditiţii, dar prin probarea erorei de fapt sai crorei și de fapt și de drept va deveni cetățen roman, dar nu va cădea sub puterea paternă a tatălui, care va rămânea peregrin dedi- litor. Căci perigrinii deditiţii, ei cari prin vina lor aă meritat acestă sârtă, nu pot par- 
veni la celițenie, de și copiii lor inocenți pot să parvină. 

$ 69: n Asemenea dacă o Latină se va fi căsătorit cu un peregrin pe care?l credea 
Latin, va putea, în virtutea unui senatusconsult, născându-se un fiii, să probeze causa
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erorei, şi ast-fel devin toți cetățeni romani, și fiul începe a fi sub puterea paternă a 
tatălui săi. 

O Latină se căsătoresce cu un peregrin pe care ?i crede Latin, căgând ast-fel în 
erdre de fapt, și creând, în același timp (căţând ast-fel și în erre de drept), că între 
o Latină și un Latin se pste contracta justa nuptize şi că copiii din acea uniune sunt 
Justi şi cad sub puterea paternă a tatălui lor. Dacă se nasce un copil, va putea La- 
tina înaintea magistratului să probeze: 1) că a credut pe soţul săi Latin; 2) că a 
crezut că cu Latin se pâte contracta justa nuptie ; 3) că ea s'a căsătorit ca să aibă justi 
liberi, care să cadă sub puterea paternă a tatălui lor; 4) că din acestă uniune s'a și 
născut un fii. Legea Alia Sentia nu prevede acest cas; ea se aplică numai când 
ambii soți sunt cel puţin Latini. Un senatusconsult însă a permis femeei să probeze 
cele patru circumstanţe de mai sus și pretorului a da o sentinţă declarativă, că t6te 
acestea sunt adevărate, şi atunci bărbatul, femeia și copilul vor deveni toți cetăţeni ro- 
mani și copilul va începe a fi din acel moment sub puterea paternă a tatălui săă, 

| _$ 70. mEste tot așa în drept dacă un Latin s'a căsătorit, în virtutea legei „Elia 
Sentia, din erdre cu o peregrină, pe care o credea Latină sati cetățână romanău. 

Un Latin se căsătoresce cu o peregrină pe care o crede Latină sati celățână 
Romană, cădend ast-fel în erore de fapt, și credend, în același timp (cădend ast-fel și 
în erdre de drept), că intre un Latin şi o Latină sati o cetăţână romană se pâte contracta 
justie nuptize şi că copiii din acea uniune sunt justi și cad sub puterea paternă a ta- 
tălui lor. Dacă se nasce un fiii, va putea Latinul înaintea magistratului să probeze: 
1) că a credut pe soţia Latină sati cetiţenă romană; 2) că a credut că el cu o Latină 
sai cu o cetăţenă romană pâte contracta justre nuptize; 3) că s'a căsitorit ca să aibă 
justi liberi, care să cadă sub-puterea paternă a tatălui lor; 4) că din acestă uniune s'a 
şi născut un fii. Probând 'tâte acestea, pretorul va da o sentință declarativă că tote 
acestea sunt adevărate, și atunci bărbatul, copilul și femeia, vor deveni cetiţeni roman! 
şi copilul va începe a fi sub puterea paternă a tatălui săti. 

“$ 71: „Pe lângă acâsta, dacă un cetăţtn roman, care se credea Latin, va lua în 
căsătorie pe o Latină, îi este permis, dupi nascerea unui fiă, să probeze causa erorei, ca 
cum ar fi luat soţie în virtutea legci: Ailia Sentia. Asemenea este permis acelora cari, 
măcar că sunt cetăţeni romani, se credeai peregrini, şi S'aui căsătorit cu poregrine, le 
este permis, dlic, în virtutea unui senatusconsult, după nascerea unui fiii, să probeze 
causa erorei, ceea ce făcând, soţia peregrinii devenea cetăţână romană, și fiul... nu nu- 
nai parvine la cetăţenie, dar în același timp cade sub puterea paternă a tatălui sătic. 

Pâni aci am vădut că erdrea de fapt consti în credinţa că persâna cu care se 
contractii căsătoria are o condiţiune superiâră aceleea pe care o are în realitate. Para- 
graful 71 prevede, din contră, ipotesa în care cine-va se înș6lă asupra propriei sale 
condițiuni și în răă nu în bine, creând că are o condiție inferidre aceleea pe care o 
are în realitate, Aşa un cetăţen roman se cr2de Latin și se ciisătoresce cu o Latină. EI 
crede că contrastă o căsătorie în virtutea legei JElia Sentia, și că, prin urmare, născân- 
du-se un fiii și devenind anniculus, va putea proba causa căsătoriei și va face ca el ne- 
vasta și copilul să devină cetăţeni romani, și ca copilul să cadă sub puterea sa paternii. 
Legea Alia Sentia nu se aplică însă. Şi, prin urmare, conform dreptului ginţilor, co- 
pilul se va nasce Latin și nu va fi loc la causa probatio. Dar ar fi fost dur să fie așa. 
Și de aceea un senatusconsult a decis că ă fortiori să fie permis cetălenului roman să 
probeze şi erdrea sa de fapt şi causa căsiitoriei, de se va nasce unfiă, fără să ajungă 
fiul la un an, și să devie și (iul și muma cetățeni romani și fiul să cadă sub puterea sa 
paterni. Tot așa se va întâmpla dacă cetiițenul roman, care se credea Latin, s'a căsătorit 
cu o peregrină: după nascerea de fiii, se va proba și causa căsătoriei și erdrea «dle fapt, şi 
fiul și muma din peregrini vor deveni cetățeni romani, și fiul va cădea sub puterea 
paternă a tatălui săă. 
$ 72: „Tot ce am dis despre fiii se aplică și la fiicău, Se 

Numai în cas de erroris causa pvobatio şi de e»roris caus:» probutio combinată 
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cu cause probatio, saiă și în cas de simplă cause probulio, adică în casul prevtdut de 
paragrafele 29, 31 și GG ale lui Gaius ? Gaius nu se explică. Din generalitatea terme- 
nelor paragrafului 72 resultă că se aplică beneficiul și “fiicei, chiar în cas de: simplă 

- cause probatio. ” a 
Pe când, din. contră, este o deosebire intre cause probatio simplă şi erroris 

cause probatio simplă sati combinati cu cause probatio, în privința ctății, după cun 
ne spune paragralul următor 73. In cas de erâre de fapt nu se cere ca copilul să fie 
anniculus, fie că este simplă, fie î forliori ci e combinată cu erâre. de drepl. Pe. 
când în cas de simplă erâre de drept şi de cause probutio se cere ca copilul să 
fie anniculus. DN 

In adevăr, ersrea de drept e mai puţin plausibilă de cât simpla erâre de fapt. Și 
de aceea se cere ca copilul să fie măcar de un an. De la un an încolo, copilul are mai 
multă probabilitate de a trăi de cât până la un an; căci la copiii de la nascere până la 
un an mortalitatea e mai mare de cât la copiii de la un an în sus. | 

$ 73: nlnsă, în ceea ce. privesce causa evrori (adică a erorii de fapt), dice in 
atlovăr Gaius, pulin imporli etatea fiului sati a fiicei... din contră, prolarea causci 
(adică a scopului căsătoriei, liberorum qu:erendorum causa în care cas erdrea este 
de drept), nu pâte avea loc pe cât timp fiul saii fiica este mai mic saă mai mică de 
Unana, Lu a 

$ 74: n Asemenea un peregrin, dacă va fi luat de soție pe (o cetățâni romani), 
și, în urmă născându-se un copil, va fi căpătat în alt mod dreptul de cetățenie romană, 
întrebându-se în urmă dacă el va fi admis la probarea causci, impăratul Antonin (cel 
Diii) a decis printr'un rescript că el va putea să probeze causa ca cum ar i. rimas 
peregrin, de unde conchidem că și peregrinul este admis la probarea causeiu. 

Acest paragraf are părți ilisibile. Cred însă că restituția e facil! de făcut; vor- 
bele de împlinit ar fi si civem Romanam. Un peregrin dar se ciisiitoresce cu o cetă- 
țenă romană, el contracia căsiitoria în vedera legei lia Sentia Liberorum querendo- 
„rum causa. După aceea se nasce un fiii şi în urmă peregrinul obține în unul din'cele- 
alte moduri cetăţenia romană, de exemplu pistrino sati nave. Fiul, fiind născut în virtu- 
tea unei căsătorii cuconnubium după legea Alia Sentia, urmeză condiţiunea tatălui, deci 
se nasce peregrin. Tatăl de gâba ajunge în urmă la cetăţenie, căci fiul. născut pere- 

„grin nu va cădea sub puterea sa paternă. Impăratul Antonin a permis însă soţului să 
probeze causa căsătoriei, și a decis că % permite acesta, ca cum ar fi rămas peregrin. 
Dar legea „Elia Sentia nu permitea acesta de cât Latinului junian (devenit ast-fel, căci 
a fost manumis mai mic de trei-deci de ani). Rescriptul lui Antonin cel Pi permiţând 
peregrinului devenit celăţân .de a invoca legea „Elia Sentia, și gicând că % permite ca 
cum ar fi remas peregrin, s'a conchis cu drept cuvânt că și peregrinul simplu, când se 
căsătoresce cu o cetăţenă romană, liberorum quzrendorum causa, este admis la causa 
probalios. | a . 

Paragrafele următore până la paragraful 80 le vom explica mai la vale. . 
$ 80: „Pentru același cuvânt, din contră acela care se nasce dintrun Latin şi o 

celățenă romană, se nasce cetățen roman. Ai fost însă jurisconsulţi cari ati fost de pă- 
vere că dacă căsătoria se contractă în virtutea legel „Elia Sentia, copilul se nasce Latin, 
pentru că atunci se consideră că li a acordat connubiul de legea Alia Sentia şi Junia, 
și connubium are în tot-lVa-una de efect ca copilul născut să urmeze condiţiunea tată- 
lui ; dacă însă căsătoria a fost contractată într'alt mod, copilul născut urmăză, după 
dreptul ginţilor, condițiunea mumei. Astădi însă puţin importă, căci în practică:- se 
urmsză disposițiunea senatusconsultului din timpul lui Adrian, după care, în ori-ce cas 
copilul născut dintr'un Latin și o cetăţenă romană se 'nasce cetăţen romane. 

_ Un Latin se căsătoresce cu o cetăţână romană. După dreptul ginţilor, copilul ur- 
mând condiţiunea' mumei, căci este născut afară din juste nuplis (care nu se pâte con- 
tracta de cât între cetăţen roman), urmeză să se nască cetățen roman. Cu tâte acestea, 
spune Gaius că ati fost jurisconsulţi cari ati făcut o distincțiune: Dacă Latinul se căsăto-
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resce pe basa legel Alia Sentia, adică liberorum quzrendorum eausa, adică în virtutea 
connubiului acordat de acestă lege sai de legea Junia, atunci este un fel de nuptia sui 
generis, și copilul de și născut nu din justia nuplise, dar totuși fiind-că se nasce dintr'un 
fel de nuptii sti generis, adică în virtutea unui connubisi, urmeză condițiunea tatălui, și - 
prin urmare, se nasce Latin, afară numal de posibilitatea ajungerel la cetățenie și la 
căderea sub puterea paternă prin cuusc probatio. Dacă insă soţii n'ati avut în vedere 
legea Elia Sentia când s'ată căsătorit, dacă ef aă contractat o simplă căsătorie juris 
gentium, atunci copilul urmând condițtunea mumei se va nasce cetăţen roman. Acestă 
distineţiune, observă însă Gaius, putea să aibă inleres înainte de Adrian, căci de la 
Adrian încolo, în virtutea unui senatusconsult, s'a decis că copilul se va nasce din uniunea 
unui Latin cu 6 cetățână romană în tâte casurile celățân roman, fie că soţii s'ati căsă- 
torit în vederea lege! /Elia Sentia, sati fără să aibă în vedere acestă lege. . 

$ 81: „Consecent cu acesta, se mai decide prin senatusconsultul lui Adrian că 
cel ce se nasce dintr'un Latin și o peregrină, precum și, din contră, cel ce se nasce din- 
tun peregrin şi o Latină, urmeză condițiunea mumete. | . 

" Consecent regulei dreptului ginţilor consacrat de Adrian prin senatusconsultul 
sus menţionat, copilul născut din uniunea, din matrimoniul de drept al ginţilor dintre un 
Latin și o peregrină, urmâză condiţiunea mumei şi, prin urmare, se nasce peregrin, și, 
vice-versa, copilul născut dintrun peregria şi o Latină, pentru aceleași cuvinte, se nasce 
Latin. 

$ 82: „Consecent tot cu acâsta, copilul care se nasce dintr'o servă și dintr'un 
om liber se nasce serv, și copilul care se nasce dintr'o femee liberă şi dintr'un serv se 
nasce libere, 

Conform aceleea;ă reguli de drept a ginţilor, consacrată de Adrian, copilul născut 
dintr'o servă şi dintr'un om liber urmând condițiunea mumei se nasce serv, şi, vice: versa, * 
copilul născut dintr”o femee liberă și dintr'un serv se nasce liber. - 

Gaius, după ce pune acest principiti că copilul care se nasce din uniune nelegitimă 
urmeză condiţiunea mumei, anunţă că la acâstă regulă s'ati introdus excepțiuni sati de 
legi sati de altă disposiţiune care ţine loc de lege ; de exemplu, de vre-un senatusconsult 
sati de vre-o constituțiune imperială. Acesta o spune Gaius în paragraful 83, care este 
conceput ast-fel: n Trebue însă să băgăm de sâmă ca regula de drept a ginţilor să nu fi 
fost modificată de vre-o lege, saii de vre-o disposiţiune care are putere de legee.. 

ȘI apoi în paragrafele următâre arată excepţiunile aduse la regulă. 
In paragraful 84 arată excepțiunea adusă de senatuseonsultul Claudian. 
$ 84: „Căci, în adevăr, după senatusconsultul Claudian putea o cetăţenă romană, 

care va fi avut relaţiuni cu un serv aparținând unei persâne străine (adică nu cu servul 
săi), să facă pact cu stăpânul servului, ca ea să rămână liberă, iar copilul ce ar procrea 
să fie serv; căci convențiunea dintre femee și stăpânul servului e con<finţită de senatus- 
consult. Insă în urmă divul Adrian, mișcat de nedreptatea lucrului și de incongruenţa 
juridică, a restituit efectele regulei de drept a ginţilor, că de 6re-ce muma rămâne li- 
beră, să se nască și copilul libere. 

După o primă parte a senatusconsultului Claudian, femeea liberă care avea rela- 
țiuni cu servul une! alte persâne, era declarată servă dacă după trei somaţiuni ale stă- 
pânului amantului ek nu discontinua relaţiunile „cu servul, şi atunci natural, dacă se 
născea din relaţiunea lor un copil, el se născea serv. 

Dar în virtutea unei alte disposiţiuni ale aceluiași senatusconsult Claudian, putea 
femeea liberă să se invoiască cu stăpânul ca să aibă relațiunl cu servul sâii şi ea să ră- mână liberă, jar copilul ce s'ar nasce să devină serv. Acstă disposiţiune monstrudsă a 
senatusconsultului, care consfințea un pact tot atât de monstruos, a fost desființată de 
un scnatusconsult votat după propunerea lui Adrian, Și, prin urmare, S'a restabilit regula 
de drept comun a dreptului ginţilor, conform căreea, cu tâtă convențiunea, copilul, ur- 
mând condiţiunea mumei, se nasce liber. 

$ 85: nDin contră, dintro servă şi un liber puteai. să se nască copii liberi ; căci în
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virtutea acelci legi este prevăţut că dacă cine-va se va fi unil cu o servă pe care o cre- 
"dea liberă, de se vor nasce copii de sex bărbătesc, sii fie liberi; de sc vor nasce fete, să 
aparţină cul aparţine muma ; dar și în acâstă specie divul Vespasian, mişcat de incon- 
secinţa dreptului, a restabilit regula de drept a ginţilor și a hotărit ca, în tâte casurile, 
copiii, chiar de se vor nasce de sex masculin, să devină servii proprietarului muraci lore. 

După regula de drept a ginţilor, copilul născut afară din căsătoriă legitimă, ur- 
mând condiţiunea mumei, era consecent ca copilul născut dintrun om liber și o servă 
pe care o credea liberă, fie de sex bărbătesc, fie de sex femeesc, să se nască servă. O 
lege insă, ca lege (acea lege), dice Gaius, a decis alt-fel. Şi de altă lege nu vorbesce în 
paragrafele precedente de cât de legea A. Sentia şi Junia Norbana. Prin urmare, nu pâte 
să [ie vorba de cât de legea JE. Sentia, căci legea Junia Norbana, după cât ne este cu- 
noscut, s'a mulţumit a declara liberă și Latin! coloniari cu mindre capacitate pe cel ma- 
numişi în mod privat. O lege însă a decis, și acesta în favârea libertăţei, că, din causa 
erorei de fapt a bărbatului, copiii de sex masculin, căci ei aii mai mare valdre, prin ei - 
se perpetusză numele, se vor nasce liberi; cel de sex femenin vor rămânea numai a se 
nasce servi conform regulei de drept a “ginţilor. Insă o constituţiune a lui Vespasian a 
restabilit intru t6te regula de drept a ginţilor, și a decis că copil de sex fie femenin fie 
chiar masculin, născuţi dintr'un liber şi o servă, chiar de o credea liberă, se vor nasce 
servi. - 

"$ 86: „Insă partea din aceeaşi lege care decidea că copilul de ori-ce sex născut 
dintr'o femee liberă și un serv pe care îl scia că este serv, să se nască serv, a rămas 
neatinsă. Prin urmare, la populil la cari asemenea lege nu există, cel ce se nasce tre- 
buind să urmeze condiţiunea mumei se va nasce libere, 

Legea in cestiune decidea în sens invers, în detrimentul libertăţet, că copilul năs- 
cut dintr'o femee liberă şi un serv pe care îl scia serv se va nasce serv, contrariii drep- 
tului ginţilor, după care trebuia să se nască liber, Şi, ce e curios, acâstă parte contrarie 
dreptului ginţilor și favorabilă libertăţei Vespasian n'a abrogat?o. Şi r&ii' a făcut; tocmai 
pe acesta trebuia so abroge şi s'o lase pe cea Wânttiii, Dacă n'a fâcut?o, este că a credut , 
că incuragiază bunele moravuri, pedepsind in copiii cari sunt nevinovaţi pe femcea liberă 
care se unesce cu un serv. Este aci o exagerare stupidă a sistemului senatusconsultului 
Claudian. Ş | 

$ 87: „De câle ori însă cel ce se nasce urmeză condiţiunea mumei, iar nu a tată- 
ut, de atâtea ori este mai mult de cât manifest că el nu se nasce sub puterea talălui 
săii, chiar dacă acesta este celățen roman, și de accea am arătat mai sus că, în unele 
casuri, în cari din causă de erâre s'a contractat o căsătorie” nelegitimă, Senatul a inter- 
venit și a cores vițiul căsătoriei, Și așa s'a făcut ca în cele mai multe casuri copilul 
să fie redus sub puterea paternă a tatălui săău, tă 

Gaius rememoreză aici că pâte tatăl să-fie cetăţân roman și totuși copilul să nu 
cadă sub puterea paternă, dacă el nu a contractat căsăitoriă legitimă. Dar că, în unele 
casuri, copilul necădut la nascere sub puterea paternă, cade ex post facto, sub puterea 
paternă, şi acesta are loc în casurile de cause probatio și de erroris causa probatio de 
care am vorbii. | 

$ 88: nInsă dacă o servă a conceput din operile unui cetăţen roman, și în urmă 
manumisă fiind a devenit cetăţână romană, şi nasce în astă stare, măcar că copilul ce se 
nasce este cetățân roman ca și tatăl săi, nu cade însă sub puterea paternă a tatălui 
săil ; căci nu este nică conceput din juste nuptice, nici vre-un senatusconsult nu a declarat 
acâstă uniune ca quasi justa nuptiea, 

Legea „Elia Sentia și senatusconsultele posteridre aii cores viţiul căsătoriei între 
pers6ne libere, de şi fără connubium. Dar nu a mers până a transforma și contuberniul 
in ciisătoriă legitimă, ori care ar fi favârea ce ar trebui să se dea procreaiunei chiar 
masculine, chiar dacă tatăl procreator a fost cetățen roman, chiar dacă muma servă la 
concepţiune a devenit până la nascere liberă Şi cetățenă romani. 

$ 89: „Ceea ce s'a decis, că dacă o servă a conceput din operile unul cetăţen ro-



138 

man, Şi în urmă, manumisă fiind, a născut în stare de libertate, copilul să se nască liber, e 
conform raţiunel naturale ; căci cei ce sunt concepuţi in mod nelegitim, urmeză starea mu- 
mei din momentul nascerei, prin urmare, dacă se nasc dintr'o mumă liberă se nasc liberi, 
și puțin importă din cine ?i-a conceput mama lor când a fost servă. Iar cei ce sunt con- 
cepuți în mod legitim “și capătă starea din momentul concepţiuneie. 

O servă a conceput din operile unui cetăţen roman, după aceea a fost manumisă 
și a născut copilul în stare de libertate: copilul se nasce liber. Şi acesta este conform 
regulei de drept după care copilul, conceput afară din justze nuptize, urmeză condițiunea 
mumei din momentul nascerei, iar copilul conceput în justa natptize urmeză condițiunea 
tatălui din momentul concepţiunei. E i | 

$ 90: „De aceea, dacii o cetățână romană a rămas însărcinată și în urmă i Sa in- 
tergis usul apei şi al focului, şi a devenit prin urmare peregrină, și a născut în stare 
«de peregrinitate, ecl mai mulți jurisconsulţi disting și decid că dacă a conceput în just:e 
nuptize, copilul se va nasce cetălen roman; iar dacă a conceput din flori, copilul se va 
nasce peregrinu, | 

Avem aci aplicarea regulei din paragraful 89. Acest paragraf nu are trebuinţi | 
de altă explicaţiune, Di 

$ 91; nAsemenea dacii o femee cetăţână romanii a devenit sclavă, în virtutea se- 
natusconsulului Claudian, pentru că s'a unit cu servul altuia fără voiă şi cu tâtă soma- 
țiunea stăpânului de a părăsi culcușul servului, cei mai mulţi disting şi decid că dacă a 
conceput din just:e nuptiz va da nascere la un cetăţen roman ; dacă însă a conceput din 
flori, va da nascere la un serv aparținând aceluia a căruia mumă a devenit o selavăc. 

Avem și aci aplicarea regulei din paragraful 89. 
- $ 92: nAsemenea şi peregrina care a conceput din flori și în urmă a devenit cetiă- 

ţenă romană și va nasce în astă stare, va nasce un cetăţân roman ; dacă însă va concepe 
din operile unui peregrin cu care se va fi unit în căsătorie (juris gentium] după usurile 
și legile peregrinilor, în virtutea senatusconsultului din timpul lui Adrian, va nasce un 
peregrin, afară numai dacă tatăl copilului a câştigat cetăţenia romană. - 

O peregrină concepe din flori, după aceea devine cetiiţână romană și este cetăţeni 
romană când nasce, copilul se va nasce, conform regulei de drept al gintilor, cetăţen ro- 
man. O peregrină se unesce în căsătorie (juris: gentium/ cu un peregrin, și nasce în * 
astă stare. Copilul iarăși, conform regulei de drept al ginţilor, se va nasce peregrin. Thacă 
insă tatăl va deveni cetăţen roman până la nascerea copilului, dupii un senatusconsult 
din timpul lut Adrian, copilul se va nasce celăţen roman, contrarii regulri de drept al 
gintilor, care decide'că copilul trebue să se nască peregrin, pentru că el a fost conceput în 
mod legitim, şi, prin urmare, trebue să urmeze condiţiunea mumei din momentul nas- 
cerel, puţin importând că tatăl care ?l-a conceput în stare de peregrinitate a devenit ce- 
tăţen roman până in momentul nascere!. | 

Am gis că libertinii sunt aceia cari prin manumisiune ati eşit din o servitute 
legală, ex justa servitute... 

In adevăr, dacă cine-va era manumis, fiind numai de fapt serv, el nu devenea 
libertin, ci rămânea liber și ingenuă, cum era şi mai înainte; Acesta este sensul para- 
gralului i din titlul IV din Institutele lui Justinian. “ 

Rămâne acum să vorbim despre manumisiune și despre modurile după cari ea 
se operă. “ 

Despre deosebitele moduri de manumisiune. — Manumisiunea este darea liber- 
tăței. Precum mancipium, de la manucaptus, însemnâză -prins cu mâna în răsboiii, 
căci originea primitivă a servituței este captivitatea, asemenea manaumissus însemneză 
liberat de sub mâna stăpânului, a căruia putere, la origine, din punerea mâinei a luat 
nascere. - . a: . 

Până la legea Junia Norbana și din cele d'ânteiii timpuri ale Romei manumisiunea 
era un act solemn (Dositheii, Disputatio de manumissonibus, $ 5). 

„Ea se opera în trei moduri:
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Vindicta, censu, testumento (Dositheii, codem, $ 5), . 
n Vindicta (dice Ulpian, Regule, titlul 1, $ 7), se manuinite înaintea magistratului 

populului roman, de exemplu înaintea consulului, pretorului sait propretoruluiu, 
Acest mod constă într'un proces simulat de revendicare a libertăţei. 
Procesul serios se trata iu forma cea Wântâii de procedură în forma acţiuni legis 

sacramenti, adică în o formă solemnii, în care se pronunțati vorbe solemne și se intre- 
buințaii gesturi solemne, anume fixate de lege, și in care se lăcea o prinsore numită sa- 
eramentum,. Elurma duo: fuse: una înaintea magistratului şi alta inaintea judecătorului. 
Magistratul, care în Italia era pretorul, o-dată consolul, iar în provincii presidentul pro- 
vinciei, decidea cestiunea în drept, și trămitea ca faptele să le resolve un parlicular, luat 
dintr?o listă ad hoc pe rând. Să presupunem un om liber posedat în fapt de altul ca 
serv, Acesta se putea întâmpla fârte des, căci adesea se putea intâmpla ca cine-va să 
cumpere un om liber, vindut pote de bună credinţă de cel ce 71 posr da ca serv. In adevăr, 
libertatea nu era scrisă pe frunte, nici exista la Romant acte publice relativ la starea ju- 
ridică a persânelor, Servul de fapt nu devine. nici o-dată prin trecere de timp serv 
de drept, căci libertatea este inalienabilă i imprescriptibilă. Acest serv de fapt descoperii 
că e liber în drept. El nu %I pâte însuși revendica libertatea. Starea sa de fapt prevală 
do cam dată în drept. De aceea el trebue să 'Şi caute o persână liberă, care, cu numele 
de adserlor libertatis, să "1 revendice în libertate contra stăpânului săi de fapt. Să nu- 
mim, de exemplu, pe servul de fapt Stichus, pe adsertor libertatis Primus, Şi pe 
stăpânul de fapt Secundus. Primus duce de bună-voiă sa silit pe Secundus înaintea 
magistratului urmat şi de Stichus. Acolo el, ținând în mână un bă, festuca, vindicta, 
în locul unct haste, instrumentul originar prin excelenţă de acquisițiune a proprietăţei 
la Romani (care fusese câștigată cu hasta în răsbâie de la inimici), simbol, prin urmare, al 
proprietăței, atingea pe serv, ca cum ar tăpădui dreptul celui-alt de a ?] atinge cu sim- 
bolul proprietăței, contestându-i proprietatea, şi dicea : Ilune hominem Stichum li- 
berum esse aio, et ecce vindictam imposui, şi după acesta ?1 trăgea spre sine, adică 
spre libertate, adserebat ad se, id est în libevtatem, de unde şi denominaţiunea de : 
adsertor saii asserto» libertatis. Cel-alt, adică Secundus, atingendui'! și el cu un b&, 7! 
revendica în sens invers în servitute, căci Ja început revendicarea era în sens invers, 
revendica şi posesorul de fapt, și gicea: Fo contra aiîo, hune hominem Stichum 
"mouni esse ex jure Quiritium, et ecce vindictam imposui. Magistratul atunci vădend 
că e contestaţiune la mijloc, şi nefiind competent a judeca faptele, atribue posesia pro- 
visorie a lui Stichus la unul din litiganţi, și însărcinăză să resolve chestia în fapt, după 
probe, martori, etc., pe un judecător, care să decidă după probele ce i se vor administra, 

„dacă în fapt Stichus este liber sati serv. În casul nostru, fiind-că procesul este fictiv, 
lucrurile se petrec ast-fel: Secundus, stăpânul lui Stichus, voind a”i da libertatea, se 
r6gă de Primus să "i ţină loc de adsertor libertatis, şi cu toții împreună se duc de gă- 
sesc pe magistrat, pe care nu 1 abordă la tribunal, ca în casul când procesul este se- 
rios, ci ori şi unde “l-ar întâlni, de exemplu pe drum, mergând la baiă sai la circ,. și 
Primus pronunță vorbele : » Aio Stichum liberum esse ex jure Quiritium et cece vin- 
dictam imposui, şi atinge pe Stichus cu bățul; Secundus tace, sati afirmă că aşa e, și 
atunci magistratul, fiind-că nu e contestaţie în fapt, nu mai trămite la judecător, căci 
mare ce judeca, ci pronunţă decretul săii Qicend: » Dico Stichum liberum osse ex jure 
Quiritiumu. Vedeţi părţile pretind, fie-care ait, ceea ce pote fi sati adevărat sati nea- 
devărat, magistratul dicit, adică constată adevărul juridic, dicit jus, dreptul de liber- 
tate a] lui Stichus (Gaius, Com. 1V, $1, 6, în fine, Com. ÎI, $ 20 în fine, și în legea 7, D., 

„De manumissis vindieta, 40, 2). 
Censu. — Ulpian, Regule, t.1, $ 8, se ocupă de acest mod în termenii următorii : 

„Prin cens se manumiteaii o-dată servii carl la recensământul „quinquenal erati înscrişi 
după ordinul stăpânilor de către censore între cetățeni romania. 

“Intocmai după cum lipsa de înscriere a unut cetăţen roman.in registrul censoru- 
lu atrăgea pentru dânsul perderea libertăţei, asemenea, în sens invers, înscrierea unui
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, 

serv Între cetăţenii romani, cu voia stăpânului, de către censor în registrele sale avea de 
efect căpătarea libertăţei şi a cetățeniei. 

Recensământul se făcea în Italia de către un magistrat, ad hoc creat, înaintea că- 
ruia se ducea fie-care cetăţen de declara numele săă, averea sa, persânele de sub pu- 
terea sa dominicale, paternă, manus, mancipium. Fie-căruia cetălân i se deschidea un 
capitol, caput, în registrele censorului. Fie-care cetă(ân era obligat a se duce singur 
să c6ră inscrierea. Censorul fiind singur pentru t6tă Italia, neavând funcţionari inferiori, 
nu putea să se ducă din casă in casă să facă inscrierea. De aceea obligaţia fie-căruia de 
a se duce singur la censor să '] înscrie. Şi, ca sancţiune (altmintrelea lenea, nesciinţa, 
reaua voinţă ar fi făcut recensământul ilusoriii), era căderea în servitute pentru cei ce 
nu se duceaii să se inscrie. Cum dice fârte bine Cicerone, Pro Cecina, No. 34: "Când 
populul roman vine pe neinscris în registre, judecă așa: de '6re-ce acel ce se află în 
legale servitute se liber&ză prin înscriere în registre, acela care, fiind liber, nu vrea să 
se inscrie, e vice-versa considerat că "Și-a luat sieşi libertateau. „. 

Era cestiune controversată, după cum rie spune Dositheii, Disputatio de Manu- 
missionibus, $ 17, dacă libertatea resulta imediat din înscriere, sai dacă era suspen- 
dată până la închiderea registrelor, adică până la finirea celor cinci ani, cât ţinea re- 
censămentul, când atunci se făcea o ceremonie religisă cu sacrificii de o scrâfâ, o die 
şi un taur, numită suovetaurilia (sus-ovis-taurus). o 

Acest mod nu avea loc de cât în Italia; în provincii, eraă funcţionari (eensitores] 
cari mergeaii la domiciliii de luati declaraţiile locuitorilor /professiones]. . 

Chiar în Italia a cădut în desuetudine sub Imperii. De aceea Ulpian' vorbesce la 
imperfect de manumisiunea censu, cu tâte că în anul 250, sub Deciii, s'a mat făcut un 
recensământ. În timpul lui Ulpian nu se mai fâcuse din anul 73, de sub Vespasian. RNe- 
censământul de către censor a fost inlocuit și în Jtaha de procedeul din provincii. 

Acest mod de manumisiune a „fost înlocuit, prin declararea solemnă în Biserică, în 
sucrosanclisecelesiis, în faţa credincioşilor și a preoților. Asemenea declarări se făceati deja 
pentru creștini chiar înaintea erigerii sub Constantin a religiunei creștine ca religiune de 
Stat. Insă inainte de Constantin asemenea declarări produceaii numa! o libertate de 
fapt, ca în timpul Republicei manumisiunile private, după dreptul pretorian. Con- 
stantin le-a inzestrat cu puterea de a produce și libertatea în drept prin duoă consti- 
tuții ale sale din anii 316 și 324, cari figureză în Condica lui Justinian sub legile 1 şi 
2 De his qui în ecclesiis manumiltuntur, 1, 13). : 

Testamento.— Prin testament se pâte asemenea manumite un serv. Acest mod 
solemn resultă chiar din legea celor XII Tabule care prescrie că: Uli quisque legassii, 
vel lingua nuncupassit, ita jus esto. — Cum va fi legiuit cine-va, cum va fi grăitel 
cu limbă de morte, aşa .să fie, şi dreptul să o sfinţăscă. „De unde resultă că ori-ce dis-.. . 
posițiune copriasă într'un act de ultimă voinţă, în testament, căci acesta este și caracte- 
rul testamentului, își are putere de lege, prin urmare și darea libertăţei. "Forma între- 
buinţată era forma legatului per vindicationem, formă care are de efict, când se legă 
un obiect Gre-care, trecerea instantanee a proprielăței obiectului legat după capul tes-' 
tatorului pe acela al legatarului, în momentul chiar al morţei, fără a se rapausa un 
moment măcar pe capul eredelui, iar când se legă libertatea, încetarea instantanee a 
dreptului de proprietate asupra servului. în momentul morţel, firii trecere a proprie- 
tăței servului în mânile eredelui, și devenirea coinstantanee a servulul liber, Forma 
intrebuințată era una din cele următâre: liber esto, liber sit, liberum. esse jubeo. 

Putea testatorul să dea libertatea servului săi în forma legatului pe» damna- 
lionem: heres meus damnas esto mantmittere Stichum, saii în forma fideicomisului : 
hevres meus, rogo te ut manumiltas Stichum. Dar în aceste duoă casuri libertatea nu 
resulta pur și simplu direct din testament, fără intermediul eredelui, ci din o opera- 
țiune de manumisiune a eredelui, vindicta sai censu, pe care el era obligat prin tes- 
tament să o execule, dar până la executarea căreia servul. rămânea serv, trecând din 
proprietatea testatorelui în a eredelui, și căpătându-și libertatea numai din manumisia
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operată de crede, fără efect retroactiv, al. căruia și libert devenea, datorându'i lui opere oficiale și fabrile; pe când manumisul prin legat per vindicationem nu avea patron, patronul sai testatorul fiind ad orca (în infern), de aceea se și numea libertus ovcinus, de unde nu se putea.intârce spre ai cere opere nici oficiale nici favrile. Pe când la manumisiunile între vit, vindicta saă censu, nu se pâle apune condi- iune, din contră, prin testament pote, sub forma legatului pe zindicationem, chiar libera cine-va sub o condiţiune Gre-care pe un serv al sti, până la îndeplinirea căreia servul rămânea în drept proprietatea eredelui, iar în fapt liber (de aceca se şi numea statu liber], şi dacă condiţia se îndeplinea, devenea liber cu efect retroactiv (Ulpian, Regule, Titlul 1, $ 9, și Titlul II, $ 1 şi următârele). Titlul IL din Regulele luy Ulpian, intitulat De statu liberis, conţine amănunte asupra acestor persâne, 
Iacă traducerea și comentariul paragrafelor din acest titlu : 

TITLUL II 

„Despre cel de fapt liber (Sai despre cer de îapt liber) 

.1) Cel ce este liberat prin testament sub condițiune se numesce statu liber, adică de fapt liber, până la împlinirea condiţiunei ; 2) Cel de fapt liber este serv al eredelui pe cât timp stă în atârnare condițiunea; 3) Cel de fapt liber, fie că va fi alienat de erede, fie că va fi usucapat de altul, %t duce cu sine condiţiunea sa de libertate (adică va de-. veni liber în mâinile achisitorulul saă posesorului de îndată ce se va împlini condiţiunea), 4) Cel ce este manumis prin testament sub condiţiune că va da eredelui dece mii (de sesterţi), de și va fi alienat de erede, devine liber dacă va număra banii în mâna cum- p&rătorului, şi acâsta o ordonă legea celor duoă-spre-gece Tabule ; 5) Dacă prin faptul eredelui a fost împedicat manumisul de a indeplini condițiunea, devine liber, ca cum ar fi şi îndeplinit acea condiţiune ; 6) Cel ce a fost manumis prin testament sub condi- 
tiunea ca să dea o sumă de ban! unui străin, dacă e gata să '-o dea, şi acesta sati o re- (usă sati more înainte de a fi primit suma, devineliber, ca cum ar fi şi dat suma în ces- tiune ; 7) Libertatea pote să fie dată şi direct în modul următor : fii liber, fie liber, ov- don să fie liber ; şi prin fideicomis, de exemplu : rog, las în credinţa evedelui mei să manumită pe servul Stichus ; 8) Acela care a obținut libertatea direct prin testament, devine liber orcin ; acela însă căruia i s'a dat libertatea prin fideicomis, devine libert nu al testatorului ci al manumisorului ; 9) Cul putem să lăsăm ca în credința sa să dea un lucru. 6re-care altuia, aceluia putem să încredinţăm şi sarcina de â manumite; 10) Prin fideicomis se pote da libertatea atât servului propriii al testatorului, cât și servului eredelui, cât și servului unui străin; 11) Când s'a dat libertatea prin fidei- comis unui serv străin, atunci se stinge libertatea, dacă stăpânul servului nu vrea să] vină eredelul cu' un pret rațional, căci nu pste ţine loc de libertate numărarea pre tului; 12) Libertatea, precum pote fi dată, asemenea pete fi şi revocată prin testament saii prin codicele confirmate prin testament, atât numai ca revocaţiunea să fie făcută în mod analog invers de acela în care a fost dată. 

- După ce am tradus paragrafele, să le comentăm : 
$ 1: Un serv pâte fi manumis prin testament pur și simplu, și atunci, dacă el a fost manumis sub forma legatului pe» vindicationem (Stichus liber esto), el devine liber ipso jure la mortea teslatorului, fără a trece un moment măcar prin patrimoniul eredelui. Testatorul păte însă manumite un serv, în forma legatului pe» vindicationem, sub o condiţiune 6re-care, de exemplu, dicend : Stichus liber esto si navis ex Asia ve- nerit. În acest cas, la mârtea testatorului, în drept, servul rămâne serv și trece în pro- prietatea eredelul şi stă serv în tot timpul pendenţei condiţiunei. Dar, în fapt, în inte- resul servului, e considerat ca liber, și acâsta ca servul să fie protegiat in persâna sa, ca 

pers6na sa să nu fie maltratată, rănită, în timpul acesta de suspensiune, Ar fi fost, în adevăr, curios ca o persână, care, în cas de împlinire a condiţiunei va fi liber cu efect
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retroactiv, adică de la mârtea testatorului, să fie posibil să fie maltratată, pâle chiar 
omorită. e aceea, Leea, ori-ce sar întâmpla în urmă, împlinescă-se sati cadă condi- 
țiunea, o consideră în interval liberă în fapt, in ceea ce privesce persâna sa numai. ŞI. 
acâstă stare de libertate de fapt se exprimă prin vorbele statu liber, liber în fapt, de și 
în drept serv. $$ 2 și 3: Fiind-că in drept manumisul sub condiţiune în interval r&- 
mâne serv, și este serv al eredelui, de aceea eredele?l pâte aliena, şi în mâinile achi- 
silorului, în fapt este tot statu liber, “și duce, cum dice textul, condiţiunea cu sine. 
$ 4: Dacă condiţiunea sub care a fost: manumis servul este condițiunea că va plăti o 

- sumă '6re-care eredelui, măcar că eredele "I-a alienat înainte ca servul să fi implinit 
acestă condiţiune, totuși el nu e decădut din dreptul de a o executa în urmă, căci nua 
pus termen testatorul pentru “executarea acestei condițiuni, și, prin urmare, servul 
pote plăti în mâna aqpnisitorului și deveni liber. $ 5 : Dacă servul a fost manumis sub o 
condițiune potestativă în parte pentru dânsul, dar pe care eredele o pâte impedica, şi 
în fapt în urmă eredele a impedicat pe serv de a implini acestă condiţiune, atunci con- 
dițiunea e considerată ca împlinită, de și în fapt e neindeplinilă, şi servul devine liber 
în drept. De exemplu, testatorul a dis : Stichus, fii liber dacă te vei duce în Asia să iel 
socotelile administratorului averei mele de acolo. Şi moștenitorul impedică pe Stichus 
de a se duce în Asia ; atunci servul devine liber fără să îndeplinescă condițiunea. Avem 
aci aplicaţiunea regulei : creditorul este considerat că a îndeplinit condiţiunea, dacă de- 

bitorul, prin faptul să&ii, a împedicat îndeplinirea condiţiunei. Şi, ceea ce se dice despre 
„creditor, este adevărat despre ori-ce titular al unui drept faţă cu adversarul săii. $ G: In 
acest paragraf, se prevede o condiţiune, în parte potestativă, din partea manumisului și 
posibilă de împedicat din partea unui terțiii în favârea căruia este apusă condițiunea, 
E vorba de condiţiunea următâre. 'Pestatorul a dis: Stiche, fii liber, dacă vei da dece 
mii de sesterțe lui Titius. Tilius refusă de a primi suma sai mâre înainte de a primi.! 
Titius este un străin, nu este însuși eredele. S'ar putea dice că ce e vinovat eredele - 
dacă un terţiii împedică realisarea condițiunei? Totuşi, în favârea libertăţei, fiind-că 
servul a făcut tot ce e posibil pentru realisarea condiţiunei potestative din partea sa 
în parte, dar depindând și de voința altei persâne, se decide că el trebue considerat 
că a îndeplinit condițiunea. Acâsta nu “e adevărat în materie de obligaţii, în care nu- 
mai dacă debitorul împedică realisarea condiţiunei, condiţia e considerată ca împli- 
nilă. Acâstă extensiune este.făcută în favorea libertăţei, care a fost din ce în ce privită 
mai cu ochi buni de către prudenți. $ 7: In acest paraaraf, -se vorbesce despre de- 
osebitele moduri de a se face o manumisiune prin act de ultimă voinţă. Paragralul 
'vorbesce de forma legatului per vindicationem : Fii liber, fie liber, ordon să fie 
liber..., şi de forma fideicomisului : rog și las în bună-voinţa şi credinţa eredelui meti 
să manumită pe servul Stichus. May este însă și o a treia formă de manumisiune prin 

aci de ultimă voință, aceea a legatului per damnationem : -Hores moeus damnas esto 
manumiltere servum Stichum. Erede al meii, fii condamnat a manumite pe servul 
Srichus. Dacă Ulpian nu vorbesce despre acâsta, e că ea, în mare parte, sâmănă în efecte 
cu forma fideicomisară. Şi, de aceea, în $ 8, arăta numai deosebirile intre forma lega- 
tului per vindicationem, şi forma fideicomisară. Manumisul direct, adică prin legat per 
vindicalionem, devine libert ipso jure, fără intervenţia eredelui, și n'are patron, saii, 
mai bine dis, are drept patron pe răposatul care e un patron puțin obositor ; căci, când 
e să devie, patron, more fără să câștige sati să transmită nimănui vre-un drept la patro- 
nat. Pe când manumisul prin fideicomis nu devine liber de cât prin intervenţia eredelui, 
care, spre a'l manumite, va întrebuința unul din modurile manumisiunei între vii, de 
exemplu vindicta sat censul. Şi, prin urmare, nu va deveni liber de cât dacă acesta ?I 
va manumite, și dacă va vrea, devine libert al eredelui, căruia va datori opere oficiale 
şi fabrile; iar de nu va vrea, va fi declarat, după cererea servului, liber de către pretor, | 
după cum e verisimil a decide, şi, în acest cas, nu va avea a datori opere nimenui, ceea 
ce face, pe erede să se gândăscă și, în majoritatea casurilor, a se decide să manumită. 
$ 9: Fideicomisul de libertate se pâte pune în sarcina acelora în sarcina cărora „se pote
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pune şi fideicomisul care are de obiect prestaţiunca unui lucru 6re-care: Aci aveni un 
lideicomis particular, și, prin urmare, pâte fi pus în sarcina unul erede testamentar saă 
ab intestat, în sarcina unui legatar pârtiar, în sarcina unul legatar particular, în sar- 
cina unui fideicomisar de ereditate, și chiar în sarcina unui fideicomisar particular. Pu- 
tem ice: Primus heres esto et fideicommitto tibi Prime ut manumiltas Slichun, 
Saii Primus heves esto. Do lego Secundo servum Pumphilum et servum Stichaum 
et vogo te Secunde ul mmunumiltas Stichum. Sai Primus heres esto et vogo te 
Prime ut quum primim poleris hereditatem meam adive cam Secundo reddus ves- 
tituas. Et fideicommitto tibi Secunde ut Stichum manummiltas. Sati : Primus 
heres esto, et vogo te ut des Pamphilum et Stichum Secundo. EL vogo te Secunde ut manunmiltas Stichum. $ 10 : Prin fideicomis se pste manumite nu numat servul tes- 
tatorului, dar şi al fiduciarului, dar şi un serv străin. Asemenea prin legat per damna- 
tionem se pote manumite servul testatorului, al eredelui, și chiar un serv străin. Din 
contră, prin legat per vindicationem nu se pote manumite de cât servul testatorului, 
care este al lui ex jure Quiritium şi în momentul confecţiunei testamentului Și în mo- 
mentul morţei sale. $ 11: Când se manumite prin fideicomis servul altuia, a iică care 
nu este nici al testatorului, nici al fiduciarului, atunci fiduciarul trebue să şi-l pro- cure și să-l manumită; dacă însă proprietarul nu vrea să i-l vină, în dreptul clasic, 
în timpul lui Gaius și Ulpian, de exemplu, fideicomisul se stiuge (Ulpian, “Regule, . Titlul 11, $ 14, şi Gaius, Instit., C. 11, $ 965). In timpul lui Justian, efectele fideicomi- 
sului sunt, în acest cas, suspendate până ce fiduciarul va găsi ocasiunea favorabilă de a cumpăra servul spre a'l manumite (Justinian, Instituţiuni, Cartea II, Titlul 24, $ 2), 

"$ 12: Legatul de libertate, ca şi ori-ce legat, se pote revoca atât prin acelasi testa- ment, cât și printrun codicil contirmat prin testament. In dreptul clasic, revocațiunea 
trehue să lie făcută în termeni exact inverși de cei întrebuințaţi spre facerea legatului. De exemplu, dacă testatorul a dis: Stiehus Liber esto, testatorul trebue să dică : Si- ehus libev non esto. Dacă a 1is: Ileres meus damnus esto munumilteve Stiehun, 
Irebue să dică: [leres meus damnas non esto manumitteve Stichum, Dacă a dis: Itogo te, heredem meum, ut manumiltus St icluum, trebue să dică : Non roggo te hevedem 
meum utmanumiltas Stichum(Ulpian, Regule, Titlul II, $ 12). In timpul lui Justinian, 
insă, revocaţiunea legalului pote fi tăcută in ori-ce termeni (Justinian, /nstituţiuni, 
Cartea II, Titlul 21, principium/. , 

i - Dacă manumisiunea nu era fâcută în unul din cele trei moduri solemne, indicate 
nui sus, înainte de legea Junia Norbana ea nu producea nici un efect, manumişul r&- 
iânea serv, era protegiat numai în fapt de pretore, ori cât de evidentă ar [i fost, alt- 
imintrelea, voința stăpânului de a da libertatea. Așa se intempla, de exemplu, când ma- 
numisiunea avea loc la masă, inter amicos, prin scrissre, etc. Tote aceste manumisiuni 
private însă, de la legea Junia Norbuna incolo, începură a produce libertatea de drept, 
atât numai că manumisul, în loc de a deveni liber și cetăten roman, devenea liber şi Latin junian, asemănat in parte, in mod inferior, în drepturi, Latinului coloniar. 

Manumisiunea censu am vădut că a fost înlocuită prin manumisiunea în s:ero- 
scnelis ecclesiis, 

- 
Manumisiunea vindieta, în legislațiunea Bassului Imperii, se redusese, inainte incă de Justinian, la o simplă declaraţiune. făcută de stăpân înaintea magistratului, nu vechiul magistrat al populului roman, ci magistratul ori-care al localităței, chiar judo pedaneus, cel mat mic magistrat pe scara magistraţilor, declaraţiune despre care ma- gistratul da act stăpânului și servului manumis. | . : - Manumisiunea prin testament se pole face inorl-ce formă, destul să resulte voința. 

expresă de a manunite, și cu condiţia ca stăpânul să fie plin proprietar al servului ; în asemenea cas, manumisiunea produce efectul cel mai complect ce producea o-dată le- gatul per vindicalionem, adică servul devenea, în momentul chiar al morței'testato- 
vului, fără nici o altă intervenţiune, liber și celăţen roman. Dacă însă din expresiunile 
intrebuințate de testator, resultă nu voinţa ca servul să fie ipso jure liber, ci Sarcina
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sa rugăciunea impusă altuia de a manumite chiar pe servul săi proprii, atunci ere- 
dele insărcinat sati rugat trebue să manumită, și numai din manumisiunea lui operată 
în unul din modurile de manumisiune între vii resultă libertatea servului, care devine 
atunci libertul eredelui căruia ii datoresce opere, pe când, în casul d'ântiiii, el este, ca 
şi în dreptul clasic, libertus orcinus, nedatorând nimânui nici un fel de opere (Justi- 
nian, Institute, Cartea II, Titlul 24, $ 2). 

Afară de aceste trei casuri, in legislaţiunea lui Justinian mai erai și manumi- 
siunile între vii private, înter amicos per epistolam, ete. Tâte aceste manumisiuni pro- 
duceaii același efect : libertatea și cetăţenia. Justinian a suprimat condiţiunea liberlinilor 
Latini juniani și deditiţii, conservând insă drepturile patronilor asupra libertinilor Latini 
juniani deja existenţi în momentul constituţiunei sale, care, după cum vedem, nu are 
efect retroactiv, ci produce efect numai în viitor. Supresiunea libertinilor deditiţii era 
numai pro forma în drept, căci în fapt nu mai existaii de mult timp peregrini deditiţii. 

Importanţa calităţei de cetățen roman și causele cari introduseseră incapaci- 
liţile peregrinilor deditiții dispăruseră de secole. In cât Laiinii juniani aă subsistat se- 
cole întregi fără nici o rațiune. Dislincţiunea dintre dominiul quiritar și bonitar dispă- 
ruse asemenea de mult, împreună cu deosebirea între lucrurile mancipi şi nee mun- 
cipi, între solul italic și solul provincial, asupra tutulor lucrurilor putându-se câștiga 
un adevărat dominiă quiritar, singur rămas existent prin simplă tradiţiune. Servul putea 
să fie manumis inainte de trei-deci de ani și deveni cetăţen romari. 

Justinian conservă însă incapacitatea introdusă de legea „Elia Sentia de a manu- 
mite inainte de duo&-(eci ani, afară numai de justă causă probată înaintea unui con- 
siliă, care, probabil, în timpul lui Justinian, se compunea în același mod și pentru Italia 
și pentru provincii, adică de duoă-qeci de recuperatori. a - 

Despre deosebirile între ingenui şi libevtini. — In timpurile Republicei, şi chiar * 
în timpul Imperiului, mult timp at fost deosebiri între ingenui şi libertini. 

Aceste deosebiri existai atât sub punctul de vedere public, cât și sub punctul de 
vedere privat, | - 

Ba încă. la inceput era deosebire chiar între copii manumișilor, cari, pe atunci 
purtaii numele de libertini, și între ingenuii proprii dişi, adică aceia a căror autori fu- 
seseră şi ei ingenui. Așa, obiceiurile sociale, mores cum (liceati Romanii, se împotriveai 
ca să [ie admiși în Senat, saii să exercite vre-o magistratură (Horaţiii, Cartea L, Sermo- 
num, Satira G : n...censorque moveret Appius, ingenuo si non essem patre natus; — - 
şi m'ar depărta (din Senat) censorul Appius, dacă n'ași (i născut din tată ingenuii....u) 
Ba încă moravurile excludeai și pe nepoții manumişilor. Şi de aceea mare a fost scan- 
dalul în anul 442 de la fondaţiunea Romei, când censorul Appius Claudius a introdus 
in Senat nepoți de manumiși aşa de mare, în cât consulii din anul 443 ?i-aă dat afară 
și i-au înlocuit cu aceia pe cari ii exclusese Appius Claudius. Asemenea scandal s'a 
produs în anul 440, când Gnous Flavius, fiii de libertin, adică nepot de manumis 1), 
când Gnoeus Flavius, secretarul lui Appius Claudius, drept recompensă că a furat şi di- 
vulgat formulele acţiunilor legei redigiate de Appius Claudius, a fost ales tribun al ple- 
bel, edil curul şi introdus și în Senat (Pomponins, D., |. 2, $ 7, De origine juris, 1, 9). 
Libertinil erai înţesaţi în cele patru triburi urbane, împreună cu ingenuii, fără avere, 
ba încă de către tatăl Grachilor ei ati fost înțesaţi toţi în una numai din cele patru tri- 

  

1) In adevăr, în vechea limbă latină libertinus însemna nu manumis, ci fiă de manumis, Și acesta a 
fost și causa erore! împăratului Claudiii, care, credend că libertinus însemna manu mis, și credend că 
imită pe strămoșul sâii, censoral Appius Claudius Cocus, care introdusese în Senat [ii de libertiul, ceea 
ce însemna pe vremea aceea nepoți de manumiși, a introdus și el în Senat un fii de manumis, (Sue= 
toniu, Tiberius-Claudius, 24: n....El a dat lâticlavul, adică a introdus în Senat chiar pe un fiit de ma- 
numis... Și, credend a fi defăimat, a invocat'exemplul censorului Appius Claudius Coecus, cel d'ânttiă 
din neamul săi, dicând că și el introdusese în Senat fii de manumişi. Nesciind că în timpul lui Appius, 
şi chiar în urmă, se da numele de liberlint nu chiar la manumiși, ci la Gment liberi.născuți din 
MAnuMIȘI. eat - ,
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buri urbane, în tribus Esquilina. In cât puterea voturilor lor, în casul ântâiă, era de a contribui la formarea voturilor a patru triburi, în casul d'al duoilea a unul singur trib, Și acesta ori care ar fi fost averea libertinilor, chiar dacă ar fi avut avere imobilă, pe când, din contră, ingenuii cu avere imobilă rurală intraiă în cele trei-deci şi una de tri- buri rurale și contribuiati la formarea voturilor a trei-deci și una de triburi. Libertinii, ori cât de numeroşi şi avuţi, formati impreună cu ingenuii săraci dabia palru, câte o- dată numai un vot; ingenuil avuţi puteaii forma trei-deci şi unu de voturi. De aceea, cu drept cuvânt D. Accarias dice că dreptul de sufragii al libertinilor era ilusorită. Libertinii erai excluși de la magistraturi, chiar de la cele municipale, prin legi chiar, nu numai prin obiceiuri. N 
Ei erai asemenea exclui, în timpuri ordinare, de la serviciul militar de uscat, sI serveaii de preferinţă în galere. Când însă serviciul militar din drept deveni o sar- cină, o meserie, ccea ce deveni sub Imperiii, acestă incapacitate a dispărut, şi de aceea legea Viselia presupune că ei pot servi între vigiles Jomse, creând chiar din serviciul în timp de șese ani între păzitorii Romei, o causă de ajungere la cetăţenie. 
Libertinii pot (i supuși la tortură, ca martori, ingenuii nu. ki nu pot, în regulă generală, să se presinte ca acusatori publici în procesele criminale, pe când ori-ce in- genuii.se bucură de un asemenea drept. 
Sub punctul de vedere privat, condiţiunea libertinilor este asemenea inferioră condiţiunei ingenuilor. 

| Inainte de August, libertinii nu puteai contracta juste nuptize cu ingenui. Ca să se bucure de privilegiile acordate în timpul Imperiului lui jus liberorum, unui libertin îi trebuia în tot-d'a-una un copil mat mult de cât unui ingenuii. 
Ingenuul are moștenitori legitimi, ântciii pe heredes sui, în lipsă pe agnati, și in fine pe gentiles. Libertinul pote avea hevedes sati, dar nu păte avea nici agnati, nici gentiles. Pentru el ține loc de agnati patronul și copiii patronului. Ba încă faţă cu pa- tronul săi și cu copiii patronului, libertul are datorii, parte resultând din purul oficiii al respectului și recunoscinţei, cari n'aii valsre venale și cari se nuinese oper:e officiales, parte resultând din meşteşugul libertului, și care ai valâre venală, şi se numesc opera» fubriles. Așa, de exemplu, dacă libertul e zidar, va trebui gratis, de câte ori patronul sa copiii săi vor avea trehbuinţă de servicii de zidar, să i le presteze. Ca opere officiales, care se mai numescă şi obsequium, libertul: 1) nu pote intenta nici o-dată acusaţie cri- minală contra patronului săi ; 2) fără o autorisaţie prealabilă a magistratului nu pâte. intenta nici o acţiune civilă ; 3) libertul e dator alimente patronului și copiilor patro- nului, în cas de sărăcie, etc. . Ca distineţiune, în societate, ingenuul purta un inel de aur, drept exclusiv o-dată numai unui eques romanus, libertinul nu. . - In timpul Imperiului începu a se introduce obiceiul ca, prin constituţiune impe- rială, un libertin să fie înălţat la calitatea de ingenui, Acesta putea să '% fie acordat sai faţă numai cu societatea, reservându-se drepturile patronului, şi atunci se numea jus aatreorum annulorum, saii faţă şi cu patronul, cu consimțimântul expres al acestuia, şi atunci se numea restitutio natalium. . 

Justinian suprimă distineţiunile între ingenul şi libertini în faţa societăței. Or-ce manurnis devine ipso jure cetăţân roman Şi egal cu ingenuul in faţa societățel, Ca să devină însă ingenui, faţă cu manumisorul, trebue, în momentul manumisiunei, o decla- rațiune expresă a manumisorului. Nu mal e trebuinţă, prin urmare, de o concesiune specială a Împăratului. In cât dacă Justinian mai vorbesce de libertini și ingenut în In stituțiunile sale, este că suprimarea diferenţe! nu e operată de dânsul de cât mai târdiă, printr'o Novelă, prin Novela 78. a Despre manumisiunea făcută în frauda patronului şi a creditorilor, — Să vorbim acum de disposiţiunea legei Elia Sentia, prin care ea declară nulă manumisiu- nea în frauda patronului sati a creditorilor, Gaius, G. 1, $ 37, se ocupă în termenii ur- ' mători de acâstă disposiţiune: „Acela care manumite tn frauda creditorilor saă în
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frauda patronului, face un act nul, căci legea Alia Sentia împedică în aceste circum- 
stanţe darea libertăţeiu.. , 

_.- Gaius vorbesce de manumisiunea făcută şi în frauda creditorilor și în frauda pa- 
tronului. Justinian, în principiul titlului VI din Cartea Î, titlu care are drept rubrică: 
Qui, quibus ex causis, manumittere non possunt, extras evident din $ 37 sus men- 
tionat'al lui Gaius, scote dintr'ânsul vorbele : vel în fraudem patroni. Prin urmare, 
patronul nu mai are în legislația lui Justinian acest mijloc spre a ataca manumisiunea 
unui serv făcută de libertul săi. Patronul are drepl la succesiunea libertului săi. Acest 
drept este garantat de către pretor cel puţin pentru o parte din patrimoniul săi în 
contra testamentului libertului. Dar libertul ar putea prin manumisiuni între vii sati 
chiar testamentare să diminueze considerabil patrimoniul săii și, cu chipul acesta, să facă 
ilusorie bonorum posesiunea contra tabulas ce acordă pretorul patronului. De aceea, spre 
a preveni asemenea fraude, pretorul a creat o acţiune în factum spre a anula tâte ac- 
tele pe cari libertul le-ar face spre a eluda drepturile patronului, prin acâstă acțiune 
nu sc pâte însă ataca și manumisiunile, căci darea libertăței este irevocabilă. Legea 
„lia Sentia de aceea intervine şi declară nulă manumisiunea. (Compară legea 1 prine.D., 
Si quid în fraudem patroni factum Sit.a.., 33, 5 cu $ 37 al lui Gaius. 

Același lucru s'a petrecut şi cu manumisiunea făcută de debitor în frauda er edito 
rilor săi. Și aci prelorul mai ântâiă a creat o acțiune în rem fictitia pentru a rescinde 
alienaţiunile făcute de debitor în frauda creditorilor săi şi o acţiune personală în factum 
pentru a face să se revâce cele-alte acte făcute de debitor în frauda creditorilor săi 

" tprecum: acceptilaţiuni, obligaţiuni, etc.). Comp. $ 6, titlul VI, cartea 1V din Institutele 
lui Justinian cu legea 1 princ. D., Quze în fraudem creditorum .. (XLII, 8). Dar şi aci 
edictul pretorului nu putea alinge manumisiunile, căci darea libertăţei este irevocabilă. 
Și de aceea a intervenit și aci legea Elia Sentia care a declarat nulă ipso jure (mihil- 
agit dice Gaius şi Justinian) manumisiunea. 

Ce se înțelege prin fraudă. Nu se înţelege prin acesta un act făcut cu întenţiune 
dolosivă, maliţidsă, de a vătăma pe creditori. Acăstă vorbă mare aci sensul pe care il 
are ca în limbele moderne, unde frauda este sinonim de dol. Se pâte ca actul să nu fie 
fâcut cu rea intenţiune, și cu tote acestea să fie revocabil. Ce insemnâză dar vorba . 
fraudă ? Intre jurisconsuiți era controversă asupra acestui punct. Gaius susținea că 
“fruus este sinonim de pagubă, că este destul ca manumisiunea să păgubescă pe credi- 
tori, pentru că debitorul prin ea se face insolvabil sati îşi măresce insolvabilitatea, și ea 
este nulă, măcar că debitorul nu avea cunoscinţă despre acâsta, ne cum măcar că nu 
avea rea intenţiune, ceea ce se pâte adesea întâmpla pentru 6menii cari aii averi în 
provincii, administrate de servi saii liberţi, despre cari pot să ignore. mult timp ruinarea, 
și în bună credinţă să manumită, în Italia, la domiciliul lor unul saă mai mulţi servi 
credendu-se fârte bogaţi.. Vedi Gaius, 1. 10 D., Qui et a quibus manumissi liberi non 
fiunt (AL, 9), fragment extras din cartea Ia scrierei sale, Res quolidia ne sive Aura, 
unde dice : nIn feaudem' creditorum manumitere videtur, qui, vel jam eo tempore, quo 
manumittit solvendo non est, vel datis libertatibus desiturus est solvendo ess». Sipe 
enim de facultatibus suis amplius, quam in his est, sperant ho.nines; quod firequenter 
accidit his, qui transmarinas negotiationes, et aliis regionibus, quam în quibus ipsi mo- 
rantur, per servos atque libertos exercent, quod spe adiriti istis nepotiationibus longo * 
tempore id ignorant, et manumittendo sine fraudis consilio, indulgent servis suis liber- 
tatem. — Este considerat că manumite în frauda creditorilor acela care este deja insol- 
vabil în momentul când manumite, sati care se face insolvabil prin. dările de. libertăţi 
ce face. In adevăr, adesea 6menii cred că averea lor este mai mare de cât ea este în rca- 
litate. Acesta se întemplă frecuent acelora cari prin servil sai liberţii lor fac comerciii 
peste mări saii îşi exploatăză parte din averea lor în provincii depărtate de locul unde 
domicilieză, și cari sunt intrun moment dat ruinaţi fără să o alle multă vreme, În care: 

interval se pote întempla ca ci să dăruiască libertatea la servi, fără să aibă nici cea mai 
nică cunoscinţă de paguba ce causâză printi?acâsta creditorilor lors. Gaius, deci, susținea
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că paguba, cventus, cum dic Romanii, adică crearea sqii mărirea insolvabilită ței prin manumisiune, estă insuficientă, că nu e trebuință ca manumisorul să aibă cunoscință, cons-iință de acâstă pagubă, că nu e nevoiă, cui Qiceaii Romanii, și de consilium, Julian însă era de părere contrarie. E] cerea și eventus și consilium ca să fie fraus în sensul legei Alia Sentia, care s'a abținut de a explica sensul vorbei ce între- buințase (Vedi Julian 1. 15 D,, Quze în fraudem creditorum/. Asemenea şi Papinian, legea 79 D., De regulis juris (L. 17), unde dice: nFraudis interpretatio semper in jure civili, non ex eventu: duntasat, sed ex consilio quoque desideratur, — Sensul vorbai [raudă, în dreptul civil, se deduce nu numai din resultarea prejudiciului, ci Şi din cu- noscința lulu. 
: : De aceeași părere erai şi Paul și Ulpian.. | Acestă a duoa părere prevaluse deja în dreptul clasic și o confirmă și Justinian În termenii energici următori : »Preovaluise tamen videtur, nisi animum quoque frau- dandi manumissor habucrit, non impediri libertatem quamvis bona creditoribus non Sufliciant... Itaque tunc intellizimus impediri libertatem, cum utroquo modo fraudantur credilores, id est et consilio manumittentis, et ipsa re, co quod ejus bona non sunt suf- fectura creditoribus, — A prevalut însă, după cum se vede, opiniunea că darea libertă- (ei nu e impedicată de cât când manumisorul a avut consciinţă despre fraudare, de şi, de altmintrelea, bunurile sale nu ajung spre achitarea creditorilor... De. Aceea, numai atunci se înţelege că se pun piedici dărci libertăței, când creditorii sunt sub ambele puncturi de vedere fraudaţi, și prin faptul insuficienței bunurilor debitorului la despăgu- birea creditorilor, Şi prin cunoscinţa acestui resultat de către debitor (Instit., Cartea I, 6, $ 3)«. Și, ceea ce este curios, Justinian, admiţend opiniunea contrarie lul Gaius, se ser- vesce de motivul dat de el spre întărirea opiniunci sale, pe când acest motiv explică tocmai opiniunea contrarie. Comisarii lui ] ustinian, cu lipsa de pricepere de care adesea dai dovadă, alcăituese paragraful 3, copiind mai ântiii frasa ântâia din fragmentul lui Gaius, sus citat. Intercalâză apoi o frasă în care expun opinia ce a prevalut. După acâsta inseră motivul dat de Gaius în fragmentul de mat sus în ajutorul opiniunei sale şi apoi termină cu altă frasă în care desvoltă opiniunea ce a prevalut, Mai mare stupiditate nu se pote, 

Manumisiunea de și e nulă îpso juve, însă nulitatea ci nu e de ordine publică. Ea trebue invocată de creditori. Deci, dacă creditorii nu se plâng, manumisiunca rămâne în picicre. Creditorii nu a pentru acesta o acțiune perpetuă, după uni! interpreţi, ei nu pot intenta acțiunea lor în anulare în perpetuă; se face aci o excepţiune la regula că acţiunile derivate din dreptul civil sunt perpetue. Ef trebue să se plângă în termen de dece ant din momentul în care manumisiunea "I-a produs efectul. Legea Elia Sentia nu a fiat în mod expres nici un termen. Dar jurisconsulții ai cregut a'l induce din intențiunea le- giuitorului (Paul, 1. 16, $ 3, Qui eta quibus manum. XL, 9). Cel puțin acesta este opiniunea lor, după cum o atestă Paul în legea sus citată, când manumisiunea a avut loc în frauda fiscului. D. Demangeat generaliseză acestă decisiune și o aplică chiar când vingătorit sunt persâne private. Sunt alţii cari susțin, din contră, că acţiunea in nulitate nu pâte (i intentată de cât în termen de un an util de la venditio bonovun a debito- rului, adică în termenul în care se intentă acţiunea Pauliană, restringend. opiniunea lu! Paul la specia pe care o resolvă. Alţii, în fine, cum este D. Accarias, susțin .cu drept cuvent, după mine, că este tot atât de arbitrar de a aplica termenul de dece ani, fără ca nimic să ne autoriseze a o face, de la casul excepţional și favorabil al fiscului, la tâte cele-alte casuri, cât şi de a aplica prescripţiunea unet acţiunt: revocatorie pretoriane la Casul unci nulităţi proclamate de o sorginte de drept civil, nulitate declarată de lege că are loc îpso jure, în contra principiului că acțiunile civile sunt perpetue, și că nuli- tatea îpso jure, nullo lapsu tempovis convalescere potest. NR : „ i Acestă nulitate de și de drept, însă e creată în favdrea creditorilor. Nu pste î invocată, prin urmare, de cât de ei, iar nu Și de debitor. Şi nu e âcordată creditorilor de cât când, în definitiv, ei suferă un prejudicii. Prin urmare, dacă debitorul, care se fă: 
10



445 

cea insolvabil cu sciinţă prin manumisiune, câștigă in urmă o avere și more solvabil, 1n0ș- 

tânitorul săii avend de unde să plătâscă pe creditori, aceștia nu vor putea cere anularea 

manurnisiunei. 
De şi legea JElia Sentia nu avusese în vedere de cât manumisiunea fâcută de un 

cetăten romna, totuși, printr'un senatusconsult din timpul lui Adrian, nulitatea manu- 
misiunei în frauda creditorilor fu întinsă și la peregrini, cărora asemenea Ji se impuse 

prohibitiunea de a manumite în frauda creditorilor lor, 

Câteşi patru prohibiţiuni ale legei Alia Sentia cedeză, în virtutea chiar a acelei 
legi, cari conţine în acestă privinţă disposiţiuni exprese, înaintea nevoii de a avea un 
moştenitor. De aceea, stăpânul unui serv care se teme, din causa insolvabilităței sale, sati 
moştenirei sale încureate, că nu "i va primi nimenea moștenirea nici dintre cei instituiți, 
nici dintre cei de lege chemaţi ab întestat la moștenire, pâte, după ce va lua precau- 
ţiunea de a inştitui pe alte persâne, să institue în ultim loc pe un serv -al &ăii, dându'i 

în același timp libertatea. Acâstă dare de libertate este, în asemenea cas, valabilă, şi ser- 
'vul devine liber şi cetăţen roman, ca să pâlă li erede necesar al stăpânului stii şi să se 
vindă pe numele stă bunurile stăpânului, și sâ scape ast-fel memoria stăpânului stii 
de nota de infamie, chiar dacă servul este din categoria acelora cari prin manumisiune 
mar putea deveni de cât deditiţiii, măcar că are mai puţin de trei-Qeci de ant, măcar 
'că stăpânul.săii are mal puţin de duoă-deci de ani, măcar, în fine, că prin acestă manu- 
misiune stăpânul se face inşolvabil în deplină cunoscinţă de causă. Cu alte cuvinte, tâte 
prohibiţiunile legei A-lia Sentia încetâză, în acest cas, în fața necesităței. de a avea un 

„ erede singur posibil. Acestă excepţiune făcută de însăşi legea Alia Sentia la cele patru 
prohibiţiuni ale sale se explică prin împregiurarea că la Romani bunurile insolvabilului 
erai vindute în bloc şi dacă achisitorul nu se însărcina a despăgubi integralmente pe 
creditori, debitorul era notat de infamie. În casul în care bunurile unui debitor eraii 
vindute de creditor în bloc după mârtea sa și nu daă ca resultat achitarea lor com- 

plectă, memoria defunctului era notată de infamie. lacă o excepţiune la regula că ori-ce 
acţiune penală se stinge prin mârtea culpabilului, că pedepsele sunt personale. Aci pe- 
depsa se pronunţă contra memoriei defunctului. Şi, ca să nu se în'emple una ca acâsta, 
legiuitorul a permis liberarea în scop de a se găsi un moștenitor cu d'a sila, cum e ser- 
vul, care să ia în spinare picatele morlului, să fie el urmării, venditio bonorum să se 
facă pe numele lui și să fie el notat de infamie. Acâstă excepţiune o desvoltă anume- 
Justinian pentru casul.manumisiunei făcute în frauda creditorilor în Inştituţiunile sale, 

Cartea I, Titlul 6, $ 1, în acești termeni: „Este permis însă stăpânului insolvabil să 
„institue în testamentul sâii, dându'i în același timp libertatea, pe servul stă, ast-fel în 
cât să devină al săi erede unic și necesar, cu condiția însă ca nimenea altul să nu vină 
la moștenirea sa in virtutea testamentului săii, sati pentru că nimenea altul nu e insti- 
tuit, sati pentru că cel instituit dintr'o causă 6re-care nu vine la moștenire. Şi acesta 
s'a prevegut anume chiar de legea JElia Sentia, și cu drept cuvânt: era în adevăr de 
luat măsuri ca omul sărac, care nu pâte să aibe alt moștenitor, să potă avea pe servul 
stii cel puțin de erede necesar, care să achite pe creditori, sai, de nu "i va achita, să se 
vindă atunci averea de moștenire pe numele servului și să se ferâscă ast-fel memoria 
defunctului de injuria infamiei«. Pentru cele-alte cause de prohibițiune la care asemenea 
se face excepțiune de legea Alia Sentia, vedi Ulpian Regule 1, $ 14, Gaius Instituţiuni 
Com. ], $ 21, și Paul, legea 27 D., De manum. testam., XL, 4). 

Despre legea. Fi Turia Caninia. — În fine, o altă restricţiune adusă manumisiu- 

nilor a fost aceea edictatii de legea Fusia sai Furia Caninia. 
Legea Fusia sai Furia Caninia a introdus o restricţiune în privirea manumisiu- 

nilor prin testament. Un stăpân de sclavi nu mai putu pe viitor să manumită de cât o 
fracțiune aliquotă din servii săi prin testament. Scopul acestei legi a fost de a împedica 
pe stăpân de a schimba întrun mod brusc spiritul politic al cetăţe! prin introducerea de 
o-dată a unui prea mare număr de cetățeni în cetate. In adevăr, prin manunmisiunea 
testamentară, din servi stăpânul putea să facă liberi și cetățeni. Adesea-ori se vedea 

|
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Slăpâni cari liberaii pe toţi servit lor sati o mare parle din ei ca să "șI dea aerul de &meni generoși şi să aibă după cosciug o mulţime de liberţi. Legea Furia Caninia nu se aplică la manumisiile între vii, căci acolo interesul este cel mai bun moderator al nu- 
cerea unui falș sentiment de ambiţie personală nu trebuia a se vătăma interesul public. Acestă lege Fusia saă Furia Caninia psrtă acest nume după propuitorul ei, care se numea indiferent Fusius saă Furiuş Caninius. Litera s, în antichitate, ţinea adesea loc în vorbe între duoă vocale de litera 7, care in urmă pentru cufonie "i-a luat locul, Justinian a abolit legea Furia Caninia. Motivul ce invâcă este că acâstă lege în- vidie libertatea. Justinian se inșelă. EL ignoră istoria. Causa legei Caninia era politică, Motivul, politie dispiiruse de mult. Spirit public în cetăţi nu mai era. Totul în timpul lui Justinian şi de mult incă nu sula de cât prin autoritate și împărat. Glossatorii, ere- Qând pe cuvânt pe Justinian, ati și declarat că acâstă lege purta numele de Caninia pentru că guasi canis furiosus impediebat libevtatem, ca un câine turbat oprea ma- numisiunile. Nimic mai eronat, Glossatorii cunosceati textele, le explicati bine când is- toria nu le era trehuinciâsă. Dar ca Și Justinian el ignorati istoria. Legea se numea Fusia sai Furia Caninia, de la propuitorul (rogatorul) el în Cormiţii, Fusius sau Furiuş Caninius. 

Acestă lege este din anul 701 de la fundaţiunea Romei. Disposiţiile et sunt rela- tate de paragrafele 42, 43, 44, 45 şi 46 din Comentariul 1 al Instituţiunilor lut Gaius. Iacă traducerea acestor paragrafe : 
„Prin legea Furia Canina s'a stabilit o măsură determinată în privinţa servilor de manumis prin testament, Câci cel ce are mai mult de duoi, dar nu mat mult de dece servi, nu pote manumite mai mult de jumătate din numărul servilor săi, cel ce are mai mult de lece, dar nu mai mult de trei-dleci servi, nu pâte manumite mai mult de o treime; cel ce are mai mult de trei-deci, dar nu mai mult deo sută, nu pâte manu- mite mai mult de o pătrime dia familia sa servile; cel ce are mai mult deo sută, dar nu mai mult de cât cinci-sute, nu pote manumite mai mult de cât o cincime din nu- mărul servilor săi. Şi în cele de pe urmă prescrie legea ca, ori-care ar fi numărul servi- lor, el si nu pOtă manumite mal mult de o sută, De aceea, cel ce are numai un serv sau duol, fiind-că relativ la cl legea n'a prevădut nimic, el pâte manumite pe toţi servii sti. Dar acestă lege nu se referă la acei cari manumiteaă fără testament, și de aceea, dacă nu e altă causă prohibitivă, pote un proprietar de servi să "1 manumilă pe toţi vin- dieta, prin cens sati între amici. Ceea ce am dis relativ la numărul servilor de manumis, trebue înţeles ast-fel ca cine-va să p5tă tot-d?a-una manumile în categoria în care se află cel puţin atâţi cât ar putea manumite de s'ar afla în categoria precedenti, și acâsta este anume prevădut de chiar legea Furia Caninia. Era, în adevăr, absurd 'ca cel ce are dece servi să pâtă manumite cinci, fiind că 'i este permis a manumite jumă- tate din numărul servilor sti, iar acela care are mal mult de cât dece, de exemplu duoi-spre-dece servi, să nu potă manumite de cât patru. Dacă cine-va scrie în cerc nu- mele servilor manumiși prin testament, fiind-că nu se pote sci cărora a voit să le. dea preferință, căci nu e nici o ordine în manumisiune, nick un serv nu va fi liber, Sunt apoi senatusconsulte speciale cari declară nul ori-ce se cugetă a se face în frauda legei Furia Caniniae, 

Legea Furia Caninia mat prevede ca servil manumișt prin testament să fie desig- naţi nominalemente. Dar nu e neapărat necesar ca să fie designaţi prin. numele lor, destul să fie designaţi într'un mod cert, în cât să nu fie înduoială asupra individului. „ Aşa pote un testator manumite în modul următor: Bucătarul meti, chelarul meu, văta- ful meii de curte, fie liber, dacă bine înțeles, nu are de cât un serv bucătar, chelar saă vătaf de curte,



DESPRE CETĂȚENI ROMANI ŞI PEREGRINI - 
——_.— 

Am vădut că persânele se divid în duoă mari ramuri: ramura servilor și ramura 

" &menilor liberi. | i 
Ramura 6menilor liberi se subdivide, la rândul s&ă, în duoă categorii: în cetățeni 

romani și peregrini. . 
Cetăţeni romani 'sunt toți aceia cari la început aă locuit teritoriul Romei pro- 

"priă dise. 
Romanii în urmă ati concedat acest drept Sabinilor lui Tatius și în urmă Luce- 

rilor lut Celius Vibenna. Din aceste trei elemente scim că s'a format populul romana 
încă de la început, adică din timpul lui Romulus. Romanii, în urmă, acordară calitatea, 
de cetăţeni romani tutulor 6menilor fără asil şi tutulor învinșilor de la cari puteai 

spera servicii. In anul 416 de la fundaţiunea Romei, în care Romanii isbutiră a învinge 

şi a disolva cu desăvirșire vechă ligă latină, ei acordară dreptul de cetăţenie romană 

locuitorilor mai multor cetăţi din acâstă ligă; locuitorii celor-alte rămaseră Latini, și. 

tocmai în anul 664 o lege Julia, propusă de tatăl lui Juliii Cesar, acordă dreptul de 

cetățenie romană și locuitorilor celor-alte cetăţi ale vechei lige latine, și de atunci încolo 

nu mai existară Latini veteri. In anii următori Juliii Cesar acordă dreptul de cetățenie 
romană și celor-alţi locuitori ai Italiei. . 

In timpul Imperiului se acordară la mai mulţi îndiviţi dreptul de cetăţenie ro- 

„mană, Așa, Claudiii acordă cetatea romană la mai mulţi Galli. Câte o-dată acest drept 

fu acordat la toţi locuitorii unei cetăţi. In fine, Antonin Caracalla acordă acest drept tu- 

tulor locuitorilor din Imperiul roman, domiciliaţi în liunirul Imperiului în momentul 
edictărei constituţiunei. Acestă constituţiune nu se aplică, prin urmare, locuitorilor pro- 
vinciilor cucerite în urmă, nick liberţilor viitori, cari continuară a deveni după regulile 
stabilite de vechiul drept civil roman, combinat cu legea Junia Norbana şi Alia Sentia, 
unil cetăţeni romani, alţii Latini juniani, alţii asimilați cu peregrinii deditiţii. Asemenea 
nică acelora ce eraă peregrini sine ulla civitate, în urmă de condamnaţiuni penale, nici 
împedică ca pe viitor prin condamnaţiuni penale să se pergă calitatea de cetăţen roman. 
Ac&sta este opiniunea ce mi se pare mai probabilă. 

Ca să se fi sleit pe viitor clasa peregrinilor, este imposibil de susținut. In adevăr, 
liberţi Latint juniani și peregrini deditiții vedem încă în timpul lui Ulpian, și Justinian 
nu ne vorbesce de cât ca cădută în desuctudine de condiţiunea liberţilor juniani şi a 
peregrinilor deditiţii, iar nu ca desfiinţată prin veri-o constituțiune, și cine scie cât timp 
înaintea lui se va fi petrecut acâsta. Asemenea ca pe viitor să nu mai fie persâne cari 
să pergă calitatea de cetăţeni romani prin condemnaţiuni penale, de exemplu la depore 
taţiune, şi să devină peregrini fără cetate, acesta iar este imposibil de susținut. În ade- 

„văr Justinian ne vorbesce la present de perderea calităţei de cetăţân român prin depor- 
taţiune în paragraful 1 al titlului VII din Cartea I. In cât rămâne numai cestiunea dacă
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constituțiunea lui Caracalla se aplică şi locuitorilor at nouilor provinci! cucerite, Sunt interpreţi cari susțin acesta, cum este Ortolan, Fxplication histovique des Institutes de Justinien, a opta ediţiune, tomul I, No. 404 și următorele. Dar acestă opiniune ase- menea este imposibil de susţinut. Este, în adevăr, imposibil de credut ca Caracalla să fi legat mâinile împăraţilor viitori şi să "i fi obligat a nu avea de cât cetățeni romani, chiar în nouii lor supuși, Apoi nimic în constituţiunea lui Caracalla nu ne face a crede una ca acâsta, “ 
: Ulpian care, în Regulele sale, relată coprinsul constituţiunei, nu ne spune că ea avea un caracter universal pentru present și viitor, 
Cetăţenii romani sati se nasc sati devin ast-fel după nascere. Se nasc acel cari provin din juste nuptii, contractate între un cetățen roman şi o cetăţenă romană, între un cetăţen roman și o Latină veteră, între un Latin veter şi o cetățenă romană, între un Latin veter și o Latină veteră. In casul acesta, copilul urmeză condiţiunea tatălui în momentul concepţiunei, ciici în căsătorie legitimă, cum am arătat deja altă dată, copilul urmeză cundițiunea tatălu;, căci dintre cel duot soţi el trebue prelerit, și tatăl nu este în raport cu copilul de cât prin concepţiune, prin urmare, dacă el trebue să % imprime condiţiunea, nu pâte să i imprime de cât condiţiunea ce el avea în momentul concepţiu-. nel. Cetăţân roman se mai nasce și afarii din căsătorie legitimă cel ce se nasce dintr'o mumă care este celiiţână romană în momentul nascerei; căci, afară din ciisiitorie, tatăl fiind necunoscut și numai muma cunoscuti, muma urmeză să imprime condiţiunea - copilului, și ea trebue.să imprime condiţiunea ce are În momentul nascerei, căci numai: de atunci copilul are o existenţă și o fiinţă (isiologică și prin urmare juridică indepen- dentă de mumă ; până atunci tâte suferințele patologice ale mumei influiată asupra lui, asupra vieței lui chiar ; prin urmare, nu putea avea o fiinţă fisiologică deosebită, şi prin urmare nici juridică. De aceea, muma care “i peregrini în momentul concepţiunei, şi concipe de la un peregrin, dar care devine la nascere cetițenă romană, dă nascere unui cetăten roman, măcar că tatii a rămas peregrin. Acesta a fost ast-fel până la o lege Mensia, de care ne vorbesce Ulpian în Regulele sale, titlul V, $ 8. Acâstă lese decidea, . în adevăr, că, dacă din cei duoi generatori unul era peregrin, copilul se niscea peregrin. Dar anomalia acestei legi Mensia, de care nu ne vorbesce de cât Ulpian, a fost supri- mată de Adrian, care a decis că copilul născut dintr'o mumă peregrină în momentul concepţiunei, dar devenită cetăţână la nascere, se nasce cetițân roman, afară numat dacii peregrina cu peregrinul aparţinea unui popul independent și stai căsătorit vala= bil după legile şi moravurile acelui popul, cet atunci Senatusconsultul din timpul lut Adrian nu se aplică, căc! el se aplică numa! la uniunt ce nu constituesc cisătorie. Dacă în urmă tatăl a devenit și el cetițân roman, cum a devenit şi muma, copilul se va nasce cetăten roman. In casul acesta, este derogaţiune în favârea cetăţeniei. In adevăr, căsă- toria fiind valabilă după legea soților, ambii peregrini în momentul concepţiunei, copilul trebuia, urmând condiţiunea tatălui, să se nască peregrin. El însă se nasce cetăţen ro- man, ca cum ambii autori ar [i fost cetăţeni romani în momentul concepțiunei și ar fi contractat juste nupţii, saii ca cum copilul ar fi fost conceput vulgo de o mumă cetă- țenă romană în momentul nascerei (Gaius, Instituţiuni, Comentariul 1, $ 92) Vedem dar câtă importanță avea la Romani, ca și la ori-ce alt popul, constatarea nascerei, De aceea, după cum ne spune biograful lui Marcu Aureliii, Julius Capitolinus, acest împă- rat a impus fie-cărui cetiţen obligaţiunea de a declara în termen de trei.geci de dile, nascerea copilului stii și de a ?i da un nume. De obiceiii însă acest nume i se da a opta di de la nascere dacă era fală, a noua Qi daci era băiat, Acestă qi se numea diua nume- lor, dies nominum saii dies lustricus, pentru că în acea di se făcea, între alte cere- monii, o purificaţiune prin foc. . o 

Devin cetăţeni romani individuali aceia cari sunt gratificaţi cu acestă calitate, în timpul Republicei de ctre comiţii sati de ctre Senat, în timpul Imperiului de către 
Senat sat prin constituţiune imperiali. Detin asemenea cetăţeni romani Latinii veteri și Latinii coloniari și Latinii juniani în anume casuri şi pentru anume cause delerminate,
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de cari vom vorbi mai la vale. Devin asemenea cetăţeni romani peregrinii unci cetăţi ai 
căreia locuitori în bloc (cas mai rar) aă fost gratificaţi printr'un senatusconsult saă 
printr”o constituţiune imperială cu cetăţenia romană. | 

lacă pentru persânele libere. Devin cetăţeni romani servii cari sunt manumiși în 
mod solemn, de un dominus ex jure Quritium, înainte de legile Junia Norbana și 
Elia Sentia. Devin cetăţeni romani, de la legile Junia Norhana și JElia-Sentia încolo, 
servii de trei-deci de ani cel puţin, manumiși solemn de cetăţeni romani domini ex 
jure Quiritiam, avend cel puțin duot-deci de ani, și cari servi nu ati suferit nici o 
“tractare aflictivă sai infamantă în timpul servituţei lor. De la Justinian încolo este des- 
tul ca servul să fie manunis de un stăpân major de șepte-spre-dece an, pentru ca el. 
să devină liber și cetăţen roman. Iar prin Novela 119, cap 2, Justinian a:redus versta 
stăpânului la patru-spre-dece ani. | | 

Drepturile aferente calităţei de cetăţen roman sunt unele publice, altele private. 
Cele publice sunt: 1) jus sufragii, dreptul de a vota în comiţii legile și de a alege pe 
magistrați ; 2) jus honorum, dreptul de a fi ales magistrat, care să aibă onârea de a 
avea în for un scaun curul, Aceste duoă drepturi la început nu aparţineaii de cât 
patricilor. În urmă însă fură comunicate și plebeilor, și, prin urmare, aparţinură tutulor 
cetățenilor romani; 3) dreptul de a face apel la popul (provocatio ad populum/ în 
contra condamnărel capitale pronunţate de rege sati de consul, și. dreptul de a provoca 
intercesiunea iribunului plebei; 4) dreptul de a avea sacra privata, adică cult de dei 
penaţi şi de morminte strămoșesci; 5) dreptul de a face parte din armata teritorială 
(jus militice]. Drepturile private erai: 1) jus connubii, dreptul de a contracta juste 
nupții, productive de putere paternă cu tote consecinţele eI; 2) jus commercii, dreptul 
de a figura în operaţiunile solemne ale transmisiunei drepturilor reale, creării solemne 
a creanţelor, stingerei solemne a obligaţiunilor, de a face un testament sai de a figura” 
într'un testament, cari, tâte aceste operaţiuni, la început se făceaii în forma solemnă a 
nezului ; jus commercii, era dar sinonim cu dreptul de a figura într'un nezum, acea 
operaţiune în care figura un cântar, o bucată de aramă, cinci martori cetăţeni romani, 
şi puberi şi un cântăritor cu aceleași calităţi. Mancipaţiunea nu era de cât o specie de 
nezum, şi nezum era, cum dice Festus după jurisconsultul Gallus JElius, quod- 
qumgue per ces et libram gevcbatur. Nexum lua numele special de mancipatio în 
transmisiunea drepturilor reale și în facerea testamentului, şi conserva numele propriă 
de nezum în crearea și stingerea obligaţiunilor. . 

Să trecem acum la peregrini. 
Tot ce nu era cetăjen roman era străin. Străinul, la început, se numea hostis. Cum 

gice Festus, în Vocabularul săă, la vorba status dies: „Status dies vocatur, qui ju- 
dicii causa, est constitutus cuim peregrino, ejus enim generis ab antiquis hostes ap-. 
pellabontur: quod evant pari juve cum populo romano, atque hostire poncbatun 
pro square. — Di hotărită se numesce aceea care este fixată pentru judecata cu un 
peregrin: căci 6menii de acest gen se numeaii de cei vechi hostes : căci ei erai egali în 
drept cu populul roman, și hostire se întrebuința drept zequave, adică egalarea. 

In adevăr, la început Romanii nu cunosceaă alţi străini, de cât pe membrii na- 
țiunilor independente, cari erai egali în drepturi cu dânșii după dreptul internaţional. 

- Mal târdiă însă Romanii înviaseră populii și incorporară teritoriila locuite de dânșii 
la Statul roman. Acești populi nu mai erai independenţi, şi Romanii nu aii concedat 
încă de la început tutulor membrilor acestor populi dreptul de cetăţenie. Atunci apăru 
numele de peregrinus, care se aplică în mod generic tutulor străinilor, atât celor supuși 
dominaţiunei romane, cât şi celor. independenţi. Când Romani cuceriră şi provincii, 

„precum Galliile transpadană, cisalpină, transalpină, Corsica, Sardinia, Sicilia, Africa, 
Grecia, etc., atunci locuitori! acestor provincii luară indiferent numele de peregrini sati 
provinciales, iar în. mod special numele de provinciales, | 

Locuitorii țărilor independente, peregrinil independenţi, se guvernaii după legile şi
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moravurile lor proprii (Gaius, Instituţiuni, Comentariul III, $$ 96 și 120, Ulpian, Regule, Titlul XX, $ 14, Dositheii, Despre manumisiună, $ 12), 5 Dintraceşlia însă unii erati în lipsă de ori-ce legături cu Romanii. Alţil aveaă legături cu ci, de exemplu: tractate de alianță egală saii inegală, atunci se numeau socii, sai altă legătură mai putin bine definită, de exemplu: amieitia sati hospitium, „atunci se numea amici saă hospites. Intre cei d'ântâiti și Romani nu era nici un fel de respect de drept. Nu numai în timp de r&sboiii, dar și chiar în timp de pace, Romanii se consideraii în drept de a le lua tot ce la puteai lua: Gmeni, animale, etc., și le recu- nosceati şi lor un drept analog în mod reciproc (vedi legea 5, $2, De captivis... XLIX, 15). Din contră, între Romani și peregrinii socil, amici sati 6speți, Romanii numat în timp de r&sboiti declarat se recunosceaă în drept de ati prăda şi le recunosceati și lor un drept reciproc. Iar în timp de pace, persâna lor şi bunurile lor crai respectate de Romani, și, vice-versa, Romanii aştepta de la et un respect analog. Cel d'ântâii erai consideraţi ca Jostes și în timp de pace ca și în timp de răsboiti. Cel d'af duoilea nu deveneaii hostes de cât în timp de răsboiii. i Peregrini independenţi ai fost la început şi Latinii veteres, adică locuitorii ve- chiului Latium. După cum scim, acesti locuitori ocupaiă trei-deci de cetăţi cu teritoriile lor împregiur și capitala lor era Alba. După cum scim asemenea, Romanii lut Romulus, adică cel d'ânttiii element constitutiv al populului roinan, eraă și ei Latini, In cât Ro- manii originari eraii de aceeași origine, stirpe cu restul locuitorilor Laţiului. Cu tote acestea, ei nu ai concedat dreptul de cetate tutulor. Pe cât locuitorii celor-alte orașe aă remas independenţi, ei sai guvernat după legile și moravurile lor, comune în multe - puncturi legilor și moravurilor populului roman. Dar, în Roma, acești locuitori ai La- țiului independenţi nu aveaă aceleași drepturi cu celăţenii romani. Incetul cu încetul, unele cetăți învinse ai participat la dreptul de cetate romană. Dar restul ati rămas tot peregrine. Şi chiar când în anul 416 și restul cetăților independente a fost supus do- minaţiunei romane, încă locuitorii lor nu ai obţinut dreptul de cetate romană, care nu li s'a acordat de cât de tatăl lui Juliă Cesar prin legea Julia din anul 664, In tot in- tervalul acesta, de la' Romulus și până la anul 664, locuitorii Latiului, cară nu obţinu- serii dreptul de cetate, cari formati încă ceea ce se numea nomen latinum, atât în timpul independenţei lor, adică până la anul 416, cât și în urmă, până ai devenit toţi cetățeni romani, aveati o posiţiune juridică deosebită faţă cu Romanii. EL erati cel maj favorisaţi dintre peregrini. " 
Aveati jus connubii și jus commereii. Aveati și Gre-cum parle din drepturile po- litice. Așa, de exemplu, ori-ce Latin veter, care din întâmplare se afla în Roma în mo- mentul convocărei comiţiilor, putea lua parte Ia ele și vota într'ânsele, Deosebit de acesta, ei aveaii medii fârte ușore, particulare lor de a ajunge la cetăţenia romani. Așa, ori-ce Latin veter, care "și lăsa descendenţii, stirpem ex se, în cetatea sa și venea singur în Roma, devinea prin acâsta chiar cetăţen roman. Ori-ce Latin veter, care în municipiul săi exercita o magistratură, putea, ședând.la el acasă, deveni cetăţân roman, Ori-ce Latin veter care acusa cu succes pe un mașistrat roman de concusiune, devenea, după legea 

Servilia repetundarum din anul 650 de la fundațiunea Romsi, cetăţen roman. Decsebit de aceste moduri proprie lor de a parveni la cetiţenie, el se mai bucuraii și de modurile de cari se bucura Latinii coloniari de a obţine calitatea de cetăţân roman, moduri de cari vom vorbi mai la vale, Ni 
Romanii, de timpurii, luară obiceiul de a crea colonii în deosebitele teritorii ce conquiseseră, cu scop de a definde aceste teritorii și de a propaga cultura romană la 1o- - cuitorii lor și ast-fel de a și-t asimila, . 
Cele d'ântâiii colonii ce fundară Romanii furi colonil de cetățeni romani, colonii "În cari trămișii cetățeni romani rămâneati cetățent romani. Acești coloni nu se ameste- cai cu locuitorii originari ai teritoriilor conchise; el conserva dreptul de a vota în Roma în comiţiile centuriate sati tributare. Constituirea unei colonii se făcea în virtutea 

unui senatusconsult, care, din secolul al V-lea încolo, trebuia să fie confirmat de un ple- -



159 

hiscit. Aceste colonii fură fondate mai ântâiă in Italia, și de la secolul al VII-lea. încolo 
chiar afară din Italia. Obiceiul de a fonda colonii aparţinea tutulor populilor italice. 

După disoluțiunea 'leget latine în anul 416, Romanii începură să fundeze colonii 
latine. În anul 515 ei fundaseră deja trei-deci de colonii latine, după cum ne spune 
Titu-Liviii. Aceste colonii fură fondate mai ântâiii în Italia. Intr'ensele erai (rămiși 
vechii lecuitori al Laţiului, câte o-dată și cetățeni romani, cari perdeaă atunci calitatea 
de cetăţeni romani, și de aceia Gaius ne spune că unul din modurile de a perde calitatea 
de cetățen roman este de a transmigra într'o colonie latină (Gaius, Instituţiună, Co- 
mentariul [, $ 131). Ma! târgiă Romanii creară asemenea colonii şi în provincii. Câte o- 
dată ei acordait calitatea de Latini coloniari locuitorilor unei părţi dintr'o provincie, fără 
ca să trărnită acolo nici un colon din Italia, nici cetăţen roman, nici fost Latin veter. 
Cea d'ântâiii colonie latină, afară din Italia, fu creată în Ispania în Carteea. Mai bine de 
patru mil de copii se născuseră în Ispania din soldaţi romani și din femei ispaniole de- 
venite serve prin captivitate. Senatul roman decise că stăpânii lor vor putea manumite 
pe acești copii, şi că în urmă vor putea să fie trămiși în Carteea unde să formeze o co- 
lonie de Latini coloniari. - - 

In urmă fură create colonii latine în Gallia transpadană în mai multe orașe de 
Pompeius Strabo în anul 665. Aceste colonii fură formate pe loc din locuitorii gali ai 
acestor orașe, fără nici o trimitere de locuitori italici. Impăraţii urmară . acest sistem, 
acordând dreptul de Laţiii la locuitorii mai multor cetăţi din provincii. Vespasian acordă 
mal târdii dreptul de Laţiii tutulor locuitorilor din Ispania. | 

Latinil coloniari se apropiati în drepturi de Latinii veteri ; ei aveati jus commercii, 
n'aveai însă jus connubii, şi nici dreptul de sufragii accidental pe care îl avea La- 
tinii veteres, nici cele trei moduri avantagise de a parveni la cetăţenia de care se bu- 
cura Latinii veteres şi de cari am vorbit mal sus, D. Accarias crede contrariul fără să 
se întemeieze pe nimic serios, Ei aveai insă alte moduri mal puţin ușâre de a parveni 
la cetăţenia romană, de care ne vorbasce Gains în Instituţiunile sale ; căci instituțiunea 
Latinilor coloniari subsista încă în timpullui Gaius (Veqi Gaius, Instituţiuni, Comentarită, 
$$ 33 şi 34, care de şi în mare parte ilisibil, totuşi lasă să se' întrevadă că ele vor- 
beaii de modurile de parvenirea Lalinilor coloniari la cetăţenie); între alte moduri în 
aceste paragrafe se pâte discerne construcţiunea une! case /zdificio), de care vorbesce și 
Ulpian în Regulele sale, titlul III, $ [, și construcțiunea unei nave pentru a transporta 
grâii (.. frumenti], de care vorbesce şi Ulpian în Regulele sale, titlul III, $$ 1 și 6. 
Despre modurile de parvenire a Latinilor coloniari la cetăţenie ne vorbesce pe larg Ul- 
pian în Regulele sale, titlul III. In adevăr, aceste moduri erai comune și ingenuilor 
Latini coloniari şi liberțilorLatini juniani. Despre aceste moduri am vorbit pe larg în . 
volumul I al Fragmentelor mele juridice. Coloniile latine erati considerate ca mici State . 
independente. Ele erati organisate după imaginea vechilor orașe ale Laţiului. Ele aveaă . 
magistraţii și Senatul lor. Ele avea censul lor propriii și censori. Ne putem: convinge 
despre acâsta prin Tabulele municipiilor Malaga și Salpenza din Ispania, cari eraă com- 
puse şi de cetăţeni romani și de Latini coloniari. Aceste Tabule fârte interesante aă 
fost descoperite în secolul acesta. Ele conțin organisarea acestor duoă municipii. 

Cred împreună cu Demangeat că Latinii coloniari ati încetat de a subsista de la 
constituţiunea lui Antonin Caracalla încolo, care a făcut din toți locuitorii existenți al 
Imperiului cetăţeni romani. | SE 

O altă clasă de peregrini, inferisră Latinilor coloniari, a fost creată de legea Junia 
Norbana; ea este a liberţilor Latini juniant: Latinil coloniari sunt ingenui, Latinii ju- 
nianl sunt liberţi. EI sunt mat favorisaţi de cât peregrinii ordinari, dar mai puţin favo- 
risaţi de cât Latinii coloniari. 

Ca şi Latinii coloniari et pot parveni prin aceleași moduri la cetățenie. Ca şi La- 
tinil coloniari, ei pot să se bucure de jus commercii, dar numai pro parte, aşa ei nu 
pot testa relativ la patrimoniul lov (Gaius Instituţiuni, Comentariul |, $ 23), bunurile 
lor aparţin la mârțea lor. patronilor lor, nu jure hereditatis, ci jure peculi (Gaius, In- 

[i
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stituțiuni, Comentariul II, $$ 56 şi 58). Latinii juniani ai subsistat şi după constitu- 
țiunea lui Antonin Caracalla ; ei ai devenit însă fârte rari în timpul Bassulul Imperiă, 
şi în timpul lui Justinian erai puţini de tot. EI nu ai fost suprimaţi definitiv de cât de 
către Justinian prin constituțiunea sa celebră, legea unică în Condica lui Justinian, De 
latina libertate tolenda, Cartea VII, litlul 6. 

In ordinea peregrinilor trebue să vorbim şi despre o categorie de peregrini, car! 
şi ei sunt re-cum privilegiați. Aceştia sunt membrii naţiunilor sai populilor aşa nu- 
miţi populi fundi. Aceştia sunt populii,: cari adoptaii în totul sai în parte dreptul - 
roman. : 

Ţicerea populus fundus insemneză, după Festus, un popul care își aliensză dreptul 
„săi spre a adopta altul. După Aulus Gellius, însemnăză cel ce'şi alege liber dreptul ce 
are să?i cârmuiască relaţiile. Orl cum ar fi, populus devine fundus când admite dreptul 
roman În total saii în parte. Prin acesta el se încăminâză spre încetățenire, Dar meni- 
brii acestui popul, faţă cu Romanii, sunt încă tot străini. Se pâte însă întâmpla ca ca- 
litatea de cetăţeni romani să se concâdă membrilor unci cetăţi o-dată cu adopțiunea drep- 
tului roman. Cicerone spune anume că legea Julia nu a acordat dreptul de cetăţenie La- 
tinilor veteri și populilor socii de cât cu condiţiunea ca să devină în același timp populi 
fundi, şi că acestă condiţiune a părut dură locuitorilor cetăților Neapoli şi Heraclea, în 
cât mulți dintr'enșii, numai după discuţiuni violente, s'aii supus ei (Vegi Cicerone, ora- 
țiunea în favdrea lui Balbus No. 8). 

La Romani există şi locuitori de oraşe cari aii condițiuni speciale, 6re-cum deo- 
sebite de a acelora de cari ne-am ocupat până acum. Aceștia sunt municipes sati locui- 
tori muatnicipiilor, 

Numim manicipie (municipia/, de la manus capere, oraşele a căror locuitori, 
maunicipes, independenţi de Roma, participă la sarcinele publice ale Romanilor, mune- 
vibus, ati jus connubi şi jus commercii, pot pleda înaintea judecătorilor romani, dar 
nu ai jus suffragii nică jus honorum în Roma. La ei, în municipiii, pot vota şi par- 
ticipa la magistraturi. In adevăr, aceste municipii eraă organisate după imaginea Romei. 
„Ele erai guvernate de duo! magistrați, numiţi duumvisă, cari simulaii pe cei duoi consuli : 
al Romei, și cari, între alte atribuţiuni, aveati pe accea de a presida la administrarea 
justiţiei, ca o-dată consulii, ca mat târdiii pretorii în Roma. Ele aveaii un corp delibe- 
rativ, care simula Senatul roman, numit ordo decurionum, compus obicinuit de o 
sută de membrii, dintre municipes, cari avea 6re-care avere, și cari membril se nu- 
meaii cuviones, decuriones, curiales. Aceste municipii se compuneati obicinuit de ce- 
tățeni romani, lipsiţi în Roma de jus suf/ragi și honorum. Câte o-dată ele se compu- 
neaii pe lângă cetăţeni romani și de Latint coloniari: ast-fel erai municipiile ispaniole 
Salpenza şi Malaga. 4 

Afară de municipie, avem prefecturile, Acestea eraii orașe a căror locuitori se 
deosibeail, în regulă generală de municipes prin aceea că municipes se administraă sin- 
guri, pe când prefecturile se administrai de un magistrat trămis din Roma, numit 
prefect, de unde și numele lor de prefecturi. Câte o-dată prefecturile eraii de o condilie 
mai favorizată, membrii lor erai cetățeni romani sine suffragio, ca și maunicipes. 
Ast-fel era condițiunea orașului Arpinum, a cărui membrii eraii cetățeni romani sine 
suffragio de la 451 până la 566, când au obţinut și sufragiul. Totuși Arpinum, de și, 
sub punctul de vedere al sufragiului, era superior chiar municipiului ordinar, dar 
sub alt punct de vedere era inferior, căci municipiul ordinar era guvernat de magistrați 
independenți, aleși de nunicipes numiţi duumviri, pe când Arpinum era guvernat de 
trei edili, trămiși din Roma. De la răsboiul social însă încolo, parte din prefecturi în- 
cepură a avea magistrați municipali locali, și atunci acestea începură a semăna cu mu- 
nicipiile ordinare. De altmintrelea, în reguli generală, prefecturile, chiar acele cari 
aveai magistratul sai magistraţii trămiși de Roma, aveati un corp deliberativ local, ca 
și municipiile. După cum vedem dar, în regulă generală, prefecturile semăna cu mu- 
nicipiile, şi nu se distingeaii de ele de cât prin aceea că magistratul lor era trimis de
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Roma, pe când magistraţii municipiilor eraii locali și independenţi. Cât pentru locuitorii 
provinciilor, ei eraiă cu totul dependenţi de Roma: e! eraiă guvernați de un president de provincie, trămis din Roma, de Senat pentru provinciile cucerite în timpul Republicei dintre foștii consuli saiă pretori, și de aceea se numea proconsul saii propretor, de îm- prat pentru provinciile cucerite în timpul Imperiuluj, care se numea legatus Cresaris. Numele comun al guvernatorului pentru ambele feluri de provincii! era de przeses provin- ci. Acesta cumula în mâinile sale tote atribuţiunile ce avuseseră o-dată consuli! în Roma. La incorporarea provinciei, la început, Senatul roman făcea o lege de organisaţiune a pro- vinciei, numită le provincialis, în care se determina regulile de administraţiune a provinciei, între altele regula administraţiunei justiției în acea provincie, câte o-dată chiar dreptul civil al provinciel. Dar, în regulă generală, se lăsa provinciei, ca drept privat, dreptul săi național de care se bucura ea înaintea incorporărei, Şi presidentul provinciei făcea, ca pretorul în Roma, la fie-care inceput al magistraturei sale, câte un edict, numit edictul provinciei, în care prescria atât regule de drept public, cât și re- gule de drept privat, pe care, pentru acesta din urmă, el le împrumută în mare parte din dreptul privat naţional al provinciei, și în mică parte numai din dreptul privat roman. 

Locuitorii provinciei eraă consideraţi ca psregrini, peregrini dependenți, pe când cel ai Statului independent erati peregrint independenţi. Acum'se putea întâmpla ca în aceste provincii unele orașe să capete calitatea de municipii, altele să fie organisate ca colonii de celățeni romani, altele să ohţie jus Latii. Presidentul provinciei distribuia justiția în assise, numite conventus, ţinute în deosebite localităţi mai importante ale provinciei, în peri6de ale anului determinate mai dinainte. Locuitorii acestor provincii, cari posedati imobile, plăteati un imposit fonciar, numit stipendium pentru provinciile cu- cerite în timpul Republicet, care se vărsă în serarium sat tesaurul Statului, numit tributum, pentru provinciile cucerite în timpul Imperiului, care se vărsă în. fiscus, tesaurul împăratului. De la Antonin Caracalla încolo erariul s'a confundat cu fiscul, si a început atât stipendiele cât și tributele să se verse în tesaurul împăratului. Locuitorii provinciilor plăteaă și fimpositul personal, capitaţiunea. Locuitorii acestor provincii mai erati supuși și la alte imposite extraordinare, precum era aurum coronarium, un imposit perceput la fie-care urcare de noi împărat pe tron.: Atât de impositul fonciar ordinar, stipendium sai tributum, cât şi de capitaţiune, cât și de impositele extra- ordinare, erai scutiţi proprietarii de pământuri și locuitorii din Italia. 
Unele provincii căutaseră a se răscula și fuseseră din noii supuse dominaţiunei romane, predându-se la discreţiunea învingătorilor romani. Locuitorii unor asemenea! provincii se numea peregrină deditiţii. Condiţiunea lor era mai grea de cât a pere- grinilor ordinari, dependenţi saii independenţi. Ei, între altele, nu puteai parveni nici odată la cetăţenia romană, Condiţiunea . acestor peregrini am descris'o pe larg mai. sus, paginele 124 și 125, cu ocasiunea liberţilor pevegrini deditiţii, cari sunt servii manumiși de o condiţiune cu desăvirşire inferisră, asimilați tocmai cu peregrinii deditiţii. - - 
Dacă, relativ la persone, avem calitatea de cetăţen roman, care realţă persâna, relativ la imobile, avem ceea ce se numesce jus îtaicum, care realţă calitatea imobilului, | : 
Romanii nu recunosceaii dreptul de adevărată proprietate, de dominium ex jure Quiritium de cât asupra solului Italiei. In provincii, proprietar era considerat Senatul şi populul roman pentru solul provinciilor cucerite în timpul Republicei în numele Se- natului şi popolului roman, împăratul pentru solul provinciilor cucerite în timpul Im- periului ; particulari n'aveaii asupra solului provincial de cât o proprietate imper- fectă, incomplectă, o posesiune sui generis. Senatul saii împtratul percepea cu titlul de proprietar un imposit fonciar, numit stipendium pentru provinciile Senatului, tri- butum pentru provinciile împăratului. Stipendium se vărsa în casa Statului în sera- jum, țributiun în casa împăratulur sati fiscus. De la Antonin Caracalla încola erariul
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se confundă cu fiscul in favârea acestuia din urmă, Particularii insă, afară de acest 
imposit, şi de aurum coronarium și alte imposite extraordinare ce plăteaii în calitate" 
de posesori, erai, de altmintrelea, adevăraţi proprietari, aveai mai mult de cât cum 
spune Gaius, mai mult de guamdam possessionem et quemdam usumfructum (Gaius, 
Instituţivună, Comentariul 11, $ 7), căci n'aveai numa! interdictele posesorii, ca simplul 
posesor, ci şi o acţiune reală utilă în revendicare, și dreptul lor nu se stingea cu mâr- 
tea titularilor lor, ca dreptul de usufruct, ci trecea la moștenitori și la ori-ce alţi suc- 
cesori cu titlu particular. In cât expresiunile lut Gaius sunt incorecte. Rar i se întâmplă 
lui Gaius să cadă în delict de incorectitudine, dar aci păcătuesce şi el. Proprietatea so-' 
lului provincial ma! era inferidră și sub punctul de vedere al modurilor de achisiţiune. 

Relativ la dânsele nu se aplică modurile civile de achisiţiune, mancipațiunea și cesiu- 
nea in jure, ci între vii numat tradiţiunea. Relativ la ele nu se putea constitui un 
adevărat drept de servitute predială, sati de servitute personală, ci prin pacte și stipu- 
laţiunt un fel de drept de creanţă, care săi ţie locul, căci dacă ele nu erati susceptibile 
de o adevărată proprietate quiritarie, nu erai susceptibile nici de desmembrările do- 
miniului ex juve Quiritium. In fine, locuitorii Italiei aveai trebuință numai de trei: 
copii legitimi spre a sescuza de tutelă saii curatelă, pe când celor din provincii le tre- 
buia patru. Asemenea legea Furia de sponsu, care declară extinguibilă oblizaţiunea 
sponsorilor prin trecerea de duoi ani de la contractarea ei, şi divisibilă ipso jure obli- 
gațiunea între mai mulli sponsori în. părţi virile, se aplica în Italia, iar nu și în 
provincii. In sens invers, cum ne spune Gaius, Instituţiuni, Comentariul II, $ 63, era 
cestiune dacă inalienabilitatea fondului dota!, după legea Julia de adulteriis, era 
exclusivă Italie! saii se aplica și în provincii, 

Cite o-dată imptraţii concedai jus italicum la o parte din teritoriul unci pro- 
vincii. Se pare că el nu se conceda de cât teritoriului unul maunicipiii saă unei co- 
lonii. Atunci acest teritoriii era considerat ca o extensiune a Italie! și se aplica la el ace- 
leași reguli ca la solul italic. ” 

Ca anex la studiul acesta comparativ găsesc de cuviinţă a da traducţiunea și ana- 
lisa paragrafelor 77 până la 96 inclusiv ale Comentariului 1 a lnstituţiunilor lui Gaius. 

$ 77: nDe aceea, dacă o cetăţeni romană...... (se căsătoresce) cu un peregrin.se:3 
fiul născut din căsătoria lor este considerat ca cum ar fi creat de un peregrin cu o pe- 
regrină, (Prin urmare se nasce peregrin). În aceste timpuri, în virtutea unui senatus- 
consult, care s'a făcut sub inspiraţiunea răposatului Adrian, de şi nu a fost connubiii 
între celăţena romană și peregrin, fiul născut se nasce fiii legitim al tatălutu, Acest pa- 
ragraf conţine duot anomalil: prima constă întru aceea că, înainte de senatusconsultul 

din timpul lui Adrian, copilul născut dintr'o cetăţână și un peregrin, adică afară din 
juste nupţii, în loc să urmeze conâiţiunea mume! şi să se nască cetăten roman, urmeză 
condiţiunea celui mai puţin favorisat dintre părinţi, care este în specie tatăl, şi se nasce. 
peregrin. Acesta este un efect al legei Mensia, de care ne vorbesce Ulpian în Regulele 
sale. A duoa anomalie este că, de la Adrian încolo, acest copil nu numai se nasce cetă- 
țen roman, conform întru acesta regulei comune, dar se nasce justus filius palris, adică 
copil legitim al tatălui; prin urmare, se nasce cum s'ar nasce un copil ez justis 
nuptiis, adică din duol soți între cari este connubiti. Apoi ca acesta să fie, trebue ca 
tatăl să devină și el cetăţen, și să cadă copilul, ca ori-ce filius justus, sub puterea lui 
paternă. Acâsta nu o spune textul care se mărșinesce a dice că copilul se nasce fii le- 
gitim al tatălui. Dar cum osă se nască fiii legitim, justus, adică conform dreptului civil, 
secundum jus civile, dacă nu este connubii, dacă tatăl nu este și el cetățen roman? A 
gice că se nasce justus filius patris, este a qice că tatăl devine co ipso prin nascerea 
copilului cetăţân roman. Ca să se nască copilul fiii justus, legitim civilemente al lui, a- 
câsta va să dică că cade în același timp sub puterea lui paternă. lacă dar că aci ar fi 
un cas, nu de cădere ex post facto sub puterea paternă, o caus:e probatio, ci mal mult 
de cât atât, un cas de încetățenire a tatălui instantanee, prin simpla nascere a copilului, 
şi un cas de cădere a copilului sub puterea paternă a tatălui în momentul nascerei și:



  

prin efectul nascerel. Notez că cea da duoa anomalie nu a fost observată de nici un in- terpret, după cât cunosc, și eii sunt cel d'ântâii, pe cât sciii, care am zărit a duoa ano- malie, cea de la finele textului, și care îi daă acâstă explicaţiune. Aştept observaţiunile celor-alţi romaniști şi voii fi fericit a vedea criticele lor. ” - $ 78 coprinde prea multe lacune, pentru ca să pâtă fi interpretat. 
$ 79: nAcâsta este până întru atât aşa, în cât,..... dar se aplică la acei Latinl cari formată populi și cetăţi proprii și erati considerați ca peregrini, Acest paragraf este lisi- bil numai la sfârşit. Nu scim ce vrea să dică. Demangeat conjectureză că acest paragraf vorbea de legea Mensia, şi în prima parte ilisibilă spunea că acâstă lege nu se aplică la Latinii coloniari, ci numa! la Latinit veteri, la cari, după D-sa, se referă partea finală a paragrafului (Demangeat, Cours dlâmentaire de droit romain, ediţia a I-a, pagina 174), $ 80: Pentru același cuvânt, din contră, cel ce se nasce dintr'un Latin și dintr”o cetățenă romană, se nasce cetăţen roman. Aii fost însă jurisconsulți cari ati fost de pă- rere că, dacă căsătoria este contractată .în virtutea legei JElia Sentia, copilul se va nasce Latin, fiind că se pare că în acel cas sc dă lor connubiti prin legile JElia Sentia și Junia-Norbana, și în tot-d'a-una connubiul face ca cel ce se nasce si urmeze condiţiu- nea tatălui; dacă însă căsătoria se contractă altmiutrelea, acel care se nasce urmeză, după dreptul ginţilor, condiţiunea mumet. Dar astădi nu mat este nic! un interes a face acestă distincţiune; căci, în virtutea senatusconsultului din timpul lui Adrian, în ori-ce cas cel ce se nasce dintr'un Latin și dintr'o cetățenă romană, se decide în practică că se nasce cetățen romanu. 

E Legea Mensia nu se aplică liberţilor Latint juniani, ci numat Latiailor ingenul, şi după D. Demangeat numai Latinilor veteri. Gaius mențion6ză opiniunea unor juriscon- sulţi anteriori senatusconsultului lut Adrian, după care ar trebui să distingem : voit'a Latinul junian să contracte căsătoria cu cetăţena romană, căsătorie permisă de legile Elia Sentia şi Junia-Norbana, atunci copilul se va nasce Latin, căci va urma ca în că- sătoria legitimă condițiunea tatălui. Dacă însă Latinul junian a contractat cu cetiţena romani o alt-fel de căsătorie, adică nu în vederea legei JE. Sentia, ci conform dreptului ginților, atunci copilul va urma condițiunea mumei şi se va nasce cetăţen roman. Gaius observă însă că de la senatusconsultul lui Adrian încolo nu mai este interes a face acâstă distincţiune : și că în ambele casuri copilul se va nasce cetiţân roman. 
: $ 81: »Consecent cu acâsta, este logic a decide că, în virtutea aceluiași senatus- consult a lui Adrian, copilul născut dintr'o peregrină şi un Latin, sati vice-versa,; din- „tun peregrin și o Latină, să urmeze condițiunea mumelu. Adică în primul: cas se nasce peregrin, în al duoilea se nasce Latin, Căci, în acest cas, evident nu este connubiă "posibil și prin urmare copilul urmeză condiţiunea mumei. Şi apoi acesta resultă prin. consecinţă din ceca ce decidea senatusconsultul lui Adrian relativ la copilul născut dintrun Latin şi o cetăţenă romană. | -_$ 82: n» Asemenea urmeză, ca consecinţă, că cel ce se nasce dintr'o servă și un om liber, după dreptul ginţilor, se nasce serv; iar cel ce se nasce dintr'un serv și o femee liberă, se nasce libere. | 
Aci se aplică principiul dreptului ginţilor, după care cel ce se nasce afară din juste nupţii urmâză condiţiunea mumei. 
$ 83: »Trebue însă să băgăm de sâmă ca nu cum-va regula de drept a ginţilor să fi fost schimbată în anume cas determinat de vre-o lege, sati de vre-o altă disposi- țiune care să țină loc de legea. A 
$.84: „Căci iacă că, în virtutea senatuscousultului Claudian, putea o cetățână . romană, care trăia cu servul altuia, cu voia stăpânului servului, în virtutea unui pact ce făcea cu el, ca ea să rămână liberă, iar copilul ce va nasce să fie serv, căci ceea ce se convine între ea și stăpânul acestui serv senatusconsultul ordonă să aibă tărie. Dar în urmă împăratul Adrian, mișcat de inchitatea lucrului și de inconsecinta juridică ce există în acâstă împregiurare, a restabilit regula de drept a ginţilor, și, fiind-că. muma râmâne liberă, a decis că va da nascere la copil libere, IE
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Senatusconsultul Claudian decidea că femeea liberă, care trăesce cu un serv al al- 
tuia, iar nu al săii propriii, fără voia stăpânului servului, devine după a treia somaţiuna 
de a discontinua relaţiunile cu servul, serv a stăpânului servului. - 

Un decret al pretorului intervenea pentru a pronunța acâstă cădere în servitute. 
Acestă disposiţiune inumană, contrarie principiilor, semn al degradărei morale a po- 
pulului roman, edictată ca o reacțiune violentă în contra acestei “degradări, pe care însă 
nu a reuşit ao suprima, a durat, lucru curios, mult timp, chiar după introducerea re- 
ligiunei. creştine, căci n'a fost desființată de cât de către Justinian printr”o constituţiune 
a sa, care formeză legea unică în Condică De senatusconsulto Claudiano tollendo, Car- 
tea VII, titlul 24, Senatusconsultul Claudian mai avea o altă disposiţiune -mai curisă. 
EL decidea că dacă femeea liberă trăesce cu servul altuia, cu voia stăpânului săi, ea ră- 
mâne liberă, daz că ea pote conveni valabil cu stăpânul.servului ca copilul ce va nasce 
din relațiunile sale cu servul să se nască serv şi să devină proprietatea stăpânului aman- 
tului ei. Senatusconsultul Claudian consacră o asemenea convențiune monstruâsă. Dacă 
o asemenea convenţiune avea loc, se deroga de la regula dreptului ginţilor că copilul . 
născut afară din căsătorie legitimă, cum e în specie, dintr'un serv și o mumă liberă, 
urmeză condițiunea mumei, prin urmare, se nasce liber, și, conform convenţiunei, care 
avea totă tăria legală, se născea serv. Dar, pe când prima disposiţiune a senatusconsul- - 
tului Claudian a ţinut până la Justinian, acesta d'a duoa n'a ţinut nici un secol, căci a 
fost desfiinţată prin senatusconsultul lui Adrian, de care am vorbit deja de atâtea ori, 
care a restabilit regula de drept a ginților, şi a decis că, contrarii convenţiunel dintre 
mumă și stăpânul servului, copilul se va nasce liber. 

$ 85: ln virtulea legei...... dinir'o servă şi un liber se puteai nasce copii liberi ; 
căci prin acea lege este prevădut că dacă cine-va are relaţiuni cu o servă a altuia, -pe 
care o credea liberă, copiii născuţi din acest comerciii, dacă sunt de sex bărbătesc, se 
nasc liberi, iar dacă sunt de sex lemeesc se nasc servi și aparţin stăpânului mumei. 
Dar şi asupra acestei specii răposatul imp&rat Vespasian, mişcat de inconsecinţa juri- 
dică, a restabilit regula de drept a ginţilor și a decis ca, în tâte casurile, copii, chiar 
de sex masculin, să se nască servi și să aparţină proprietarului mumei lore, 

"Un om liber are relaţiuni cu o servă a lui Primus, pe care o crede liberă, După 

dreptul ginţilor, copiii ce s'ar nasce, de orl-ce sex ar (i, ar urma condiţiunea mumei, 
 S'ar nasce servi și ar aparține proprietarului mumel, adică lui Primus. O lege însă, de 
care ne vorbesce Gaius în acest paragraf, a căreea nume este ilisibil, a modificat re- 
gula de drept comun în favârea liberlăţei, din causa erorei de fapt a tatălui, şi a de- 
cis că copil de sex bărbătesc se vor nasce liberi ca tatăl lor, iar cel de sex femeesc, 
conform dreptului comun, se vor nasce servi. Era aci o incongruitate juridică, pe care 
împăratul Vespasian a desființat'o, restabilind dreptul comun, de şi în detrimentul li- 
bertăţei, şi a decis că copiii de ori-ce sex se vor nasce pe viitor servi, adică că vor 
urma, conform dreptului comun, condiţiunea mumet lor. 

$ 86 : „Dar a r&rmas salvă acea parte a aceleeași legi, după care copil născuţi 
dintro temee liberă și dintr'un serv, pe care femsea scia că este serv, trebuiau să se 
nască servi, Deci, la acele naţiuni, altele de cât Romanii, la cari o asemenea lege nu 
există, copii născuţi, conform dreptului ginţilor, urmâză condiţiunea mumei și, prin ur- 
mare, se nasc liberie, 

Lucru curios. Acea lege,.a cărui nume este ilisibil î în manuscrisul original al In- 
stituţiunilor lui Gaius, mal decidea că dacă o femee liberă nasce, din relaţiunile sale 
cu un serv al altuia, pe care îl scia că este serv, un copil, acel copil, contrarii dreptului 

gintilor, se nasce serv, Aci legea decidea contra libertăţei. Mal sus decidea contra drep- 
tului ginţilor, în fav6rea libertăţei. Şi, ce este ciudat, este că Vespasian care a restabi- 
lit în ipotesa de sus dreptul comun în defav6rea libertăţel, a manținut în ipotesa nâstră 
disposiţia legei in contra dreptului comun şi în detrimentul libertăţei. " 

: $ 37: : „În acele.casuri, însă, în cari copilul care se nasce urmâză conditiuriea 
mumei, iar nu pe a tatălui, este mal mult de cât evident că copilul nu cade snb pute:
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vea paternă a tatălui, de și tatăl este cetăţen roman ; şi, de aceea, am referit mat sus că În unele casuri, în cari se contractă, din causă de erdre, căsătoria nelegitimă, Senatul intervine și corege viţiul căsătoriei, și că ast-fel se întemplă in cele ma! multe casuii ca copilul să cadă, ex post facto, sub puterea paternă a tatălulu, -..-. De câte ori copilul urmâză condiţiunea mumei, este evident că nu „este căsă- torie : legitimă ; prin urmare, copilul nu pâte cădea prin nascere sub puterea paternă a tatălui, chiar dacă acesta este cetățen roman. Dar, ex post facto, dacă din erâre s'a contractat o asemenea căsătorie, credându-se legitimă pe când nu era, se întemplă ca copilul, în urma probărei causei erorei [erroris cause probalione/, să devină cetăţen roman și el și muma lui, și să cală su puterea paternă a tatălui, Acâsta s'a decis ast- fel printrun senatusconsult, In privința probaţiunei causel erorel am dat amănunte su- ficiente mat sus, la paginele 127 şi următârele, la cari trămit pe cititor. $ 88 : „Dar dacă o servă concipe din operele unui cetăţân roman, Și, în urmă, manumisă fiind, devine și ea celățenă romană, și în urmă nasce, de și copilul se nasce cetăţen roman, nu se va nasce sub puterea paternă a tatălui, căci nici nu e conceput în juste nuplii, nici în virtutea nică unul senatusconsult, o asemenea uniune nu e con- Siderată ca legitimău, 
Dreptul roman nu permite probarea causel „sati a causei erorei de cât când amân-  duoi soţii eraă liberi, în momentul concepţiunei copilului, iar nu când unul din ei era atunci serv, măcar că în urmă a devenit liber şi celățn și în momentul nascerel copi- lului sunt ambii părinţi în condiţiune de a putea contracta juste nuptii. Copilul se va nasce liber și cetăţen roman conform regulei dreptului ginţilor, după care, când copilul urmâză condițiunea mumei, urmeză pe aceea pe care o avea muma în momentul nas= cerel, dar nu va cădea sub puterea paternă a tatălui. 
$ 89: rCeea ce a plăcut aa se decide, că dacă o servă concipe din operele unui cetățen roman, și în urmă este manumisă, și nasce liberă, copilul ce nasce este liber, e conform raţiunei naturale ; căci copiii, cari sunt concepuţi în mod nelegitim, urmeză condiţiunea mumel din momentul nascerei ; de aceea, dacă muma este atunci liberă, ei se nasc liberi, şi nu importă cu cine “i-a conceput muma lor când era seră. Din contra, copiii concepuți în mod legitim, urmeză condiţiunea tatălui din momentul con- cepțiuneiu. , 
Acest paragraf edictâză o regulă de o mare importanţă, care are numerdse apli- cațiuni în dreptul roman, și nu numal în dreptul roman, dar și în legislaţiunile mo- derne. Iacă regula : copilul născut în căsătorie legitimă urmeză condițiunea tatălui căci unul din soţi trebue sii % imprime condiţiunea, şi când tatăl este cunoscut, e natural “ dintre soţi să se dea preferinţă tatălui, e natural, ca el să dea tonul. Nu că d6ră atunci tatal este cert, ci este numaj presumat cert, este presumat că tatăl este bărbatul, din causa presumpțiunei de fidelitate a soţiei în căsătorie, fidelitate a cărcea: violațiune: este grav pedepsită de lege. Și, când copilul urmâză condițiunea tatălui, este natural Si urmeze pe aceea pe care' o avea tatăl în momentul concepțiunel, căci numai „Prin conceptiune, Și în momentul concepțiunei, tatăl are raport 'cu copilul. Când insă copilul este conceput afară din căsătorie; legitimă, fiind-că atunci tatăl nu este certamente cunoscut, nici presumat legzalemente ca cunoscut, fiind-că atunci numai muma este cunoscută, căci maternitatea e tot-d'a-una certă, e natural, e rațional ca copilul să urmeze condiţiunea mumei,. ȘI când urmâză condiţiunea mumei, este natural ca copilul să urmeze condiţiunea pe care o avea muma sa în momentul nascerei. Căci numai atunci copilul capătă o existență fizică independentă de a mumei, până atunci el n'are existență fisică independentă de a mumei, bsla mumei pâte in- fluenţa asupra sănătăţer pruncului:din pântece, mârtea et păte atrage şi atrage chiar mârtea pruncului. În privința acesta, dreptul civil: roman, și împreună cu el tâte sati mai t6te legislaţiile civile ale celor-alți popull antici şi moderni, a urmat regulilor fisiologice, Dreptul însă penal, atât al Romanilor cât și a multor alți populi antici şi moderni, ţine compt de copil față cu muma din momentul chiar al concepțiunei, nu'l
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„consideră cu purs viscorun mutris ca dreptul civil, căci, pedepsesce avortul, pe când 
muma nu e pedepsită când atinge sati distruge unul din organele sale proprii, | , 

$ 90: „De aceea, dacă o femee cetăţenă romană concipe, şi în urmă i se interdice 
usul apel şi al focului în lăuntrul teritoriului Statului roman, și devine peregrină, și 
nasce în stare de peregrinitate, cei mal mulți jurisconsulţi disting şi sunt de părere 
că, dacă femeea a conceput în căsătorie legitimă, va da nascere unui cetățâa roman, iar 
dacă a conceput din flori, va da nascere unui peregrina, 

In acestă specie este aplicarea perfectă a regulei de mai sus. O femee era cetă- 
țenă romană când a conceput, în urmă a fost condamnată la pedâpsa interdicţiunei apei 
şi a focului, pedepsă care o silesce să se exileze, căci fâră apă şi foc nu pâte trăi, pe- 
dâpsă care are, în acelaşi timp, ca consecinţă, perderea calităţei de cetățână romană, 
femeea devenind peregrină sine ulla civitate, căci pergend cetăţenia romană, nu câș- - 
tigă alta în schimb. În astă stare ea nasce. Dacă ea a fost căsătorită legitim când a 
conceput, copilul se va nasce cetățen roman, căci va urma condiţiunea tatălui din mo- 
mentul concepţiunei. Dacă însă a conceput din flori, ori din operele cul va fi conceput, 
puțin imporlă, chiar de va fi conceput din operele unui cetățen roman cu care trăia și 
trăesce încă în concubinat, copilul se va nasce peregrin, căci va urma condiţiunea mu- 
mel din momentul nascerei, moment în care muma era peregrină, | 

Ş 91: „Asemenea dacă o femee cetăţână romană a conceput în astă calitate, şi în 
urmă, în virtutea senatusconsultului Claudian, neincetând relaţiunile ce avea cu un 
serv al altuia, nici în urma celei d'a treilea somaţiuni a stăpânului servului, a fost prin 
decret al magistratului redusă în stare de servitute, cei mat mulți jurisconsulţi disting 
şi sunt de părere că dacă copilul "l-a conceput în căsătoriă legitimă din operele unui 
cetăţân roman, copilul se va nasce celăţân roman, căci urmeză condiţiunea tatălui din 
momentul concepţiunei, iar dacă a conceput din flori, pâte chiar din operele servului 
cu care era în relaţiune, copilul se va nasce serv al stăpânului amantului mumei, şi 
acesta nu numai când a conceput din operele acelui serv, dar chiar dacă a conceput din 
operele unui cetățen roman cu care ar fi existat posibilitate de căsătorieu, | 

$ 92: Asemenea dacă o peregrină concipe din flori şi după aceea devine cetăţenă 
romană și nasce, ea dă nascere la un cetățân roman; dacă însă a conceput din operele. 
unul peregrin cu care este unită in căsătorie legitimă, conform legilor şi moravurilor na- 
țiunel peregrine din care făceati parte amânduoi în momentul concepţiunei, pare că resultă 
din senatusconsultul lui Adrian că copilul urmeză a se nasce peregrin, afară numai 
dacă tatăl, în urma concepțiunei, nu va [i obţinut calitatea de cetăţen roman. 

Acest paragraf "l-am explicat deja mai sus. E | 
$ 93: nDacă un peregrin a fost gratificat cu cetăţenia romană d'impreună cu fii săi, 

copiii nu vor cădea sub pulerea sa paternă de cât dacă împăratul, în mod expres, prin 
rescriptul săii, îi va fi băgat sub puterea paternă a tatălui lor,: ceea ce nu va face de 
cât după ce va aprecia în cunoscinţă de causă că acesta este folositor pentru copii, dar cu 
mal mare băgare de s&mă și cu exactitate el cercetăză interesul copiilor când sunt impu- 
beri sati absenţi. Şi acesta este anume prevălut prin edictul răposatului împărat Adrianu. 

Peregrinil puteaii, prin favâre imperială, să capete cetăţenia romană. Când împă-: 
ratul, printrun rescript, acorda cetățenia unui peregrin, dacă rescriptul nu pomenea de 
copiii, copiii rămâneaii peregrini. Trebuia anume să "i facă şi pe ei cetăţeni, pentru ca 
să devină şi ei cetăţeni. Altmintrelea tatăl devenea cetățen roman și copiil rmâneaii 
peregrini. Cetăţenia fiilor nu se subinţelegea. Trebuia rescriptul să fie expres şi în pri- 
vinţa lor. Dar nu numa! atât. Dacă rescriptul imperial acorda cetăţenia tatălui şi fiilor 
săi, printr'acâsta nu se subințelegea că copiii cădeaii co ipso sub puterea paternă a ta- 
tălui lor, Nu, trebuia şi în privinţa căderei sub putere paternă rescripiul. să se pro= 
nunje în mod expres. In adevăr, putea să nu fie de interesul copiilor să cadă sub pute- 
rea paternă a tatălui lor. Şi de aceea, împăratul, numa! apreciând în fapt, în cunoscinţă 
de causă, că interesul copiilor este ca să cadă sub puterea tatălui lor, va decide acesta, 
și va trebui s'o decidă expres prin rescript; Examenul împăratului va trebui: mal cu
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semă să fie scrupulus, când copiil sunt impuberi saii absenți, ȘI Guius adaugă că tote aceste soluțiuni sunt anume prevăgute în edictul împăratului Adrian. 
Ş 94: „Asemenea dacă cine-va dimpreună cu soția sa însărcinată este &ratilicat cu cetăţenia, de și cel ce se nasce, după cum am arătat mal sus (în $ 92), este cetăten roman, cu tote acestea nu va cădea neapărat sub puterea tatălui săi, și acesta este a- nume prevădut printr'un rescript al răposatului impărat Adrian. Din care causă cel ce scie că soţia sa este însărcinată, cerând pentru sine și pentru soţia sa cetăţenia dela împărat, „trebue să ceră în același timp ca cel ce se va nasce.să cață sub puterea lui paternăe. 
Același motiv este şi aci de a se decide ast: fel ca şi în casul paragrafului prece- dent, măcar că aci copilul nu este încă născut, căci și aci trebue să se dea ocasie im- păratului de a putea aprecia dacă este de interesul copilului conceput ca la nascere să cadă sub puterea paternă a celui ce "l-a zămislit. 

- $ 95: „Alta este posiţiunea acelora cari sunt latini și cari parvin împreună cu copiii lor la cetăţenie, căci copiii acestora cad sub puterea lor paternă... 
Acest paragraf este ilisibil în partea finală, în cât nu putem sci de sigur ce dicea în mod complect. Putem însă conjectura în mod probabil că Gaius făcea o antitesă între casul în care calitatea de cetăţen este acordată tatălui și fiului ca favâre prin rescript imperial, atunci evident că trebuia să aprecieze împăratul care acorda acâstă favâre Şi copiilor, dacă ea nu s'ar întârce în contra copiilor, dacă ar cădea 'sub puterea paternă a tatălui lui, şi casul în care mat mulţi Latini de o-dată devin cetățeni impreună cu copiii lor, de exemplu pentru că o colonie latină a fost intregă gratilicată cu cetăţenia, atunci evident că toţi copiii Latinilor devenind și ei cu toţii cetățenii romani, cad toţi cu toţii sub puterea paternă a ascendenţilor lor. Ceea ce mă face să cred că la acesta se gândea Gaius, sunt vorbele următâre cari sunt lisibile : care drept la unii peregrină, sai mai bine la unele cetăţi peregrine, adică la unele colonii latine (subînțeles, a fost acov- dat]. Cu alte cuvinte, e vorba de ma! mulți Latini de o-dată, prin urmare probabil de o colonie întregă de peregrini latini. 

_Ş$ 96. n...... gerâză magistraturi, obţin calitatea de cetăţeni romani, mai puţin li se acordă, căci numai aceia cari gereză magistratura simplă sati magistratura onorată cu scaun curul parvin la cetăţenie, și acesta este anume exprimat prin mai multe res- cripte imperialeu, , | 
Acest text este ilisibil la început şi de aceea este cam dificil de înţeles, mai cu semă că în palimsest vorba lattum este scrisă cu duoi t, De unde Mommsen și alţii ci- tesc Latium. Dar, cum observa fârte judicios nemuritorul Pellat la cursul stu, este aci o simplă erdre de copist care a scris lattum cu duoi t în loc de latum cu un t. Este, în adevăr, mai mică corecțiune a Şterge un t de cât a preface pe t ini. Şi apoi nu se scie ce ar însemna minus Latium față cu un majus Latium. Este prea arbitrar a inventa un majus Latium şi a] opune unul minus Latium și a dice, cum dice, între alţii, Mommsen că majus: Latium este dreplul Latinilor veteri, iar minus Latium „dreplul Latinilor coloniari; că un Latin veter, când exercită în cetatea sa o magistra- tură devine el şi copiii lui cetăţeni vomani,:pe când un Latin coloniar, când exercită o ma- gistratură în colonia sa, devine numai el cetăţen roman. Ântâiii nici un text nu autorisă acestă conjectură. Al duoilea gerarea unel magistraturi în orașul săi nu este cunoscută ca atribuind cetăţenia de cât Latinului veter, nici un text nu enumeră intre modurile de a parveni un latin coloniar la cetățenie și gerarea unei magistraturi locale. 'Tot ce dar-yrea sii gică textul lui Gaius, este forte probabil că gerarea uncă magistratură pentru un Latin veter este o causă personală pentru el de a ajunge a cetățenie, iar' nu și pentru copiii lui. Dar, chiar dacă am admite, împreună cu D. Accarias, că modurile de parve- nire la cetăţenie a Latinilor veteri se aplică şi Latinilor coloniart, şi că Gaius vorbea în paragraful 96 de un Latin coloniar, încă şi atunci tot ce a voit să dică Gaius este că gerarea unei magistraturi de un Latin coloniar este o causă personală pentru el de a parveni la cetăţenie, iar nu şi pentru: copil. In tâte casurile, antitesa între minus La- tium și majus Latium este mai. mult de cât hasardată, " - 

m.r——



DESPRE PATRIA POTESTAS 
(PUTEREA PĂRINTESCĂ) 

———— 

O altă divisiune a persânelor, care îmbrățişăză (te persânele, este divisiunea per- 
sânelor în persâne sui juris și în persâne alieni juris, Na 

Prin pers6ne sui juris înţelegem persânele independente, cari nu atârnă de ni- 
menea, cari atârnă numai de ei, de dreptul lor, care nu sunt supuse la nici un fel de 
stăpânire sati autoritate, cari sunt stăpâne pe sine, cari se bucură de pleniiudinea drep- 
turilor. . 

„- “Prin persâne alieni juris înțelegem, din contră, pers6nele dependinte de altă per- 
s6nă, cari sunt supuse dreptului de stăpânire sai de autoritate a altei persâne, cari nu 
au plenitudinea drepturilor, : . su 

Acestea din urmă, în vechiul drept roman și în tot decursul dreptului clasic ro- 
man, se subimpart în pers6ne sub dominica potestas, în pers6ne sub patria potestas, 
in persâne sub anus și în persâne sub mancipium. In legislaţiunea Bassului Imperii 
şi al lui Justinian cele duoă din urmă categorii de persâne ati disparut şi nu mal sub- 
sist de cât persânele de sub puterea dominicală și persânele de sub puterea paternă. 

Pers6nele de sub puterea dominicală sunt servil. Despre ele am vorbit deja. 
Să vorbim acum despre persânele de sub patria potestas, sai putere paternă. 
Persânele sui juris se numesc patres familias. Persânele alieni juris de sub 

patria potestas se numesc filii şi filie familias, expresiune care se aplică nu numa! 
fiilor și filielor, ci şi descendenților de grad ulterior, nepoților și strănepoților. 

Expresiunile paterfamilius, filiusfamilias şi filiafamilias sunt formate din sub- 
stantivele pater, filius, filia, pe lângă care se adaugă în vechea sa formă genetivală 
(familias] substantivul familia, care în vechime la genetiv făcea familias, iar în limba 
latină clasică face familia. În adevăr, vechea formă a genetivulul substantivelor de de- 
clinarea ântâia la Romani ca și la Greci era as, şi în urmă la Romani s'a schimbat în 2. 
Aşa Grecil giceaii aia, czeias, Romanii primitivi familia, familias. * - 

Vorba familia la Romani are mat multe significaţiuni. Ulpian, În legea 195 D.; 
De verborum significatione (L. 16), arată cinci significaţiuni, din cari trei relative la. 
persne și duoă la lucruri: 1) Familia însemneză totalitatea pers6nelor : agnate între 
d&nsele, Acesta este significațiunea obicinuită, usitată, jure communi, după cum dice 
Ulpian; 2) Familia însemneză pe exercitatorul putere! paterne, d'impreună cu toţi cei 
ce se află sub puterea sa paternă. Şi prin analogie şi pe exercitatorul autorităţei numită. 

“i
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manus d'impreună cu toţi cel ce se află sub a sa manus, matrimonii causa. In.acest 
sens se explică expresiunile paterfamilias, filiusfamilias și filiafamilias ; căci pater- 
familias este ascendentul exercitator al puterei paterne, sai bărbatul exercitator al lul 
manus, iar filiusfamilias, filiafamilias însemnsză persânele de sub puterea paternă 
saii manus, căci femeea de sub manus a bărbatului ei, contractată matrimonii causa, 
II ţine loc de fiică, este, prin urmare, faţă cu el filiafamilias, aţă cu copiii ei ţine loc 
de surore, cari sunt, faţă cu tatăl lor, iar filii familias şi cari impreună cu muma lor 
sunt toţi la un loc filii şi filifamilias sub puterea paternă a tatălui lor, sai sub ma- 
nus a bărbatului ci. Intr'un sens însă mai larg paterfamilias însemnăză persâna sui 
juris, aibe sai nu pe cine-va sub puterea sa paternă saă sub munus, fiind chiar în etate 
fragedă, in cât să nu se pâtă căsători ; 3) Familia insemnsză totalitațea persânelor ce 
descind dintr'un autor comun, fie ei sati nu sub putere paternă, toţi cognaţii. Acesta 
este in drept sensul cel mai rar; 4) Relativ la lucruri, familia însemnâză totalitatea pa- 
trimoniului unei persâne. In acest sens, (ice Gaius în Instituţiunile sale, Comentariul 1, -- 
$ 102, că cel ce testa în primu -formă a testamentului per ces et libram, mancipa, adică 
transmitea familia, adică patrimoniul să, amicului pe care vrea să 7] institue erede. 
Tot în acest sens se dice de acţiunea în împărţire a eredităţei că este o acțiune fami- 
lize erciscundee, adică de împărţirea patrimoniului defunctului între eredil să; 5) Tot 
relativ la lucruri, familia insemneză intr'un mod mai restrins totalitatea servilor apar- 
ținând unef persâne. In acest sens, dice Gaius în Instituţiunile sale, Comentariul I, $ 44, 
că între vii pote cine-va manumite fotam stam fămiliam, adică pe toţi servii săi. In 
acest sens se distinge totalitatea servilor în familia urbana, servi cari sunt intrebuin- 
țaţi la serviciile domestice, mai cu semă în orașe, și familia rustica, servi afectaţi la 
cultura pământului (VegI legea 166 D., De verborun significatione]. 

Cât pentru vorba materfamilias, ea desiznă o femee sui juris. Cite o-dată acestă 
expresiune este sinonimă de matrona şi designă femeea cu moravuri pure şi oneste, 
fie sui juris fie alieni juris (legea 46, $ 1 D., De verborum significatione). Cite o- 
dată materfamilias însemnăză uror (Ulpian |. A, principium, De concul., XXV, 7). 

"In fine, Cicerone (Topice, 3) și Aulus Gellius, Cartea XVIII, Capitolul 6, o ia în 
„sens de femee măritată in manu. Acest sens este rar de tot, nu se găsesce în gura ju- 

risconsulţilor cari obicinuit, când dic materfamilias, înţeleg o femee sui juris D. 
Relativ la puterea paternă, ne vom ocupa mai întâi despre natura, caracterele și 

” efectele sale, după aceea despre causele din cari derivă și, în fine, de modurile sale de 
extinețiune. | . E 

“Şi mai ântâiă vom irala despre natura, caracterul și efectele puterei paterne. 
Puterea paternă este autoritatea ce o are ascendentul asupra descendenților săi. 

“Vom vedea mai târgiiă că nu toți descendenţii cad sul puterea paternă a ascendentului 
lor, ci numal anume 6re-cari descendinţi cari însușese Sre-cari condițiuni anume deter- 
minate de dreptul roman. 

Acâstă autoritate, care se numesce patria potestas la Romani, este o instituțiune 
eminnmente de drept civil roman ; ea nu este aplicabilă de cât cetăţenilor romani, pe 

  

1) Ulpian, legea 4 D., De his qui sui vel alieni juris sunt (1, 6), exteasă din Cartea La Insti- tuliunilor sale: »Nam civiun romanorum quidam sunt patresfamiliarum, alii filiitamiliarum, quadam matresfamiliaruri, quzdam. filixtamiliarum. Patresiamiliarum sunt, qui sunt sua po- testatis, sive puberes, sive impuberes ; simili modo matresfamiliarum. Filii et filiclamiliarum, qui sunt în aliena potestate, Nam qui ex me et uzore mea nascilur, în mea polestate est; ilenv qui ca filio meo et uzore ejus nascitur, id est, nepos meus et neplis, que în mea sunt potestate, et pronepos, et proneptis, et deinceps ceteri.—Ciici dmtre cetăţenii romani unit sunt patresfamilia- rum, alţii filiifamiliarum, unele matresfamiliarun, altele filia familiarum. Pater familias este acela care este stăpân pe sine, fie puber, fie impubcr ; asemenea ecte şi malerfamilias (adică fe- meea sui juris, fie puberă, fie impuberă). Filiifamilias şi filizfamilias sunt cel ce se află sub puterea altora, Căci cel ce se nasce din mine și din soția mea este sub puterea mea paternă; asemenea acela ce "se nasce din fiul meii și din soţia sa, adică nepotul meit și nepâta mea, sunt egalmente sub pulcrea inca paternă; asemenea şi strănepotul și striânepota, şi așa iai încolo și cel-alji descendenţie, 
îs
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când, din contră, servitutea esteo instituţiune de drept a ginţilor, prin urmare aplicabilă și celățenilor romani Și peregrinilor, . IN ”: Dreptul roman nu recunâste Patria potestas de cât unul cetățân roman asupra unui cetăţen roman. Prin excepţiune, dintre peregrini intre Latini veteri, sai între un cetițen roman şi un Latin veter, pote să existe o asemenea autoritate, precum există iotre dânșii connubium, adică posibilitate de a contrcta juste nupţii, care tocmal ai de efect principal de a produce patria potestas. Dreptul roman, din contră, recunssce Şi pe- regrinului dreptul de putere dominicală asupra servului săă, și justiția romană îi dă prin pretorul peregrin în Italia, prin presidentul provinciei în provincie, tot concursul pentru ca să exercite acâstă putere. 
Acestă putere paternă extraordinară nu există de cât la Romani, după cum ne spune Gaius in Instituţiunile sale; Comentariul 1, $ 55: nltem în potestate nostra sunt liberi nostri, qatos justis nupliis procreavimus. Quod Jus propriuri civium romano- rum est; fere enim nu'li alii sunt homines qui talem in filios suos habent potesta- ten quam nos habemus : idque divus Adrianus edicto, quod proposuit de his qui sibi liberisque suis ab co civilatem romanam petebaiat, significavit. Nec me proetevit Galatarum gentem credere, în polestate parentum libevos esse.— Asemenea sunt sub puterea n6stră copii noșiri, pe cari il-am procreat din juste nupţiă, care drept de putere paternă este propriii cetăţenilor romani; căci mai că nu sunt alţi 6meni cari să aibe asupra [iilor lor o putere egală cu ceea ce avem nol Itomanii asupra fiilor noștri; Şi acest drept ?l-a consacrat răposatul impărat Adrian prin edictul ce ?l-a întocmit re= lutiv la aceia cari cereau de la el dreptul de cetăţenie romană pentru ei şi pentru copii lor. Nu trec cu voderea de a menționa că se crede că la gintea Galaţilor părinţii aveail o putere analogă asupra copiilor loru, 
Acâstă putere paternă este o instituţiune așa de extraordinară, în cât este pro- babil, dacă nu sigur, că Romanii ati cunoscut?o- încă din cele dântâiii timpuri, că ea a existat la populii Laţiului, înainte chiar de Romulus, că Romulus care, după cum ne afirmă Dionisiti din Halicarnasse, ar fi întocmit'o, n'a fâcut de cât să consacre o insti- tuțiune deja existentă în Us; ceea ce este sigur este că în legile celor XII Tabule găsim puterea paternă cu întinderea ei ilimitată, - Gaius ne spune că nici un alt popul nu avea o asemenea iastitnţiune. In adevir; la Greci, după cum ne spune Dionisiă din Halicarnasse, puterea paternă era timporală şi cea mai mare rigăre a ei consta de a permite tatălui să gonscă pe fiul să din casa sa şi să "1 exheredeze, Gaius ne spune însă că la Galaţi, popul format de Greci și Galli, Și care locuia pe marginea Pontului-Euzin (Marea-Neagră), ar [i existat 6 pulere ana- l6gă. Iar Cesar, vorbind despre populul Gallic, spune ia tractatul săi De bello Gallico (VI, 19) că Ia acest popul puterea paternă avea aceeași întindere și energie ca la Ro- nani. Ori cumar fi, nu e mai puțin adevărat că puterea paternă, ast-fel cum e organisati la ltomani, este o instituţiune eminamente quiritariă, neaplicabilă de cât cetăţenilor romani, Gaius ne adaugă că acestă putere paternă a fost confirmată de un edict al lui Adrian. In adevăr, ne adueem aminte că Adrian, după cum ne spune Gaius în paragraful 93, pe care ?l-am explicat deja, indică şi explică celor ce "1 cer încetăţenirea lor şi a copiilor lor, ca să nu cr&dă că prin acâsta ci cer implicit și căderea copiilor sub puterea lor pa- ternă, că acâstă putere fiind extraordinară, împăratul nu o acordă implicit acordând ce- tăţenia, că numai când impăratul o acordă expres, copiil cad sub puterea paternă a ta- “tălul lor; că de aceca tatăl trebue s?0 câră expres acestă putere paternă, cerând încetăţe- nirea Sa și a copiilor sti, dacă vrea ca împăratul să % o acorde, și că chiar atunci, îm- păratul îşi reservă dreptul de a o acorda sati de a o refusa, după cum o va crede că e mai util pentru copii, că el va face despre acâsta un examen minuţios; mai cu sâmă „când copii vor [i impuberi sati absenţi, Ca să cadă ex post facto, în urma nascerei unui copil sub puterea puternă, trebue ca el să nu se impotrivâscă la acâsta. Când copilul este impuber saă absent, fiind că el atunci nu pâte consirnţi nici chiar tacitamente, exa- menul scrupulos și minuţios al împăratului ține loc de consimțimânt tacit al copilului,
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Patria potestas dă drepturi ascendentului asupra descendentului săii, mai ântâiă relativ la pers6na sa şi apoi relativ la bunurile sale... e - Relativ „la pers6na descendentului, dreptul ascendentului constă: . 4) intru a ?1 omori; 2) întru a ?1 vinde; 3) întru a ?1 abandona pers6nei pe .care a vătămat'o prin delictul săi. - - a |. Tatăl are mal ântâiii dreptul de a omori pe fiul supus puterei sale paterne. După cum ne spune un text din Collatio mosaicarum et vomanarum legum (compa- rațiune între legile mosaice Și cele romane), scris de un autor necunoscut, fragment atribuit lui Papinian, câre figureză în capitolul 8 al titlului IV al acestel scrieri, acest drept ar [i fost introdus de o lex vegia, care ar fi fost votată în timpul regnului lui Ro-. mulus, după Dionisiii din Halicarnasse (1, 26 şi 27). Dar, cum am arătat mai sus, el trebue să fi existat în moravurile populilor Laţiului înainte de Romulus, și Romulus n'a făcut de cât să?1 consacre. lacă ce dice Papinian în acest text, extras din cartea unică a tractatului săi, Despre adultere: Cum patri lex vegia dederit în filiam vile. necisque potestatem, quo bonum [uit lege comprehendi, ul potestas ei essel etiam filiam occidendi? Velis mihi vescribera: nam scire cupio. Respondit: num- quid ex contrario praestat nobis argumentum he adjectio, ut non videalur lea non habenti dedisse (oceidendi potestatem sed necessitatem imposuisse/, ut videatur majore equitate duclus adulterum occidise, cum nec filiae pepercerit ? — De 6re ce o lege regiă a dat tatălu! asupra fiiei sale dreptul de viaţă şi de morte, ce trebuinţă mai era ca să se coprindă în lege că tatăl are putere chiar de a omori? Te rog să 'mi răspundi, căci doresc sto sciii. A răspuns: nu cum va acest adăugăment ne prestâză argument că legea n'a acordat puterea de a omori aceluia ce nu avea asemenea putere ci "i-a impus necesitatea de a omori, casă pară că condus de un spirit de mai mare echitate a omorit și pe amantul adulter, de 6re-ce nici vi6ţa fiicei sale nu a cruţat'ou. Acest drept al tatălui de a omori în virtutea puterei paterne pe fiul săă, îl vedem menţionat și în ve- chea formulă a adrogaţiunei pe care ne-o transmite Aulus Gellius, în nopțile attice, cartea V, capitolul 19, în termenii următori: „Velitis jubeatis, Quirites. uti Lucius Titius Lucio Seio justus filius sibi siet, perinde ac si ex eo patre matrequefamilias ejus natus esset, et ei in eum vitae necisque jus siet, uti patri endo filio est. — Bine-voiţi de ordonați, Quiriţilor, ca Lucius Titus să fie lui Lucius Seius fii legitim, ca cum ar fi născut din el ca tată şi din soţia sa legiuită, şi să aibe el asupra lui dreptul de vi6ță şi de merte, întocmat ca tatăl. asupra fiului săiiu. Este aci de observat: 1) forma archaică a subjonctivului verbului esse, siet în loc de sit; 2) forma archaică ă preposiţiunel in, endo în loc de in, endo care vine de la doricul o; 3) preposiţiunea urmată de ablativ în loc de acusativ cum e în limba clasică, căci în e urmat tot-d?a-una de acusativ în limba latină clasică, când verbul din proposițiune exprimă o mișcare sati fisică dintr”un loc într'altul, sai o mișcare intelectuală, morală, fără schimbare de loc; 4) cum ideea de adopţiune conţine asimilaţiunea cu căsătoria și cum, în ambele casuri, . dreptul tatălui asupra fiului săi legitim, născut din operele lui saii adoptat, este dea l omori, | | 
In timpul regilor: şi al republicei nu se vede a se fi adus nici o atenuare acestui drept. Tocmai in timpul Imperiului vedem pentru prima 6ră pe impăratul. Traian ordo- nând tatălui, care maltrata peste măsură pe fiul sti, să ?1 emancipe, şi excludându!l de la succesiunea sa (|. 5 D.. Sia Parente quis manumissus, titlul XXVII, 19). După aceea vedem pe Adrian condamnând la deportaţiune într”o insulă pe un tată ce omorise pe fiul săi la vinătdre, măcar că tatăl.săă avea scusă că 7] surprinsese în adulteriă cu ne- vastă-sa, muma vitrigă a copilului, căci după cum gice Marcian în legea 5 D., De lege Pompeia de parricidiis (XLVIII, 9), relatând acâstă măsură luată de Hadrian, omo- vându-l a procedat mai mult ca un latron, ca un tâlhar, de cât a usat de dreptul săii de tată, căci puterea paternă trebue să conste în pietăte, iar nu în atrocitate, Tocmai Constantin decise că tatăl care omâră pe fiul săi, este pus pe aceeași linie cu „fiul care omâră pe tatăl stii, adică conforră legei Pompeia, votată după proposiţiunea
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marelui Pompciă, va fi băgat intrun sac, împreună cu un câine, cu un cocoş, cu o vi- peră şi cu o maimuță, care apol se va câse la gură și va fi aruncat în marea sai riul cel inai apropiat (Constantin, legea unică în Condica lui Justinian, De his qui parentes et libevos occidevunt, IX, 17, și Justinian, Insttituţiuni, Cartea IV, titlul 18, De publicis judisiis, $ 6). De la Constantin incolo, prin urmare, dreptul tatălui de a omori pe fiul stii a fost suprimat cu desăvirşire, și acestă stare de lucruri a durat până la Justinian inclusiv și chiar de la Justinian încolo. E 
II. Tatăl are apoi dreptul de a vinde pe fiul de sub puterea sa paternă. In pri- vina fiici saii descendentului de grad al duoilea sati inferior, print'o singură vindare, . care se făcea în forma solemnă a mancipațiunci, dreptul de putere paternă a ascenden- tului era sleit cu desăvirşire. Când însă era vorba de fă, tatăl nu sleia dreptul de pu- tere paternă a asupra lul de cât prin tret mancipaţiuni, adică în urma celei de a treilea mancipaţiuni. Așa prescria anume legea celor XII tabule. lacă, în adevir, în acestă pri- vință ce dice o disposiţiune a 'Tabulei IV-a: „Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto.— Dacă tatăl a vindut de tref ori pe fiul stă, fiul să fie liber către tatăl stiu. Observăm aci forma archaică venum duit în loc de vendidit. Iacă transformările succesive : 1) venum duit, 2) venum dedit 3 3) vendidit (prin suprimare literilor um de la venum şi transformarea lui e în i pentru îndulcire).. După cum vom vedea, când ne vom ocupa despre adopţiune şi emancipaţiune, fiul mancipat pentru prima Gră și chiar pentru a duoa 6ră de tată unei persâne Gre-care, dacă acâstă persână îl libera din manci- pium prin manumisiune, adică îl manumitea, nu devenea sui juris, ci recădea sub puterea palernă a tătălui săi, Şi numai după a treia mancipaţiune, se sleia dreptul de putere paternă a tatălui asupra fiului săi. Acest drept în tot timpul regilor, şi probabil și în tot timpul Republicei, n'a fost restrîns câtuși de puin; nu vedem nic! un text de jurisconsult, de istorie, de orator sati de poet, care să relateze vre-o restricţiune. E probabil, dar, că res- tricţiunile ai început tocmai în timpul Imperiului. Sub Impărați vedem ma! ântsită pe Antonin Caracalla, care declară ilicită şi neonestă fapta tatălui de a vinde pe filă săi in- - genul. Cu alte cuvinte, de atunci încolo, vindarea este prohibită în principiti. Şi nu este ertată de cât in casuri excepţionale, în cas de extremă necesitate, cum o declară Paul în Sentinţele şale, Cartea V, Titlul 4, $ 1, şi încă și atunci acestă vindare .nu vatămă ingenuităței fiului, care, dacă în urmă va fi manumis de cel ce "l-a cumpărat, nu va de- veni libertin, ci ingenui: Qui contemplatione extrema necesitatis aut alimentorum gratia filios suos vendiderint, statui ingenuitatis corum non przjudicant : homo enim liber nullo pretio cestimatuv, Idem nec Pignori ab his aut fiduciz dari possunt ; ex quo facto sciens creditor deportatur. Opera tamen corum locari possunt. — Cei ce ai vindut pe fiii lor din causă de extremă necesitate (căci nPavea cu ce să ă hrănâscă) saii ca să "și procure lor alimente, nu prejudiciază stărei de ingenuitate a fiilor (adică calitatea lor de ingenui rămâne neatinsă); căci omul liber nu are preț. Fiii nu pot fi nici daţi în gagii, nici alienaţi cu titlul de fiduciă ; creditorul căre îi primesce în gagii sau cu titlul de fiduciă, sciind că sunt fii al debitorului, este condamnat la deportaţiune. Dar tatăl pote închiria altuia munca fiilor săi. »Impăraţii Dioclețian și Maximilian merg şi mai departe. E declară nulă alienaţiunea chiar faţă cu cumpărătorul sati donatorul de bună credinţă (|. 1 C., De patribus qui filios suos distrazerint, IV, 48). Constantin, intr'o constituţiune din anul 313 de la Christos, a căreea originală disposiţiune o pose- dăm de când cu descoperirea Fragmentelor vaticane, căci ea e reprodusă de paragraful 34, şi care mal este reprodusă nealterată şi de Condica Theodosiană (|. unică, C. Th. De his qui sanguinolentos, emptos vel nutriendos acceperint, V, 1), restrinse dreptul de vindare la copiil sanguinolenţi, permiţend tatălui de at rescumpăra cu bani, restituind prețul lor, sai dând în locul lor alţi servi de valâre egală cu prețul ce obținuse pentru denșii. Justinian merse și mai departe; el nu permise vindarea pentru copiii. sanguino- lenți de cât în cas de extremă sărăcie a tatălui, şi permise nu numa! tatălui, ci orl-cărei 

persone de a “i rescumpăra, Înapoiând preţul lor cumpărătorului. Şi manţinu vechea dis- posițiune după care aceşti copii nu ati perdut prin vîndare dreptul de ingenuitate. Jus-
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linian decise acesta printr” constituţiune, pe care o fiicu să se insere în condica sa sub numele de Constantin, sub legea 2 De patribus qui filios suos diztrazerint (LV, 43). Dar se vede de cât colo alterările aduse textului constituţiunei lui Constantin, dacă comparăm textul din Condica Theodosiană şi din paragraful 34.al Fragmentelor vati- - cane cu textul constituţiunei din Con lica lui Justinian. Se vede de cât colo că Justinian a adăugat condițiunea extremci sărăcii şi a posibilităţei ori-cărui străin de a ves- titui cumpărătorului prețul, disposiţiuni ce nu existată în constituţiunea lui Constantin. Dreptul de a mancipa pe descendenţii săi exista, pentru ascendentul exercitator al puterei paterne, în dreptul clasic, nu numai în mod real și serios, ci și ca formă, ca „mijloc, spre a ajunge la adopţiune sa la emancipaţiune. In legislaţiunea însă a lut Jus- tinian forma adopţiunei și a emancipațiunei simplificându-se, şi reducându-se la o simplă declarare făculă inaintea magistratului local, aceste mancipațiuni, pentru causă de adop- țiune saii de emancipaţiune, dispărură cu desăvirşire. 
“III. In fine, tatăl are dreptul de a abandona pe fiul săi aceluia căruia fiul "i-a causat un prejudicii prin delictul ce a comis în detrimentul lui, 

In legislaţiunea clasică, fiul de sub puterea "paternă care coinisese un delict, de exemplu un furt, putea să fie urmărit prin acţiunea pur privată în reparaţiune a preju- diciului, prin condicțiunea fuvtivă, și era condamnat să plătâscă valsrea lucrului fi urat, dacă lucrul furat nu se găsea în mâna sa ca să ?] p6lă restitui victimei furtului. Dar filius familias neavând patrimoniă, în dreptul clasic, acestă condamnaţiune r&mânea platonică pentru victima delictului. De aceea, victima delictului, care putea intenta direct acțiunea privată, resultândă din deli“t, în specia furtului condicțiunea furtivă, în „contra fiului delinquent, putea intenta acâstă acţiune, adjectitia qualitate, adică ca nozalt în contra tatălui. Tatăl avea atunci obligațiunea de a plăti paguba. Dar putea să se libereze de acâstă obligaţiune abandonând nozae causa pe fiul săi victimei delictului pentru ca să stea la el și să muncâscă până îl va desdauna de paguba suferită. Acest abandon se făcea prinir”o adevărată mancipaţiune. Acest abandon noxal a fost desfiinţat prin desuetudine în legislaţiunea Bassului Imperiti, în cât, după cum ne spune Justinian în paragraful 7 al Titlului 8 din Cartea IV a Înstituţiunilor sale, intitulat De nozalibus actionibus, el nu mai există mult timp înainte de Justinian. Și, în adevăr, în legisla- țiunea Bassului Imperii, filhusfamilias, chiar nemilitar, are patrimonii, are peculiul quasi-castrens, asupra căruia pote (i urmărit de victima delictului, care pâte ast-fel ob- ține desdaunare de la însuși fiul, pe când în dreptul clasic, după cum scim, numai mi- litarul putea avea avere, şi acesta fârte modică, căci se mărginea la ceea ce compunea peculiul castrens, în cât nemilitarul n'avea de unde să despăgubâscă pe acela ce vătă- mase prin delictul stii. Gaius ne vorbecce, pentru epoca clasică, de acest abandon noxal in paragrafele '75 și 79 a Comentariului a] IV-lea a Instituţiunilor sale, Iacă textul și traducerea acestor paragrafe: „Ex maleficiis filiorumfamilias servorumve veluti si furtum fecerint, aut înjuriam commiserint, noxales actiones prodita sunt, uti li- ceret patri dominove aut litis sstimationem sufferve, aut noză dedere ; erat enim iniquum, nequitiam corum ultra ipsorum corpora paventibus dominisve damnosam esse. Cum enim filius familias ex nozali causa mancipio datui, divers schola auc- tores putant ter eum mancipio dav:i dehere, quia lege XII Tabularum cautum sit, ne alter filius de potestate patris exeat, quam si ter fuerit mancipatus. Sabinus et Cassius ceterique nostra seholze auetores sufficere unam mancipationem pulant ; crediderunt enim tves lege XII Tabularum ad voluntarias mancipationes pertinere.— Din delictele filiilor familias sati ale servilor, de exemplu dacă ati comis furt sati vre-o injurie, ai isvovit acţiuni noxale, ca să fie: permis tatălui sati stăpânului săi să sufere estimaţiunea pagubci, sati să abandone pentru causă de vătămare pe fiă sai pe serv. Era, în adevăr, inic ca neghiobia fiului sat a servului să trecă pentru tată sati pentru slă- pân peste corpul fiului sati al servului, Când filiul familias este mancipat de tată pentru causă noxală, scriitorii ședlei proculiane sunt de părere că el trebue să fie mancipat de trei ori; căci prin legea celor XII Tabule este prevădut. ca să nu iasă altmintrelea fiul
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de sub pulereă tatălui, de cât numai dacă va fi mancipat “de trei ori. Sabinus însă și Cassius şi cei-alţi juriscănsulţi din şe6la nsstră sunt de părere că este destul o singură mancipațiune ; et ati credut într'adevăr că cele trei mancipațiuni de cari vorbesce legea celor XII Tabule se referă (numai) la vindările voluntareu, 
In ceea ce privesce bunurile, tatăl, în tot timpul regilor și al Republicei, câștiga tot ce parvenea fiului săi din ori-ce sorginte, din administrarea averei sale proprii, cceii ce constituia peculiul priofeetitiii al fiului, din ceea ce câştiga fiul prin munca sa, din li- beralităţile făcute fiului sii, din succesiunile la cari el era chemat prin testament, sai de lege, civilă sai pretoriană. Fiul n'avea nici nu putea avea nici o avere, nici un patri- moniă ; el era un instrument de achisiţiune pentru tatăl săi ; în privința acâsta el semăna cu servul care era un instrument de achisițiune pentru stăpânul sti. Dar în timpul Im- periului acest drept al tatălui fu încetul cu încetul restrins; până în ultima stare a-le- gislațiunei, în timpul lui Justinian, Testricţiunile aii devenit atât de importante, în cât dreptul tatălui asupra bunurilor fiului a devenit fârte mic, a devenit excepţiunea, şi re- gula a ajuns să fie că fiul este proprietar. În adevăr, din cele d'ântâiă timpuri ale Impe- riului, tot ce câștiga filiusfamilias din momentul concontrărei sale, plecărel sale în castris şi în tot timpul răsboiului, constituia averea sa proprie, constituia ceca ce se numea peculiul ss propriă castrens. Apoi de la Constantin şi până la Justinian inclusiv, se introdusară şi se lăţiră peculiul quasi castrens şi peculiul adventițiii ;. peculiul uasi castrens care se compuse succesiv din bunurile câștigate de filiul familias cu ocasiunea serviciulut în palatul imperial, apoi de cele câștigate ca advocat, apol de cele câşligate ca preot sati ca diacon, și care fu reservat iarăși ca proprietate a filiului fami- lias ; peculiul adventiţii compus din liberalităţile sati succesiunile câștigate de filiulfa- milias, și, în fine, de tot ce nu intra în peculiul castrens şi quasi castrens, nici nu pro- venea din averea tatălui, asupra căruia i se atribui filiuluifamilias dreptul de nudă proprietate, reservându-se tatălui numai dreptul de usufruct pe timpul viaței sale. Cu chipul acesta, în ultima stare a legislaţiunei justiniane, dreptul tatălui fu redus la: cea mai simplă expresiune ; el se mărgini la plina proprietate a peculiului profectiţii, care aparţine ork-cărul părinte chiar în legislațiunile modorne ȘI la usufructul viager al peculiului adventiţiă. 

Relativ la aceste peculie,. vor da' desvoltări mai intinse cu ocasiunea explicațiunci titlului IX a Cărţei II a Instituţiunilor lui Justinian. - 
Acest drept de putere paternă este intemeiat pe induoita idee de proprietate și de magistratură domestică. Dreptul de a vinde decurge din ideia de proprietate. Asemenea şi dreplul de a beneficia de acquisiţiunile fiului săă. Dreptul de a omori din ideia de ma- gistratură domestică. Dreptul de abandon noxal din ideia de equitate: e just ca îatăl care se lip.sesce de avantagiile pecuniare ce pâte îrage după urma fiului săă, abando- nând pe fiul săi, să scape de răspundere pentru delictele comise de fiul săi. 
De altmintrelea, positiunea fiului in patria potestate este departe de a semăna cu a sclavului în dominica potestate, chiar în timpurile primitive ale dreptului roman, chiar în timpurile celei mai mari extensiuni şi rigori a putere! paterne. In adevăr, servul este un lucru, pe când fiul este o persână. Și cu atât este acesta mal adevărat, cu cât, sub punctul de vedere politic, fiul este pus pe aceeași linie cu tatăl, pâte exercita ori ce magistratură, pote vota în comiţii. Chiar sub punctul de vedere privat, cl pste contracta căsătoria legitimă, pote fi iutor sati curator, pâte fi mandatar, pâte pleda, pâte con- iracta datorii și a fi obligat civilemente, și urmărit, în timpul Republicei, pentru aceste datorii pe averea ce va avea după ce va deveni sui juris, iar în timpul Imperiului pe peculiile sale castrens și quasi castrens. | 
Apoi puterea dominicală este eternă; ea nu se stinge de cât cu mârtea servului sati cu abdicarea la densa din partea stăpânului, manumitând pe servul stă. 

"Din contră, puterea paternă la Romani, dacă pâte dura chiar peste pubertate și majoritate de duoă-deci și cinci de ani, şi prin acesta lovesce în tâte ideile nâstre ale mo- dernilor și chiar a multor populi contimporani cu Romanii, de exemplu ale Grecilor, însă
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ca nu pote dura mai mult de cât visța aceluia care o exercită ; Şi dacă cel ce o exercită este un ascendent de grad superior, nu pâte dura cel mult de cât vi6ța lui, plus a as- cendentului de grad cel mai inferior, adică a tatălui. Deosebit de acesta, după cum vom vedea, ea se mal stinge prin capitis deminuţiunea ascendentului. exercitator al puterei paterne, pe când căderea în servitute a stăpânului nu libereză pe servul săi, nici per- derea cetăţeniei saii agnațiunei din partea sa nu'l impiedecă de a r&mânea proprielar pe servul săi, | a 
, Ca să terminăm cu atributele și efectele puterei paterne, vom observa că capul sacrelor private este exercitatorul puterei paterne, capul familiei, filiusfamilias nu pote avea alte sacre private de cât acelea ale capului familiei, chiar de s'ar insura şi ar face copil; la mertea exercitatorulul puterei paterne, dacă va îi acesta tatăl, atunci filiul „familias va deveni el capul familiei şi, prin consecinţă, capul sacrelor private ale familici. 

—_. .—_— 

După ce am cercetat natura, întinderea și atributele puterel paterne, să ne ocupăm de causele din cari ea derivă. 
Aceste cause, în dreptul clasic, sunt : 
1) Căsătoria legitimă, saă juste nuptice sai justum matrimonium, cum qicea Nomanii ; . 

. 2) Adoptiunea, care este de duoă feluri : adrogaţiunea și adopțiunea propriii ţisă; 3) Causa probatio şi erroris causa probatio.! 
Iar în legislaţiunea justiniană : * 
1) Căsătoria legitimă ; | : 2) Adopţiunea, care este iar de ducă feluri: adrogaţiunea și adopțiunea propriii disă ; 
3) Legitimaţiunca prin oblaţiune la curiă; - 
4) Legitimaţiunea prin căsătorie subsecuentă, : „Despre causa probatio şi erroris cause probutio am vorbit deja cu ocasiunea a- chisiţiunci calităţei de cetățen roman. o 
Ne rămâne dar a vorbi numai de cele-alte cause sati sorginţi. 

„Și mal ântâiă vom vorbi despre căsătoria legitimă, .



DESPRE CĂSĂTORIA LEGITIMĂ 
" (WGUSTAE NUPTIAE SAU JUSTUM MATIUMONIUM) 

  

Despre acestă materie se ocupă, între alte texte, paragrafele 56 până la G4 iur 
clusiv din Comentariul 1 al Institeţiunilor lut Gaius, titlul X din Cartea | a Iustitu- 
(iumnilor lui Justinian, titlul 2 De ritu nuptiarum al Cărţei XXII: din Digeste şi li- 
tlul 19 al Cărţei II a Ssntinţelor lui Paul. 

Să traducem mai ântâiă textele, Şi mai ânteii paragrafele din Instituţiunile lui 
Gaius, Comentariul |. 

$ 56: „Ati pe copii sub puterea lor paternă cetăţenii romani, dacă ai luat de ne- 
veste cetățene romane saii și latine coloniare ori peregrine, cu cari să li se fi conccdat 
dreptul de connubiii ; căci în adevăr connubiul face ca copiii să urmeze condiţiunea ta- 
tăluiu;, - ” a ” 

$ 57: „Spre acest sfârşit, este ohiceiti a se acorda la unil veteran! dreptul de con- 
nubiă prin constituţiuni imperiale cu acele latine coloniare sati peregrine pe cari le-aii 
luat mai ântâiă în căsătorie, după obținerea congediulul; şi copiii cari se nasc din acea 
căsătorie devin și cetățeni romani şi cad în același timp sub puterea paternă a ascen: 
denţilor lor«. | 
___$58: „Trebue însă să scim că nu ne este permis să luăm pe ori-ce femee în că- 

sătorie; căci de la 6re-cari nupţii trebue să ne abţineme. , | 
$ 59: nn adevăr, între acele persâne cari aă între ele calitatea de ascendenți şi 

de descendenţi nu se pâte contracta căsătoria, de exemplu intre tată și fica sa, între 
mumă și fiul săă, între moș și nepâta sa ; și dacă asemenea persâne se vor uni între 
densele, se consideră că ii contractat căsătorie nepermisă și incestudsă, Şi acesta este 
până întru atât aşa, în cât chiar dacă prin adopțiune ati căpătat calitatea de ascendenți 
şi de descendenţi, totuși nu se pâte lega între dânșii prin căsătorie, și de aceea pe fe- 
meea care ne-a devenit fiică saii nepâtă prin adopţiune nu putem so luăm în căsătorie, 
chiar dacă am emancipa-ou. Da 

$ 60: „Asemenea şi între persânele cari sunt unite între dânsele prin cognaţiune 
în linie transversală sai colaterală, este de făcut o observaţiune analogă, dâr nu atât 
de întinsă, | | | . 

$ 6L: „In adevăr, între frate şi soră sunt prohibite nupiiale, fie că sunt născuţi 
din același tată și din aceeași mumă, fie că sunt născuţi amânduoi numai dintr'unul 
dintr'6nşii. Dar dacă o femee devine surora mea prin adopţiune, între mine şi densa nu 
va fi evident posibilă căsătoria ; dar dacă adopţiunea se va disolvă prin emancipaţiune, 
voii putea s?o iaii de nevastă, precum- asemenea nu se va împedica căsătoria între mine 

- Și ea, dacă ei voii fi emancipatu, — - ! E 
$ 62: „Este permis însă să iati în căsătorie pe fiica fratelui mei; și acâsta s'a 

introdus pentru prima 6ră ta us când răposatul împărat Claudiă a luat in: căsătorie pe
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Agripina, fiica fratelui săi; iar pe fiica surorei mele nu o pot lua de novastă. Şi aceste reguli s'aii confirmat în urmă și prin constituţiuni imperiale. Asemenea nu pot lua în căsătorie pe mătușa mea paternă, precum nici pe mătușa mea maternă. $ 63: » Asemenea nu pot lua în căsătorie pe femeea care *mi-a fost o-dată sâcră, sati nuroră, sai fiică vitrigă, sai mumă vitrigă. De aceea, am dis o-dată, căci dacă “încă subsistă căsătoria din care resultă o asemenea afinitate, e altă rațiune pentru care nu se pâte contracta căsătoria; acesta este pentru că o femee nu pâte fi unită în căsă- torie în același timp cu duoi bărbaţi, nici se .pâte ca un bărbat să aibă în același limp duoă neveste. 
$ 64: n Deci, dacă cine-va va contracta căsătorie nepermisă și incestudsă, nu e considerat că are nic! soţie, nici copii legitimi (copii cărora să le pâlă dice liberi sui) ; căci copiri cari se nasc din relaţiuni nclegitime sunt consideraţi că ati mumă, dar nu și lată, și de aceca nici nu pot să fie sub puterea paternă a aceluia din care sunt conce- 

DEI 

„Vreme co tatăl lor este incert (adică nu se scie cine este). Pe unde și ei se numesc obici- nuit spurii, saii de la vorba precescă oxepă?ry, adică născuţi din s&mînță (ox&pov) necu- noscută, saii pentru că sunt fil fără taiă certe. * Să traducem acum paragrafele titlului X din Instituţiunile lui Justinian: Principium: »Contractă între dânșii juste nupţii cetățenii romani cari se “unesc conform preceptelor legei, masculii, adică, dacă sunt puberi, femeile dacă sunt nubile, fie că sunt sui juris, fie că sunt alieni Juris, adică sub putere paternă: numai dacă sunt sub putere paternă, să aibă consimţimentul ascendenţilor sub a căror pulere se află; căci acâsta se cere si fie și după rațiunea naturală Şi după raţiunea drep- tului civil roman, și acesta până întru atât în cât consimţimântul ascenden- tului trebue să precedă contractarea căsătoriet, De unde s'a: născut întrebarea : dacă fiica furiosului se pote căsători, sati dacă fiul furiosului pâte lua soţie legitimă 2 Şi fiind-că, relativ la fiul furiosului, opiniunile jurisconsulților era varii, am luat decisiunea, ca, după exemplul fiier furiosului, asemenea şi fiul furiosului să pâtă con- iracla căsătorie legitimă, şi fără intervenţiunea tatălui, după modul stabilit prin consti- tuțiunea nâstră (care figureză în Condica lui Justinian sub legea 25, De nupliis, titlul 4 al Cărţei a V-a)«. 
Da "$1: „Deci nu ne putem căsători cu ori-ce femec, căci de: la “6re-cari căsătorii trebue să ne abţinem. In adevăr, între acele persâne cari sunt între ele ascendenți şi descendenţi, nu se pste contracta căsătorie, de exemplu între tată și fiia sa, între MOŞ Și nepâta sa, între mumă și fiul săii, între mâșă şi nepotul săi, și acesta până la infinit; și dacă asemenea pers6ne se unesc între densele, se consideră că. at contractat nupţii nepermise și incestu6se. Și acesta merge până acolo, în cât ehiar dacă persânele capătă calitatea de ascendenţi şi de descendenți între densele prin adopţiune, totuși nu se vor putea căsători, și până întru atât există prohibițiune în cât ea subsistă și după diso- luţiunea adopțiuner. Şi de aceea, pe femeea ce "ți-a devenit fiiă sa nepdtă prin adop- țiune, nu o vei putea lua de soţie, de şi vei Începe prin a o emancipac, : $ 9: „Asemenea şi între pers”nele cari: sunt unite între densele prin” cognaţiune în linie transversală sati colaterală, trebue să facem o similă observaţiune, de și nu toc-: mai atât de întinsă, In adevăr, între frate și suroră nupțiile sunt interdise, fie că sunt născuți din același tată şi din aceeași mumă, fie că sunt ambii născuţi numai dintr'unul dintr'ânșii. Dar dacă o femee 'ţĂ va fi devenit suroră prin adopţiune, cât subsistă adop- țiunea evident că nu te ver putea căcători cu densa ; dar dacă ea va fi emancipată, saii tu vei (i emancipat, și ast-fel se va disolva adopţiunea, atunci ver putea să o ici de ne- vastă. Și de aceea este constant că, dacă cine-va vrea să adopte pe' ginerele săi, trebue mai ântâiii să emancipe pe fiia sa; și dacă cine-va vrea să adopte pe nurora sa, îrebue mal ântâi să emancipe pe fiul săiia, a Si e - -- $3i-„Pe fiia fratelui sati a surorel mele nu o pot lua 'în“căsătorie; Dar nici: pe
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nepâta fratelui saii a surori mele nu o pot lua în căsătorie, de și este la al patrulea 
urad de cognaţiune faţă cu mine; căci pe a cărui fată nu o pot lua în căsătorie, nu ”j 
pot lua nici nepâta drept soţie. Iar pe fiia femeci pe care a adoptat?o tatăl tăii, nu eşti 
oprit de a o lua de nevastă, căci nu are nici o legătură cu tine, nici după dreptul natu- 
ral, nici după dreptul civila, . 

$ 4: nCopiil însă a duot fraţi saă a duoă surori, sati a unui frate și a unci surori, 
„se pot lua în căsătoriea, o 

$ 5: n Asemenea nu poţi lua în căsătorie pe mătușa ta paternă, nici naturală, nici 
adoptivă, pentru că "i ţine loc de ascendentă. Asemenea nici pe mătuşa ta: maternă, 
Pentru. aceeaşi rațiune este drept să nu poți lua în căsătorie nici pe strămătușa ta pa- 
iernă sait maternăe, ” 

$ G: n Asemenea, pentru causă de respect a afinităței, trebue să ne abținem de Ja 
ore-cari nupții. Așa, de exemplu, nu poți lua în căsătorie pe fiia ta vitrigă (adică pe 
fiia nevestei tale dintr'o precedentă căsătorie), nici pe nurora ta ; căci ambele "ţi ţin loc 
de fice. Acâsta ast-fel trebus înţeles, dacă adică "ţi-a fost nuroră saii fiică vitrigă ; căci, 
dacă "ți este încă nuroră, adică dacă este încă căsătorită cu fiul ttă, atunci pentru all 
cuvânt nu o poți lua în căsătorie, pentru cuventul că ca nu pâte să aibă duoi bărbaţi de 
o-dată ; asemenea dacă "ţi este încă fiică vitrigă, adică dacă muma ui este încă căsătorită 
cu tinc, atunci de accea nu o poți lua de nevastă, căci nu poţi avea ducă neveste 
de o-datăc, 

$ 7: Pe s6cra a și pe muma ta vitrigă nu poți să o ci de nevastă, căci i ţine 
loc de mumă. Ceea ce asemenea are loc după disoluţiunca afinităței; căci dacă “ţi este 
incă mumă vitrigă, adică dacă este încă căsătorită cu tatăl tăi, eşti oprit de a o lua de 
nevastă după dreptul comun, căci o femee nu pâte avea în același timp duoi bărbaţi. 
Asemenea daci "(i este încă sâcră, adică dacă fiia sa este încă căsătorită cu tine, atunci 
de aceea eşti oprit de a te căsători cu dânsa, fiind-că nu poți avea duoă neveste 
de o-datău, ” 

Intre paragraful 7 și paragraful 8 vom intereala duoă fragmente din duo consti- 
tuţiuni din Condica Theodosiană, cel dântâiii din legea 2, Cartea III, titlul 12, a Impă- 
raților Constantin şi Constanţiii Chlor ; cel de al duoilea din legea 4, Cartea II], titlul 12 
a Impăraţilor Honoriiă şi Theodosiiă : 

„De și strămoşii noștri aii cregut că este permis, după ce s'a disolvat căsătoria 
fratelui tăi, să iei în căsătorie pe fosta sa nevastă ; asemenea după mârtea soțici tale saii 
după ce te vel fi divorţat de dânsa, să'el în căsătorie pe surora ei, cu tâte acestea noi 
decidem să se abţină tâtă lumea de Ja asemenea -căsiitorii, și să nu crâgă că se pot nasce 
copii legitimi din asemenea uniuni; căct copii nelegitimi se cuvine să fie cei ce se nasc 
dintr'ânsele, | ” 

„Să se considere ca cum ar fi comis incest acela care, după ce a perdut pe nevasia 
Vântâiii, a cregut că pâte lua în căsătorie adevărată pe surora ei; asemenea pentru 
aceeaşi rațiune şi femeea care, după mârtea biirbatului ci, va'crede-că pâte aspira vala- 
bil a se căsiitori cu fratele german al fostului s&i bărbate. | 

$ 8: „Din contră, fiul bărbatului cu o precedentă soţie şi fiia nevestei cu un pre- 
cedent bărbat, saii vice-versa, pot valabil contracta căsătoriă, de şi aii fraţi saii surori 
născuţi din căsătoria contractată în urmăe, | ci $ 9: „Dacă soţia ta, divorțând de tine, se va recăsători Și va avea cu secundul săă 
bărbat o fiiă, acesta nu este în adevăr privigna ta, adică fiia nevestei tale dintr”o pre- 
cedentă căsătorie, cu tâte acestea Julian dice că trebue să te abţii de a o lua de nevastă; 
căci nici logodnica fiului tă nu “ţi este nuroră, nici lopodniea tatălui (8ă mumă vitrigă, 
și cu tâte acestea mai bine și mal conform cu dreptul se comportă aceia cari se abţin 
de a le lua în căsătorieu, 

__$ 10: mEste cert că și coanaţiunile servile sunt piedică la căsătorie, de exemplu, 
dacă din întâmplare tatăl și fiia sa, fratele şi surora sa vor fi manumișii, .. 
“+ 3S 41: „Mai sunt și alte persâne cari, pentru diverse raţiuni juridice, sunt oprile
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de'a se căsători între dânsele, cari am pus să se menţioneze în Digestele sai Pandectele culese din vechile scrieri ale jurisconsulţilor clasice, | aaa „$ 12: "Daci, în contra celor ce am dis, un birbat și o femee se vor fi unit, ci nu sunt consideraţi ca bărbat legitim, ca soţie legitimă, uniunea lor nu este căsătorie, nici averea ce se va fi adus bărbatului gestre. De aceea, copii cari se nasc dintr'o asemenea uniune, nu sunt sub puterea tatălui lor, ci sâmină, în ceea ce privesce puterea paternă, cu aceea pe care iuma X-a conceput vulgo (din flori); căci nici aceștia din urmă nu sunt consideraţi că ati tată, de Gre-ce tatăl lor este incert, de unde și obiceiul de a se numi spurii, saii de la vorba grecâscii ozcpăânv (care vine de la oiiâpos săminţă), adică concepuţi de ici de acolo, de unde a căidut adică sămînţa, sati ca unit ce sunt fără. tată. De unde urmeză că, disolvându-se o asemenea uniune, nu e loc la acţiunea sei uzoriz, pentru restituţiune de dote. 
Ba încă cei ce contractă nupţii prohibite, mai sunt supuși şi la pedepse, prevă- dute anume în diverse constituţiuni imperiale î)«. ” ! a $ 13: „Câte o-dată însă se întemplă ca copiii, cari nu ati cădut sub puterea ascen- dentului lor, îndată cu nascerea lor, să fie reduși în urmă sub puterea lui paternă. * Ast-fel este copilul simplu natural, care este în urma nascerei sale dat curiei, căci printr”acesta cade sub puterea paternă a tatălui s&ii2); tot asemenea și copilul procreat de o mumă liberi, care nu era oprită în momentul concepțiunei copilului de a lua în căsătorie pe bărbatul din care 'l-a conceput, și cu care bărbat femeea triia obicinuit, este redus, dacă în urmă părinţii lut se căsătoresc și constată momentul transformărei concubinatului în căsătorie prin redactare de instrument dotal, sub puterea paternă tatălui săi. Chiar dacă în urmă se va nasce din aceeași căsătorie copii legitimi, totuși constituțiunea nâstră legitimeză pe cel născut în concubinat 3), 

Vora traduce la finele acestul titlu şi duoă fragmente, unul din Novela 78, capi- tolul 4 al lui Justinian, și altul din Novela 74%, capitolele 1 şi 2 ale- aceluiași împărat: n Dacă copiii sunt chiar născuţi dintr'un tată care trăesce în relaţiuni obicinuite cu serva sa, dacă tatăl în urmă va manumite pe mumă și se va căsători cu dânsa, re- dactând și instrument dotal, acei copii îndată cu acâstă redacţiune vor deveni liberi şi vor cădea sub puterea paternă a fatălui lor. 
»Dacă cine-va n'are copii legitimi, ci numai copil naturali şi vrea să'i legitimeze ; dacă muma lor nu niat trăesce, saii este cădută în vre-un delict, sai nu o putea lua de soţie legitimă din causa vre-unei piedici legale, să potă tatăl, lăsând pe mama lor În Starea sa primitivă, să provadă la sârta copiilor şi să adreseze imp&ratului rugăciunc, arătând tote aceste impregiurări, şi să "i spună că vrea să dea fiilor săi calitatea de legi- limi şi să 1 capete sub puterea sa paternă, în urma'cărei petițiuni și împăratul atunci le va acorda printr'un rescript consolaţiunea de a deveni legitimi şi de a cădea sub pu- terea paternă a tatălui lore, 

Sentinţele lut Juli Paul (Cartea II, Titul 19). — Despre nupţir 
$ 1: Se pâte contracta sponsalii (logodnă) atât intre puberi cât și între im- puberie,. . i ! DN $ 2: „Căsătoriile acelor ce se află sub putere paternă nu se pot contracta fără consimţimântul aceluia sub a cărui putere paternă se află; dar cele valabil contraclate nu se pot disolva din causa exercitatorului puterei paterne, căci considerațiunea utili- tăței publice trece inaintea intereselor privateu. - PN II . | 
1) Vedi, între altele, constituțiunea impăraților 'Theodosiă II, Valentin şi Arcadii, care formeză legea 4 C., De incestis nuptiis (V, 5) şi legea 6 în Condica același titlu, - : o *) VegI constituțiunea împăraţilor Theodosiă și Valentinian, care formâză legea 3 C., De natu- valibus liberis (V, 27), | , A | a B 2) Veşi constituțiunile cari formăză legile 10 şi 41 în Condica lut Justinian, titlul 27,-De natu- vâlibus liberis, al Cărțela V-a, . -. . a PI a - ; ” 

4
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$ 3: „După dreptul civil, între ascendenți și descendenţi nu se pâte contracta că: 
sătorii : nu pociii lua de nevastă pe fiica sai pe nepsta mea; pentru strănepstă, raţiunea 
etăței împedică căsătoriau. ! “ 

$ 4: Cognaţiunea resultindă din adopţiune este, într'un mod absolut, impedi- 
ment la căsătoria între ascendenți şi descendenţi ; între frate şi suroră, însă, numai pe 
cât timp nu intervine capitis deminuțiunev. 

$ 5: „Nu pociii lua în căsătorie nici pe sâcra mea, nici pe nurora mea, nici pe lica 
mea vitregă, născută dintr'o precedentă căsătorie, nici pe muma mea vitregă. Dar acela 
care va fi luat de nevastă o cognată în contra prohibiţiunei legei, remisă fiind erorea fe- 
meei (care ignora prohibiţiunea),. va fi pedepsit cu pedspsa prevădută de legea Julia 
despre adultere, iar femeia nuc. : 

$ G : »Intre servi și liberi nu se pâte contracta căsătorie, ci numal contuberniii e. 
$ 7 : Nici nebunul, nici nebuna nu pâte contracta căsătorie ; dar căsătoria valabil 

contractată nu se disolvă dacă în urmă unul din soţi înebunesceu, 
$ 8 : Bărbatul absent de la domiciliul săi se pâte căsători ; femeia absentă de la 

domiciliul bărbatului nu se pâte căsătoriu, | 
$ 9: nS'a decis ca libertul care va fi contractat căsătorie cu patrâna sa, sa cu 

soția sait cu fiica patronului, se va pedepsi, din causa dignităţei pers6nei, cu pedâpsa 
„muncei extracţiunei metalelor saă cu munca publică, . 

Traducem ca anex și titlul următor'XX, despre concubine. e 
nPe tot timpul cât cine-va are nevastă legitimă nu pâte avea Şi concubină. Deci, 

concubina nu se deosibesce de soţia legitimă de cât numai prin intenţiuneu, ” 

Cad.sub puterea paternă copiii născuți din căsătorie legitimă. Ei cad sub puterea 
paternă a bărbatului care, în virtutea unei ficțiuni legale, este presupus tatăl lor: Pater 
is est qguem nuptize demonstiant. Tatăl este presupus adică că este bărbatul. Obligaţiu- 
nea de fidelitate ce există între soţii legitimi face să se presume paternitatea bărbatului: 

: Dar numai dacă tatăl este sui juris, copiii născuţi din căsătoria sa.cu soția sa le- 
gitimă sunt sub puterea lui paternă. : 

Dacă, din contră, tatăl este alieni juvis, adică sub pulere paternă, copiii lui cad 
sub puterea paternă a aceluia sub care se află și el, adică a tatălui sti, sati a moșului 
lor (Vegi Gaius, Instituţiuni, Com.1, $ 56, și Justinian, Instituţiună, Cartea 1, $ 3). 

Muma la. Romani nu are nici o putere asupra copiilor săi, fie că sunt legitimi, lie 
că sunt naturali. De aceea femeea suijuris la Romani se dice că este caput et finis fu- 
milice su (legea 195, $ 5, D., De verborum signifieatione, L. 16). In adevăr, este ca- 
put dacă este născută afară din căsătorie, căci nu este sub puterea paternă a tatălui săi, 
chiar de ar fi cunoscut, nici a mumei sale. Este [inis familize sue, căci de se va mă- 
rila și va avea copil, copii nu vor fi în familia eX civilă ; ea nu se va continua civile- 
mente prin ej, el vor fi în familia civilă a bărbatului ej, a tatălui lor; ei vor fi-cu dânsa 
numai cognaţi ; nu vor fi heredes sui faţă cu ea ; vor fi heredes sui faţă cu bărbatul ei, 
şi agnați cu membrii familiei civile ar bărbatului ei. ! o 

Căsătoria legitimă la Romani se:numea justa nuptice sai justum matrimonium. 
Justie, adică conformă cu dreptul civil' roman, cu. jus civile care se numea şi numai jus. 
„Câte o-dată epitetul justze, justum lipsea, și se Qicea numai nuptize sai matiimonium,. 

Căsătoria legitimă este unirea bărbatului şi a femeei, producând o fusiune a am- 
belor lor persâne într'o singură persână juridică şi sub punctul de vedere profan. şi 
sub punctul de vedere religios. Profan, în adevăr, bărbatul comunică femeet sale con- 
dițiunea sa juridică ; dacă el e senator, ea devine senatâre; dacă el e patricii, ea devine 
patriciă, din momentul în care se permise căsătoria între patrici și plebei. Religios, căci 
în religiunea păgână a Romanilor, în cele d'ânteiii timpuri, bărbatul comunica sacrele 
sale private femeei sale. . A | . 

De aceea și Modestin în legea 1, D., De ritu nuptiarum, dice : nuplize sunt
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conjuetio maris et feminze, et consortium' omnis vite, divini et humani juris comu- micatio, căsătoria, adică este unirea bărbatului şi a femeei cu scop dea trăi împreună: t6tă viţa (nu dâră că ei nu se puteai despărți, dar când se căsătoreaă nu le trecea acesta prin gând, jurisconsultul vrea să dică că disoluţiunea acestei societăţi este obici- nuit mârtea, nu ca in societăţile de afaceri cari se fac obicinuit pentru un timp deter- minat), comunicarea de către bărbat femeei a situațiunei sale juridice de drept romai Saii profan și de drept divin, adică a sacrelor private /juris sacrorum privatorum,,. Este cestiune de a se sci dacă acâstă communicalio juris sacrorum privato- rum avea loc prin simplul efect al căsătoriei, saii dacă ea nu avea loc-de cât în confa- | reatele nupţii, dacă ea era efectul confareaţiunei. Demangeat nu se pronunlă în mod positiv; el dice că se indouesce dacă simpla căsătorie producea acea comunicare. * Acearias susţine insă că nu era trebuinţă de confareaţiune. E cred, din contră, în mod positiv și indubitabil, că comunicaţiunea sacre!or private nu avea loc de cât în con- fareatelele nupţii, că era un efect al confareaţiunei, a acelei ceremonii religidse ce se numea confarrealio, prin care femeea era iniţiatii la cultul Sacru privat al bărbatului ei, că ea, în același timp, prin confarreatio intra în manu, și era și introdusă în cultul sacru privat al bărbatului. Dacă Modestin vorbesee în mod general, este cii el co- pi&zii o deliniţiune veche in care mal tâte nupțiile erai confareate ; cred chiar că la în- ceput (te nupţiile eraii confareate ; că pe urmă aii fost cele mal multe, în urmă mai puţine, până când după senatusconsultul Claudian > Care a decis cii confarea- țiunea. nu va mai produce căderea in manu, numai acele nupţii din a căror pro- genituri se recrutati (laminii diali, marţiali și quirinali şi vestalele, In cât părerea D-lui Fustel de Coulanges, care susține că căsătoria era o instituțiune, un act religios, este ore-cum exagerată. Că așa a fost la origine, că așa a fost la Indiani, la vechii -Greci, și la vechii Romant mult inaintea legei. celor XII 'Tabule, acâsta se pote. Dar, de sigur, cel puţin de la legea celor XII 'Tabule incolo, se putea face căsătorie Şi fără confurrealio, şi atunci ea nu producea nici communicatio juris sacroruni privato- "um, nici manus, femeea r&mânea cu cultul privat al familiei sale şi membră a fami- liei sale civile, fără să intre.in familia nici religi6să, nici civilă a bărbatului săi. Cit pentru opiniunea D-lui Gucrard, care susține că confareaţiunea se aplica patricilor și că ea nu producea manus, cii femeea patricie căsătorită cu un patriciă primea comunicarea sacrelor private ale bărbatului ei, primea communicatio divini juris, dar nu cădea în manu, că pentru a cădea în manu trebue pe lângă confarreatio şi conventio, că nu- mai plebeele când se căsăloreaă cu plebei cădea in manu prin coemptio, şi că tâte ple- beele când se căsătorea cădeai în manu „căci tâte făceati conventio Saii cemptio, acestă părere este imaginară. Ea, în timpul lui Gaius, este combitută prin textul săii  positiv, care menţionză confareațiunea simplă ca producând manus, precum cemplio singură producea asemenea manus. Al duoilea, Gaius nu spune că tâte femeile fac Sai confarreatio, sai coemplio, că tâte patriciile fac confarreatio, incă mat putin că tâte ple- beele fac coemplio, nici, când căsătoria a devenit posibilă între patrici şi pleber, că tâte fe- meile fac ori confurreatio simpli, ori confurreatio cu convenlio, ori coemplio simplii, lar cât pentru timpurile primitive la cari Gaius pâte nu se referea, nu invâcă nici un text măcar verisimil pe care săi sprijine teoria sa. In cât teoria sa este complect imaginară. Acâsta nu ridică meritul scrierei lui Gusrară, care este serisă cu multă Vervă şi sciinţă, nici mal cu sâmă a scricrei D-lui Fustel de Cou'anges, care este chiar mult superidră scrierei lut Gusrard. Ei cred că acea ceremonie religisă, care la început era obligatorie, a devenit pe urmă o solemnitate usuală, dar neobligatorie, care solem-' nitate, la inceput fârte frecuentă, a devenit din ce în ce mai rară, până ce a cădut com- plectamente în desuetudine, Și nu numai solemnitatra confareaţiunei constituia cere: monialul căsătoriei primitive romane, care Îi avea originea in: legislaţia indiană, care exista și la Greci şi la toți populii italici, ci și alte ceremonialuri. lacă în ce consta la Greci și la Romani ceremonialul : Femcea părăsea casa părintâscă și era “adusă în casa bărbatulut-ei, Ja Greci obicinuit pe un car, Avea un văl pe obraz, o corână pe cap,
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și un purtător de făclie preceda cortegiul, iar duoi prombi îl daă braţul când mergea pe jos. Cortegiul se oprea inaintea casel bărbatului. Acolo era primită cu apă și cu foc: cu apă, apa lustrală care servea orl-cărel familil la ceremoniile religi6se; cu foc, ca em- blem al divinităţei dornestiea. In adevăr, în intrarea fie-cărei case romane era o vatră, un «trium, pe care trebuia să ardă un foc, care să nu se stingă nici o-dată, la care:ve- neaiă n6ptea manele strămoșilor de se incăldeai, foc, care era de datoria femeet a 7] întreţine. Bărbatul o lua de dincolo de prag în brațe și o trecea peste prag,. fără să atingă pici6rele fetei de prag. Ea era dusă atunci la vatra unde ardea focul familiei, Wasupra căreea sta aședaţi dleii domestici şi portretele strămoșilor jur-imprejur. Ser- viciul religios se făcea la vatră, în faţa a (lece martori, pronunţată vorbe solemne, mân- cai impreună dintr”o pâine de făină fină (panis favveus, cum, impreună, edunt mănâncă, panem favreum, dintro pâine de făină, de unde vorba confurreatio]. Acestă pâine, mâncată de femee în mijlocul recitărei rugei solemne, în faţa deilor familei,: o: punea În comunicare cu sacrele private ale familiei bărbatului ; ea, cum dice Platon, e consi- derată de deii casei însăși, introdusă în casa bărbatului, Pe viitor, ea nu mai sacrifica deilor familiei părinţilor, ci deilor familici bărbatului ei; ea nu mai aducea mâncare manelor strămoșilor neamului ei, ci inanelor Slrămoșilor. bărbatului ei (Vedi Fustel de Coulanges, Cit antique, Cartea II, capitolul 2, și Gusrard, Essai sur Phistoire du droit priv€ des Romains, paginele 64— 68 și 163—186), 
Parte din ceremoniile grece și romane le găsim la nunțile țăranilor români. Aşa, femeca e adusă în car de la părinții el la casa bărbatului, e primită în casă cu pâine și cu sare în loc de apă și foc, este acoperită cu văl și numa! a duoa (i după nuntă este desvelită, sai cum dic țăranii desgovită ; la biserică preotul care îi cunună le dă de mă- nâncă din aceeași bucată de pâine ; la orașe, la persânele din familiile mal bune, din același biscopt Câte obiceiuri păgâne, dar striimoșesci, în căsătoria românescă modernă creștină |. 

DR In timpul lui Justinian, ne mai fiind de mult dei domestici, nu mai e communi- calio juris sacrorum privatorum, nu mal e communicatio divini juris, şi de aceea comisarii lui Justinian, moaificând textul defiaițiunei lui Modestin, pe care stupidamente "l-ai introdus cu tâte acestea în Digeste, ai dis în Instituţiuni, în paragraful i al ti- tlului 9 al cărţei I, definind căsătoria legitimă: Nuptiz sive matrimonium est tiri et multeris conjunctiv, individuam vita consuetudinem continens în loc de divini et humani juris commuvicatio, adică conţinând o siugnră individualitate de vicţă juridică, în loc de conţinând comunicațiune de drept uman şi divin. Charles Giraud este încii și mol fantastic de cât Gucrard. EL susţine că ori-ce că- sătorie este însoţită. de manus, că căsătoria se făcea în trei moduri, Saă după: modul etrusc, sacedortal, aplicabil patricilor, confareaţiunea, Sai după modul latin, eroic, coempţiunea, sai prin consimțiment, unit cu posesiune anuală neîntreruptă. Câte ex- presiuni, atâtea erori. Ântâiii, confareațiunea exista și la Greck şi la Indiani; prin ur- mare, trebuia să existe și la populii italică vechi Latinii, Sabinil, n'aveai dar trebu- inţă să derive de la Etrusci, popul de origină cu totul deoselită, care nu are asemănare cu nici unul din populii cari, venind din India, ai locuit Grecia.și Italia, şi care e pro- babil de origină feniciană, adică semitică dacă ținem socotâlă de scrisul lor de la dr&pta spre stânga, precum este al tutulur populilor de origină- semitică. Al duoilea, coempțiunea nu e de cât o vindare solemnă per &s et libram, un tel de mancipaţiune, instituţiune care de şi de sigur aplicabilă tutulor Romanilor, și inainte și după legea celor XII -Tabule, nu se scie dacă este de origină latină sai sabină, și în oră-ce cas nu e sin- gură de origină lalină (dacă o fi de acesti origină), căci și confarealiunea a trebuit să fie in us și la Latini, și nu numai la Latini, ci Ja toți populii italici indo-europeni. lar cât pentru căsătorie prin simplu consimțiment, unită cu posesiunea anuală, acâsta este o imperechiare monstrussi ; dacă este pria simplu consimţimânt, ce caută posesiunea anuală ? dacă este prin posesiune anuală, atunci nui prin Simplu consimţimânt? Nu, po- seşiunea anuală, usul,. este un mod sui generis de cădere în manu. a: femeci care nu. |
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făcuse nici confarreatid, nici ccomptio, iar nu un mod de contractare a căsătoriei. Acest mod îl găsim în legea celor XII 'Pabule, după cum ne spune Gaius în paragraful 110 al Comentariului 1 al Instituţiunilor sale, și el nu este de cât aplicațiunea usucapiunei lu- crurilor. imobile printr'un an de posesiune la femel. Originea căderei în manu pria us este dubidsi. Dar, în ori-ce cas, căsătoria prin simplu consimţimânt era independentă de us (Vedi Charles Giraud, Histoire du droit romain, pagina 80). Pa Gât pentru Mommsen, și el în privința lui manus este în er6re, după cum am de- monstrat'o deja în volumul II al Fragmentelor mele juridice, susţiind că orl-ce casitorie este însoţită de manus, ceea-ce este inexact, E In resumat, dar, noi credem că în vechile timpuri contractarea căsătoriei era Îîn- soțită în mod obligatoriti de ceremonialul descris din care făcea parte și confarreatio ; că pe urmă s'a introdus căderea în mani prin us şi prin coemplio ; că confareaţiu- nea și usul at cădut în desuetudine, și că în timpul lut Gaius nu mal exista de cât coemptio pentru producţiunea lui manus. Că de mult limp deja, chiar din timpul Re- publicei regula generală era căsătoriile contractate prin simplu consimțimânt ; și că. „probabil prin us femeele nu mal cideaii în manu, 
Dar dacă ceremonialul nu era indispensabil, dacă acel ceremonial era numai ac- cesoriă, de și la început forte în us, dacă nu era necesitate nici măcar de redacţiune de instrument dotal, adică de foie de zestre pentru contractarea căsătoriei, dacă în acest sens trebue să înțelegem legea 66, prineipium D. De donationibus inter virum et uzo- 

vorbesce de primirea femeel în casa bărbatului cu apă şi cu foc, insă cred că simplul consimțiment al soților nu era suficient pentru ca să incâpă căsătoria, că mat trebuia și deductio mulieris în domum mariti, Dar ce trebue să înțelegem prin acestă deductio 9 

incepă căsătoria ? Nu. Pentru ca să existe căsătorie, pentru ca să încâpă căsătoria este destul punerea femeei la disposiţiunea bărbatului. Acâstă punere la disposiţiune se face obicinuit prin aducerea femeei în casa bărbatului. Şi de aceea; după ceea ce se întâmplă mai adesea, s'a numit în mod general, acâstă punere la disposiţiune, deductio în do- mum mariti. Romanii se mulţumeaii cu acestă punere la disposiţie, nu cereaii faptul material al impreunărei, cum îl cereată vechi Germani pentru începerea căsătoriei, după cum am arătat deja în volumul I al F ragmentelor mele juridice. Și de aceea se putea întempla ca o femee să fie încă vergină și totuși să fie măritată, să fie soție legitimă, uzor după cum o spune Paul în legea 7 D., Pe ritu nuptiarum, să aibe dotă Și ac-. țiunea ei uzorize pentru restituirea ei, Acâsta s'a intâmplat în casul în care femeea a fost adusă în casa bărbatului, și bărbatul care lipsea de la domiciliul Ink, venind acasă de la o cină care se petrecuse dincolo de Tibru s'a inecat în 'Tibru, femeea de și ne- alinsă de bărbat. era deja soţie, era deci în obligaţie de a purta doliul, cum dice UI- pian în legea 6 eod. tit, și, prin urmare, cum dlice Paul în legea 7 sus menţionată, avea acţiunea rei uzori:e pentru restituirea dotei, pe câniă dacă căsătoria n'ar fi fost încă perfectă, ea n'ar fi fost obligată a purta doliii /lugere/, și acţiunea pentru a cere ce s'a adus bărbatului cu titlul de zestre, fiind că nu e zestre fâră căsătorie, ar fi fost nu ac- țiunea rei uzorze, ci condictiunea ob rem dati re non secula, care se mat numea Și condictio sine causa, şi condietio causa data causa non secuta, Dar că trebue cel pu- țin femeea să fie pusi la. disposiţiunea hărbatului orf aducându se în casa lui, ori alimintrelea, acâsta mi se pare indubitabil, de și cestiunea este controversată. Du- cauroy, între alţii, regretabilul romanist frances, iost protesor și decan al facultăţei de drept din Paris, susţinea că nu e necesitate. de deductio mulieris in domaum marii, că simplul consimţiment al soţilor este suficient, că din momentul ce ambil soți aii consimţit la căsătorie, și consimţimântul ambilor este cunoscut și unuia și altuia, măcar că femeea n'a fost încă adusă În casa bărbatului el, măcar că nu 

„trebue să înțelegem că neapărat femeea trebue să fie adusi in casa bărbatului, ca să! 

„a fost măcar pusă. aiurea la disposiţiunea bărbatului, căsătoria începe, căsătoria e- xistă. Se invocă de D. Ducaurroy mai cu sâmă legea 33 D., De ritu nuptiarum, după 
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care, când soţia se întârce după scurt timp la bărbat, e considerată ca cum nu, s'ar. fi 
despărțit, şi ca cum vechea căsătorie ar continua şi nu ar începe alta nouă, Vedeti, gice 
D. Ducaurroy, o lipsă de cohabitațiune în acest mie interval intermediar, și totuşi că- 
sătoria dură, deci ea pote dura fără cohabitaţiune ; de ce să nu pâtă şi începe fără co- 
habitațiune ? R&spund, în părerea ce susțiii, că dovada că fără posibilitate de cohabita- 
țiune căsătoria nu dură este ceea ce ni se spune în legea 12, $ 4, De captivis, ete. 
(XLIX, 15), în care Triphonin dice că femeea captivului, cât să vrea și să stea în casa 
Iu), totuși nu este în căsătorie (adică totuşi nu dură căsătoria). Dacă nu dură căsătoria, 
este că cohabitaţiunea este imposibilă. Se p6te r&spunde că Marcellus, care este autorul 
legei 33 D. De ritu nupliavrum, era în desacord cu majoritatea jurisconsulţilor romani. 
Dar cred că nu e nevoiă de a pune pe Marcellus în oposiţiune. cu cel-alți jurisconsulţi. 
Dacă Marcellus susţine că dură căsătoria, este ântâiii că intervalul de lipsă de cohabita- 
țiune este prea mic. Al duoilea, că din acest text, dacă ar fi să tragem la exces conse- 
cințele,. ar fi că în intervalul neinţelegerei căsătoria a putut subsista Şi fără consimţi- 
ment, ceea ce ar fi a merge prea departe. Acest text cred că tot ce vrea să (ică este că 
o mică lipsă de posibilitate de cohabitaţiune nu trebue ținulă în sâmă pentru continua- 
rea căsătoriei, mai cu semă că atârnă de soțul plecat de la domiciliul conjugal de a se 
impăca dintr'un moment în altul, şi, prin urmare, de a face posibilă cohabitaţiunea. In 

. opiniunca însă a lui Ducaurroy este imposibil de explicat textul lui Triphonin, sus men- 
ţionat, care esta categoric și care constitue și argumentul cel may decisiv în favărea opi- 
niunei ce susțin. Asemenea nu se pâte explica în opiniunea lui Ducaurroy paragratul 8 
al Titlului XIX al Senlinţelor lui Paul : » Vi abseis uzorem ducere potest, fernina 
absens nubere non potestu. De ce bărbatul absent de la domiciliul săi să se potă căsă- 
tori? Pentru că femeea pote fi adusă acasă la el, şi el să pice când vrea și să aibe'pe.. 
femee la disposiţia sa. Pe când femeea absentă de la domiciliul bărbatului nu se pste 
căsători. Dacă consimțimentul ar fi suficient, ar putea să se căsătorâscă prin nunţii sati 
prin epistolă Dar, fiind-că trebue să fie la disposiţia bărbatului, nu pâte, căci numai la 
domiciliul stii bărbatul pote avea pe fernee la disposiţie ; căci dacă ea a venit acolo, e 
că vrea să cohabiteze, acasă la ea, dacă este, bărbatul nu o pâte sili să cohabiteze. Ceea 
ce demonstră că acesta este sensul textului, adică că mulier absens, însemnăză mucre 
absentă de la domiciliul bărbatului, iar nu de la domiciliul ei, este că, interpretat în acest 
din,urmă sens, textul ar conţine un non sens, ântâiii pentru că femeea absentă de la 
domiciliul ci pâte și consimţi şi [i la disposiţia bărbatului, ducându-se la domiciliul lut. 
Şi o altă probă de sensul ce dăm textului din sentințele lui Paul este ceea ce dice 
Pomponiii în legea 5, D. De ritu nuptiaraum, unde el dice curat că femeea absentă de 
la domiciliul bărbatului nu se pâte căsători prin scrisâre saă nunţii, căci e trebuință 
de aducere la domiciliul bărbatului, iar nu în casa femeet. Cât pentru legea 66, D. De 
donationibus inter virum et uzorem, a jurisconsultului Scevola, acest text este cam 
obscur ; el recunâsce că pâte fi căsătorie inainte de aducerea femee! în casa bărbatului 
în principium. Răspung însă că acest text se pâte explica presupunând că ambii soți 
eraii presenți, atunci e destul consimţimentul lor de a trăi ca soţi, căci fiind presenţi, 
cohabilațiunea e posibilă între dânșii. In paragraful 1, vice-versa, se presupune că femeca a 
fost adusă deja în casa de campanie, în grădina bărbatului, dar că căsătoria a fost fixată 
pentru o gi posteridră până când femeei i s'a dat un apartament separat. Atunci, dacă 
până la qiua fixată nu e încă căsătorie, e că, măcar că e deducito, dar nu e încă con- 
simţimânt de a se căsători, de a începe căsătoria, probă fixarea unei dile posteridre în 
care să se facă căsătoria, probă destinarea unut apartament special pentru locuirea fe- 
meei până la Qiua destinată, când să trâcă femeea în apartamentul bărbatului, acolo să 
fie primilă cu apă şi cu foc, și să se facă şi cele-alte solemnităţi usuale, de și neobliga- 
torii pentru căsătorie. Cât pentru textul lul Paul, care formăză finele 'Titlului. 20 al 
Cărţel II a Sentinţelor, şi care qice: Conculina ab uzove solo dilectu separatur, el 
pote asemenea fi invocat în opiniunea mea, se pote dice ci nu e destul să trăeeci, sii 
cohabiţi cu o femee ca să se gică că este soţia ta, căci pote să “ţi fie concubină ; după 

! 1
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intenţiunea părţilor se va distinge dacă e soţie sati concubină. Acest text vrea să dică că cohabitaţiunea nu este suficientă pentru căsătorie (dar ea trebue să existe), că mal trehue și consimţimântul de a trăi ca soţi, In line, şe mai pâte invoca în opiniunea' ce susţin un text al lui Ulpian, care formâză legea 15 D., De conditionibus st demonstra. tionibus (XXXV, 1), în care se decide că dacă S'a ficut un legat cuiva sub condiţiunea că va lua o fatii din cutare familie, e destul (dar trebue) ca fata să fie adusă la domi- ciliul bărbatului (ciici atunci există și consimţimânt şi posibilitate de cohabitaţiune), pentru ca să se dică că condiţiunea s?a împlinit (adică că căsătoria s'a contractat), nu ?i neapărat necesar. să se (i și urcat în patul bărbatului (adică cum am «is mai sus, nu este necesar numat de cât impreunarea fisică, Romanii nu sunt aşa de materialiști ca vechii Germani, cum am gis mai sus). Cici nu e neapărat concubitul, adică impreunarea pentru existenţa căsătoriei, dar textul adaugă, sed consensus facit, adică consimţi- mentul face căsătoria. De unde conchid adversarii că consimţimântul este suficient. Dar textul nu gice solus consensus; tot ce vrea sii gică textul e că nu e necesari îm- preunarea materială, dar ci consimţimentul nu e suficient, o demonstrezi începutul textului, unde se arată specia, specia este nu că birbatul şi femeea ati consimţit la că- sătorie, ci că femeea a și fost adusă în casa! bărbatului, dar nu s'a culcat încă cu el. Acest text nu numai că nu e in favorea adversarilor, ci luat in intregimea lui, cum tre- bue să fie luat orl-ce text, el este în contra lor, - „Fiind că nu era nici o solemnitate obligatorie în legislaţia clasică romană pentru contractarea căsătoriei, cum se distingeaii duoă pers6ne cari cohabitai de erai soți saii concubini ? In practică, în majoritatea casurilor, probele nu lipseaii, căci dacă ca obli- gație nu se cerea, dar ca obiceiă era redactare de fâie de zestre, festivitatea de care "am vorbit, şi [ie fâia de zestre, fie martorii, cari ati asistat la festivitate, erati probe suficiente. Când fâia de zestre nu se redactase,- când, ceea ce era rar, festivitatea nu nu avusese loc, sati martorii cari asistaserii la festivitate muriseră, sati erai absenţi, atunci se decidea prin presumpţiuni,. | : 
Dacă persânele ce cohabitaii erati amenduoă onorabile și de condiţiune socială egală sati aprâpe egală, se presuma că sunt căsătoriţi. La din contra, se presuma că trăesc în concubinat, căci nu se pote presuma ca ua om de condiţiune onorabilă să fi vrut a se ciisători cu o femee nconorabilă, sati vice-versa. Nici ca un om de o condiţiune superidră să fi ridicat la rangul săi pe o femee de o condiţiune infericră, sai ca o fe: mee de o condiţiune superidră să fi consimțit a se cobori până la rangul bărbatului ei, Dacă în legislaţiunca clasicii nu se cerea, pentru ca să existe căsătorie, redactare la fâie de zestre, stare de lucruri care a tinut și până în mare parte din timpul regnu- lui lui Justinian, prin duoă Novele insă, a 74-lea Capitol 4 și a 1117-lea, Justinian a ce- rut în mod imperios redactarea unui instrument conţiitor de constituire de dote şi de . donaţiune ante nuptias pentru constatarea contractărei căsătoriei, e - Căsătoria era adesea-or! la Romani precedati de sponsalii saii logodni. Aceste sponsalii se făcea la inceput sub forma unci slipulaţiuni, operată de fie-care soț sati de tatăl săi, dacă soţul era sub putere paterni. Bărbatul stipula de la femee, între- buinţând verbul spondere, de unde sponsum, sponsus, sponsa Și sponsalia: Gaia spondesne mihi uxzorem fore? Gaia răspundea : spondeo. Femeea apof, la rândul ci, stipula de la biirbat: Gaie, spondesne me izorem ducere ? Gaius răspundea : spondeo (Ulpian, legea 2, și F lorentin, legea 3 D.; De sponsalibus, XXIII, 1). Aceste stipula- țiuni erat cât o-dată însoţite de clausă penali. Mai târdit se muljumiră a se logodi fără facere de stipulaţiune ; logodna începu a se face prin simplu consimţiment, şi se putu face chiar între absenţi (legile 4 şi 5 D. cod tit.). In timpul Imperiului, sub îmmpă- raţii creştini, ai început să se dea .arrhe (arvună) la logodni. Cel ce nu se finea fără motiv de logodnă, perdea arrhele date; iar dacă nu dase, ci primise arrhe, le restituia înduoit (Impăraţii Leon şi Anthemiă, constituţiune din anul 469 de la nascerea lui Christos, care formeză în Condica lut Justinian legea 5 De sponsalibus. .. V, 1).. Tatăl fetei, pe care o avea sub puterea sa, putea s'o logodăscă fără voia ci. Ea
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nu putea refusa de a fi logodită de cât când tatăl vrea so logodescă după un bărbat 
imoral saii de condiţiune turpe (Ulpian, legea 112 D., titlul nostru. Pe când, din contră, 
tatăl unui filius familizs nu putea nici o-dată să "1 logodâscă fără voia lui (Paul, D., 
legea 13, titlul nostru). | 

"In regulă generală, aceleași condițiuni se cer-la sponsalii cari se cer la căsătorie 
„ (legile 7, $$1,15 și 16 D., titlul nostru. Prin excepţiune, tatăl, care nu pâte fără voia ei 

să căsătorescă pe fiia sa, ori cât de bun ar fi bărbatul, după cum am vădut mai sus, în 
regulă generală pote logodi pe [iia sa fără voia ci. Asemenea pe când căsătoria nu se 
pote contracta de cât între un puber şi o nubilă, adică în timpul clasic între un bărbat 
de patru-spre-gece ani şi o fată de duoi-spre-gece ani, se pot logodi cel ce aii ștpte ani 
“impliniţi (Modestin, legea 14D,, tâtlul nostru/. Asemenea, pe când un president de pro- 
vincie, sati o persână dre-care, care exercită într'o provincie un oficii public, nu pste 
să ia de nevastă o femee originară sati domiciliată în acea provincie, el se pote logodi cu 

„o asemenea femee (Paul, legea 33, principium, D. De ritu nuptiarun, XXUI, 2). 
Dacă insă, cel puţin în dreptul clasic, părinţii nu pot sili po copiii de sub puterea 

lor paternă, ori-care ar fi sexul lor, să se căsătorescă fără voia lor, insă, pe de altă parle, 
copiii de sub puterea paternă nu se pot căsători fără consimțimântul ascendenţilor exer- 

- citatori ai puterel paterne. | 
Aşa dar, uaa din condiţiile absolut indispensabile pentru contractarea căsătoriei 

este consimţimentul viitorilor soți. Nu este aci de cât aplicaţiunea regulei că nici o con- 
venţiune, nică un contract, nu se pâte încheia fără consimţimtatul, fără. voinţa liberă a 
părților conveniente saii contractante. Par dacă un filius familias saă o filia familias, 
silit sa silită de tatăl, sub a căreia putere paternă se află, se va fi căsătorit cu o persână 
cu care din liberul sâii arbitru nu Sar fi căsătorit, el este considerat că a consimţit și 
că a preferat a se căsători de cât a nu da ascultare tatălui (Celsus legea 22 D., De vitu 
nuptiavum/. Evident că va trebui să decidem altmintrelea dacă violența a fost brutală 
Şi copilul numai de frică sai de terâre a consimțit la căsătorie. Atunci evident căsătoria 
va fi nulă. Vom aplica atunci regula generală relativă la violenţa consimţimentului în 
contractele ordinare. Putem trage un argument în sensul acesta și din legea 21 D., De 
vitu nuptiarum, care este un fragment extras din Cartea II a Comentariului lui Te- 
rentius Clemens asupra legilor Julia și Papia Poppcea. 

Din principiul că nu se pote contracta căsătorie fără voința liberă şi reflectată a 
viitorilor soți, resultă că demenţii nu se pot căsători. Dar, evident, duoi soţi în depline 
minţi nu se consideră ca despărțiți dacă unul din ci sai ambil cad în stare de nebunie. 
Ceea ce dice Paul legea 16, $ 2-D. De ritu nuptiavum: » Furor contrahi non sinit 3 
sed reele contractum matrimonium non impedit. Nebunia nu permite să se contracte 
căsătorii. Dar nebunia care intervine la unul din soți după contractarea regulată a că- 
sătoriei nu o împedică de a durau. - 

O altă consecință este că patronul nu pste lua pe liberta sa în căsătorie fără 
voia ei, afară numai dacă el a manumis?o intr'adins și numal ca s'o pâtă lua de nevastă. . 
Acâsta o decid legile 28 și 29 D., De ritu nuptiarum, din care Ulpian dice în cea d'ân- 
teii: Invitam libertam uzovem ducere patronus non potest. Iacă regula: Patronul 

“nu pote lua cu d'a sila, adică fără voia ci, pe liberta sa de nevastă. Şi Ulpian, legea 
29, adaugă că acesta a fost decretat, se dice, şi de Ateius Capito în timpul consulatului 
stii; trebue însă să observăm, continuă juriseonsultul, că acâstu nu este adevărat de cât | 
întru căt patronul nu a manumis pe servă de cât tocmal ca so ia de nevastă. Şi acesta 
este cu atât de adevărat, în cât, în acest cas, nimenea altul de cât numai el pâte. sto ia 
de nevastă, dupe cum ne spune Licinius Rufus în legea 5! D., cod tit., afară numai 
dacă patronul se desistă, | : 

„„. Afară de consimţimentul viitorilor soți, se mai cere, pentru validitatea căsătoriei la 
Romani, şi consimțimântul pentru fie-care din el a ascendentului sub a cărui putere se află. 

„In privinţa acâsta dreptul roman formăză o legislațiune cu totul aparte, care nu 
semănă cu ceea ce există în dreptul modern. E
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La Romani consimţirea la căsătorie din partea ascendentului este un atribut al puterei paterne, este un drept al stii, stabilit în favârea lui, nu este o protecţiune sta-' 'bilită în favârea copilului. De aceea, ascendentul, care n'are putere paternă, nici nu esle pe cale de a.o avea la mârtea autorului săi, nu are dreptul a consimţi la căsătoria des- cendentului săi. Un tată care a emancipat pe fiul să, saii "l-a dat altuia în adopţiune, nu are dreptul a consimți la căsătoria sa, i - ie 
Muma de asemenea, când ar fi văduvă chiar, când fiul ei ar [i sui juris, afară din ori-ce putere paternă, prin mârtea tatălui, când nimenea n'ar avea, în calitate de exer- citator de putere paternă, dreptul de a consimţi la căsătoria lul, ea nici chiar atunci nu are dreptul a consimţi la căsătoria fiului sati fiice sale. Ce să mai dice de ascendentul matern, chiar când ar fi singurul ascendent în vi6ţă al descendentului ce vrea să se că- 'sătorescă ? Şi, fiind:că "consimțirea la căsătorie la Romani este un drept, un atribut al puterei paterne, de aceea el dură cât dură puterea: paternă, ascendentul de gradul cel mai superior în vi&ţă are dreptul a consimţi la căsătoria descendentului săi, ori cât de înaintat în etate ar fi, un tată de opt-deci de ani are dreptul a consimţi, și pâte împe- "dica prin refuşul s&ii căsătoria fiului saă fiicet sale, care se află sub puterea sa paternă, chiar de ar avea cinci-deci de ani. Este aci un drept iar nu o protecţiune: De aceea pâle copilul să fie fraged la verstă, dacă nu e sub putere paternă, n'are nimenea dreptul nici obligaţia de a ?1 protege, se pâte căsători după placul lui, Vice-versa, pote descendentul sii fie cât de înaintat în verstă, de'cinci-geci, de şâse-geci de ani, dacă este sub putere paternă, acela “care o exercită, îl” pote împedica de a se căsători, dacă nu vrea a % da consimţimântul. La moderni, din contră, și în special în Condica Napoleon și în legislaţiile care derivă din ea, dreptul de a consimți la căsiitorie este un drept ce ascendentul nu excercită în interesul lul, ci în interesul descendentului, este o protecţiune, și o obliga- „țiune de: protecţiune mai mult de cât un drept; de aceea, ort-care din ascendenţii cei mai aprope în grad are acest drept, în lipsă de dânșii ascendenţii de grad superior, fie prin masculi, fie prin femei. Şi de aceea, în lipsă de ascendenți dă ori-ce grad, cel ce vrea să se căsătorâscă, are să obţie consimţimântul membrilor familiei sale, a consiliului de fa- milie. Şi de aceea și acest consimțimânt, ca protecţiune ce este, încetâzi când descen- dentul nu mai are trebuință de protecţiune, când este destul de copt la minte, în cât sii nu mai aibi trebuinţi de consiliul ascendenţilor, și atunci cererea de consimţimânt se reduce la un simplu act respectuos (Vedi' articolele 148, 149, 150, 151, 152, 153 și 160 din Condică Napoleon și articolele 131,132, 133, 134, 135, 136 și 142 din Con- „dica Alexandru Ioan D. : Di De 

Revenind, la legislaţiunea romană, in acestă legislaţiune dreptul de a eonsimţi la puterea paternă este, cum am dis mal Sus, un atribut al puterci paterne; De aceea, fie fiul, fie fiica, care se află sub puterea paternă a tatălui săi, nu se pote căsători fiiră con- „simţimântul acestuia. Şi dacă descendentul e de grad inferior și se afli sub puterea pa- "lernă a unui ascendent de grad superior, de exemplu un nepot sai o nepâtă de fiii, care se află sub puterea 'paternă a moșului săii patern, el sati ea trebue si aibe consimţi- mentul acestuia. Şi-pe lângă consimţimântul Iul, dacii” este nepot; să aibe Şi consimţi- mentul tatălui s&ă, sub a cărul putere paterni, de și nu este astădi, dar pote cădea la mârtea moșului, pentru 'ca să nu “i procure firă voia lui descendenţi cari să potă fi he- vedes sui la mârtea lui și să 7 ia ast-fel moștenirea lui, care n'a consimţit la crearea lor, la uniunea din care at fost creați lucru 'ce nu se pote intâmpla pentru copiii ne- . pâtei din fiii, căci densa, căsătorindu-se, va nasce copil cari nu vor cădea sub puterea pa- ternii a moșului săi matern, ci a bărbatului ei, adică a tatălui copiilor, sati'a tatălui bărbatului ei, adică a moşului lor patern, ast-fel în cât copiii el nu pot, în nici un cas, faţă cu tatăl ci, să fie heredes sui, căci faţă cu tatăl ei sunt descendenţi prin femel, muma lor e descendentă prin masculi, dar copiil ei, faţă cu tatăl ei, sunt descendenţi prin femei; prin. urmare, faţă: cu, tatăl ei, nu pot fi heredes sui, ca să se potă aplica ru- „gula: nemini învito heres suus agnascitur. Acâsta resulti din principiul titlului nostru De nuptiis din Instituţiunile lui J ustinian, care dice :-».. dum tamen si fiii Țamilius
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sint, consensun habeaul parentium quorum în potestate sint, adică: atât numai că 
dacă sunt filii familias să aibă consimţimântul ascendenţilor, sub a cărar putere sunt; 
din legea 16, $ 1, D. De ritu nuptiarum : » Nepote uzorem ducente, et filius consenlire 
debet, neptis vero si nubat, voluntas et auctoritas avi sufficiet.— Nepotul însurându- 
se, și fiul trebue să consimţă (adică nu numai moșul, ci și fiul moșului, adică tatăl nepo- 
tului), iar dacă se mărită nepâta, va fi destul consimţimântul și autorisaţiunea moșuluiu. 

Pentru darea consimțimentului nu se cere nici o formă specială; nu se cere ca 
pentru autorisarea tutorului, o formă solemnă și presenţa la facerea actului. Consimţi- 
mentul la căsătorie pote fi dar verbal saii înscris, fiind ascendentul present sati absent. 
Dar acest consimţimânt trebue să precedă căsătoria. Nu că dâră dacă intervine în urmă 
nu are valdre, dar cl nu are efect retroactiv, din momentul dărei consimţimântului nu- 
mal începe să fie căsătorie, până aci a fost concubinat; copiii născuți în interval se nasc 
dar nelegitimi. Consimţimentul pâte fi chiar tacit. Acâsta resultă din. legea 5 C., De 
nuptiis (V, 4), în care împărații Septim Sever și Antonin Caracalla decid că dacii tatăl 
a cunoscut căsătoria fiului stii şi nu s'a împotrivit la ea, nu pâte să nu recunâscă pe 
nepot; copilul adică ce se va nasce din acestă căsătorie va fi legitim, îl va fi dar nepot şi 
heres suust), i | 

In dreptul clasic, după cum am arătat mai sus, descendentul sui jusis, ori-care 
ar fi cetatea lui, nu are trebuință de consimţimentul nimului spre a se căsători. | 

In timpul Imperiului de jos, însă, acestă stare de lucruri fu modificată pentru 
femel, fete sati văduve mal mici de duot-(leci şi cinci de ani. Impărați! Valens, Valen-, 
tinian și Gratian, printr”o constituțiune care formăză legea 18 C., De nuptiis, și impă- 
raţii IIonoriii și 'Teodosiii cel Tinăr, printro altă constituțiune care formeză legea 20, în 
Condica lui Justinian, acelaşi titlu, obligară pe femeia mai mică de duo&-geci şi cinci 
de ani, fie ea fată, fie ea chiar văduvă, să câră, chiar dacă e emancipată, consimţimântul 
tatălui ei dacă trăesce, în lipsa lui, a mumel sale și a celor mal de aprâpe rude; iar nu 
cum dice Accarias, în lipsă de tată, să aibe consimţimântul mumei, și în lipsă şi de tată 
şi de mumă să aibă consimţimentul celor mai de aprâpe rude. Vedi Accarias, Precis de 
droit romain, atreia ediţiune, tomul I, pagina 186. Accarias n'a citit cu atențiune con- 

  

1) In dreptul anterior acestei constituțiuni, se susţine că tatăl trebuia să consimtă expres la că-- 
storia fiului, pentru ca să nu i se nască fără voiă clară și positivă (care nu e certă de cât când este ex- - 
presă) heres suus. Demangeat susţine cu Gre-care hesitațiune acâstă idee (on peut conclure, dice el, on 
peut dice el, nu on doit). Şi o deduce din legea 41 D,, De statu hominum (I, 5), care este a juriscon= 
sultului Paul, extrasă din-Cartea XVIII a Răspunsurilor, şi în care se dice: "Paulus respondit, cum 
qui vivente palre, et ignorante de conjuctione filiz, conceptus est, licet post mortem avi natus sit, 
justum filium ei ex quo conceplus est (esse) non videriu. Iacă textul cum îl giisim în edițiunea aca-: 
demică Galisset, Tradus întocma! el-ar dice : „Paul răspunde, că acela care este conceput trăind tatăl 
şi iznorând despre căsătoria fiiel sale, de și se va nasce după mârtea moșului săi, nu trebue considerat 
ca fliii legitim a acelui din care este conceputa, Adică căsătoria fiicel, fără scivea tatălui el, este nulă. Deci, 
ciisătoria fiicel, cu simpla scive a tatălui (fără să trebue consimţimânt expies) esta valabilă. Prin a con- 
irario, căsătoria fiului, cu simpla scire a tatălui (adică fără consimțimentul lui expres), nu este valabil. 
Mărturisese că acest text nu. lasă să se dică ceca ce i se facea dice: 1) duoă argumente a contrario, 
pentru ca săi se atribue ceea cei se: atribue, e prea mult; 2) ar fi curios ca Paul să decidă că fiul 
nu se pulca căsători fără expresul consimțiment al tatălui, când, după cum am văgut în legea 5 C., De 
nupliis, împărații Septim Sever şi Antonin Caracalla, sub al cărora regn el cra încă tinăr, şi care a 
trăit și sub succesorul lor Alexandru Sever, deciseseră deja că căsătoria fiului cu consimțimântul tacit 
al tatălui este valabilă, . - ” : 

Demangeat mat învâcă şi legea.7, $ 1 D., De sponsalibus (93, 1), care este a aceluiași juris- 
consult Paul. Paul, în acest text, dice că în sponsalii trebue consimfimântul acelorași persone ca şi la 
ntpțiă. Dar că tatăl este considerat că consimte la sponsaliile fiice! sale-(și prin urmare şi la nupțiile ct) 
când nu se impotrivesce. Deci, consimțimântul tacit este' suficient din partea tatălui fier la sponsalil și 
prin urmare și la nupți!, Prin a contrario, acesta nu este suficient nici la sponsaliile nict la nupţicle 
fiului. Și acest argument mi se pare forţat. Dar ceca ce este mat mult, el cade prin raționamentul ce 
am făcut mal sus, căci este vorba tot de acel jurieconsult. Accarias este de aceeași părere cu mine, Și 
el combate părerea lui Demangeat, dar combaterea lui mi se pare: insuficientă (compară Demangeat, 
Cours dlementaire de droit remain, a treia edițiune, tomul ], pagina 248, cu Accarias, Precis de 
droit romain, a treia ediţiune, tomul [, pagina 187, nota 1), Pa . e
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stituţiunea lui Ilonoriii și Thcodositi, și a fost influenţat de dreptul modern al Condicei Napoleon, unde,cîn lipsă de ascendenți, se cere consimţimântul consiliului de familie. Demangeat, din contră, e corect. Vedi Demangeat, Cours dlementaire de droit romain, a treia ediţiune, tomul I, pagina 247. Aceste disposiţiuni ale împăraţilor Bizantini sunt preludiul teoriei moderne a consimţimântului basat pe ideea de pretecțiune a soţilor „lipsiţi de experienţa necesară din causa elăței, | E Ce se va întâmpla dacă tatăl nu vrea sai nu pote să consimţii la căsătorie? - Dacă tatăl nu vrea, în vechea legislaţiune din timpurile anteridre Imperiului, că. săloria nu se putea face, chiar dacă obstinaţiunea tatălui nu avea nică un temeiii, chiar dacă el se opunea sistematic la orl-ce căsătorie ar vrea să contracteze fiul saii fiica sa, şi ori-cât de înaintată ar [i etatea lor. Dreptul de a consimţi la căsătorie era un atribut al putere paterne, iar nu o măsură de protecţiune, pentru cu să se ocupe legiuitorul de alt-ceva de cât de dreptul tatălui, şi să remână indiferent la interesul copilulul. Acâstă stare de lucruri a putut să subsiste în timpurile cele severe ale puterei paterne, și în care nu era'inflesă nici o ped6psă celibatarilor. Dar, după cum scim, în- tr'un interes de încuragiare a procreaţiunei de copil legitimi, spre a nu se stinge fami- liile însemnate, pe a căror concurs August compta întru consolidarea și perpetuarea: nouci forme de guvern stabilite de el, el pedepsi prin legea Julia, complectată prin legea Papia Poppeea, celibatul și lipsa de copil legitimi, declarând incapabili pe celibatari de a profita de liberalităţile fâcute lor prin disposițiunt de ultimă voință, și răpind jumătate din aceste liheralităţi însuraţilor cari însă nu aveai copil legitimi, și atribuind liberaii- tăţile declarate ast-iel caduce acelora cari în disposițiunea de ultimă voinţă, ati primit liberalităţi de la acelaşi gratilicator, și se aflaii ei nu numa insuraţi dar și patves, adică aveaii copil legitimi, născuţi din căsătorie, in visţă. | Ar fi. fost inconsecinte de atunci încolo ca părinții să pâtă condamna pe copiii lor la celibat. August nu “i-ar fi ajuns scopul și, pe de altă parte, ar fi fost Și cu desăvirșire nedrept, căci ar fi pedepsit pe inocenți, De. aceea, pentru ambele aceste motive, el a de- cis prin aceeaşi lege Julia, Și anume prin capitolul 35 al acelei legi, după cum ne spune Marcellus intrun fragment extras din Cartea XVI a Instituţiunilor sale, care formeză legea 19 în Pandecte, titlul De ritu nuptiavum, că pe viitor tatăl nu se va mai putea . pe nedrept împotrivi la căsătoria fiului sati fiicei sale, că împărați! Septim Sever. și An- tonin Caracalla aii complectat în privinţa acesta disposiţiunea legei Julia Și ati declarat că este considerat că se impotrivesce tatăl care nu vrea să doteze pe fiica să, sati care nu umblă să '% caute ginere; că fiul saă fia laa căruia sai la a căreia căsătorie se opune fără cuvânt tatăl, că fata căreia nu 71 caută bărbat tatăl, sati refusă de a “i da zestre, se vor putea adresa în Roma la pretor, în provincie la preşedintele 'provincici, spre a sili pe tată să consimtă la căsătoria fiului săi sau-a fiicei sale, să caute fiice un bărbat şi să o îozestreze. De aci inainte, după cum vedem, fata are o acţiune pentru a sili pe tatăl săă să o doteze. Acâstă disposiţiune a trecut “la noi Românii în Condica Caragea. Francezii ati o disposiţiune cu totul contrarie în articolul 204 din Condica Na- poleon, şi legiuitorul noii român, în Condica Alexandru loan I, a comis imprudenţa de a copia în articolul 186 disposiţia Condicei Napoleon, în loc de a urma pe calea ințelep- tului legiuitor Caragea. 
, Ce se întâmpla la Romani dacă tatăl era în imposibilitate materială de a da con- simțimentul săă la căsătoria fiului sati fiicet sale. | În privința acesta tiel ipotese se puteaii presinta: 1) tatăl era nebun; 2) tatăl era captiv ; 3) tatăl era absent, 

Dacă tatăl era nebun, furiosus, cum diceai Romanii, adică nebun cu intervale lucide, și copilul nu era sub puterea paternă a lui, ci a moșului săi patern, atunci con- simţimentul acestuia din urmă era suficient. Dacă însă copilul era sub puterea paternă a moșului și moșul era nebun, atunci era dispensat de consimţimântul moșului, Și era destul, dar era necesar, consimțimentului tatălui, Aceste o spune positiv Ulp'an “în legea 9 D., De ritu nuptiarum. Dar dacă fiul sat liia era sub puterea paternă a tatălui ? In
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legislaţia clasică, înainte de Marcu Aureliiă, după cum ne spune Justinian într?o consti- 
tuțiune a sa, care formâză legea 25 C., De nupliis, cestiunea era discutată între juris- 
consulți. Unii jurisconsulți decideaii că nici fiul, nici fiia măcar a furiosului nu se pote 
căsători fără consimţimântul stă, că fiul sai fiia trebuia să pândâscă un moment lucid 
al tatălui, și atunci să "1 câră consimțimântul. Alţii însă, şi numerul acestora cra 
cel mai mare, distingeaii intre fată și băiat. Fata nu pâte aștepta, nu pote scăpa un 

„ partid avantașios, așteptând la intervale lucide ; de aceea fata furiosului, după părerea 
celor mai mulți, carl prevaluse în practică, se pâte mărita fără consimţimântul tatălui 
ci. Cât pentru fiul furiosului, nu e așa pagubă mare a aștepta vre-un moment lucid, și 
de aceea fiul furiosului nu se putea căsători fără consimţimâatul tatălui s&ă. Vine împă- 
ratul Marcu Aureliii şi decide, printr?o constituțiune a so, că fiul mentecaptului, adică a 
idiotului, a nebunului congenital și fără intervale lucide, se pâte insura, prin urmare a 
fortiori fiica sa, fără consimţimântul tatălui stii. In adevăr, în deşert se aștept-de la el 
intervale lucide. Atunci nouă discuțiune între jurisconsulți. Se aplică constituțiunea lui 
Marcu Aureliii și la fiul furiosului, saii nu? Unii o aplicati prin analogie, alţii 
nu. Atunci Justinian intervine și, prin constituțiunea sa sus-mențională, decide 
că atât fiica cât și fiul, atât al furiosului cât și al mente captului, se va putea căsători 
fără consimţimântul tatălui săi; că curatorul lor împreună cu prefectul urbei în Con- 
stantinopol, iar în: provincii cu presidentul provincici saii cu Episcopul cetăţel, acolo 
unde sunt episcopi, și cu cei mat însemnați membri ai familiei furiosului sati mente 
captului, se vor pronunţa și asupra calitățel persânei cu care fiul saii [iia furiosului 

„sai mente captului va voi să contracte căsătoria, și asupra cuantului dotei și a dona- 
țiunei ante nuptias. | 

Dacă tatăl este captiv la inimici, ce se face cu căsătoria fiului saiă fiicei sale ? Ri: 
guros, iacă ce a. trebuit să se petrâcă la început. Ori captivul murea la inimici și atunci 
el cra considerat, în virtutea legei Cornelia, ca mort în momentul căderci în mâinile“ 
inimicilor, și, prin urmare, căsătoria copilului contractată în intervalul de la captivitate 
până la mârte era considerată ca valabilă, ca: contraclată de o persnă ce a fost sui 
juvis în momentul contractărel. Ori captivul se întorcea în patria sa, şi atunci, prin 
efectul postliminiului, era considerat că nu a fost nici un moment captiv, captivitatea 
fiind ștersă cu efect retroactiv, și prin urmare fiul sai fiica era considerat sai conside-. 
rată că a contractat căsătoria fără consultarea, nici posibilitatea sciret tatălui săi, și 
căsătoria era nulă, copiil născuţi în interval eraii spurii, și dacă tatăl, în urmă, întor- 
cându-se, aproba căsătoria, aprobarea nu avea efect retroactiv ; din momentul aprobărei 
începea numai validitatea căsătoriei, și numa! copiil concepuţi de atunci încolo se năs- 
ceaii legitimi, | | 

Acâstă stare de lucruri era însă desastrudsă, și mai cu sâmă pentru fete. De 
a“cea, probabil, pentru ele mal ântâiii. s'a admis că se pot căsători medio tenpore, fără 
consimțimeântul tatălui lor. Şi pe urmă S'a admis și pentru fii, după cum ne spune Try- 
phonin în legea 19, $ 3, De captivis (XLIX, 15), care decide în același mod, adică! în 
favârea posibilităţei contractărei unei căsătorii valabile și pentru fiul ca şi pentru fiia 
captivului, | i 

Când tatăl era absent și nu se scia unde este și de mai trăesce, ce se decidea ? 
Probabil că pentru fiia absentului se decidea, în dreptul clasic, ca pentru fiia captivului, 
adică că fiia absentului se pâte mărita fără să se aștepte trecere de vre-un interval. 
Căci așteptarea ar fi putut să fie păgubitâre, căci putea scăpa partidă bună. Pentru fii, 

"probabil că jurisconsulții erati în desacord ; că unii eraii de părere că şi fiul ca și fiica 
absentului se pâte căsători ; alţii că trebue să trecă un interval de la absenţă, adică de 
când nu se mai scie unde este și dacă mai trăesce absentul, un interval care el îl fixaii 
Ja trei ani. Căci, pentru fiul absentului, așteptarea nu era așa prejudiciabilă, și absentul 
nu e ca captivul, captivul e grei să se intârcă, pe când absentul mai lesne se pste în- 
târce. lar Justinian în mod neinteligent a aplicat și la captiv ceea ce unil juriscon- 
sulți decidea pentru absent şi a; întins termenul de' trei. an de la fiul absen-
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tului şi la fiica absentului și la fiul captivului, și chiar, ceea ce este mai grav, Și la fiica captivului, făcând adică pe fiica captivului, care nu se scie de se va întârce, să aștepte trei ani și să pârdă partidele cele bune ce. sar presinta. Inovaţiile lui Justinian, în privinţa acesta, sunt stupide. Justinian, care a lăsat intact textul luj Try- phonin din titlul De captivis..., care relată ultima stare juridică clasică, a coreş, în pri- vința fiului captivului, un fragment al lui Ulpian care formeză legea 9, $1,D., De vitu nuptiarum, intercalând în text expresiunile si non intra triennium vevertatur, -. Asemenea a cores un fragment al lui Paul, care formeză legea 10, D., cod. tit., care fragment nu are latinescă clasică de cât proposițiunea d'ânttiii : nsi ita pater absit, ul ignoretur ubi sit, et an sit, quid faciendum merito dubitatur 2?u Paul, care "şi făcea în- trebarea și arăta apoi dubitaţiunea, probabil arăta părerile disidente ale juriscon: sulților și pe a sa. Jar Justinian a suprimat restul textului și a adăugat vorbele urmă- târe: Et si triennium effluzerit postquam apertissime fuerit pater ignotus ubi de- git et an superstes sit, non prohibentu» liberi ejus utviusque sexus matrimonium vel nuptias legitimas contrahere, prin care Justinian, decide că copiii de ambe-sexe după - - trei ani de absenţă a tatălui lor se pot căsători. Nu numai latinâsca culinară a părţei finale a textului comparată cu latinăsca clasică a începutului dovedesce intercalațiunea părțel finale, dar chiar și felul de a decide. In adevăr, Paul dice în partea primă a tex- tului, că era înduoială și cu drept cuvânt. Şi în partea finală Justinian îl face să decidă ca cum nu ar [i fost înduoială că după trei ani de absenţă căsătoria e posibilă. In fine, Justinian a cores și un fragment al lut Julian, care formeză legea următâre 11. De si- gur Julian se ocupa numai de fiul și de fiia captivului și decidea, ca şi Tryphonin, că se pâte căsători, numai fiul sai fiia să se căsătorâscă cu o pers6nă convenabilă pe care tatăl nu ar fi respins”o. Julian adică cra de părerea lui Tryphonin cu acestă condiţiune, > Tryphonin, după apr&pe un secol, a făcut progres și a suprimat și acestă condiţiune, de- cidând în mod absolut că fiul ca şi fiica captivului se pote căsători îndată după captivi- tate. Iar Justinian a intercalat în textul lui J ulian vorbele vel absit, ca să puie pe co- pilul absentului pe aceeași linie cu a captivului. Asemenea a intercalat vorbelele ante triennium captivitatis vel” absenti, care se vede de cât colo-că este construcție nu clasică, ci bizantină, și cari nu aveati ce căuta în gura lui Julian; căci pentru captiv nu - „era nici un termen de aşteptat și, prin urmare, ori că se căsătorea fiul îndată după cap- livitate sat mai târditi, căsătoria era valabilă, atât numat că, după Julian, trebuia să fie ast-fel ca tatăl să nu o fi desaprobat, iar după 'Tryphonin ori cum ar fi căsătoria. In gura însă a lui Justinian, care nu permite fiului captivului saă al absentului de a se că- sători de cât după trei ani de la captivitate sai absenţă, care făcuse pe Ulpian și pe Paul să spună acesta în legile 9, “Ş 1 şi 10, se înțeleg aceste vorbe : el găscsce textul . lui Julian, îi place opiniunea lui; și, ca s?o facă să concorde cu ceea ce pusese în gura lui Ulpian și Paul, adaugă vorbele de mal sus, voind a dice: După trel ani de captivi- tate sai de absenţă, fiul și fiia captivului şi a absentului se pste căsători cu ori-ce per- sâni ; înainte de trei ani, numai dacă persâna cu care s'a căsătorit a fost dintre acelea pe. cari, de sigur, nu le-ar fi refusat tatăl dacă ar fi fost present la căsătorie. | Dacă ascendentul care exercită puterea paternă pote impedica înainte de legea Julia căsătoria, refusând consimțimântul săă, și de la legea Julia încolo numa! când opo- siția sa nu este caprici6să, arbitrară şi sistematică, el însă, o-dată căsătoria contractată în mod valabil, adică cu consimțimentul săi, nu o pote disolva, Acesta este sensul pa- ragrafului 2 din Titlul 19 a] Cărţel II a Sentinţelor lui Paul, care dice : „Eorum qui in potestate pairis sunt, sine voluntate ejus matrimonia jure non contrahuntur ; sed con- tracta non solvuntur ; contemplatio enim publicze utilitatis privatorum commodis prie- fertur«, Acâstă nu va să dlică că căsătoria, o-dată contractată, chiar fără voința ascen- dentului, sub a căruia putere paternii se afla soțul, nu se mai anul6ză ; la Romani nu se pote înţelege pură piedică prohibitivă, la ei, unde nu este nicio intervenţie de magis- trați publici cari să participe la celebrarea căsătoriei. și cari să primâscă oposiţiunile la căsătorie. Nu, căsătoria contractată fără consimţimântul ascendentului exercilator al
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pulerei paterne este nulă, Ceea ce vrea să dică Paul este că căsătoria o-datiă valabil 
coniractată, adicii cu consimțimântul ascendentului, nu se mai pste disolva prin simpla 
voinţă a sa. Ceea ce (ice Paul este ceea ce dice împăratul Antonin cel Piti într?o consti- 
luţiune a sa că: »Bene concordans matrimonium separari a pate Divus Pius Do- 

" Nibuit,—împăratul Antonin cel Piti a oprit de a se strica căsătoriile în.carl soții trăesc 
in bună armonie prin simplul capricii al tatăluie. In acest sens înțelege textele şi Po- 
thier, Trail du contrat du maviage No.:17, când dice: „Pour qu'une personne en 
pnissance puisse contracter mariage, il faut Ja volont de son păre ; mais la volontt du 
p&re ne sufiit par pour dissoudre un mariage valablement contractâ«. 

* Aforă de consimţimântul viitorilor soţi, de deductio mulieris în domum mariti, 
de consimţimântul ascendenţilor, sub a cărora putere paternă se află soţii, se mal cere, 
pentru validitatea căsătoriei, ca soții, în momentul contraciăr Le, si fie puberi, adică si 
aibă desvoltarea corporală spre a putea procrea. Bărbatul ajuns în acea stare se numea 
puber, femeea se numea în special nubilis (adică nubere habilis, aptă a se căsiitori ; 
nubilis este în adevăr o contracţiune a vorbelor nubere habilis, iacă operarea contrac- 
țiunci sub-habilis, nub-hilis, nub-ilis]. Ea se mai numesce și viri potens, sa simplu 
potens, adică putând a suferi pe bărbat. : | N 

Cum se determină acestă pubertate ? Pentru femei este probabil că ea s'a de- 
terminat, dacă nu de la început, dar cel puțin de timpurii, prin ajungerea la 6re- 
care etate, care era etatea de duoi-spre-spre dece ani. Dar pentru bărbaţi, cestiunea 
este mai complicată, La inceput, în virtutea constituţiunei lui Servius Tulius, 
aptitudinea de a se căsători era concomitentă cu aptitudinea de a. intra în ar- 
mată, adică cu cetatea de șpte-spre-dece ani, la care etate tinrul intra întruna din cele cinci clase, secţiunea juniorilor, şi cu chipul acesta căpăta dreptul și sarcina de ă servi în armata terestră romană și de a lua parte la comiţiile centuriale (Vedi Aullus-Gellius, Nopțile attice, Cartea X, cap. 28, care dice: n'Tubero, în cartea - ânteiii a Istorielor, a scris că Servius Tullius, rege al populului roman, când a întocmit 

„cele cinci clase de juniori, spre facerea censului, a considerat ca pueri (copit) pe aceia cari erai minori de şepte-spre-dece ani; și că de la anul al. ș&pte-spre-decelea încolo, Na care credea pe bărbaţi deja apți pentru serviciul Statului, -a înscris între militari...«. 
„ Tot Ia acestă etate era apt cine-va de a fi advocat (legea 1, $ 3 D., De postul II, 1).- 
După ce băiatul ajungea la acâstă etate, într'una din dilele ale anulu, care era diua de 
șepte-spre-qece Martie, la o sărbătâre a lut Bachus, numită Libevalia, el schimba toga 
pretezta, adică înţesută, toga copilărâscă, puerilă, căci până atunci era considerat ca puev, în toga pură simplă, fără țesături în toga virilă. Tot o-dată, mal în urmă, se putu, după declaraţiunea tatălui saă a proximilor agnați că băiatul este suficient de desvoltat. 
spre a putea procrea, face ca băiatul să schimbe togă preteztă în toga pură mal înainte - de şepte-spre-dece ani. Sub Imperii obiceiul schimbărel togei cădu în desuetudine, şi atunci se introduse între jurisconsulţi o discuţiune în privința consiatărei” pubertăţei băiatului, Proculianil se întemeiară pe etate și se mulțumiră cu etatea de patru-spre-gece ani impliniţi; Sabinianil rutiniari cerură constatarea desvoltărei corporale, iar un juris- 
consult, anume Priscus (nu se scie de este Priscus Neratius sai Priscus Javolcnus), ceru și etatea de patru-spre- dece any Şi desvoltarea corporală. Opiniunea Proculianilor, care era cea mal rațională, a triumfat. Gaius Sabinian (Instituţiuni, Com. 11, $ 113) o aprobă deja, e adevărat a proposito de facerea de testament, pentru care desvoltarea corporală după morte este imposibil de constatat. Şi Justinian, care adoptă opiniunea Proculia- nilor, nu face de cât să consacre o doctrină de mult admisă în practică (VedI Justinian, Instituţiuni, principium al titlului XXII Quibus modis tutela finitur, şi Condică, legea 3, Quando uloves vel curatores esse desinant, V, 60). IE 
„Pubertatea are importanţă, în adevăr, nu nunaat în materie de căsătorie, ci şi în materie de tutelă, căci tutela înceteză la pubertatea pupilului, și în materie de testa- ment, căci numai puberul pâte testa în persână; pentru impuberi sati pupili, la Romani,
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cra posibil să se facă pentru complul lor testament, de către tatăt care îl avea sub pu- 
„terea sa paternă ; acesta este ceea ce ce se numesce substiluțiune pupilariă. 

O'a cincilea condiţiune pentru validitatea căsătoriei este ceea ce se numesce con 
nubium. e 

Connubium, de la cum nubere (a se căsători împreună), căci de la supinul luk 
nubeve, nuptum, Sa format vorba nuptize, care însemnsză căsătoria, este aptitudinea 
a duoă persâne, a unui bărbat și a unei femci, de ă contracta impreună căsătoria legitimă. 

Acâstă aptitudine nu există între tâte persânele la Romani. Așa între cetăţenii 
romani și peregrini nu există acâstă aptitudine. Cu tste acestea, dacă un cetăţân roman 
se căsătorea cu o peregrină, căsătoria dintre ci era valabilă după dreptul ginţilor, nu 
cra un simplu concubinat; De unde resultă că între bărbat și femee era oblizaţiune de 
fidelitate, prin urmare soţul adulter putea fi urmărit de către quivis ex populo, precum 

- Şi de soțul inocent, când vinovatul era femeea. Atât numai că bărbatul, în casul acesta, 
"nu avea dreptul pe care îl avea bărbatul în juste nuplii, adică în căsătoria de drept. 

civil, de a exclude în cele şăse-qeci de dile de la adulter pe străin de a urmări adulte- 
riul. Dar, cu tâte acestea, el nu era considerat ca străin după legea Julia de Adulteriis. 
Așa străinul nu putea urmări pe soţul adulter: 14) dacă era notat de infam; 2) dacă 
era libert și nu avea o avere de cel puțin trei-deci mit de sesterţi. Bărbatul căsătorit 
după dreptul ginţilor putea urmări pe femeca sa și dacă era notat de infamiă, și dacă . 3 

era libert și nu avea avere de 30.000 de sesterţi (Vedi Collatio legum mosaicarum, 
titlul IV, capitolul 5). - 

Un peregrin putea câte o-dată însă, fără a obține dreptul de cetăţenie, să obțină 
numai connubiul. Acesta se întmplă pentru bărbatul cetătân roman, care pâte obține 
în special connubiul cu o peregrină, în virtutea unei constituţiuni imperiale. Așa, vete- 
ranii ohțin câte o-dată dreptul de connubiii cu primele peregrine cu cari se vor căsători 

» îndată după obţinerea congediului. Concesiunea este acordată â priori cu femcea ce se 
va întempla să ia veteranul îndată după congedii, şi pe care Impăratul, care acordă con- | 
cesiune, nici nu scie cine are să fie când acordă concesiunea veteranului. Veqi Gaius, 
Instiluţiună, Com. I, $ 57. Vegi asemenea şi Ulpian, Regule, titlul 5, $ 4, care dice: 
„Connubium habent cives Romani cum civibus Romanis, cum Latinis autem ct pere- 
prinis, ita si concessum sit. Connnbită există între cetăţeni romani, precum şi între ce- * 
tățeni romani și latini saii peregrini, dacă însă li sa acordat în mod specialu, - 

| D. Andr€ YVeiss (Fraite theorique et pratique de droit international prive, 'Tomul 
II, pagina 40) crede că acest paragraf, pe care îl citeză în notă, se referă la Latinit ve- 
teri după anul 416 de la fundaţiunea Romei, susținând, cu chipul acesta, că Latinil. ve: 
teri de la anul 416 încolo numai aii jus connubii. Dar este evident că se înșâlă. Cum 
putea, in adevăr, Ulpian, care trăia sub Alexandru Sever să vorbâscă de Latinil veteri, 
cari deveniseră toţi cetăţeni romani deja din secolul VII de la fundaţiunea Romei, el „care scria în secolul al X-lea de la fundaţiunca Romei, al III-lea de la Christos. Pe atunci 
nu mal erati alți Latini de cât Latinit coloniari. In adevăr, dacă Latinii coloniar! ait fost | creați în imitaţiune a Latinilor veteri, unit dintr'6nșii chiar printre peregrini! ordinari, 
nimic nu dovedesce ca lor să li se fi acordat mal multe drepturi de cât Latinilor veteri; 
din contră, este natural'ca să Ii se fi acordat ma! puţine drepturi de cât Latinilor veteri, cari erati de același sânge cu Romanii, chiar după învingerea lor. 

Că se aplică acest paragraf la Latini! coloniari și numa la el, nu face nici o în- duoială pentru adevărații romaniști, cum sunt Nemanșeat și Accarias, şi trebue să fie cine-va cu cunoscințe superficiale de drept roman ca Weiss pentru a susține contrariul. Ca să dovedim cât de inexacte noțiuni are Weiss de dreptul şi istoria Romanilor, mai 
putem nota că el, la pagina 41, susține că cele d'ântâiii colonii latine ai fost fundate în 
Latium înainte de bătălia de la 416, după bătălia de la lacul Regill din anul 264. Ce - trebuințe aveaii Romanii de a crea colonii de Latini în mijlocul Latinilor şi a Latinilor 
veteri. Mal mare stupiditate nu se pste! Colonit latine nu se pot concepe de'cât în altă 
țeră de cât a Latinilor, adică aiurea de cât în Latium. Ele nu începură a fi create de
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“cât după anul 416; între 416 și 515 trer-deci în Italia, afară din Latium bine înțeles, 
dacă este să credem pe Titu-Liviă ; între 515 Şi 665 în Ispania; în anul 665 în Galia- transpadană și așa mai încolo, , 

Dintre peregrini în general, după cum scim, numai Latinii veteri aveati connubiii 
cu celiitenii romani, așa în cât, căsitoria contractată între ci constitue Justie nuplice și copii! concepuţi din acea căsătorie cădeati sub puterea paternă a tatălui lor. . 

In timpul Imperiului de jos, prohibiţiunea de connubiam între celăţeni romani 
şi perigrint subsistă, Pe atunci nu mal erată Latini, mal cu sâmă de la constiluţiunea lui 
Antonin Caracalla încolo, care acord tutulor locuitorilor Imperiului dreptul de cetă- 
țenie. Dar eraii Barbarii, adică locuitorii d'impregiurul provinciilor romane, care erai mai 
mult de cât peregrini, cu cari nu numat că nu se putea contracta căsătorie de către ce- tățenii romani, dar cu cari uniunea era isbită chiar de pedepsa morţel, prinir?o consti-- tuțiune din anul 365 a impăraţilor Valentinian şi Valens, al cărui original îl: avem în 
condica Theodosiană, unde formezii legea unică De nuptiis gentilium (așa se numeaii Barbarii, căci păgânii se numea gentiles, și Barbarii, în imensa regulă pencrală,. erati - incă păgâni). Acestă constituţiune n'a fost inserată în Condica lut Justinian, de unde conchidem ci pedpsa nu mai exista, dar cât pentru căsătorie ea tot e prohibită, căci în 
lastituţiunile lui Justinian găsim principiul titlului Pe nupti:s, care, copiând paragraful 56 al lui Gaius, încă dice că căsătoria legitimă se contracta între cetăţeni romani, deci 
între cetățeni romani și peregrini, cari pe atunci eraă în mare parte Barbarii, este 
definsă, 

O primă causă de lipsă de connubium era peregrinitatea, 
O a duoa causii de lipsă de connubium era cognaţinnea şi o a treia affinitatea. 

„ Cognaţiunea era la Romani legătura de sânse ce exista între duoă persâne ce descindeaii sati una dintr'alta, sai amânduoă dintr'un autor comun. 
Când persânele descind una dintr'alta, legătura de sânge. dintre dânscle se nu- 

mesce cognaţiune în linie directă. Acesta este cognaţiunea dintre ascendenți și descen- denți, de exemplu între tată sati mumă i fiă sai fiică, între moș patern sai matern şi nepot saă nepâtă, și așa mat încolo, Cognaţiunea se numesce în linie directă între as- cendent și descendent, căci descendentul descinde direct din ascendent. 
| Când pers6nele legate între dânsele prin legătură de sânge descind amânduoă 
din același autor, adică dintr'un autor comun, cognaţiunea se. qice cognaţiune în linie 
transversală sat laterală. Ast-fel este cognaţiunea dintre Îrate și frate, frate și suroră 
şi suroră și surorii. Asemenea este cognaţiunea dintre un frate sai o suroră și. fiul saă 
fiica fratelui sati surorei sale, adică dintr'un unchi sai o mătuşă și nepotul saii nepsta sa. Fraţii şi surorile sunt cognaţi între ci, fie că descind din același tată și din aceeași „mamă /germani/, fie că descind numai din tată comun [consanguină), fie ci descind - numai din mamă comună (uterină. Asemenea este cognaţiunea dintre un străunchiă 
saii o strimătușă și un strănepot saă o strănepâtă. Asemenea este cognaţiunea dintre 
copii a duoi frați, saii a duoă surori, saii ai unui frate şi ai unei surori, adică dintre duoi veri primari, sai dintre duoă vere primare, sati dintr'o vară primară și un văr primar. Asemenea este cognațiunea dintr'un văr sait o vară primară și fiul saii fiica vărului sai 
verei sale primare. Asemenea este cognaţiunea dintre copi! născuţi din duo veri primari, ŞI așa mai încolo, ” Cognaţiunea se compută după grade. 

Numim grad generaţiunea dintre un cognat și altul. 
Intre cognați, în linie dreptă, sunt atâtea grade câte generaţiuni. Așa, intre tată sai mamă și fiul sai fiica sa este un grad, pentru că este numa! o generaţiune. Intre moş Saii moșă și nepot sati nepâtă sunt ducă grade, pentru că sunt duo& generaţiuni : moșul, de exemplu, a generat pe fiii și acesta pe fiul săă, adică pe nepotul moșului. Intre strămoș saii strămâșă și între strănepot sait strănepotă sunt tre! grade, pentru că sunt trei generaţiunt și așa mat încolo. 
In linie colaterală, ca să aflăm numărul gradelor, ne suim de la unul din cog-
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nați la autorul comun, numărim generăţiunile, apoi ne scoborim de lu autorul comun | 
la cel alt cognat, număriim generaţiunile și apoi adunim generaţiunile şi suma totală 
a generațiunilor indică suma gradelor. Așa, fratele și surora sunt cognaţi la al duoilea 
grad, pentru că între fie-care din ei și autorul comun este o generaţiune, și suma totală 
a generaţiunilor este ducă. | E - 

Intre un unchiiă și o nepâtă sunt trei grade. Intre o mătușă și un nepot asemenea. 
Intre un străunchiiă şi o strănepâtă sunt patru grade. Intre o strămătușă şi un stră- 
nepot asemenea. Între duoi veri primari sunt iarăși patru grade. Inire un văr primar 
și copii vărului sai verei sale primare sunt cinci grade. Intre copiii născuţi din duoi 
veri primari sunt ș&se grade. Şi aşa mal încolo; 

“Tatăl, la Romani, se numesce pater, muma mamer. Moșul patern saii matern 
avus, m6şa paternă saii maternă avia, strămoșul patern saii matern proavus, strămâșa 
paternă saă maternă proavia. Şi aşa mal în sus'avem în gradul al patrulea 'abavus, 
abavia ; în gradul al cincilea atavus, atavia ; în gradul al șselea triavus, triavia, şi 
așa mai departe. o 

Fiul, la Romani, se numesce filius, fiia, filia; îepotul, niepos; nepâta, neplis, stră- - 
nepotul, pronepos; strănepâta, proneptis ; în gradul al patrulea avem abnepos,abneptis; 
în al cincilea adnepos, adneptis ; în gradul al șâselea trinepos, trineptis,  * 

Fratele se numesce frater, surora, soror ; unchiul patern, patruus (de la greces- 
- cul zărpp2s, vedi Instituţiunile lut Justinian, Cartea III, titlul 6, $ 3); mătușa paternă, 
amila ; unchiul matern, avunculus (de unde franţuzescul onele, românescul unchii]; 
mătuşa maternă, matertera. La Greci, unchiul matera se numesce untpiioș, cu o singură 
expresiune se numesce ambii unchi dios, și ambele mătuşi Veta saii zrdig. De la Yetog 
Italianii ai făcut Zio, de la Dia, Zia. ! - . 

Nepotul de frate sai de suroră nu are numire specială Ia Romani, ci se designă prin perifrasă, fratris filius, filia, sororis filius, filia. - SI | 
»- La al patrulea grad, unzhiul 'cel mare patern se numesce patruus magnus ; mă- 

„tușa cea.mare paternă, amita magna ; unchiul cel mare matern, avunculus magnus ; 
mătușa cea mare maternă, matertera mâgna ; verii primari, consobrini, expresiune 
care se aplica de preferinţă la copiii din ducă surori consororini-consobrini, pe când 
copiii din duo! fraţi se diceaii propriii patrueles, iar copiii dintrun frate şi o suroră, 
amitini, A aa 

La al cincilea grad avem, în linie colaterală, propatruus, proamila, proavuneu- 
bus, promatevtera, patruelis filius, filia, consobrini, consobrinze filius, filia, amitini, 
amitince filius, filia. e - 

La al șeselea grad avem, în linie colaterată, abpatruus, abamita, abavunculus, 
abmatertera, abnepos, abneptis, fiatis et sororis, patruelis, consobrini, consobrinze, 
amitini, amitinze nepos, neptis, propalrui, proarile, proavunculi, promatevlera 
filius, fiia, și în fine copiil din duoi veră primari, adică din duoi patrueles, sai din 
duoi consobrini, sati din duoi amitini, cari se numese propriii dis sobrini, ia 
„VegI în privinţa acesta Gaius, legea 2, și legea 3 D., De gradibus et adfinibus, et 

nominibus corum, Cartea XXXVIII, titlul 10, cari sint extrase din Cartea. VIII a Co- 
mentariului săii asupra Edictului provincial. E 

Cognaţiunea are importanţă nu numa! în materie de căsătorie, dar și în materie 
de succesiune. Deosebirea însă este că, pe când cognațiunea simplă, naturală saă legi- 
timă, şi chiar servilă, are influență în materie de căsătorie, după cum vom vedea numai 
cognațiunea legitimă a eregilo» sii si a agnaţilor are importanța în ereditatea civilii 
antică, și în cea pretoriană numa! cea legitimă între cognaţii prin masculi, iar cea natu- 
rală nu are influenţă de cât în privinţa copiilor cari vin la succesiunea mumei lor. Cât 
pentru cognaţiunea servilă, după dreptul pretorian, ea nu are nici o influență; tocmai 
în legislațiunea lui Justinian, cognaţiunea servilă a început să aibă 6re-care influență; 
acâstă cognaţiune nu servă spre a exclude sati spre a concura cu cognaţiunea liberă, 
legitimă sai naturală, ci spre a exclude dreptul: patronului saă al patrânet şi al copiilor
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patronului. Asemenea, în sens invers, cognaţiunea până la al ş&selea grad, saii până la - al ş&ptelea, între copii sobrinului saii al sobrinei de o parte, și sobrinul sai sobrina de altă parte, are intluenţă, în linie colaterală ca Şi în cea directă, în materie de succesiune, pe când cognaţiunea, în linie colaterală, nu are influenţă în tâte casurile până la al șese- „„lea grad în materie de căsătorie, după cum vom vedea. A . In- regulă generală, nu există cognațiune de cât când este legiitură. de sânge, nu există de cât cognaţiune naturală, când, este vorba mai cu sâmă de prohibițiune la căsătorie.. SR , | | - » Prin excepţiune însă se pote să avem prin refracţiune și cognațiune artificială, acesta este produsul indirect al adopţiunei. . , Si - Să vorbim mal ântâiă în privința lipsei de connubium, de coznațiunea na- turală, i . . - In linie direclă, cognaţiunea naturală este o causă de prohibiţiune la căstitorie, în mod absolut și în-infinit. De aceea, nu numai un tată nu pote lua în ciisătorie pe fiica sa, o mumă pe fiul sti, dar nici un moș pe nepila sa, o mâşă pe nepotul stă, nici un stră- in0ș pe strănepâta sa, o strămâșiăi pe strănepotul săi, și dacă Sar întâmpla să trăiască ascendentul sait ascendenta, sati să consimţă descendentul sati descendenta, . nici un abavus pe abneptis, o abavia pe abnepos, nici un atavus pe adneptis, o atavia pe adnepos, nici un triavus pe trineplis, o triavia pe trinepos, şi așa mai încolo până în infinit. Veqi Gaius, Instituţiuni, Comentariul I; $ 59, Justinian, Instituţiuni, Cartea L, titlul 10, $ 1, Paul, Sentinţe, Cartea II, titlul.19, $ 3, pe cari le-am tradus deja. . In linie colaterală, nu este permisă căsătoria între frate și suroră, fie ci născuţi „ din același tată și aceeași mumă, adică fie el germani, fie născuţi din același tată și din mume deosebite, adică consaguini, fie ei născuți din aceeași mumă și din taţi deose- biti, adică uterină, născuţi din același uter. Vedi Gaius, Instituţiuni, Comentariul I, SS 60 şi 61; Justinian, Instituţiuni, $ 2; Paul, Sentinţe,. Cartea II, titlul 19, $ 3. Asemenea nu era permisă căsătoria între unchiti patern și nepâtă, între unchii matern şi nepotă, între mătușă paternă Și nepot, între mitușă maternă și nepot, ciici unchiul și mătușa ati mai aceeași influență și afecțiune către nepotul lor, ca și tatăl și muma către copiil lor, și de aceea paragraful 5 din titlul nostru din Instituțiunile lui „Justinian qlice că ţin loc de ascendenți. Tot pentru același cuvânt este definsă căsătoria între unchiul mare patern sati matern şi nepâta sa, și între mătușa mare paternă sati maternă și nepotul săii. EI ţin loc de moși. Claudiii însă, ca să pâtă lua în căsiitorie pe “Agripina, fiia fratelui săă, cu care trăia încă de mult ca amant și amantă, propuse în Senat un proiect de senatusconsult, care fu admis, prin care decise că pe viitor unchiul patern va putea lua în căsătorie. pe nepâta sa. Prohibiţiunea subsistă inst între mătușa paternă și nepot, între unchiii matern Şi nepâtă, între mătuşă maternă și nepot. Lucru curios, derogaţiunea la regul$, adică permisiunea a căsătoriei între unchiti patern și nepstă, introdusă de Claudiă, dură şi sul împărații următori, ea subsistă și: în” timpul lui Gaius (Vegi Comentariul I, $ 02), și nu fu desfiinţată de cât sub influenţa religi- "unei creștine de fiii lui Constantin, Constanţiii şi Constant, printr'o constituţiune din anul 342 de la nascerea lui Christos, care formeză în Condica Theodosiani, legea 2, De încestis nuptiis (III, 19). Acestă scandalăsă permisiune fu introdusă după chiar propunerea lui Claudiii, care avu.nerușinarea de a o face în Senat, și slugile lui din „Senat de a o aproba, iar censorul Vitellius, prepus la morala publică, de a o propaga - între senatori. Dar spre marea satisfacțiune a moralei publice, până la Tacit, un singur nerușinat a imitat pe Claudiii. Tacit ne spune că trei femel “i disputa mâna lui Claudiii, fie-care susţinută de către un libert favorit al Impăratului, una era susţi- nută de Narcis, alta de Callist, iar Agripina de Pallas. Ea era natural să reușâsci, căci era deja amanla unchiului săi. Scim, pe de altă parte, abilitatea și desfrenarea aces- tei putane de stirpe înaltă, care, dupi ce a fost amanta și apoi soţia unchiului săi Claudiii, apoi a provocat libidinea şi a fiului săi Neron și Sa prostituit și lui. (Vedi Tacit, Annale XII, 7). Se qice că Vitellius, ca să isbutâscă printre senatori, a invocat și exem-
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plul altor legislaţiuni, între care probabil al legislaţiune! nu mai puţin imorale, mosaice 
(Vegi Tacit, Annale XII, 6). Moralitatea restabilită de citre fiii lui Constantin, fu men-_ 
ținută de toți Impăraţii creștini posteriori, și în cele de pe urmă de Justinian (Veţi 
Instituţiunile lut Justinian, Cartea I, titlul X, $ 3), afară de pedepsa ce pronunţa fiii 
lui Constantin, cari, de frică să nu se urmeze erem: ntele păgâne, pronunțară pedepsa 
de morte pentru unchiul care va lua în căsătorie pe nepâla sa de frate, și inlinse acâstă 
pedepsi şi la unchiul care va lua în căsătorie pe nepâta sa de suroră 1), Acestă prohibi- | 
țiune între unchiul patern sai matern și nepstă, între mătuşă paternă sai maternă 
și nepot, se perpetuă și în legislaţia franceză a Condicei- Napoleon, care insă permise 
asemenea căsătorie cu dispensă - din partea guvernului. Legiuitorul românesc: fu 
destul de inţelept de a nu permite in nici un cas asemenea căsătorii, de a de- 
finde, în principiti, căsătoriile chiar între veri primari, între cari sunt de. drept comun 
libere in dreptul roman şi Condica Napoleon, și de a nu le permite intre veri primari 
de cât în casuri grave cu dispensă din partea guvernului. (Compară în privinţa acesta 
paragrafele 3 şi 4 din titlul nostru din Jastituţiunile lui Justinian, cu articolele 4G2 
și 164 din Condica Napoleon și cu articolele 144 şi 150 din Condica Alexandru loan D. 

latre un văr primar și o vară primară căsătoria este insă permisă, de și nu sunt 
mai depărtaţi de cât la al patrulea grad (Veţi Instituţiunile lui Justinian, Titlul 
nostru, $ 4). 

laterpreții moderni ai formulat întrun mod exact pruhibiţiunea resultând la con- 
nubiii din cognaţiunea în linie colaterală. Ei aă dis: în linie colaterală este prohibițiune 
la căsătorie, când între unul din viitorii soţi Și autorul comun este numai un grad, ori- 
care ar fi numărul gradelor dintre cel-alt viitor soţ și autorul comun. De aceea, căsăto- 
ria este prohibilă intre marele unchiă și strănepâtă, măcar că ei sunt cognați la al pa- 
trulea grad, şi acesta pentru ci între marele unchii Și autorul comun este numai un 
grad, pe când, din contra, căsătoria este permisă intre un văr primar şi o vară primară ; 
căci intre fie-care din ei şi autorul comun sunt duoă grade, adică ma! mult de cât un 
grad, de și ei sunt cognaţi la al patrulea grad ca şi unchiul mare cu nepâta fratelui sati 
a surorel sale, , o 

Cognaţiunea pâte resulta în mod indirect și din adopţiune.. Cea directă când un . 
bărbat adoptă o femee drept fiică, saii când un bărbat adoptă o femee ca nepstă. Ca si 
adopte însă un bărbat o femee de nepstă, trebue ca fiul de sub a lu! putere puternă, fie 
natural, fie adoptiv, să consimţă la adopţiune, pentru ca nepotul adoptat de tatăl săi să 
nu'i devină lut heres suus, fără voia lui. Dar daci nare fii sub a lui putere paternă, 
daci [iul stii este emancipat, saii chiar dacă mare fii de loc, cici a murit, saii dacă n'a 
fiicut încă de loc fii, pote adopta pe cine-va ca nepâti? Da, de și acesta pare cam bi- 
zar ; căci cum pote cine-va să aib= nepâti fără să aibe fii. Aci adoptiunea, care obică- 
nuit imitezi natură, nu este o imitațiune a naturei (Vedi paragrafele 5 și 7 din Institu- 
mile lui Justinian, Titlul 1, De adoptionibus al Cărţei I, precum și legea îi D., 
cod, tit. 1, 77. | a - E 

- Cine-va nu pote lua în căsitorie nici pe fiica, nici pe nepota sa adoptivă, cu un: 
cuvânt pe nici o descendentă adoptivă, in infinitum. Intrarea în familia civilă prin 
adopţiune produce aci o cognaţiune artificială care duri și după disoluțiunea adopțiunei 
prin emancipațiune. In adevăr, nu este decent ca acei intre care se nasc prin adopţiune 

» sentimente de respect și de pietate, să se pătă amoreza şi să transforme apol prin că- 
sătorie aceste sentimente în sentiment de amore conjugală. Tatăl sai moșul are prea 

  

1) S'ar putea crede, citindu-se constituțiunea imptraţilor Dioclețian și Maximilian, care este din 
anul 295, în Condica lu! Justinian, unde ea figurâză sub legea 17 De nuptiis (V. 4), că restabilirea . 
prohibițiunei unchiului patern de a se căsători cu nepâta sa, dateză din acest an, dar se pâte convinge 
ori-cine ușor că acâstă constituțiune este alterată, este corâsă de comisarii lui Justinian. In adever, în 
Coliatio legunu mosaicarum, titlul VI, capitolul 4, $ 5, găsim un fragment în care se vorbesca de 
edictul Imptraţilor în cestiune, și în care se menționăză ca prohibită căsătoria unchiului cu fata surorel 
sale, iar nu și căsătoria unchiului cu fiia fratelui săi,
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multă facilitate din causa influenţei ce exercită asupra fiice! sai nepâiei sale adoptive spre a o putea seduce. Dacă va face-o, să se scie că comite stuprum, că va fi pedepsit după legea Julia de adulteviis, și să nu potă spera că pote regula situaţiunea sa, emancipând pe fiica saii nepâta sedusă şi apoi luând?o de nevastă (Vedi Instituţiunile lui Gaius, Com. 1, $ 59 în fine şi Instituţiunile lui Justinian, Cartea I, Titlul 10, $ 1 iar în fine]. 
Pâte însă cine-va căpăta în mod indirect, prin adopţiune, și o cognali în linie co- laterală, 

: Acesta se intemplă pentru suroră, de exemplu când o persnă care are un fiii le- şitim din căsitorie sub puterea sa paternă adoptă o femee ca fiică. . Pentru mătușa paternă se pâte întâmpla, dacă de exemplu cine-va având un fă din căsătorie legitimă sub puterea sa paternă, şi un nepot născut din fiul stii iar din că- sătorie adoptă o femee drept fiică. Acestă femee va fi surora adoplivii a fiului săi Și miătușă paternă adoptivă, amita a nepotului săi. 
Mătușă însă maternă adoptivă nu se pâte, căci dacă ea este adoptată intră in fa- milia civilă a adoptatorului, care este birbat, prin urmare cu membrii din familia civilă a acestuia devine cognată paternă, iar nu materni, 
Pe surora sa adoptivă, ca și pe mătuşa sa paternă adoptivă, cine-va nu o pote lua de soţie, dar numa! cât dură agnațiunea, care produce prin refracţiune cognaţiunea, iar nu și după disoluţiunea adopţiunei prin emancipaţiune. Causa deosebirei intre cognaţiunea artificială fn linie dreptă şi cognatiunea artificială în linie colaterală este că nu atârnă de frate saii de nepot ca să se disolve agnațiunea, căci nu atârnă de el emancipaţiunea surorei saii mătușei sale paterne adoptive, pe când atârnă de tata sati de moșul adoptiv disolujiunea rudeniei civile, care produce prin refracţiune cognaţiunea în linie drâptă, căci sub a sa putere fiind fiica saă nepota, de la dânsul atârnă de a o emancipa. (Vei Instituţiunile lui Gaius, Com. I, $ Gl în fine şi Instituţiunile lui Justinian, 'Titlul nostru, $ 2, aliniatul 1 în fine). ! De aceea, dacă cine-va are un fiii legitim din căsătorie, însurat, şi: vrea să adopte pe nevasta acestuia, adică pe nurora sa, trebue să începi prin a emancipa pe fiul săii, căci altmintrelea, în urma adopțiunei, fiul săi s'ar gisi frate cu nevasta sa, ceea ce nu se pâte. : - a 
Asemenea dacă cine-va are o fiică legitimă ex justis nuptiis, măritată, și vrea. să adopte pe bârbatul acesteia, adică pe ginerele săi, trebue mai ântciii să emancipe pe fiica sa, căci altmintrelea, în urma adopțiunei, fiia sa sar găsi suroră cu bărbatul ci, Ceea ce nu se pote (Vedi /nstituţiunile lui Justinian, Titlul nostru, $ 2 sus citat, aliniatul 2). 
ŞI, ceea ce este curios, este că, de şi după emancipaţiune se. pâte căsători fratele cu fosta sa suroră adoptivi, nepotul cu fosta sa mătușă paternă adoptivă, totuşi, pe cât ține adopţiunea, nu se pot logodi, ca să nu se pâtă gândi cât sunt în relaţie de rudenie, . la posibilitatea de a se căsători, spre a nu se stabili de acum relațiuni amorâse între ci. Extrema decenţă cere acesta, atât esto de adevărat că in nupliis non licet nisi quoi honestum'est. Paul, în adevăr, în legea 35, Ş 1 D., De verborum obligationibus (XLV, 1) qlice : nCoea ce legile prohib a se face, dacă prohibiţiunea este perpetuă, nu pste in- cipea relativ la acel fapt posibilitate legală de contractare de obligaţiuni; aşa, de exem- plu, cine-va nu pote stipula de la surora sa că "1 va i soţie (adică nu se pote să se lo- godescă cu dânsa prin sponsiune cum se fiicea la început, și chiar mal târdiă, de obiceiu - logodna). Cu tâte că, chiar când prohibițiunea nu este perpetuă, cum se întâmplă cu su- rora adoptivă, tot aşa trebue să decidem, căci chiar pentru moment o asemenea stipu- lațiune este contra bunelor moravuriz. 

* Ce seva întâmpla însă daci voit adopta pe ginerile meii, fără să fi început a eman- cipa prealabil pe fiica mea, sati dacă voi adopta pe nurora mea, fără să fi Început prin a emancipa. pe fiul mei ? S'ar părea la prima vedere ci adopţiunea este nulă, și cii căsătoria rămâne și continui ca valabilă, Cu tte acestea, opiniunea contrarie a pre-
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valat. ' S'a decis că căsătoria este disolută, că ginerile mei; care a consimțit să 7] adopt, 
a repudiat tacit pe nevasta sa, adică pe fiia mea, că nurora mea, care a consimţit s'o. - 
adopt, a repudiat tacit pe bărbatul ei, care este fiul meii. Iacă aci o repudiare tacitii, 
un divort subinţeles. Acâsta resultă în mod positiv dintr'un fragment al jurisconsullu- 
lui Tryphonin, extras din Cartea 9 a Disputaţiunilor sale, pe care ?l-am tradus deja. 

A treia causă de lipsă de connubium este afinitatea, affinitas, cum diceai Do- 
manii, Valliance cum (ic Francezii, cuscrenia, cum gic Românii în limba populară. 

In sensul juridic, în dreptul roman, nu este afinitate de cât între unul din soți: şi 
cognaţii saii rudele celui-alt soț, iar nu și între rudele unul soţ şi între. rudele celui- 
alt soț. ” , 

Așa între tată și nevasta fiului este afinitate, adică între socru şi nuroră, care la 
Romani se numeai soce» și nurus. Intre mama şi bărbatul fiicei este afinitate, adică în- 
ire sâcră şi ginere, care la Romani se numeai socrus și gener. 

Intre fii, născut dintr'o precedentă căsătorie şi nevasta tatălui săii, adică între 
- fă vitrig și muma vitrigă, care la Romani .se numesc privignus (adică prius-gnatus 

saii natus/ şi noverea, este afinitate. Intre fiia născută dintr'o precedentă căsătorie și 
bărbatul mumei sale, adică între fii vitreg şi mumă vitregă, care la Romani se numese 

privigna (prius-gnala saii nata/ și vitricus, este alinitate. Şi așa mai incolo în linie 
directă. Dar nu este afinitate între tatăl bărbatului și muma nevestei, între muma băr- 
batului și tatăl nevestei, de și în limba profană, la Francezi şi la Români, acâstă rela- 
-țiune tot afinitate se numesce, adică alliance la Francezi și cuscrenie la „Români. Ase- 

menea între bărbat și sora nevestei, între nevastă și sora bărbatului este afinitate, dar 
între fratele bărbatului și sora nevestei, saii între sora bărbatului şi fratele nevestei 
nu este, de și în limba profană la Francezi și la Români este, şi la Franceză se numesce 
alliance şi la noi cuscrenie. Asemenea între bărbat și mătușe: paternă saii maternă a 
nevestei, între nevasta și unchiul patern saii matern al nevestei eşte afinitate, dar între 
unchiul bărbatului și mătușa nevestei, între mătușa bărbatului și unchiul nevestei nu 
este, de şi la Români și la Francezi în limba profană există în aceste casuri cuscrenie, 
alianţă. Ba încă după dreptul canonic (adică bisericesc) francez este chiar alianță şi intre ru- 
dele unui soţ și rudele celui-alt soţ. Şi în. dreptul nostru bisericesc (Pidalion) este ase: 
menea cuscrenie între rudele unui sot și rudele celui-alt soţ. Şi înainte de Condica Na- 
polcon in Franţa şi de Condica Alexandru Ioan Î, în România, când căsătoria era o taină, 
adică o uniune religi6să, se ţinea socotelă până la 6re-care punct și de asemenea alianţă 
saii cuscrenie, Dar de când cu Condica Napoleon la Francezi și la: toti populii cari aii 
imitat legislaţia franceză, precum sunt Belgianii și noi Românii, nu mai există alianţă, 
ca și la Romani de cât între soț și rudele celui-alt soț. | i | 

La Romani afinitatea în linie directă era o prohibițiune la căsătorie în infinit. Şi 
prohibițiunea se înţelegea după disoluţiunea căsătoriei existente între soți. Căci, pe cât 
există căsătoria între soţi, dacă socrul nu putea lua . de nevastă pe noră-sa, dacă sâcra 
nu putea lua de bărbat pe ginerile săă, dacă tatăl vitrig nu putea lua în căsătorie pe fiiă 
sa vitrigă, dacă muma vitrigă nu putea lua în căsătorie pe fiul săă vitrig, causa nu era 
afinitatea, ci cu totul alta, adică probhibițiunea poligamiei, pentru că adică la Romani nu 
putea un bărbat să aibe duoă neveste legitime de o-dată, pentru că o femee nu pulea 
să aibe duoi bărbaţi legitimi în același timp. Acâsta o observă fârte bine Gaius în În- 
stituțiunile sale, Com. |, $ 63, și Justinian în Instituţiunile sal», $$ G şi 7 ale titlului 10 
din Cartea I. ou E | 

Intre bărbat și fiica pe care o va avea nevasta sa după ce se va despărţi de el, și se 
va mărita cu alt bărbat, cu care o va concepe, nu este afinitate, căci prin divortul dintre 
soți orl-ce relaţiune s'a desființat dintre dânșii, și, prin urmare, nu păte să se producă 
afinitate din causa unei foste căsătorii. Cu tote acestea, până 'acolo merge decenţa în 
materie de căsătorie, în cât pe rând Iulian şi Ulpian,-a cărora opiniune se urma în prac- 
tică în legislaţiunea clasică romană ($ 9 titlul nostru din Zastituţizună/ declară că trebue 
si ne abţinein de la asemenea nupţii. aa
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„ Tot pentru un asemenea cuvânt de exquisită decenţă, nici tatăl nu pâte lua în 
căsătorie pe sponsa, pe logodnica fiului săi, nic! fiul nu păte lua în căsătorie pe sponsa, 
pe logodnica tatălui săi, de și sponsaliile nu sunt urmate de căsătorie, cari singure pro- 
due afinitatea. Este o cestiune de moralitate și nimic mai mult. Nu trebue ca aceea pe 
care pote s'o am de mumă vitrigă, adicii pentru care se pâte săi am în viitor sentimente 
de amor quasi-filial, să ?mi trâcă numa! prin minte că o pociii lua de nevastă, Şi să fac să 
se strice logodna dintre ea și tatăl moii. Nu trebue asemenea ca aceea pe care se pâte s'o 
am de nuroră, şi pentru care se pote să am în viitor sentimente de amore paternă, simi 
trecă numai prin gând că o pociii lua de nevastă, și să fac să se strice logodna dintre ea 
şi fiul meii /Instituţiunile lui Justinian, același paragrat 9, citat mal sus). 

In linia colaterală nu exista în legislaţiunea clasică, adică cât timp a ţinut reli- 
giunea păgână, nici un obstacol la căsătorie din causa afinităţei. 

Pentru prima dră, din causa influenţei religiunci creştine, s'a introdus prohibițiu- 
nea, dar numai la gradul cel mai apropiat, adică la gradul al duoilea de afinitate, 
adică numai între bărbat şi surora nevestei, și între nevastă și fratele bărbatului, 
de către imptratul Constanţiii printr'o constituțiune a sa din anul 335, care figurăză în 
Condica Theodosiană sub legea 2 Do incestis nuptiis (II, 12), și care sună ast-fel: 
» [isi licitum veteres crediderunt, nuptiis fratris solutis ducere fratris uxovem, li- 
citum etiam post mortem mulieris aut divortium, contrahere cum ejusdem sovore 
conjugium, abstineant hujus modi nuptiis universi, nec xstiment posse legitimos 
liberos ex hoc consortio procreari: nam spurios esse convenit qui nascentur, — De 
și cei vechi credeati licit, după disoluțiunea căsătoriei dintre frate și nevasta sa, de ai 
lua femeea de soţie, și iarăși licit, după mortea: nevestei saii despărţirei 'de dânsa, să 
contracți căsătorie cu surora ei, să se abstie îns pe viitor toți de la asemenea căsă- 
torii, și să nu credă că pot st procreeze copii legitimi dintro asemenea uniune, căci 
spurii (adică născuţi ca ciupercile, oacpăâny) se cuvine să fie cei ce se vor nasce din- 
ir'ensau, | 

Acestă prohibițiune fu reinuoită peste câţi-va ani de împărații Valentinian II, 
Theodosiii | și Arcadiii printr'o constituţiune, prin care Justinian, făcând?o să se insere 
în Condica sa, unde formâză legea 5, De incestis nuptiis (V, 5), a menţinut nulitatea | 
unci asemenea căsătorii, 

Intre fiul unui om dintr”o precedentă căsătorie, și fiica unei femei, iar dintr?o pre- 
cedentă ciisătorie, nu existi afinitate, în sensul juridic; deci se pâte contracta căsătorie. 
Papinian işi dă ostendla să o spue în legea 34, $ 2 D., De ritu nuptiarum, Şi Justinian 
so și repete în paragraful 8 din titlul nostru din Instituţiunile sale. o 

| "Nu numai cognaţiunea resultând din căsătorie legitimă civilă, nu numai cognaţiu- 
nea resultând din căsătorie juris gentium, dar şi cognaţiunea resultând din concubinat, 
dar și cognaţiunea despre mumă, resultând din relaţiune pasageră, dar și chiar cogna- 

„iunea resultând din contuberniii, adică din relaţiunile între un serv și o servă, un serv 
Și o femee liberă sai un om liber și o servă, constitue un obstacol la căsătoria legitimă, 

„0 causă de lipsă de connulium..la juste nuptize. Acâsta resultă din paragraful' 10, ii- 
tlul nostru, din Instituţiunile lui Justinian, precum şi din legea 8 și din legea 14, para- 
graful 2 în Digeste, titlul nostru, De vitu nuptiarum, pe cari le-am tradus deja, și după 
care cine-va nu pste lua nici pe muma sa, nică pe surora sa, nici pe nepâta sa de suroră 
în căsătorie, precum nici pe fiica sa, cu tâte că e înduoială dacă ?i e tată ; căci dacă ma- 
ternitatea este sigură, paternitatea este incertă, bine înţeles în urma manumisiunei, căci 
cât sunt servi nu se pâte contracta căsătoriă între denșii, ba încă, din contră, trebue ca 
prin manumisiune să devinii liberi și cetăţeni „romani, pentru că, chiar dacă n?ar fi cog- 
naţi, să se pâtă uni în căsiitorie legitimă. Da | 

„Și nu numai cognațiunea servilă, dar şi afinitatea servilă este un obstacol la căsă- 
torie, în linie directă, bine înțeles, tot în urma. manumisiunei, cum dice "Paul in legea 
14, $ 3 D., titlul nostru De ritu nuptiarum, în care dice că cine-va nu pote lua în că- 
sătorie pe quasi noverca sa, adică pe femeea cu care a triit tatăl stii în contuberniii 
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după ce ?l-a conceput pe el din contuberniii cu o altă servă, nică pe quasi nurora sa, adică pe femeea cu care a trăit fiul săi în contuberniii, nici pe quasi-s6cra sa, adică pe muma femeel cu care a trăit cine-va în contuberniii. Căci, dice Paul, este mai cuviincios și mai decent a se abstine cine-va de la asemenea căsătorii, | 
Asemenea tot Paul, în legea 14, $ 2 D., cod, tit, gice că cine-va nu pote lua în | căsătorie pe fiica sa naturalii, adică vulgo qusesita, cu tăte că și aci se păte dice că pa- ternitatea e incertă, căci dubii să fie numai de paternitate este destul, căci cum dice 

jurisconsultul în contractarea căsătoriilor bunul simt natural şi pudic jcă mare rol, tre- buesc luate în consideraţiune. Și până acolo ai mers Romanii cu prohibiţiunea. în cât 
împăratul Alexandru, printr?o constituţiune a sa, care formeză legea 4 în Condica lui Justinian, titlul De nuptiis, decide că un fii nu pote lua în căsătorie nici pe concubina tatălui săi, și că de o va face, comite crima numită stuprum pedepsită de legea Julia de adulteriis, căci făcând acesta, el face o faptii imorală și reprobabilă (minus religio- | 
sam et probabilem,, 

Cu un cuvânt, totul este guvernat în materie de căsătorie de regula formulată de jurisconsultul Modestin întrun fragment extras din Cartea unică a Comentariului săi asupra dreptului căsătoriei, și care formăză legea 197 în Pandecte, titlul De regulis juris (L. 17): »Semper în conjunctionibus non solum quid liceat considerandum 
est, sed et quid honestum sit. — In contractarea căsătoriei nu trebue să luăm în con- siderațiune numai ceea ce este licit, dar în același timp și ceea ce este onestu. „- Amarătat că căsătoria contractat între cetățen roman și peregrină, sati vice-versa, 
nu e nulă în mod absolut, ci e nulă numai sub punctul de vedere al dreptului civil, întru atât că nu produce putere paternă, și bărbatul nu se folosesce de tâte privilegiile legei Julia de a julteriss. Dar ea este valabilă după dreptul ginţilor, ea e departe de a. constitui un simplu concubinat, | | | 

Din contră, căsătoria contractată în contra prohibiţiunei din causa cognaţiunei și afinităţei este complect nulă, ea nu constitue nici măcar un concubinat, ci constilue un adevărat încest pedepsibil după dreptul penal roman. Sub punctul de vedere al dreptu- lui privat căsătoria e complectamente nulă, de unde consecinţa că soţii nu pot purta nu- mele de vir și uzzor, care se dă soţilor legitimi. re : 
| O altă consecinţă a nulităței căsătoriei este ci copiil născuţi dintrensa nu numai 

nu sunt legitimi, dar sunt mai pe jos de cât chiar copiii născuţi din concubinat, ci sunt spurii, adică sunt asemănaţi cu copiii pe cari muma îl concepe din relaţiuni pasagere 
cu bărbaţi din cari nu scie cui să atribue paternitatea ; de aceea se și dice că ci sunt 
născuți ex patre incerto, pe când copiii născuţi din concubinat aă un tată cert. 

” Acesta resultă expres din paragraful 64 al Comentariului 1 din Instituţiunile lui Gaius și din paragraful 12 din titlul nostru a Instituţiunilor lui J ustinian, paragrafe că- rora am dat deja traducerea. Ea . ă + Deosebit de acesta, am dis că o asemenda uniune 'constitue un îneest. Acâsta o spune anume jurisconsultul Paul în legea 39, $ 1; titlul nostru în Pandecte, pe care am 
tradus'o: deja, în care dice: Si quis ex his, quas moribus prohibemur uzoves ducere,. duzerit, incestum dicituv» commiltereu. 

„Consecința acestui incest este că soții sunt afectați de 6re-cari pedepse, unele pecuniare, altele corporale. | 
Pedâpsa corporală constă în dreptul clasic, în perderea pentru femee a dulci, care devine caducă, adică atribuită fiscului. In adevăr, incestul este pedepsit ca și adul- teriul, și Paul, în Sentinţele sale, Cartea II, titlul XIX, $ 5, ne spune acâsta: n...Cel ce va luă vre-o cognată, remițendu-se femeci ersrea de drept, va fi- pedepsit cu pedepsa prevădută de legea Julia pentru adulter,..« ȘI tot Paul, în Sentinţele sale, Cartea II, ti- tiul XXVI, $ 14, dice: Femeile convinse de adulter vor perde jumătate din dotele lor și a treia parte din cele-alte bunuri... «, 
Jar Papinian, în legea 6 D., De ritu nupliavum, ne spune că în casul în care că- storia este ilicilă, dota devine caducii. |
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Dota caducă este confiscată de fisc, asemenea și a treia parte din cele-alte bunuri 
ale femeei, | ” 

Pentru bărbat pedepsa este confiscarea a jumătate din bnnurile sale. Acâsta re- 
sultă tot din combinarea paragrafului 5 al titlului XIX din Cartea II a Sentinţelor lui 
Daul, deja citat, cu ceea ce adaugă același Paul în paragraful 14 al titlului XXVI unde 
gice : n...Ped&psa bărbatului constă în perderea a jumătate din bunurile saleu. 

“In timpul Imperiului de jos, pe l&psă este pentru femee perderea dotei, care este 
confiscată. Acâsta resultă dintr'o constituțiune a împăraților Arcadiă şi Ilonoriii, care 
formeză legea G în Condica lut J ustiniari, De incestis et inutilibus nuptiis (V, 5). şi în 
care se dice: Dota, dacă s'a dat vre-una în mod solemn sai s'a promis, conform cu 
dreptul vechiii, intră între bunurile fiscului«, afară de perderea unei treimi din cele-alte 
ale sale bunuri. Pentru biirbat, ped&psa constă, pe lângă perderea a jumătate din bunu- 
rile sale cele-alte, și confiscarea a ceea ce a adus el femeei cu titlu de donațiune ante 
nuplias, care în loc sii i se întârcă lui, este confiscatii. Acâsta resultă dintr?o constilu- 
iune a împăraților Valentinian, Theodosiă şi Arcadii, care formză legea 4 C., De în- 
cestis et inutilibus nuptiis. Aa îi 

In fine, în legislaţiunea novelară a lui Justinian, ped€psa pecuniară a incestului 
este și mal gravă; ea constă în confiscarea tutulor bunurilor soțului culpabil de incest, 
dacă n'are copii legitimi din altă căsătorie; iar dacă are copii legitimi din altă căsătorie, 
ci ies de sub puterea pater; ă a tatălui lor, care a comis incest prin a duoa căsătorie, 
devin sui juris și stipâni pe averea tatălui lor (Vegi Novela 12, cap. 1). , 

- + Pedepsa corporală constă în relegaţiunea într'o insulă pentru femee  (Vedi Paul, 
Sentințe, Cartea II, titlul XIX, $ 5, combinat cu paragratele 414 și 15 ale titlului XXVI). 
lar pentru bărbat, Paul, în sus citatele paragrafe, pare a se contragice, căci când dice că 
pedepsa este relegațiunea, când deportaţiunea într'o insulă, care este o ped&psă mai gravă. 

lacă cum se pot concilia aceste texte. După cum ne spune acelaşi Paul în legca .: 
68 D., De vitu nuptiarum, combinat cu ceea ce ne spune Papinian în legea 5, $1 D., 
De condiclione sine causa (XII, 7], incestul e de duoă feluri, ori de drept al ginţi- 
lor, care este mai grav și 'care este imputabil acelor cari contractă căsătoria cu o per- 
sâni cognată sati adfină în linie directă, ori civil care este mai uşor şi care este impu- 
tabil acelora cari contractă 'căsătoriă cu o pers6nă cognată în linia colaterală, la gradul 
probibit, şi de la Constant și Constanţiti încolo şi acelora cari. contractă căsătoria cu o 
pers6nă afină în linie colaterală dintre cele prohibite. Şi de aceea, în textul lui Paul, 
comisarii lui Justinian ai fâcut să se insere vorbele vel adfinem quam împeditur, 
cari de sigur nu existaii în textul original al lui Paul. Incestul de drept civil nu este 
imputabil nică o-dată femeei, care este scusabilă că nu cunâsce subtilitățile dreptului 
civil. Incestul de drept al ginţilor este; din contră, imputabil şi femeilor, căci cade sub 
bunul simţ, și există de aceca mai la tâte națiunile. Incestul de drept al ginţilor este 
pedepsibil mal grav de cât cel civil. Dar el este pedepsibil in același mod, fie că este co- 
mis pe faţă, [ie că este comis pe sub ascuns. Pe când incestul de drept civil este pe- 
depsit mal grav când este comis pe sub ascuns de cât când este comis pe față. Căci cel 
ce'l comite pe față păte să fie considerat că de aceea nu s'a ferit, pentru că nici că credea 
că comite incest, contractând asemenea uniune, care la mulți populi este și permisă. 
Pe când dacă "l-a comis pe sub ascuns, este că scia că comite crimă, altminterea nu se 
ferea, și de aceea pedâpsa atunci este mal gravă, - 

Acum că cunâscem aceste distincţiuni, credem că putem explica - diversitatea de * 
decisiune a lui Paul în deosebitele paragrafe din Sentinţele sale, şi că Paul aplica: băr- 
batului ped&psa deportaţiunei când comitea incestul juris gentum, iar pedâpsa rele- 
gațiunei când comitea incestul juris civilis. , i 

” Acâstă stare de lucruri a durat și în Imperiul de jos până la Novela XII, prin 
care în capitolul Î s'a decis că ped&psa incestului va fi exilul, și dacă delinquentul este 
militar și degradaţia militară (cinguli privatio], iar dacă delinquentul este o persână ci- 
vilă, pe lângă exil, el mai era pedepsit Şi cu bătaia (verberatio/,
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* Femeea care în cunoscinţa legei va fi comis incest, va fi supusă la aceeași pedepsă. 
Bărbatul va fi tot-d'a-una presupus că cunâsce legea. 

lar prin Novela 154 Justinian merge și mai departe, căci pronunță ped&psa de 
morte în contra culpabililor de incest, din 6re-cari provincii depărtate, și anume Meso- 
potamia, și Osdroena, unde incestele se inmulţiseră. In privința acestui din urmă punct, 
Accarias este exact, iar Demangeat de ducă ori în 'erdre : mai ântâiti căci citezi Novela 
134, care în capitolul 10 vorbesce de adulter și nu aplică ped&psn de mârte, în loc 
să citeze Novela 154, și al duoilea căci crede că Justinian a infles în mod general prin 
ultima Novelă pedepsa de mrte tutulor locuitorilor din Imperii. In cât regula generalii 
rămâne şi în urma Novelei 154, tot pedepcele prevădute de Novela 12, capitolul 1. 

În Pandecte găsim un text curios al jurisconsultului Marcian; el formâză legea 57, 
$ 1, De ritu nuptiarum, pe care am tradusto dej și care sună ast-fel: „In cartea a 
duoa a Comentariului lui Papinian despre adulter, Marcian face observaţiunea următâre : 
Imperaţii Marcu Aureliti și Lucius Verus aă adresat Flaviei Tertula, prin intermediul li- 
bertinului Mensor, rescriptul următor: Suntem mişcaţi şi de hungimea timpului de 
când eşti căsătorită cu unchiul tăi matern, şi de împregiurarea că mâşa ta te-a dat 
după dânsul în căsătorie, şi că ai făcut cu dânsul mulţi copii ; şi, de aceea, ținend 

- socotelă de concursul tutulor acestor împregiurări, întărim starea copiilor voştri 
obţinuţi din acea căsătorie contractată de voi de acum patru-deci de ani, şi îi de- 
clarăm ca cum ar fi concepuţi din juste nupliia, 

In condica lui Justinian găsim iarăși o constituţiune curissă a împăraţilor Valen- 
tinian, Theodosiii și Arcadiii, de care am vorbit deja, și care formăză legea 4 »De în- 
cestis et înutilibus nuptiis (V, B)u. Aceia cari vor fi contractat căsătorii în contra 
preceptelor legilor sa în contra mandatelor și constituțiunilor imperiale să nu câștige 
nimic din acea căsătorie, nici cu titlu de donațiune unte nuptias, nici cu nici un ull 
titlu, și ori-ce liberalitate va proveni de la unul din soți în favârea celui-alt să i se ri- dice ca de la un nedemn sati ca de la o nedemnă şi să se atribue fiscului, afară numai 
de acele femei sai bărbaţi cari stati înşelat saii dinti'o erdre grozavă, neprefăculă, 
nici provenită, dinti'o vilă causă, sai aii'cădut în păcat din causa pasiunilor tine- 
roţei, care însă numai atunci vrem să scape din laţurile legei nostre, dacă îndală 
co ati descoperit erdrea,.saii îndată ce vor fi ajuns la etatea legiuită (adică la 25 
de ani), vor fi disolvat uniunea fără cea mai mică întânliereu, n 

Prin cel d'ântâiă fragment se validăză o căsiitorie nulă în cas de bună credinţii a 
soților, uniti cu tote cele-alte circumstanţe grave de cari „pomenesce rescriptul împă- 
raților Marcu Aureliii și Lucius Verus. Ceea ce dovedesce că, împărații, în casuri grave, 
declaraii uniunea incestudsă valabilă când milita pe lingă buna credinţă a soţilor și alte 
circumstanțe grave. Dar nu se dovedesce prin acâsta că acestă validare s'a ridicat la 
înălţimea de teorie juridică generală, aplicabilă de drept în asemenea circumstanţe. 

Suntem departe de căsătoria putativă, de care trateză articolele 201 și 202 
din codul civil, în care se erigâză ca doctrină că, în cas de bună credinţă a unuia 
din soţi. căsătoria produce efecte ca când ar fi în condiţiile legei faţă cu el Și cu co- 
piii născuți din acea căsătorie, iar în cas de bună credinţă a ambilor soți, ea produce efecte faţă cu amenduoi soţii şi copiil născuți din acea căsătorie, căsătorie putativă, care a trecut și în condica Alexandru loan |, în articolele 183 şi 184, și care s&mănă mai mult cu erroris cause probatio de cât cu ceea ce găsim în constituțiunea împăra- 
tilor Marcu Aureliii și Lucius Verus. In cât analogia găsită de Demangeat între acestă constituţiune și articolele 201 și 202 nu mi se pare să existe nici în cea mai mică pro- - porțiune. Dacă vrea analogia, mai ușor o putea” găsi Demangeat între evroris cause 
probatio (despre care am tratat în volumul [al fragmentelor mele juridice, la care 
trămit pe cititori) și căsătoria putativă din Condica Napoleon. Vedi Demangeat, Couss 
€lementaire de droit romain, întâia ediţiune, tomul Î, pagina 267. 

Prin constituţiunea lor împărații Valentinian, Theodosiiă și Arcadiii nu legitimeză, 
din causă de erâre, căsătoria nulă (ceea ce dovedesce că nici o-dată la Romani nu s'a
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erigiat în teorie căsătoria putalivă din causă de erdre asupra nulităței din causa cogna- 
țiunci Sati afinitălei), ci exempteză numai de pedepsa confiscaţiunei pe soţii de bună 
credință, cu condiţiunea expresă și imperios cerută, ca din contră, de îndată ce vor fi 
descoperit erârea, să se despartă, să înceteze de a mai trăi împreună, să facă să înce- 
teze scandalul, 

Afară de peregrinitate, cognaţiune şiafinilate, Romanii mat cunosceată și alte cause 
prohibitive de căsătorie: 

„1. Prima şi cea mai veche este probibițiunea de căsătorie între. palrici și plebef. 
Cicerone, în tractatul s&i De republica, Il, 37, atribue acestă probibiţiune legei celor 
XII 'Tabule, şi spune anume că acâstă prohibiţiune aparţine celei de a duoa serie de de- 
cemviri, cari aii decis (sanzerunt, ut ne plebeis cum patribus connubia essent] să nu 
fie connubiii între plebei şi patrici. Titu Livii (IV, 4, 5 şi 6), constată că probibiţiunea 
e consacrată de legea celor XII 'Tabule, firă să afirme ca Ciceronecă ca emană din pro- 
pria găsire cu cale a ultimilor decemviri.: Şi e mai probabil că o asemenea prohibițiune 
ma putut să fie creată pentru prima dră de decemviri, că aii găsit?o în us şi ai consa- 
crat'o. Primii decemviri văend influența crescândă a plebeilor ai: suprimat probibiţi- 
unea; iar secunfii decemviri aii revenit la vechile tradiţiuni. Ceea ce este însă constant, 
este că acâsta a exasperat mult pe plebei, cari s'aii opintit din răsputeri şi ai făcut să 
se voteze în anul 310 plebiscitul Canuleiii, care avea putere obligatorie pentru ambele 
ordini prin cari se suprimă prohibiţiunea. ae 

O altă prohibiţiune exista probabil chiar din cele Vântiă timpuri ale Rome! între 
ingenui şi libertini. Şi în cele d'ântâiii timpuri ale Republicei a trebuit să intervină 
un senatusconsult care să permită libertinel Ilispala Fecenia,” care descoperi Sena- 
tului misterele Bachanalelor, în schimbul serviciului ce ea aduse Republicei prin 
acestă descoperire, să se căsătorâscă cu un ingenuii, dupe cum ne spune Tilu-Liviii 
(XXX, 19). | 

Acestă prohibiţiune fu ridicată de legile caducare, și restrinsă la senatori, la 
copiii lor de gradul ântâiii și la cei-alţi descendenţi prin masculi. Iacă ce ne dice în pri- 
vința acâsta legea 44 principiu, D. De ritu nuptiarum (AXUL, 2), care este extrasă 
din Cartea I a Comentariului jurisconsultului Paul, tocmai asupra legilor caducare Julia 
şi Papia Poppaea : „Legea Julia prevede disposiţiunea următăre : Nici un senator, fii 
de senator, nepot de senator, născut din fii, strănepot de senator, născut din nepot, 
născut din fii, să nu ia, sciind, cu dol, în căsătorie vre-o libertină, saii vre-o fe- 
mec, care, sati ca, sati tatăl ci, sati muma ei, să exercile sai să fi exercitat vre-o 
artă scenică (de joc). Nici să se logodescă cu dânsa. Asemenea nici o fată de senator, 
sati nepătă de senator, născută din fiti, sati strănepotă de senator, născută din ne- 
pot, nuscută din fiti, să nu se căsălorescă nici să se logodăscă, sciind, cu dol, cu 
vre-un libortin, sati cu vre-un bărbat, care, saii cl sati tatăl lui, sati muma luă, să 
exercite, sati să fi exercitat vre-o artă scenică (de joc). Nici vre-unul din aceştia să 
se căsătorâscă saii să se logodescă, sciind, cu dol, cu o femeiă din cele mai sus 
menţionateu, ” 

Ingenuii rămaseră în imposibilitate de a se căsători cu femeile culpabile de Ienoci- 
mium, cari se numesc lenze, chiar dacă: ar fi ingenue, și vice-versa ingenuele cu băr- 
baţii culpabili de lenocinium, adică lenones, chiar dacă ar fi ingenui. Prohihiţiunea 
există între ingenul și ingenue, și cu libertele sati liberţii lenonilo» sai lenelor. Este 
culpabil de lenociniun: şi se numesce leno, în virtutea legei Julia de adulteriis, băr- 
batul care se folosesce bănesce din adulteriul femeel sale, saii care prindând'o în adul- 
ter, continuă de a trăi în căsătorie cu dânsa (Ulpian, legea 2, $2 D., Ad legem Ju- 
Liam de adulteriis coercendis, XLVIII, 5). Prin urmare, vice-versa este lena, femeca 
care se folosesce bănesce de adulteriul bărbatului ei (bună-6ră, care trăesce din para- 
lele ce ?i dă o muere bătrână care "1 întreţine) saă care prindendu!'l în adulteriii, con- 
tinuă de a trăi cu dânsul în căsătorie. Aceste prohibiţiuni sunt edictate tst de legile ca- 
ducare. Aceste legi mai prohibă căsătoriile între ingenul în genere şi femeile prinse în .
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adulteriii, precum şi cu femeile condamnate în urma unei acusaţiuni publice, saii notate de infamie (Ulpian, Regule, titlul XIII, $ 2 Și titlul XVI, $ 2)... 
Care este sancţiunea acestor prohibiţiunt a legilor Julia și Papia Poppaa? De la un senatusconsult, intervenit după proposiţiunea lui Marcu Aureliii încolo, este constant că sancţiunea este nulitatea căsătoriei, după cum ne spune Paul în le- pea 16 D., De ritu nuptiarum, pe care am tradus'o deja. Cestiunea este însă de a se sci dacă senatus-consultul a innovat în acâstă privinţă sait n'a făcut de cât să menţie o prohibiţiune existentă deja după legile caducare ? RE „Acestă cestiune este grav controversată. Demangeat susţine că nulitaiea căsăto- riel este pentru prima ră pronunţată de senatusconsultul din timpul lut Marcu Au- | relii, şi că sub legile caducare sancţiunea era mult mai restrinsă, că ea se reducea la „ incapacitatea soţilor, carl Sati căsătorit în contravenţiune cu legile caducare, de a pu- - tea primi liberalităţi unul de la altul, chiar în casul în care ei pot primi liberalităţi, de exemplu, mortis causa, exilii causa, divortii causa; căci scim că, în principi, donaţiu- nile erai probhibite între soți. căsătoriți chiar în conformitate cu prescripţiunile tutulor legilor. Demangeat argumentăză în favârea opiniunei ce susţine (Verdi Cours 6l&men- taire de droit romain, a treia edițiune, tomul I, pagina 269) din paragraful 2 al titlului XVI din Regulele lui Ulpian, pe care ?l-am tradus deja în volumul | al Fragmentelor. mele juridice, în care Ulpian dice că, câte o-dată bărbatul și femeia nu pot primi unul de la altul, ceea ce se întâmplă când aii contractat căsătoria în contra legilor Julia și - Papia Poppzea, de exemplu dacă cine-va a luat de nevastă o femee notată de infamie, saii dacă un senator s'a căsătorit cuo libertină. Vedi, dice Demangeat, jurisconsultul întrebuin- t6ză expresiunile de vir et uzor, carese aplică la soții valabil căsătoriţi, și nu vorbesce de altă pedâpsă de cât de incapacitatea dea primi unul de la altul. Apoi ce trebuinţă era dea se reînuoi prohibițiunea de Marcu Aureliii, dacă ea exista deja în virtutea legilor Julia și Papia ? _ . Aceste obiecţiuni mi se par neserisse, Cât pentru expresiunile de vi» et uzor, ele nu Însemnăză nimic, ântâiii pentru că nu sunt pronunţate expres în paragraful 2, ci nu- mai se pot considera ca subinţelese, căci sunt întrebuințate în paragraful 1. Apol aceste expresiun! aii putut forte bine fi întrebuințate şi la o căsătorie nulă, căci Romanii mai expresiunt technice pentru casul în care bărbatul și femeea nu vor să contracte concubinat, ci căsătorie, dar căsătoria e nulă căci este prohibită. Apoi, în paragraful 2, Ulpian nici nu putea să vorbescă de alt-ceva de cât de incapacitatea de a primi liberalităţi cel ce ati contractat o asemenea căsătorie, căci acesta era materia de care trata Ulpian în Titlul XVI, iar nu şi de nulitatea căsătoriei, căci acest titlu nu se ocupă În mod general de căsătorie. In fine, a putut forte bine Marcu Aureliă să repele o prohibiţiune deja veche, fără să i se impute că face ceva inutil. Câte disposiţiuni se con- sacră din noi în mod expres chiar la Romani, fără să fie necesitate de a fi reinuoite. Adăugaţi că acesta se explică ma! lesne la. Romani, unde există posibilitatea desființărei legilor prin desuetudine. In specie, s'a putut crede că o prohibiţiune întemeiată pe idei - de diferință de condițiuni sociale s'a putut toci, şi că a cădut în desuctudine prin con- suetudini noul mai liberale, Dar atunci, obiectă partisanii opiniunei luk Demangeat, ce trebuință avea Ulpian să ne spună că cei uniți în contra legilor caducare, dacă sunt ne- căsătoriți, nu pot primi unul de Ja altul liberalităţile ce cei căsătoriţi valabil pot primi unul de la altul ? Dacă nu sunt de loc căsătoriţi, dacă căsătoria lor e nulă, atunci nu sunt soți, și atunci nu pot primi ca soţi unul de la altul, ci ca străini. Era inutil deci a mai spune că nu pot primi unul de la altul ca soţi /nihil înter se capiunt..., dice în adevăr textul). Aa 

, Trebue să mărturisesc că acâstă din urmă obiecţiune e gravă. Cu tste acestea, ei ader la opiniunea a duca, profesată între alţii de D. Accarias - (Precis de droit romain, III-a edițiune, Tomul, pagina 199, nota 3), conform căreca că- sătoria contractată în contra probibiţiunilor legilor caducare e nulă, ca Și în virtutea se- natusconsultului'lui Marcu Aurelit, -
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Jacă cum explic paragraful 2 din Titlul XVI a Regulilor lui Ulpian: 
După legile caducare, în principiti, celibatarul nu pâte primi de la străin prin li- 

beralități mortis causa nimic; prin liberalităţt între vit pote primi tot ce i se dă. 
Iar orbus, adică însuratul fără copii, pâte asemenea de la străini primi tot ce i se 

dă prin liberalităţi între vii, iar prin liberalităţi mortis causa de la străin nu pote 
beneficia de cât de jumătate din ceea cei se dă. „5 

Prin excepțiune, dacă liberalitatea mortis causa este făcută soţului chiar ncinsurat, 
a fortiori celui însurat care are copii, de către un ascendent sait un descendent până la 
al treilea grad beneficiarul pote profita de întrega liberalitate. Asemenea dacă benefi- 
ciarul mortis causa are, dacii e bărbat, mal puțin de duoă-deci și cinci de ani sai mai 
mult de șâse-deci anl, iar dacă e femeee, dacă are mai puţin de duoă-deci de ani 
saii nai mult de cinci-ieci, atunci chiar de ar fi celibatar, paste profita de tâtă liberali- 
tatea mortis causa emanată de la un străin. Intre dânșii insă soţii, chiar dacă nai 
copii, pot primi mortis causa liberalităţi unul de la altul, dacă sunt cognaţi până la al 
șeselea grad, în. gradul însă, bine înțeles, în care se pot căsători, dacii are bărbatul 
mai puțin de duoă-decă şi cinci ati mai mult de șese-deci de ani, femeea mai puţin de 
duot-geci saii mai mult de cinci-geci de an, dacă ati obținut de la împărat jus libe- 
rarom. ' 

Si ne inchipuim acum asemenea persâne cari auă și faţă cu străinii şi între den- 
sele, căsătorindu-se, plenitudinea lui jus capiendi din liberalităţi mortis causa, dacă 
căsătoria ar fi valabilă, căci pedepsa orbităței nu "1 atinge, precum și dacă ar fi nulă, 
căci atunci nar fi soți, și pedpsa celibatului neatingându'! nu star aplica cele- 
alte disposiţiuni ale legilor Julia și Papia Poppea, cari. nu vor ca senatorul care 
ia o libertină, ca ingenuul care ia o femee notată de infamie, să pâtă primi unul de la 
altul liberalităţi mortis causa, ei ca necăsătoriți nu ar cădea nici sub acesta a duoa 
disposiţiune a legilor Julia şi Papia. EI bine, acesta nu a voit legile Julia și Papia! 
Nu aii voit ca cel ce aii păcătuit, ca îi qui deliquerunt, să profite din delictul lor, de şi 
necăsătoriți, de și căsătoria lor este nulă, totuși nu pot primi unul de la altul; dacă nu 
se căsătorea de loc, dacă nu 'ȘI băteaii joc de legi, ei puteai primi unul de la altul ; 
aii contravenit legilor, nici nu sunt căsătoriţi, nici nu pot beneficia unui din liberalităţile 
mortis causa ale celui-alt. Ceea ce mă face să adopt acâstă opiniune este considera- 
țiunea următâre, care a scăpat D-lui Accarias, adică că ar fi curios, ca în timpul legilor 
Julia şi Papia, într'o epocă în care tot mai putuse să rămână din prejudetele de deose- 
bire de clase sociale, căci era la începutul stabilirel monarchiei, Ja o epocă în care cali- 
tatea de senator putea să aibă o mai mare valsre, căsătoria să fie valabilă, adică 'sanc- 
tiunea prohibiţiunei să fie mai slabă, și peste ducă secole, sub Marcu Aureliă, când ti- 
rania împăraților se întărise şi nivelase tote clasele sub despotismul lor, când filosofia 
stoică se răspândise în mod extraordinar, tocmal sub Marcu Aureliti; împ&rat filosof, să 
se stabilescă o sancţiune mal severă, nulitatea căsătoriei. Şi iarăși mi S'ar părea curios 
(acest argument îl împrumut de la Accarias) ca jurisconsulitul Uipian să descrie în 
Fragmentele sale o teorie mult anteri6ră senatusconsultului lui Marcu Aureliii, adică a 
timpului în care trăia, să descrie teoria legilor Julia și Papia, teorie de duoă secole și 
jumătate, abolită în timpul stă de o jumătate de secol, fără să ne spună că face istorie, 
iar nu expunere de legislaţiune practică; iar Modestin, în legea 42, $1,D., De ritu 
nupliavum, să ne spună categoric că între asemenea persâne căsătoria este nulă, în 
mod general, fâră să menţioneze că' acâsta ar deriva de la Marcu Aureliă, ci în mod 
general ca cum n'ar [i fost nici o-dată altmintrelea. 

Acestă opiniune se mai întăresce și prin considerațiunea că prohibiţiunea de căsă- 
torie între ingenui și libertini atrage nulitatea căsătoriei Şi disposiţia legel Julia, care nu 
este de cât o rămășiță din acestă prohibiţiune, până la proba evidentisimă contrarie, 
trebue să fie sancţionată .prin aceeaşi sancțiune ; altmintrelea, prea ar fi transiţiunea 
bruscă. Mat este de observat că termenii legei Julia, cari prescrii prohibiţiunea, sunt ' 
imperativi : Qui senator est... ne... sponsam uzorem... habeto libertinam... neve se-
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natoris filia... libertino... sponsa nuptave esto... expresiuni observate de Savigny şi 
cari, după cum mărturisesce, îl încurcă în opiniunea ce susţine. In finc, adăugăm (de și 
nu se pâte pune temeiii sigur pe afirmaţiunile istorice ale lui J ustinian) că Justinian, în 
legea 28, C., De nuptiis, V,:4, dice că Ulpian se întrâbă dacă căsătoria contractată între o libertină şi un ingenuii, care în urma căsătoriei era înălțat la dignitatea de se- nator, era disolvată, din causă că legea Papia nu suferea să existe căsătorii între sena- tori şi libertine. Cu alte cuvinte, Justinian afirmă în mod positiv că, după legea Papia, căsătoria între un senator și o libertină era nulă, 
„*. Qpiniunea contrarie este susținută și de Machelard, Teztes sur les donations 
entre âpouz, $ 1, şi de marele Savigny, Traite de droit romain, traducțiunea lui Ch. Guenous, 'Tomul II, apendicele VII, No. 3, a cărui argumentaţiune, forte ingeni6să, mi se pare însă trasă de păr. | - 

Prohibiţiunea de căsătorie între senator și libertină putea să fie ridicată prin res- 
cript imperial, după cum ne spune Ulpian în legea 31, D., Deritu nuptiarum, deja tradusă. Și tot Ulpian ne spune în legea 29 a aceluiași titlu că dacă un senator se va căsători cu o libertină, de și de o cam dată căsătoria este nulă, însă dacă în urmă băr- batul perde dignitatea de senator, din momentul acela căsătoria începe a exista. Şi, ce e curios, Ulpian decide acâsta, comentând legile Julia şi Papia Poppza. In adevtr, legea 27 e extrasă din Cartea VII a Comentariului să asupra acestor legi. Incă un argument că legea Julia și Papia Poppea pronunţaii nulitatea căsătoriei, şi că, în acest sens, prin urmare, trebue să interpretăm tote textele ale lui Ulpian, și prin urmare și textele din Regulele sale, cari a. încurcat, ameţit şi amăgit pe partisanii opiniunei contrarii. . Imp&raţii bizantini merseră'și mai departe. Ei prohibiră căsătoria senatorilor și. 
persânelor înalte cu servitârele, fiicele de servitori saii servitâre, cu cârciumăresele . Saii fiicele de cârciumari sati cârciumărese Şi, în genere, cu ori-ce femee umilă sati ab- 
jectă, adică de conâițiune de jos de tot. Ac&sta resultă dintro constituţiune a lui Constan- tin din anul 336, care formeză legea 1 în condica lui Justinian titlul De naturalibus liberis, 
Cartea V, 27, şi dintr'o constituţiune a împăraţilor Valentinian și Martian din anul 454, care formeză legea 7 în condica lui Justinian, titlul : De încestis et inutilibus naup- fiis, V, 5. " 

Insă împăratul Justinian, voind a se căsători cu actrița Teodora, suprimă proibi- 
țiunea între ingenui de ori-ce treptă cât de înaltă și femeile cari exercitaseră o arlă 
scenică, dar cari incetaseră de a o mai exercita, cu condiţiune însă de a redacta o fie de zestre. Iacă ce dice în adevăr el în constituţiunea sa, care formeză legea 93 din Con- dică, titlul de Nuptiis, V, 4. In paragraful 1 el se exprimă ast-fel: »Itaque cum în- justum sit.... mulieres.... quz scenicis ludis sese immiscuerunt, postea vero spreta mala conditione ad meliorem migravere sententiam et inhonestam professionem effugerunt, nullam spem principalis habere beneficii, prasenti sanctione clementissima principale beneficium sub ea lege condonamus, ut, derelicta mala et inhonesta conversatione com- modiorem vitam amplexce fuerint, honestatique sese dederint, liceat eis nostro suppli- care numini, ad matrimonium eas venire permittentes legitimum....: his qui eis conju- gendi sunt nullo timore tenendis; sed ita validum permanere matrimonium confidentibus quasi nulla precedente inhonesta vita uxores eas duxerint, sive dignitate praediti sint, sive alio modo scenicas in matrimoninm ducere prohibeantur : dum tamen dotalibus om- nimodo instrumentis non sine scriptis tale probetur conjugium. — De aceea, de dre-ce: era nedrept ca femeile cari se amestecaseră în jocurile de scenă, iar după aceea despre- tuind acestă condiţiune rea, "ŞI-aii schimbat părerea'şi ati fugit de profesiunea neonestă, să nu aibă nici o speranță de a căpăta beneficiul imperial... prin acestă constituțiune clementisimă le acordăm beneficiul imperial, ca, dacă vor părăsi r&ua şi neonesta pro- fesiune, vor îmbrăţişa un traiti mai comod şi se vor.da spre onestitate, să le fie permis să invoce divina nâstră providență „Și să contracte căsătoriă legitimă, iar bărbaţii cari se unesc cu ele să nu aibe nici o tâmă, ci să se îner&dă că căsătoria lor rămâne așa de va- labilă ca cum le-ar fi Lăat în.căsătorie fără să fi avut în trecut o vi6ţă neonestă, fie că
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ci sunt ornali cu o dignitate re-care, fie că în ori-ce alt mod sunt prohibiți de a se cii- sători cu o femee de scenă : cu condiţiune însă ca în ori-ce cas să probeze căsătoria lor prin acte dotale scrisea. a Iar prin Novela 117 Justinian merse şi mai departe, şi permise ca ori-ce femei, chiar din cele menţionate de împtraţii anteriori ca abjecte, să pâtă lua ori-ce bărbaţi în căsătorie, fării nici o condiţiune dacă nu sunt dignitari înalţă; iar dacă sunt dignilari 
numai sub condiţiunea de a redacta fâia de zestre, prin care să probeze căsătoria, fie de zestre care se cere ad solemnitatem, iar nu numai ad probationem. Iacă, în adevăr, ce dice Justinian în Noela 117, Cap. 6: n....sed licentiam volentibus przebemus, et si quibuslibet magnis dignitatibus decorentur, hujusmodi (quas Constantini lex abjeclas vocavit) mulieres cum dotalibus instrumentis sibimet copulare. Reliqui vero citra eos qui majoribus dignitatibus decorati sunt, licentiam habeant hujusmodi mulieres acci- pere, sive scripto voluerint, sive solo affectu nuptiali : si tamen liber:e sint, et cum quibus liceat nuptias celebrare... —ci celor ce vor le acordăm facultatea de a se căsă- lori, redactând instrumente dotale cu femei de categoria acelora (pe care constituțiunea lui Constantin le numea abjecte). Jar cei-alți, afară de cet decoraţi cu dignități mari, să polă să se îns6re cu asemenea femei, fie redactând foi de zestre, fe exprimându-și voinţa de a se căsători cu ele în ori-ce alt mod: numai să fie libere” și să fie permis a le lua în căsătorie (adică să nu fie alte cause legale de prohibiţiune)e. 

Asemenea este prohibiţiune Ia căsătoria între femeia adulteră și complicele. sită Acâsta resultă din legea 70, Principium D., Ad. legen Juliam de adulteriis, XLVIII, 5, în care jurisconsultul Paul ne spune că nu e prohibiliune, daci bărbatul sat un străin a amenințat numai pe complicele suspect de acusaţiune, firă să fi intentat în contra lui judicium publicum. Deci, a contrario, dacă cl a fost deja acusat, a fortiori con= damnat, nu pote lua de nevastă pe femeca cu care a comis adulterul. ! . Mai este proibițiunea de căcătorie Și între cel ce exercită o funcţiuue publică, un. oficiu civil sai militar întro provincie (afară dacă nu e chiar el original din provincie) cu o femee originară din acea provincie, sai domiciliată într'ânsa. 
Ac&stă proibiţiune există de la inceputul Imperiului, după D. Accarias din secolul al Il-lca de la Christos. Ea era necunoscutii în timpul Republicei. Ea resultă din con- stituțiuni imperiale, Acest fel de constituţiuni imperiale purta numele special de man- «data, din causa formei lor, căci conţinea instrucţiuni anume date funcţionarilor. Causa prohibiţiunei este înduoită : 4) ca nu cum-va funcţionarul să abuseze de puterea și în- uenţa sa spre a decide pe fată sati pe părinții fetei să consimtă la o asemenea căsăto- rie ; 2) și mat cu s6mă, ca funcţionarul, mal cu sâmă dacă era president de provincie, să nu caute să se alieze cu o femee din familia veche domnitâre în provincie, și sai să negligeze interesele Statului roman în favârea inteveselor locale, sai chiar să caute să scuture jugul roman și să redea provinciei independenţa în favârea fostei familii domni- târe, Nu numai funcţionarul, dar nică fiul funcţionarului nu avea connubium cu o fe- mee originară din provincie sai domiciliată acolo. Căsătoria însă este permisă dacă funcţionarul sai fiul funcţionarului sa logodit înainte de a intra în funcţiune, Aseme- nea, după incetarea funcţiunei, căsătoria este posibilă, și dacă ea a fost contractată în timpul funcţiunei, ea e considerată în tot timpul funcţiunei ca concubinat, iar dacii soții perseveră în voința de a trăi impreună și ca soți, de la incetarea funcţiunei concubinatul se transformă în : căsătorie legitimă. Copiii născuţi. și concepuţi în - tim- pul funcţiunei sunt spurii, iar cel concepuţi și născuţi în urmă sunt legitimi. Sanc- țiunea este nulitatea căsătoriei (Vegi legile 38 principium și $ 1, 57 principium, 63, 65 principiu și $1 D. De vitu nuptiavum, XXIII, 2). Copiii născuţi sunt spurii. Donaţiunea făcută este nulă în legislaţia clasică, revocabile pe cale de acțiune uiilii in fav6rea donatorului, iar nu caducă și confiscată de fisc, după cum s'ar crede din câte-va texte interpolate de comisari lui Justinian, în a căruia legislaţiune, în ade- văr, donaţiunea făcută e nulă ipso jure şi caducă, adică revendicată de fisc. Acâsta este părerea nostră contra lui Savigny, Machelard, Accarias, după cum am demonstrat
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în Comentariul'nostru asupra titlului din Pandecte. De donationibus inter virum ci 
„ uzovem, In acest sens explic eii legile 3 $ 1, 32, $ 28 D., De donationibus inter virum 

et uxorem (XXIV, 1), legea 7 G., același titlu (V, 16), legea 4 C., De incestis nuptiis 
(V, 15), şi legea 38 $1 D. De ritu nuptiavum (XXIII, 9), în care vorbele non: fit ca- 
duca sunt interpolate : sai că lipsea proposiţia întregă dos data non fit caduca, saă 
dacă existati vorbele et dos, atunci trebuia să fie urmate de expresiuni în car! să se 
dică că dota a fost valabil dată, sati 'că aparine bărbatului (dos vecta data est, dos 

- data mariti fil, ete.]. 
Asemenea un fost tutore nu pâte lua în căsătorie pe fosta sa pupilă, afară numai 

dacă ea “1-a fost destinată de țatăl ci prin testament, sai dacă a fost logodit cu ca în 
vi6ţa tatălul ei. Asemenea un curatore nu pâte lua in căsătorie pe adulta de sub cu- 
ratela sa, de cât dacă ?i-a fost destinată de iatăl et prin testamentul săi, saă logodit 
cu dânsa în viţa tatălui săă. (Paul, legea 36 D. De ritu nuptiarum/. Asemenea nici 
fiul tutorului nici fiul curatorului, nu pâte lua în căsătorie pe fosta pupilă a tatălui săi, 
pe adulta de sub curatela tatălui săă. Şi acestă prohibițiune se întinde până la nepot 
(Paul, legea 57 D. eod. tit.). Ba încă nici eredele extraneii al tutorului nu pote lua în 
căsătorie pe fosta sa pupilă (Calistrat, legea 64, $1 D. eod. tit.). Şi prohibiţiunea merge 
atăt de departe, în cât nici libertul.unni curatore nu pâte lua în căsătorie pe adulta de 
sub curatela patronului săi (Paul, legea 37 D. cod. tit.]. Prohibiţiunea dură până la tre- 
cerea unui an util de la implinirea etăţei de duoă-deci și cinci de ani de către fosta pu- 
pilă sati fosta adultă în curatelă (Impăraţii Valerian şi Gallian, legea 6 C., De interdicto 
matrimonio inter pupillam et tutovrem seu curatorem filiosque eorum, V, 6). Na- 
țiunea prohibiţiunei este ca să nu se aducă vre-un prejudicii pupilei sai adultei în acțiu- 
nea ce are ea pentru dare de socoteli .în contra tutorului, curatorului sat moștenito-. 
rului săi, să nu devie darea de socoteli ilusorie, influenţată de căsătoria ast-fel con- 
tractată. Pe cât timp dură dreptul la restituţiune în integrum, care duri un an util 
după ajungerea la etatea de 25 de ani ca tâte acţiunile protoriane, pe atât timp puten- 

„du-se cere restituirea in intregum de către minrea: de 25 an! chiar în contra dârei 
de socoteli de către tutore, nu se pâte dice sigur despre tutore că e salvat defi- 
niliv de obligaţiunea de a da socoteli, și de aceea prohibițiunea dură chiar» faţă cu el, sa 
cu fiul, saii cu nepotul săi, saii cu eredele, saii chiar extraneă. Sancţiunea este nulita- 
tea căsătoriei. Pe lângă acesta, incapacitatea bărbatului de a primi liberalităţi testamen- 
tare din partea femeci cu carea contractat o asemeea uniune. Femeea însă putea valabil 
primi de la bărbat (Marcian, legea 128 D., De legatisI (A XĂ). In fine, tutorele, curatorul, 
sai fiul tutorului orl al curatorului care a contractat o asemenea căsătorie era notat de in- 
famie, și putea chiar de către mașistrat extra ordinem să fie pedepsit cu o pedepsă 
corporală, în proporțiune cu dignitatea pupilei sai adultel (Paul, legea 66 D., cod tit.). 

Acâstă probhibiţiune este introdusă printrun senatusconsult votat după proposi- 
sițiunea împăraţilor Marcu Aureliii şi Commod, după cum resultă din inscripțiunea 
legei 60 D. a titlului nostru, care este a jurisconsultului Paul și este extrasă din cartea . 
unică a Comentariului-săi asupra Oraţiunei divului Antonin și Commod. Antonin aci 
însemnâză nu Antonin Caracalla, nici Antonin cel Piti, ci Marcu Aureliii, care era din 
familia Antoninilor. In adevăr, Marcu Aureliii este consortul lut Commod la Împeriă. 

-O altă prohibiţiune este aceea stabilită de impăratul Constantin între răpitorul 
unci vergine și verginea răpită, între care se proscrise orl-ce connubiti. Acestă prohibi- 
țiune fu creată de o constituţiune a împăratului Constantin, care nu figureză în Condica 
lui Justinian, dar care este inserată, în Condica Theodosiană unde formeză legea 1, D., 
De raptu virgina, LX, 94. Prohibiţiunea fu întinsă de împăratul Constanţiă la văduva 
sai călugărița /sanctimonialis sai sacrosancta/ răpită, căreea s'a interdis căsătoria cu 
răpitorul ei printr?o constituţiune care formeză în aceeași Condică Theodosiană, legea 1, 
De raptu vel matr. sanctim, IX, 95, Justinian repetă prohibiţiunea prin Novelele 143 
şi 150, și pedepsi chiar cu mârtea pe răpitor (legea Î, principium și $ 1—3 C., De
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raplu virginiun, seu viduavrun nec non sanctimonialim, 1X, 13, Instituţiuni, titlul, - De publicis judiieis, care este ultimul al Cărţei 1V, $ 8). : o In fine, împăratul Constanţiă opri în anul 339 căsătoria între creștini și ovrel (legea 6 C., Theodosiană. De judais, XVI, 8). Constituţiunea sa fu confirmată de o. "constituţiune a împăraţilor Valentinian și Theodosiii dia anul 388, care fu inserată în. Condica lut Justinian, şi, prin urmare, aprobată de el. Ea formeză legea 6 C., De judzeis, 1, 9. Priatr'6nsa se reduse pedepsa cu mârte pronunțată în asemenea contravenţiune de Constanţiă la pedepsele prevădute de legile din timpul lut Justinian pentru adulteriii. : Afară de puterea paternă, efectul principal al justelor nupţii, justele nupții mai produc și alte efecte, dintre cari unul din cele mai importante este obligaţia de fidelitate, creată de căsătorie între bărbat și femee. Violarea acestei obligaţiuni constitue ceea ce sc numesce adulteviză, „o a Crima de adulteriii da drept mat ântsiă soțului victimă a crimei de a trămite carle de repudiii soțului culpabil ; apol atrăgea asupra acestuia, dacă era femeea, perde- rea unei treimi din dotă, pentru bărbat perderea întregului termen de restituțiune a dotel fungibile şi restituţiunea a duoi ant de fructe când dota consta într'un corp cert (Ulpian, Regule, titlul VI, $S 12și 13). Crima adulteriului mai este ped-psită pentru femeea cu relegaţiunea intr'o insulă și confiscarea jumălăței dotei şi a unei treimi din cele-alte bunuri ale sale, adică din bunurile parafernale, pentru bărbat relegaţiunea intr”o insulă și confiscarea a jumătate din bunurile sale (Paul, Sentinţe, Cartea II, titlul 26, $ 14). In cât Accarias se înşelă când, citând legea 1 C., Ad legem Juliam de adulteriis IX, 9, care este o constituţiune a împăraţilor Septim Sever şi Antonin Cara- calla, susține că bărbatul adulter nu este supus de cât la pedepse pecuniare. Textul lui Paul, sus citat, probeză într'un mod suficient contrariul. Tot ce dice conzlituțiunea Im- păraţilor Septim Sever şi Antonin Caracalla, este că pe când bărbatul are un judiciun publicum, o acţiune publică spre a acusa juve mariti pe femee și pe complice de adul- teriti, femeea nu are o asemenea acţiune, un asemenea judicium publicum ca să urmă- râscă pe bărbat şi pe complicea sa jure „mulieris. In adevăr, acţiunile penale de: Și puteau fi urmărite de quivis ex populo, dar nu puteai fi urmărite de cât de către băr- baţi, iar nu și de femei, afară numai prin excepțiune de unele cum cra judicium. pu- blicum pentru crimen suspecti tutoris. Dar acesta nu va să dică că un alt bărbat, ori- cine altul din cetățeni nu putea. urmiiri pe bărbat şi pe complicea sa prin judicium publicum pentru crimen adulterii, şi a 71 face să fie pedepsit. Căci, altmintrelea, nu ar dice Paul că bărbatul e pedepsit cu relegaţiunea într?o insulă și cu confiscarea a jum&- lătei bunurilor sale. Constantin schimbă pedepsa femeei (Vedi legea 30, $ 1 C., 4dle- gem Juliam de adulteriis...] şi a complicelui în pedepsa morţei. EI..vorbesce. în mod general, dar fiind-că în principium tracteză despre adulterul femeet, e raţional a aplica acestă pedepsă gravă numai la adulteriul femeei, iar nu și al bărbatului, și a decide că Constantin a voit să menţină pentru bărbat pedepsele indicate în Sentinţele lui Paul. Priatr'o Novelă însă a sa, Justinian reduse pentru femee pedepsa cu mârte' la fustiga- țiune şi închiderea într?o monastire. Bărbatul avea duol ani ca să o ierte și să o. ia în- dărăt. Dacă nu o luă, ea rămânea închisă în monastire pentru tâtă vița sa, după ce era mal ântâiiă rasă și învelată (zovonită). Bunurile femeei erati atunci atribuite monastirel : dacă avea descendenţi, pentru o treime; dacă avea numai ascendenți, pentru ducă treimi; dacă nu avea nici descendenţi nici ascendenți, pentru totalitate (Novela 134, capito- lul 140). Ascendentul femeei avea dreptul a o omori dacă o prindea în Magrant delict de adulter în casa lui sai a ginerelui sti, atât pe ea cât şi pe complicele ei (legea 20 și legea 23, $$ 2, 3 și 4 D. Ad legem Juliam de adulteriis). Bărbatul nu avea dreptul a omori de cât pe complicele nevestei sale şi numai în cas de prindere în flagrant delict in casa conjugală și dacă cra o pers6nă vilă, iar pe nevastă-sa nu; dacă o omora şi pe dânsa, avea numai o circumstanță atenuantă (Paul, Sentinţe, Cartea II, titlul 26, SŞ 4 şi 5, și legea 26 D., Ad legem Juliam de adulteriis...), : RE Pedepsa prevăgută de legea penală modernă pentru adulter este prea slabă; ea



204 

constă după art. 296 al Condicei penale românescă în închisârea de la o lună până la 
şese luni. Victima adulteriului nu are dreptul a omori nici pe soţul adulter, nici pe com- 
plicele săii; are însă o scuză gravă dacă o va face prindendu-i în flagrant delict și în 
casa conjugali. Vei art. 253 și 254 din Condica penală românâscii. Dacă găsesc pe- 
depsa adulteriului slabă, găsesc însă disposiiile articolelor 253 și 254 suficiente și: 
raționale, . , E 

Căsătoria se disolvă, după cum gice jurisconsultul Paul, în legea 1 D., De divor- 
tiis (XXIV, 2), prin divort, prin mortea unuia din soți, prin căderea lui în captivitate, 
sai in ori-ce altă servitute legală, | 

| I. Căsătoria se stinge mai ântâii prin căderea unuia din soți în stare de servitute 
legală. Cundscem casurile de cădere în servitute. Am vorbit deja de ele. In tâte acele 
casuri se disolvă căsiitoria, | o | 

Relativ la densele n'avem nimic de observat în special. Afară numai de căderea 
în caplivitate, relativ la care avem a face observaţiunile urmitâre:"! 

Dacă numat unul din soţi cade în captivitate, iar cel-alt rămâne la domiciliul con- 
jugal, căsătoria se disolvă, și postliminiul nu este în stare a o restabili cu efect retroac- 
tiv, căci postliminiul nu are influență asupra drepturilor cari pentru existenţa lor aii 
trehuinţă de exerciţiul lor în fapt. De aceea, postliminiul lasă stinse usufructul, usul, 
posesiunea și căsătoria. Și inutil soţul rămas la domiciliă va vrea să r&mâie căsătorit, 
când cel-alt star întârce acasă ; o nouă căsătorie pote începe, dacă ambii soţi vor să fie 
căsătoriţi între dânșii pe viitor, iar vechea s'a slins, Chiar dacă ambii soți ai fost făculi 
captivi și nu s'aii întors în statul roman împreună, ci unul după altul, fiind-că în tot 
timpul imposibilităţei cohabitaţiunei nu a putut să se continue căsătoria, din momentul 
captivităței lor căsătoria s'a disolvat, şi întorcându-se în statul roman, postliminiul nu 
o va restabili cu efect retroactiv, ci numai după ce și cel după urmă soţ se va fi întors; 
dacă atunci vor mal voi a trăi împreună ca soţi, numai atunci vor putea fi consideraţi 

„ca începând o nouă căsătorie. Numai în casul în care ambii soţi ati fost împreună făcuţi 
captivi, împreună ati stat în mâinile inimicilor, împreună ati scăpat în același timp, și 
impreună și în același timp s?ati întors în statul roman, numai atunci căsătoria disol- 
vată prin captivitatea lor s'a restabilit cu efect retroactiv între dânșii; căci numai atunci 
pâte opera postliminiul, căci în fapt cohabitaţiunea fiind posibilă întruna între soți, nu 
e nici un obstacol ca postliminiul să %șt producă efectul săi în mod retroactiv. Acâsta 
resultă în mod positiv din legile 12, $ 4, 14, $1 și 25 D., De captivis'et de postli- 
minio... (XCIX, 15), Tryphonin, în legea 12, $ 4, dice: „Soţia captivului, ori cât ar 
voi și ar sta în casa lui, totuși nu este în căsătoriec. Pomponius, în legea 14, $1, 
adaogă: „Nu precum tatăl pe fii, nu tot așa și bărbatul 'și recapătă cu dreptul de 
postliminiii pe nevasta sa, ci numai prin noi consimţimânt se restabilesce căsiitoriau. 
ŞI să nu se credă că e tot aceea, căci atunci ar semăna nevasta cu fiul de familie, ase- 
mănare pe care o eliminâză Pomponiă, ci e o nouă căsătorie care începe. În fine, Marcian, 
în legca 25, dice: »Divii împărați Septim Sever și Antonin Caracalla aii decis printrun 
rescript : că dacă soţia împreună cu bărbatul ei a fost făcută captivă și a rămas grea 
din operile bărbatului în captivitate, dacă se vor întârce amânduoi, sunt legitimi şi pă- 
rinții și copiii, şi copiii vor fi sub puterea tatălui lor, întocmai ca cum copiii ar fi fost 
făcuți captivi și ar (i cădut cu efect retroactiv sub puterea tatălui lor ; dacă însă copiii 
se intorc numai cu muma lor, copiii sunt consideraţi ca născuţi nu din operele bărba- 
tului, și prin urmare sunt spuriiu, i 

In legislaţiunea lui Justinian numai după cinci ani de captivitate se disolvă căsă- 
toria, și dacă soţul rămas acasă se va însura înainte de expirațiunea acestui termen, el 
este considerat ca cum ar fi dat loc Ia divorț prin culpa sa. In Digeste vedem că se de- 
cide ast-fel de către Julian, în legea G, De divortiis (XXIV, 2). Dar, de sigur, acest text 
a fost interpolat de comisarii lui Justinian, ca să pâtă îi în acord cu legislaţia din timpul 
s&il. De sigur Julian nu putea să fie în desacord cu Paul, care decide. în legea Î că că- 
sătoria se disolvă prin simpla captivitate a unuia dintre soţi. Şi acâsta reese încă din 
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latinesca ordinară, întrebuințată în acest text, care mirâse de departe a latinâscă nu 
clasică, ci bizantină. De sigur... licentiam habere migrare ad alium matrimonium n'a eșit din pana lui Julian. Asemenea nici expresiunile : licentiam habet mulier ad alias migrare nuptias, .. marito în civitate degente, 

Dacă căderea în servitute atrage disoluţiunea căsătoriei, perderea calităţei de ce- tăţen roman de către unul din soți nu are acâstă calitate. Nu dări că ciisătoria își con- 
servă tote efectele sale vechi, când unul din soți a devenit peregrin, ciici adevărată că- sătorie civilă, după cum scim, nu pâte să existe de cât între cetiițeni romani. Dar că- 
sătoria degenerăză din căsătorie civilă în căsătorii de drept a ginţilor. Prin urmare, puterea paternă, dacă e tatăl care a devenit peregrin, încetâză de a mai exista asupra 
copiilor săi născuți până aci, cei noui născuţi nu vor mat cădea sub pulerea lui paternă, 
cici sunt născuţi afară din juste mnuplie. Asemenea copii cari se vor nasce în urmă 
vor fi între dânșii cognaţi, iar nu agnați, și ci cu copiii născuţi înainte vor fi cognaţi, iar nu agnați, numai copiii născuţi inainte vor rămânea între denșii agnaţi, şi prin urmare vor fi și agnaţi şi cognali. ! 

Căsătoria se mat disolvă prin mârtea unuia din soţi. Dacii more femeea, bărbatul nu e dator să ”! pârte doliul, după cum o spune în mol positiv Paul în legea 9 princi- 
pium D., De his gui notantur înfamia (UI, 2), unde dice: nUxores viri lugere non compellentur. — Bărbaţii să nu fie siliţi să pârte doliul femeilor loru. EI se pot însura 
din noii îndată și trebue chiar să se însâre dacă nu vor să cală sub pedepsele legilor caducare, căci legile Julia și Papia Poppeea nu le daii nici un termen de graţie în care celibatul să nu le fie imputat. | 

Din contră, femeea trebue si pârte un an doliul bărbatului săi (elugere, cum qi- 
ceai Romanii). Acest an de doliti dura la început numai dece luni, ciici nu era anul solar, ci, anul lunar. In adevăr, la inceput anul era lunar, și acestă instituţiune este forte ve- che, e de pe timpul când tot anul era lunar. Ea se dice de Plutarh că a fost introdusă "de Numa Pompilius. Tocmai în timpul Imperiului, de către împărații Gratian, Valenti- nian și 'Theodosiii, termenul de gece luni sa preschimbat într'un an' solar compus de duoă-spre-dece luni, după cum se constată prin constituţiunea acestor Impărați din anul 3S1, care formeză în Condica lui Justinian legea 2, De secundis nupliis (V, 9). ln acest an de dolii, fie de dece, fie de duoă-spre-gece luni, văduva nu se putea remărita. 
Acesti probibiţiune era independentă de obligațiunea de a purta doliul în cât, chiar 
când femeea era prin excepțiune scutită de obligaţiunea de a purta doliul, ceea ce se întempla, de exemplu, când bărbatul fusese condamnat pentru crime de înaltă trădare - (erimen perduellionis/, după cum ne spune Ulpian în legea 11, $ 3 D., III, 2, totuși femeea nu se putea remărita până nu expira un an de la mârtea bărbatului săi. Causa 
ei era pentru a se preveni perturbatio sanguinis, adică contusiunea paternităţei, pen- tru a se evita înduoiala dacă copilul ce star nasce este al bărbatului r&posat sati al 
noului bărbat. Căci cea mai lungă gestațiune fiind de dece luni, se putea ca copilul conceput în prediua morței să se nască dece luni în ucmă şi să se atribue birbatulul celui Wântciii. Şi de aceea, la inceput, sa admis ca durată a prohibițiunei numai terme- nul de qece luni, durata anului lunar. Femeea care contracta o a duoa căsiitorie fiiră sii observe anul de doliii, cra bine căsătorită, Sancţiunea prohibiţiunei nu era nuiitatea Căsătoriei, ci notarea cu infamie a celor ce aii contravenit la prohibiţiune. Notaţii de in- famie erati : tatăl femeet și al bărbatului, dacă femeca și birbatul crai alieni juvis, cari ai ordonat sati sciind ati suferit să se facă căsătoria ; dacă bărbatul și femeea sunt însă sui juis, ei vor fi notaţi de infamie; hirbatul e notat de infamie Chiar dacă este - alieni juris, dacă a consimlit la căsiitorie, fără să fi fost constrîns de tatăl stă, și dacă tatăl a consimţit la căsătorie e și el notat de infamie. Acâsta resulti din legea 1 D., De his qui notantuiv infamia, în care Julian dice :. rInfamia notatur: qui ab exercitu, ignomini:e causa, ab imperatore, eove cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus 
erit. Qui artis ludicree pronunciandive causa in:scenam prodierit. Qui lenocinium fece- rit. Qui în judieio publico culumnize, priovaricationisve causa quid fecisse judicatus erit, 
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Qui furti, vi bonorum raptorura, injuriarum, de dolo alo, et fraude suo nomine 'dăm- 
patus, pactusve erit. Qui pro socio, tutelze, mandati, depositi, suo nomine non contrario 
judicio damnatus erit. Qui eam, que in potestatem ejus esset, genero mortuo; cum eum 
mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, antequam virum 
elugeret, in matrimonium collocaverit: eamve sciens quis uxorem duxerit, non jussu 
ejus, in cujus potestate est: et qui cum, quem in-potestate haberet, eam de qua supra 
comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit. Quive suo nomine, non jussu ejus in 
cujus potestate esset: ejusve ncmine, quem quamve in polestate haberet, Dina sponsa- 
lia, binasve nuplias in eodem tempore constitutas habuerit. — Se notezi de infamie 
acela care a fost dat afară din oştire de către comandantul suprem al oștirei,. saii de 
acela căruia i s'a acordat puterea de ă face acâsta, pentru causă de ignominiă. Cel ce 
se va fi urcat pe scenă ca să jâce saii să declame. Cel ce va fi comis crima numiti 
lenocinium (pezevenglâc, mai cu s&mă pezevenghirea pe bani a muerei, saii consimţi- 
rea femeei a trăi din banii bărbatului s&ă întreţinut). Cel ce va fi condamnat asupra 
unei acţiuni publice pentru causă de calomnie sai de prevaricaţiune. Acela care va fi 
fost condamnat, sati va fi transigiat pentru câusă de furt, de răpire violentă de bunuri, 
de injurie, de dol saii de [raudă, în numele săi. Cel ce va fi fost condamnat în nu- 
mele stii asupra acţiunel directe, iar. nu contrarie, de :mandat, de tutelă, de d-posit 
sai asupra acţiunei pro socio. Acela care va fi colocat în căsătorie pe femeca 'ce avea 
sub puterea sa paternă, după mârtea ginerelui săi, sciind. că ginerele este mort, cu 
ua alt Jărbat, în intervalul anului de doliii, mai inainte de expirarea lui (în intervalul 
anului de jelire a birbatului, mai înainte de a fi terminat cu jelirea); precum și acela 
care se va fi căsătorit cu o asemenea femee, sciind, şi firă să i se impună căsătoria de 
acela sub a căruia putere paternă se află, precum şi acela care va fi suferit, care va fi 
îngăduit ca acela pe care îl are sub puterea sa paternă să ia în căsătorie pe femeea ce 
se află în condiţiunea descrisă mai sus. Precum și acela care, în numele s&ii, iar nu după 
ordinul aceluia sub a cărul putere paternă se află, va fi contractat în același timp duoă 
logodne sati duoă căsătorii; asemenea și ascendentul care, în numele aceluia, saii ace- 
leca ce se află sul puterea sa paternă, va fi negociat în același timp ducă logodne sait 
ducă căsătorii, a e 

Actsta resultă asemenea din legea 11, $ 4 D., cod. tit., în care Ulpian se exprimă 
ast-fel: »Notatur eliam, qui eam duxit, sed si sciens: ignorantia enim excusatur non: ju- 
ris sed facti. Excusatur qui jussu ejus, în cujus potestate erat, duxerit: et ipse, qui 
passus est ducere, notatur. Utrumque recte: nam et qui obtemperavit, venia dignus 
est: et qui passus est ducere notari ignominia. — Este notat asemenea de infamie cel 
ce a luat de nevastă o asemenea femee, sciind însă căci ienorând este scusat: ignoranţa 
însă trebue să fie de fapt, iar nu de drept. Este scusat asemenea acela care se va fi 
căsătorit cu o asemenea femee după ordinul aceluia sub a căruia putere paternă se află ; 
dar el care a dat ordinul sati îngăduit căsătoria este notat de intamie. Şi ambele deci- 
siuni sunt drepte; căci cel ce s'a supus este demn de ertare, şi cel ca a îngăduit me- 
rită să fie notat de infamie. » Asemenea acâsta resultă din legea 1 C., De seeundis nup- 
tiis (V. 9), care este o constituţiune din anul 380 a impăraţilor Gratian, Valentinian şi 
Theodosiă, care dice : »Si qua mulien nequaquam luctus religionem priori vivo nup- 
tiarum festinutione preestiterit : ex jure quidem notissimo sit infamis.... Dacă veri- 
o femee nu va fi prestat precedentului bărbat datoria jelirei și a doliului, din causa 
grabei de a se căsători din noi, conform dreptului f6rte cunoscut, să fie infamă....u . 

“Textul edictului, după cum am vădut, nu notâză de infamie pe femee. D'abia în 
acestă constituţiune vedem pentru prima Sră pronunţată in contra văduvei ped&psa in- 
famiei, cu tote că ea era principala culpabilă, ea care datorind doliul bărbatului săi s'a 
recăsătorit, contemnând obligația și respectul datorit și moravurilor și bunei cuviințe și 
legei. Se vede că pedepsa infamiei, în ideia pretorului, neatrăgând de cât consecinţe ca 
interdicțiunea dreptului de a postula, de ă fi tutore, curatore, şi de a exercita dreplu- 
rile politice, aceste pedepse maveaii posibilitate de aplicare femeci. Tocmai mai târditi 
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vedem pe Ulpian declarând în paragraful 2, titlul XVI al Regulelor sale, pe femeea în- famă incapabilă de a se căsători cu o pers6nă liberă în genere, și prin urmare Şi cu un senator saă cu un (iii de senator, şi acâstă prohibițiune o ataș&ză Ulpian la legile Julia şi Papia Popa, declarând că, în casul unei asemenea căsătorii, soții nu vor putea primi unul de la altul liberalităţi, căci au contractat căsătoria contra legilor. Julia şi Papia. Ceea ce dove lesce că jurisconsulții ai intins edictul și la femei, pentru casurile aplica- bile lor, adică când aă fost condamnate pentru furt, deposit, mandat, şi că consecinta pentru ele nu era alta de cât dea nu putea contracta o căsătorie valabilă, de a nu pu- tea, prin urmare, scăpa de incapacităţile legilor caducare nici faţă cu străinii, către cari sunt consideraţi ca neinsuraţi, ni-i între dânșii, ca cum ar fi însuraţi, ca să nu tragă nici un folos din delictul lor. Prin urmare, la femei, infamia nu produce allii consecinţi, și acâstă infamie a fost dedusă de jurisconsulţi de Ia legile caducare încolo. Consfinţilă insă în mod positiv nota de infamie pentru femei nu o vedem de cât de la constituțiunea împăraţilor Gratian, Valentinian Și Theodositi încolo, de la cari consecința fu nu numai cea din timpul clasic, dar şi, cum ne spune acestă constituțiune, incapacitatea femeci de a se folosi de ceea ce "l-a dat ca liberalități defunctul săă soţ, şi de a constitui noului Săi soț mal mult de o treime din bunurile sale în dole, saii de a" lăsa prin testament o cătățime mai mare din averea sa. Dacă însă fomeea nu se pote căsători în anul de do- „li, ea însă nu e datâre a se căsători indată după expirarea acestul an spre a scăpa de pedepsa celibatului pronunţată de legile caducare ; căci, cum ne spune Ulpian în Regu- lele sale, titlul XIV, legea Papia Popzea îi acordă de la mârtea bărbatului s&ii un spaţii de duoi ani pentru a se remărita, iar în cas de divorţ aceeași lege nu ?i acordă de cât un intervai de un an și jumătate. 
In fine, căsătoria se mai disolvă la Romani şi prin divorţ. Acâstă vorbă insemnâră propriii punctul de intersecțiune între duoă drumuri cari apucă în direcţiuni opuse (Virgiliu, ZEneida, Cântul al IX-lea, versul 279). 
In mod figurat insemneză apucarea a duoă persâne unite până aci în același gând, în ducă gânduri oposite. Acesta este şi etimologia pe care ne-o arată Gaius În legea 2 a titlului nostru în Digeste (Cartea XXIV, titlul 2). 
După Plutarh, Romulus ar fi decis că bărbatul pote repudia pe femeea sa pentru ori-ce fapte rele. După Cicerone (Philippice, 11, 28), divorţul ar fi fost consacrat expres de legea celor XII Tabule, El ne spune acesta vorbind de Antoniă care s'a despărţit de soţia sa. 

. | Ceea ce este sigur însă e că ela fost o instituțiune veche la Romani. Romanii, cum aim dis de atâtea ori, maii înţeles nick o-dată tovărășia a sufletelor cu d'a sila. Şi de accea, chiar până în cele de pe urmă timpuri orl-ce convenţiune între soţi care să pro- hibe divorţul sati să supue la vre-o pedâpsă pecuniară pe sotul care ar fi provocat di- vorțul, era considerată ca contrarie ordinei publice și moralei și, în consecinţă, declarată nulă. Acâsta ne-o declară în termeni expreși o constituțiune a impăratului Alexandru Sever din anul 224, care formâză în Condica lui Justinian legea 2 De inutilibus stipu- lutionibus (VIII, 39): „Libera matrimonia esse antiquitus placuit : ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere: et stipulationes, quibus poene irrogentur ei, qui quzve divortium fecisset, ratas non haberi constat. — Din vechime Sa admis că căsătoriile ire- bue să fie libere, și de aceca pactele prin cari se convine ca să nu se despartă, soţii, nu sunt valabile; şi stipulaţiunile prin cari se impun pedepse (pecuniare) aceluia saii a- celeea care face divorţul, e constant că sunt nule, | - . Cu tote acestea, în practică, mult timp la Romani, divorţul nu se usita : acesta avu loc pe cât timp moravurile conservară simplicitatea și puritatea primitivă, | " După un fragment din Valeri Maxim, al scrierei sale Facta dictaque memovu- bilia, Cartea ]I, capitolul 9, No. 2, Lucius Antonius ar fi repudiat deja pe soţia sa, pe care o luase vergină în căsătorie, fără să consulte pe amicil si, şi de aceea censorii Va- lerius Maximus și Juius Bubilius Brutus Par fi exclus din Senat, și acest repudiii pare a se fi petrecut în anul 447 de la fundarea Romei, După alt fragment însă al aceluiași
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scriitor, aceeaşi operă, Cartea II, capitolul 1, No. 4, Spurius Carvilius Ruga ar fi fost 
cel d'ântâiii care în anul 520 de la fundarea Romei ar fi repudiat pentru causă de ste- 
rilitate pe soţia sa, și acesta se potrivesce şi cu ceea ce ne spune Aulus Gellius în Noc- 
tes atticz, afară numai că el dă duoă date diferite pentru divorțul lui Spurius Carvilius 
Ruga, adică anul 519 și 523 în duoă fragmente deosebite a Nopţilor sale attice (IV, 3 și 
XVII, 21). Am discutat şi precisat aiurea data precisă a divorţului lui Spurius Carvilius 
Ruga. Şi încă şi acest divorţ e resultatul mai mult a unei constringeri morale de cât 
a unei voințe libere. N'a trecut însă mai mult de duoă secole, și pe la finitul Republi- : 
cei, din causa depravărei sociale, divorţurile aă devenit atât de dese în cât (de şi pro- 
babil este 6re-care exagerațiune în aserjiunile scriitorilor romani), Seneca (De benefi- 
ciis, III, 16) dice că femeile nu mai numără anii după numărul consulilor, ci după nu- 
mărul bărbaților lor, iar Juvenal (Satira 11, versul 229) se exasperă în contra femeilor 
cari în interval de cinci ani schimbă opt bărbaţi. | 

Divorțul, în tot timpul Republicei, nu era supus la nici o formalitate. EI putea sii 
se opere prin consimțiment mutual saii după voința singură a unuia din soţi. In acest 
din urmi cas, era obiceiii a se trămite un libellum repudi: prin intermediul unui libert 
de către soţul repudiator soţului repudiat, care în us era conceput ast-fel. Bărbatul re- 
pudiator dicea femeei: Tuas res tibi habeto. — aţi averea îndărăt. Femea repudiatore 
dicea birbatului : Tuas'ves tibi agito. — Vegi-ţi de averea şi de daraverile tale. Acâsta. 
ne-o spune Cicerone vorbind de Antonii în fragmentul sus-citat: Mimam suam suas * 
res sibi habere jussit. Şi acestă terminologie s'a manţinut până în timpul jurisconsulţi- 
lor clasici, când eraii deja forme solemne pentru repuditi ; căci Gaius o menţioneză în- 
tun fragment extras din Cartea. 11 a Comentariului să asupra edictului provincial, 
care formeză în Pandecte legea 2, $ 1, titlul nostru De divortiis et vepudiis (XXIV, 2). 

In timpul Imperiului, însă, legea Julia de adulteriis supune trămiterea libelului 
de repudiii la formalităţi solemne. ŞI acâsta era, în adevăr, necesar a se introduce, pen- 
tru ca să se ptă constata în mod-precis momentul în care a avut loc divorţul. 

In tot timpul Republicei asemenea solemnităţi nu se cereată. Şi de aceea divorţul 
putea resulta dintr'o manifestare tacită de voinţă de a repudia, de exemplu din contrac- 
larea din partea bărbatului a unei noui căsătorii fără signilicare prealabilă de libel de 
repudiii femeei. Şi de aceea, pe acele timpuri crima bigamiei nici că putea exista, căci 
bărbatul sati femeea care contracta o altă căsătorie era considerat că a repudiat tacit pe 
consortele săi anterior. . | 

De la legea Julia însă de adulteriis încolo, lege care fixă regule speciale în ma- 
teria de adulter, care nu permise în termen. de șâse-deci de dile de la disoluţiunea că- 
sătoriei prin divorţ de cât bărbatului şi tatălui femeei de a urmări pentru adulter pe 
femeea și pe complicele ei, și de la expirarea acestul termen nu acordă străinului drep- 
tul de a urmări adulterul în contra femeei de cât în termen de patru luni utile, iar în 
contra coinplicelui în termen de cinci ani, trebui săi se scie într'un mod precis 
data divorțului. Şi de aceea chiar legea Julia: ceru ca voința repudiatorului să fie 
manifestată în faţa a șepte martori cetăţeni romani și puberi, afară de libertul 
soțului repudiator, care trămite soţului repudiat acâstă voinţă (veqI Paul legea 9 D., 
titlul nostru). Legea Julia nu cere neapărat ca voința să fie constatată înscris. In urmă 
însă acestă voinţă era constatată în scris printrun libel. Când acesta avea loc, atunci 
libelul era semnat pe lângă soțul repudiator si de cei șeple martori. In Bassul:Im- 
periă libelul deveni o condiţiune de solemnitate, după cum resultă dintr'o constitu- 
țiune a impăraţilor Theodosiiă și Valentinian, care formâză legea 8 principium C., 
De repudiis (V, 17). Acestă formalitate a libelului subscris de ș&pte martori a 
durat şi după mârtea lui. Justinian în Imperiul de Orient, după cum ne putem 
convinge dintr'o scholie a lui Dorothei asupra paragrafului 15 din Basilice, Cartea 
XXVIII, titlul 7, care paragraf nu este de cât parafrasa legei 9 alui Paul din titlul 
din Pandecte De repudiis. Cunâscerea dilei precise a divorțului mai era necesară de la 
legea Julia încolo, pentru a se sci dacă unul din soţi a comis sati nu crima bigamiei. In 
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adevăr, dacă cel ce a contractat noui nupții a repudiat solemn pe consortele săi, nu e 
bigam; în cas contrariă, a comis crimu bigamiei, care intră în ceea ce legea Julia de 
udulteriis numesce stuprum, după cum acâsta resultă dintro constituţiune a.împăra- 
ţilor Valerian și Gallian, care formăză legea 18 C., Ad legem Juliam de -adulteriis 
(LX, 9), care este pedepsit cu infamia (după cum resultă din aceeași constituțiune) şi cu 
confiscarea a jumătate din avere, dacă este de condiliune onestă, cu relegaţiunea  în- 
to insulă şi cu inchisorea, dacă este de condiţiune umilă, după cum resultă din para- 
graful 4, titlul De publicis judiciis, Cartea IV, titlul 11 din Instituţiunile lui Justinian. 
Apoi în al treilea rând acâstă solemnitate era necesară pentru a fixa data precisă a celor 
opt-spre-gece luni libere acordate femei de legea Papia Poppea, în care interval pu- 
tea să nu se remirite, iar după expirarea cărora, de nu se mărita, cădea sub pedepsele 
celibatului. - A 

Mai mult de cât atât: bărbatul nici că putea să continue de a mai trăi cu femeca 
convinsă de adulter; legea Julia îi ordona de a o repudia, sub pedâpsa de a comite 
crima numită lenociniunt. Şi cu drept cuvânt, în cât râiă face D. Accarias de critică pe 
împărații creștini, cari nu ai suprimat acestă disposițiune a legel Julia, dicend că er- 
tarea este în spiritul religiunei creștine. A nu urmări pe nevasta adulteră este generos. 
A continua de a mai trăi cu ca este rușinos, imoral și scandalos și ca exemplu pentru 
societate, și pentru copii săi, dacă bărbatul are copil cu femeea adulteră. Să nu fie pe- 
depsa aşa de grea, ca în cas de lenociniun propriii dis, adică când cine-va trăesce din 
banii ce primesce femeea sa adulteră, iar se înţelege, dar să i se permită a mai trăi cu 
ca, fără să fie supusă la o pedpsă cât de uzâră, micar la nota infamiei, acesta nu o 
pot înțelege. " 

In legislaţiunea veche romană, în timpul de exemplu al Republicel, tatăl filiala 
[umilias de sub puterea sa paterni avea dreptul de a sili pe fiul săii să repudieze pe 
nevasta sa, și dacă nu vrea, să ?i notifice chiar el repudiul. Acesta resullă, între altele, 
dintr'un vers al lui Pacuvius un autor anonim al unei serieri de retorică pe care D. 
Accarias îl crede a fi Cicero. | | . . 

“Cur auten invitam invitum linquere cogis? - 
De ce mă silesci, tată, să părăsesc pe bărbatul meii care mă vrea 2 a 
La Romani, în legislațiunea clasică, dreptul pretorian acorda o acţiune în fact 

basată pe un interdict, numit de erhibendo, ascendentului exercitator al puterei pa- 
terne spre a face să i se exhibe și să nu fie probibit a aduce la sine pe descendentul de 
sub puterea sa paternă. Termenii acestui interdict sunt anume relatați de Ulpian în le- 
gea 1 D., De liberis exhibendis, item ducendis (despre exhibiţiunea şi chiar aduce- 
vea copiilor]. lacă acești termeni: Qui quzeve in potestate Lucii Titii est, si is eave 
„apud te est, dolove malo tuo factum est, quominus apud te esset, ita eum eamve 
exhibeas.— Dacă cine-va se află sub puterea paternă a lui Lucius Titus, şi se află 
lu tine, saii prin dolul tăi. ai făcut să nu mai fie la tine, în acel cas îți ordon 
să “1 exhibi saii să o erhibi. 

In virtutea acestui interdict, tatăl care exercita puterea paterni asupra fiicei sale 
măritate, putea să intente o acțiune in factum contra bărbatului cf ca să i exhibe pe 
fiia sa și so lase s'o ducă acasă la el, cu alte cuvinte, tatăl avea dreptul de a o despirți 
de bărbatul ei. Insă mai târgiii, când acest drept începu să fie considerat exorbitant și 
odios, prin ajutorul excepţiunei doli mmali, menită a îndulei multe asperitiți învechite, 
se permise bărbatului să paraliseze efectele acţiunei în factum basate pe acest inter- 
dict, Acestă stare a lucrurilor exista deja în timpul lui Ulpian și nu e de mirare, căci 
el trăia în urma lui Antonin cel Piă și Marcu Aureliii, după cum ne spune acest juris- 
consult în legea î, $ 5 D., De liberis echidendis, item ducendis (XLIII, 30), în care 
se exprimă ast-fel: „Si quis filiam suam, quze mihi nupta est, velit abducere, vel ex- 

hiberi sibi disideret: an adversus interdictum exceptio danda sit, si forte pater concor- 
dans matrimonium, forte et liberis subnixum, velit dissolvere? Et certo jure utimur, ne 
bene concordantia matrimonia jure patrie potestatis turbentur : qnod tamen sic erit 
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adhibendum, ut patri persuadeatur, ne acerbe patriam potestatem exerceat, — Dacă cine-va doresce să uducă la sine, saii să i se exhibe fiica sa, care este căsătorită după mine, trebue 6re să se dea în contra interdictului [de exhibendo, item ducendo libero] excepţiunea /doli mali/, dacă din întâmplare tatăl vrea să disolve o căsătorie bine unită şi în perlectă înţelegere, care pte este sprijinită și de copii? Regula care se urmâză în practică este ca să nu se pâlă turbura prin dreptul de putere paternă căsătoriile în bună armsnie ; acâsta însă trebue a se aplica ast-fel ca adică să se persuadeze tatăl că nu trebue să exercite într'un mod acerb puterea paternă. 
Ba incă Iermogenian merge și mai departe, căci permite chiar birbatului să in- tente o acţiune în factum basată pe un interdict de exhibendo ace ducendo intentat de el in contra tatălui nevestei sale, care abusă de puterea paternă spre a reţine la el pe nevasta sa. Iacii, în adevăr, ce gice acest jurisconsult în legea 2 D., cod tit. : »Imo ma- gis de uxore exmibenda ac ducenda, pater eliam, qui (iliam in potestate habet, a marito recete convenitur.— Ba încă și mai mult, tatiil care are sub pulerea sa paternă pe fiia sa, pote [i valabil acționat de bărbatul ei (printr'o acţiune în fuetum/ pentru a face să i se exibe și să fie lăsat să aducă acasă la el pe nevasta sau, 
Și, în adevăr, ceca ce era admis cu 6re-care dificultate de Ulpian, este admis cu certitudine și energie în timpul lui Mermogeniau, care este ultimul jurisconsult cu- noscut cu care se încheiă periâda clasică a dreptului roman, și care a trăit un secol dupi Ulpian. 
In adevăr, în textul lui Ulpian se dice că efectul excepţiunei va fi de-a persuadu pe lulă să nu exercite cu ucerbitate puterea paternă. Tocinai sub Hermogenian drep- tul bărbatului finesce de a predomina asupra dreptului tatălui până a ?i permite nu nu- nai de a impedica pe tată si 41 ia nevasta din casa sa, dar chiar de a lua pe nevasta sa din mâinile tatălui în a căruia casă se află Şi a o aduce acasii la el. 
In dreptul clasic, în timpul Imperiului, acest drept dispăru dect în principii. Paul, în Sentinţele sale, Cartea V, titlul 6, $ 15, atribue acestă ridicare a dreptului tatălui lui Antonin cel Piii, iar constituțiunea împăraților Dioclețian și Maximilian din anul 293, „care confirmă acestă ridicare, o atribue lui Marcu Aureliii (legea 5 C., De repudiisese V, 17), | | 
In legislaţiunea lui Justinian divorțul bona gratia rămase permis până în anul 542, când Justinian, prin Novela 11 7, capitolul 10, îl restrinse la casul in care soţii voiati să se decidă a trăi intro abstinenţi absolută, propter castitatem, cum dice Novela lui Justinian. Acestă inovaţiune este nenorocilă, e contrarie Şi moralei şi. ordinei sociale. Ciici duoi soţi cari ?șI sciii imposibilitatea de a mal trăi împreună, mai bine de câl lumea cea-aliii, nu e raţional să fie ținuți cu d'a sila intr”o tovăriășie imposibilă, . Acesta face parte din imensa serie a aberaţiilor lui Justinian, care rare-oră face câte o inovaţiune inteligentă. a E a Cât pentru divorțul prin repudiare unitaterali, el este permis, ca și mat inainte, dar el nu r&mine nepedepsit, afară numai dacă emană din cause legitime cari sunt de- „terminate. Aceste cause sunt, după constituţiunea împăraţilor Theodosiă Și Valentinian din anul 449 (legea 8 C., De repudiis...): Pentru bărbat: 1) dacă femeea este adulteră; 2) asasini ; 3) plagiară; 4) instigatrice de latroni; 5) violatâre de morminte; 6) hâţă de biserică ; 7) atenlatâre la viţa bărbatului ei sati instigatrice la asasinarea lui ; 8) dacă inopt&ză atară din casă fiiră voia şi scirea lui, şi fără causă legitimă; 9) dacă cutreeriă circurile, teatrele și arenele în contra probhibițiunei lui ; 10) (causă caraghissă și infamă) dacă cunâsce veri-o machiuaţiune in contra siguranței Imperiului și nu o denunţă. lacă in ultima stare de degradare și de abjecţiune:a Imperiului femeea transformată. în spi6nă și denunțătâre de crime în contra Statului, lacă la ce aberaţiune conduce tirania pe guvernanti ! Pentru femee: 1) dacă birbatul este, adulter; 2) asasin; 3) plagiar sai falşificator ; 4) gazdi de hoţi; 5) violator de morminte; 6) hoţ de biserici ; 7) dacă che- fuesce cu femeile stricate; 3) dacă atentăză la vi6ța că saii îi întinde curse; 9) dacă o "bate fiind ingenuă (ceea ce probăză că libertele pot fi bitute de bărbaţii lor); 10) daci
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pliinuesce ceva contra siguranţei Imperiului. Cum vedem, casurile sunt mai aceleași şi 
- pentru bărbat și pentru femee. 

Repudiul însă trămis, chiar afară din aceste cause, este valabil tră- 
mis, divorţul are loc, însă repudiatorul este pedepsit, dacă e femee, cu perderea 
dotel, a donaţiunei ante nuptias ce va fi primit, pe care trebue s?o restitue birbatului, 
cu prohibiţiunea de a se recăsători în termen de cinci ani, și dacă o va face-o, cu notarea 
de infamie şi cuanularea căsătoriei. Dacă însă trămite libel de repudiii pentru una din 
causele bine-cuventate, femeea se potă recăsători după un an de dile. In legislaţia cla- 
sică se putea recăsători imediat în ori-ce cas de divorț. Bărbatul dacă fără causi a re- 
pudiut pe soţia sa, prin acâstă constituţiune este pedepsit cu perderea bunurilor ce a 
dăruit ante nuptias soţiei sale, bunuri cară scim că bărbatul, de drept comun, în cas 
de disoluţiune a căsătoriei prin divorţ, are dreptul a le cere îndărăt, precum este obligat 
a restilui femeei sale bunurile ce a primit ca dotă. | 

Prin Novela 117 a lui Justinian s'a schimbat acâstă stare de lucruri. Causele le- 
giuite de repudiă rămân mai aceleași. In adevăr, bărbatul are dreptul a repudia. pe fe- 
meca sa : 1) dacă este adulteră ; 2) dacă a atentat la viţa lui saii cunoscând pe aceia 
cari aveai de gând a'] omori nu Y-ati denunţat bărbatului; 3) dacă chefuesce cu străinii 
fără voia birbatului ; 4) dacă petrece afară din casa bărbatului, afară numai dacă pe- 
trece la părinţii ei; 5) dacă cutreeră fără voia sati fără scirea Dărbatului teatrele şi am- 
fiteatrele; 6) dacă cunoscând vre-o machinaţie în contra siguranţei Imperiului nu o de- 
nunță autorităţei publice, saii cel puţin n?o spune bărbatului. Iar femeea are dreptul a 
repudia pe bărbatul stă: 1) dacă comite adulter în casa conjugală saii întreține țiit6re 
intr'o altă casă (după cum vedem, adulterul bărbatului nu e în ori-ce cas causă legitimă 
de divorţ) ; 2) dacă a acusat pe nedrept pe soţia sa de adulter Și ea a fost achitată; 
3) dacă a atentat la castitatea femeei încercând să o dea altora; 4) dacă a întins curse 
vieței femeei, saii cunoscând pericolul de mârte de care este ameninţată nu ?l-a făcut cu- 
noscut femeei și a negligiat de ași răsbuna în contra perpetratorilor crimei; 5) dacă 

„bărbatul a plănuit ceva contra siguranţei imperiului, sai cunoscând pe alţii făcând ase- 
menea planuri nu ”i-aii denunţat autorităţei publice. Dacă unul din soți a trămis carte de 
repudiii celui-alt pentru una din aceste cause legiuite, nu e supus la nici o pedepsă, nici 

„ corporală, nici pecuniară. La din contră, dacă e bărbatul care, fără causă legitimă, a trimis 
carte de repudiă soţiei sale, divorţul va avea negreșit loc, dar bărbatul va fi pedepsit 
cu restituțiunea dotel întregi femeel, cu perderea tutulor bunurilor ce a dat femeci la 
logodnă ca dar ante-nuptial (pe cari, în cas de divorţ legiuit, are dreptul de a le lua în- 
dărit) şi cu perderea a unei valori din bunurile sale cele-alte egale cu a treia parte din 
valârea bunurilor cari fac obiectul donaţiunei ante nuptiale; bunurile făcând obiectul 
donaţiunei anti-nuptiale și partea de bunuri luată din cea-altă avere a birbatului vor 
aparţine numai în usufruct femeei dacă are copii, iar nuda proprietate va fi a copiilor; 
dacă n'are copii, femeea va avea plina lor proprietate. Dacă e însă femcea care, fără 
causă legitimă, a trămis carte de repudiii bărbatului ci, divorţul tot va avea loc, dar fe- 
meea va fi pedepsită cu trămiterea pentru tâtă vieța într'o monastire şi cu perderea în- 
tregei sale averi, care se va da, dacă are copii, ducă treimi copiilor și o treime monas- 
tirei pentru întreţinerea ei; dacă n'are copii, dar are ascendenți, se va da o treime din 
averea femeei ascendenţilor ei, și ducă treimi monastirei, afară numai dacă ascendenţii 
aii consimţit la acest divorţ neraţional, în care cas întrega avere a femecl o va lua mo- 
nastirea ; dacă femeea nare nici copii, nici ascendenți, atunci, în ori-ce cas, întrega 
avere o va lua monastirea. | ” 

" După cum vedem, cu tâte aceste cause prescrise pentru ca divorţul să fie legitim, 
divorţul însă este absolut liber, însă soțul care repudiase fără cuvent legal e supus la 
ore-cari pedepse. | 

In legislaţiile însă moderne, fie în legislaţia Caragea, fie în legislația franceză a 
Condicei Napoleon, fie în legislaţiunea românescă actuală, divorţul bona gratia nu are 
loc.de cât incatenat cu multe străgăniri, dar e permis în tâte casurile, fără restricţie ca
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în legislaţia novelară a lui Justinian, în cât în privința acesta este un bine şi un progres, 
o revenire până la un punct la vechile tradiţiuni romane. Iar divorţul, după voința numai 
unuia din soți, nu e permis de cât în anume casuri și pentru anume legiuite cause, dar 
afară din aceste cause el e cu desăvirșire prohibit, cisiitoria se menţine. Sub acest punct 
de vedere legislaţiile moderne sus menţionate sunt mai rele de cât chiar legislația no- 
velară justinianeă, sunt mai rele mult decât vechea legislaţie romană. Căci, cum am dis 
și în alte locuri, societate cu d'a sila a sufletelor nu se pâte concipe. E o tiranie care 
ajunge la scandal, la adulter mascat și deguizat, la copii adulterini, la ceva monstruos și 
nenatural. Saii e o autorisare legiuită la minciuni, o încuragiare, cu complicitatea .ju- 
decătorilor, la martori mincinoşi și la plăinuire de cause de divorţ, mai cu semi când 
soţul care cere divorț este femeea, și este frumâsă saii seducătâre. De aceea, cum am 
dis şi altă dată, acâstă legislațiune trebue modificati, trebue permis divorțul după ce- 
rerea unuia din soți, fără nici o articulare de causă, dar cu infligere de pedepse pecu- 
niare pentru acela care n'are causă bine-cuvântală sati care a provocat prin purtarea sa 
scandal6să pe cel-alt soţ a cere divorţul. Ped&psa să fie, pentru femeea care fără causă 
cere divorțul, perderea unei fracțiuni din dota sa, care, în casul cel mai grav, să nu tr&că 
de o treime. Pentru bărbat, plata unei sume de bani egală cu valdrea părței de dotă ce 
ar fi să pârdă femcea dacă ea ar cere divorțul fiiră motiv. Aceleași pedepse pecuniare 
să se infligă și soțului care, prin purtarea sa scandal6să, ar sili pe soţul cel-alt să câră 
divorțul, și acâsta în favâreu acestuia din urmă. Tribunalul care să constate divorțul și 
să judece tote aceste cestiuni să fie un tribunal special, care sii pronunțe în prima și ul- 
tima instanţă, și care să fie compus de un număr de cinci judeciitori trași la sorți dintre 
presidenţii tribunalelor și judecătorii curţei de apel in resortul juridicţiunei căreea se 
află stabilit domiciliul matrimonial, care să aibă etatea de minimum trei-deci și cinci de 
ani și să fi triit în căsnicie cel puțin cinci ani. Acâsta ca să nu se mai vadă scandalul 
de astirli a soţi judecaţi de judecători d'abia eşiţi din copilărie, cari nu sciă ce e căsă- 
toria, nici soti cari sati certat și "și-a aruncat tote injuriile la tribunal, siliţi si facă 
agurida miere și să'și înghiţă insultele dacă curtea le-ar respinge divorţul. | 

Legea Julia caducariă conţinea o disposiţiune relativă la căsătoria dintre patron 
și liberta sa concepută ast-fel: Divortii faciendi potestus libertie que nupla est 
patrono, ne esto, după cum ne spune Ulpian în legea 11, principium D., De divovliis 
et repudiis (XXIV, 2), extrasă din cartea 3 a Comentariului acestui jurisconsult chiar 
asupra legei Julia şi Papia Poppeea. 

Care este sensul acestei disposiţiuni? Este el, cum are aerul a crede Deman- 
geat, de a declara căsătoria subsistentă cu tot repudiul trămis de liberti patronului 
ei? In adevăr, iacă cum se exprimă Demangeat: La râgle d'apres laquelie Pun des Epouz 
peut loujours repudier Vaulre souffrait une exceplion en. ce qui concerne Paffrau- 
ehie 6pouste pa» son patron, adică: Regula, după care unul din soţi pâte în tot-d'a-una 
repudia pe cel-alt soț, suferea excepţiune în ceea ce privesce pe libevta luată de ne- 
vastă de patronul săă ; ceia ce, fără altă explicaţie, însemneză că liberta nu pâte repudia 
pe patronul săi ; că, prin urmare, repudiul e nul; că, în consecinţă, liberta rămâne în le- 
giilură de ciisătorie cu patronul săii, cu tot repudiul ce ?i-a trămis. Dacă D. Demangeat 
w'a înțeles acesta, expresiunile însă cu cari se servă face să credă că acâsta a înţeles. 
Apoi nimic mai eronat de cât acesta. Nu, căsătoria e desfiicută, repudiul ?%ă-a produs 
electul, liberta e deslegată de uniunea conjugală, deci nu mai e obligaţiune de fidelitate 
între ea și patron, nu mai pste fi vorba de adulter. Atât numai că liberta nu pote con- 
tracta o altii căsătorie, și după Julian, aprobat de Ulpian, nici măcar un concubinat 
cu altul de: cât-patronul săii.. Acesta este simplul efect al disposiţiunei citate a legei' 

“Julia, după cum ne expli:ă jurisconsultul Ulpian mai la vale, și după cum era de datoria 
marelui romanist a preveni pe cititor ca să nu cadă în erdre, cum este în stare să cadi 

. de sigur cu ceea ce se mărginesce a spune Demangeat. Şi, în adevăr, Ulpian adaugă ime- 
dial în restul principiului legei 11, că dispusiţia legci Julia nu are de efect ca să declare 
nul (nefăcut) divorţul care a disolvat căsătoria după dreptul civil, ci numai de a îm-
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pedica pe libertă de a contracta căsătorie cu altul, căci legiuitorul a înteles că prin fap- 
tul libertel să fie ca și disolvat matrimoniul, dar ?i-a răpit și connubiul cu altă. persână ; 
de aceea, cu ori-cine altul se va căsători, e considerată ca necăsătorită. Da încă Julian - 
este de părere că nici în concubinat nu pote irii cu altul de cât cu patronul săi. 

Liherta însă e cornplect desfăcută de patronul stă, sub tâte puncturile de vedere, 
dacă patronul care a liberat*o nu a manumis'o din pura lui voință, ci obligat fiind a o 
face prin fideicomis, cum dice Modestin în legea 10 a aceluiaşi titlu, căci atunci, cum 
dice Marcellus în legea 50, D., De ritu nuptiarum, extrasă tot dintr”un Comentariă al 
acestui jurisconsult asupra leget Julia și Papia Poppea, manumisiunea nu cinană ec 
suo arbitrio, ci ex necesitate, manumisorul, magis debitam libertatem priestilit, quam 
ullum beneficium în mulierem contulit, și de aceea, În acest cas, se pâte să se des- 
partă de patron fără voia lul, săi trămită carte de repudiii și să se căsătorâscă cu altul 
cum dice același Marcelus la inceputul legei 50, , 

Ceea ce confirmă că legea Julia a înţeles prin disposiția sus citată divortii fa 
cicudi potestas libevtie quz nupta est palrono, ne esto, că căsătoria este desficulă, 
atât numai că liberta nu se pote căsători cu altul, este o altă disposiţic a legei Julia 
comentată de același Uipian întrun fragment care formâză legea 45, D., De ritu nup- 
ticrum, și care nu este de cât parafrasa disposiției precedente, adicii : învilo patrono 
libertuem qua ci nupla est, alii nubere non posse (firă voia patronului liberia căsă- 
torită cu el, nu se păte cătători cu altul). Pa 

Dacă trebue să credem pe Justinian, căsătoria s'ar disolva tacitamente prin faptul 
că un ingenuii care s'a căsătorit cu o libertă a fost înălțat în timpul căsătoriei-la digni- 
tatea de senator ; așa dice Justinian, în legea 28, C., De nuptiis, că ar fi decis Ulpian, 
ca aplicaţiune a legei Papia, care nu suferă sii stea căsătoria dintre senator și liberlă. Şi 
tot așa ar fi decis jurisconsulții, ca aplicare a legel Papia, în casul în care tatăl unei 
femei ingenue, care a luat de nevastă un libertin, a fost înălțat la dienitatea de senator. 
M& înduoesc de acestă dublă soluţiune: 1) Pentru că alta este a se împedica o căsă: 
lorie, alta a o disolva, și mi se pare șreii ca duoi căsătoriți valabil să fie considerați că 
se despart prin aceea că unul din ei a ajuns la o dignitate care îl ficea incapabil de a 
se căsători cu femeia cu care s'a căsătorit. Aci nu e o probhibiţiune de o ordine” publică 
majoră ca aceea intre cetăţenii romani și peregrini; 2) Pentru că nică un text din Pan- 

- decte nu vorbesce de acâstă disoluţiune a căsătoriei, e adevărat că aii putut fi eliminate 
“de comisarii lui Justinian, dar e cam greii să se fi şters tâte, pe când în alte materii 
avem atâtea vestigii strecurate în Pandecte relativ la dreptul vechiii clasic desfiinţat 
prin constituţiuni posteridre; 3) Pentru că Justinian ne dă atâtea probe de incorecti- 
indine, când e să facă istorie, în cât ne putem sfii și aci de aserțiunile sale ; 4) Pentru 
că lezea Julia defindea căsitoria între fiica unui actor şi un senator (textul legei Julia 
în acestă privință, relatat de Paul în legea 44, principium, D., De ritu nuptiarum este 
formal), și probibiiţunea este de aceeași importanţă şi de aceeași lege prevădutiă, şi cu 
tote acestea același Paul, interpretând legea Julia, decide positiv că dacă tatăl unci in- 
genua valabil căsătorită cu un senator îmhrățișeză în urmă cariera de actor, căsătoria 
valabil contractată nu se va disolva, măcar că a ajuns într”o'stare în care nu putea în- 
cepe, căci este iniquii, dice Paul în paragratul G al acelecași Iepi, ca senatorul să fie da-. 
tor să o repudieze, de 6re-ce căsătoria a fost în mod onest contractată, și mai cu semi 
când pot să se fi și născut copii dintrânsa. 

In ori-ce cas, Justinian decide că căsătoria se va manţine în cele duoă casuri de 
cari vorbesce el în legea 20 sus citată, | | 

ȘI asupra acestul punct Demangeat a alunecat cu ușurință. Căci cl dă ca indubi- 
tabile aserţiunile lul Justinian, fără să fie impresionat de decisiunca contrarie dată de 
jurisconsultul Paul întrun cas analog, prevădut de aceeași lege Julia (vedi Demanueat” 
Cours €l&mentaire de droit romain, II-a ediţiune, Tomul |, pag. 274) . 

Ia leislaţiunea clasică, bărbatul, în cas de divorț, trebue să se însâre îndată dacii 
vrea să scape îndată de pedepsele celibatului, prevădut de legea Julia şi Papia Poppiea. 

Ed
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Femeea însă, avea, după legea Papia Poppiea, un termen de opt-spre-dece luni în care 
termen putea să nu se mărite ncpedepsită. Dar dacă voia, putea să se mărite îndată. 
In legislația lui Justinian trebuia să aștepte un an în intervalul căruia femeea divorțătă 
nu se putea mărita. - 

In legislaţia clasică, relativ la femeea divorțată, se lua câte o-dată Gre-cart măsuri. 
Ciici ea putea saii să simuleze că este însărcinată, ca să găsâscă mijloc de a arunca în spi- 
narea bărbatului vre-un copil introdus ce s'ar preface că nasce, saii să pretindă că nu este 
însărcinată pe când este însărcinată, și să suprime copilul, saii să facă nevădut copilul 
ce s'ar nasce și care ar fi al bărbatului de care s'a divorţat. După impregiurări, femeea 
pote să aibă interes sau la suposiţiune saii la supresiune de part. Ca să se previe și una 
și alta, dreptul roman clasic a luat măsuri. Pentru a evita suposițiunea de part, un se- 
natusconsult, numit Plancian, edictat în timpul lui August, a decis, spre acest sferșit, 
că femeea este obligată în termen de trei-geci de dile continue de la divorţ să denunțe 
bărbatului, sati ascendentului sub a cărul putere paternă se află, că este însărcinată din 
operele lui. Dacă nu denunţă, bărbatul are dreptul dea nu recunâsce copilul ce s'ar nasce, 
fără prejudiţiul însă al copilului ce s'ar nasce de a proba filiaţiunea sa în contra soțului 
printr”o acţiune prejudiţială de parta agnoscendo. Dar simpla pedâpsă a senatuscon- 
sultului Plancian este, în acest cas, căi femeea nu pâte sili pe fostul s&ă bărbat să hră- 
nâscă (alere] pe acest copil. Dacă femeea denunţă și bărbatul tace, el este presumat ca 
tată al copilului; este, deci, obligat să procure alimente mumei sale pentru acel copil. 
Totuși însă, și în acest cas, îi este permis de a lăgădui paternitatea sa, dar va trebui să 
facă proba nepaternităței, ceea ce ?i va fi fârte grei. Dar se pote întâmpla s?o pâtă face, 
de exemplu, în casul în care va proba absenţa sa continuă de la domiciliul conjugal în 
tot timpul în care s'ar putea pune concepţiunea spre i se putea atribui paternitatea. 
Bărbatul pâte însă, în loc să tacă, să tăgăduiască că femcea este însărcinată, Ta casul 
acesta, nu va fi obligat a face el proba nepaternităţei, ci femeea care va cere alimente 
pentru copi), sai copilul pentrn a veni la moștenire ca heres seus. Pâte biirbatul căruia 
i s'a făcut denunciația nu numai să se mărginescă a nega, ci să trimită custodi însărci- 
nați a supraveghia pe femee, în tot timpul pretinsel sale însărcinări. In casul acesta, 

- dacă femeea îi primesce și nasce, copilul născut este presupus al lut, și, prin urmare, 
până la proba contrarie din partea lui, va trebui să 7] hrinescă și ÎL va fi şi hores suus. 
Pâte la denunciaţiunea ce i se face să nu răspundă că nu recunâsce sarcina, ci,: să se 
mărgin6scă a trămite custorii. In casul acesta, dacă femeca îl primesce şi nasce efectiva- 
mente, va trebui, în ori-ce cas, să hrănâscă pe copil ; dar totuși mat târditi, dacă nu?l-a 
recunoscut formal pe copil, pâte, descoperind probe, să conteste paternitatea, dar, în 
casul acesta, va reuşi mai anevoiă decât în casul precedent. Dacă făcendu-i-se denunţare 
de către femee în timp util, și trămițând custogi, femeea nu'i va primi, atunci bărbatul 
va putea tăgădui paternitatea, va putea să nu recunâscă pe copilul ce ar pretinde femeeca 
în urmă că a născut, nu va fi obligat nici a "1 hrăni, nici îi va fi copilul heroes suus. 

Acâsta este analisa disposițiunilor complicatului senatusconsult Plancian, ast-fel 
după cum resultă din legea 1 D., De agdnoscendis et alendis liberis.... XXV, 3, şi din 
paragrafele 5, 6 şi 9 ale titlului 24 din Cartea Il a Sentinţelor lui Paul. In paragraful 9 
Paul spune anume că dacă mâșa va aduce vre-un copil străin spre a se simula nas- cerea, va fi pedepsită cu mârtea. i 

Pentru a se evita supresiunea de part, un rescript al împăraţilor Marcu Aureliii 
şi Lucius Verus (pe cari Ulpian îl numesce, precum și alţi jurisconsulți și istorici, divi 
fratres], a decis, spre acest sferşit, că bărbatul are dreptul a cere magistratului să tră- 
mită trei mâșe experte și de încredere cari să examineze pântecele femeer, și dacă sati câte 
rel saii majoritatea va dice că este însărcinată, atunci va putea bărbatul să "* trămită 
un custode ca să o supravegheze în tot timpul cât se pote presupune că pâte dura sar- 
cina, Dacă majoritatea mâzelor sati tâte vor dice că femeia nu este însărcinată, atunci 
bărbatul, dacă de bună credinţă va fi credut că este însărcinată și va fi luat-aceste m&- 

“suri, nu va fi supus la nici o pedepsă. Dacă însă de rea credinţă a fost bărbatul,"va?pu-
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tea fi urmărit prin acţiunea înjuriavum pentru ofensa adusă fomeel prin aceste stră- 
găniri şi procedări genante și nedelicate. Acâsta este analisa disposițiunitor rescriptului 
divilor fraţi, al cărui coprins ne este relatat de Ulpian în lepca 1, principium, D., De 
înspiciendo ventre, custodiendoque partu (XAV, 4) şi de Paul în Sentinţele sale, 
Cartea II, titlul 24, $ 8. Este de notat că Paul dice, contrarii Iul: Ulpian, că numărul . 
mâșelor este de cinci. PR 

In cas de mrte a bărbatului, edictul pretorului a luat măsuri analâge cu cele 
luate în cas de divorţ de senatusconsultul Plancian și de rescriptul lui Marcu Aureliii și 
Lucius Verus, Femeia care se pretindea însărcinată era datâre de duoă ori în cursul 
lunci d'ântâiă de la mârtea bărbatului săă să denunțe sarcina acelora. cari avea interes 
ca să nu fie însărcinată, adică moștenitorilor ab intestat sati testamentari ai bărbatului 
ci, cari, în cas de nu s'ar nasce copilul, ar lua! (6tă moștenirea saii parte dintr'ensa, 
până și servului instituit sub condiţiunea că nu se va nasc» nimeni din v&duva mortului 
şi din operele acestuia, cum dice târte bine jurisconsultul Ariston, aprobat de Ulpian. 
Aceia cărora se fâcea deuunciaţiunea aveaii dreptul să trămită mâșe cari să inspecteze 
pântecele văduvei. Aceste mâșe erati în număr de cinci. Femeia trebuia să nască În casa 
unei femei oneste designată de pretor. Inspecţiunea pântecelui trebuia să o facă fără 
atingere. Dacă mâşele o găsea însărcinată, femeia trebuia să denunte acâsta celor intere- 
saţi, trei-geci de dile inainte de diua în care era probabil că va face, pentru ca aceştia 
să trămită, dacă vor voi, persâne cari să păzescă pântecele. Odaia în care va fi să nască 
femeia nu trebuia să aibă mal mult de o intrare, și, dacă avea, trebuia să se astupe 
cu scânduri de ambele părţi cele-alte intrări. Paza intrărel să se facă de trei Gmeni 
liberi și de trei femei libere, plus duoă tovarășe, De câte ori femeia va intra în acâstă 
odaie, saii în alta, sai se va duce la baie, păzitorii aă dreptul să inspecteze prealabil 
locul şi să caute pe cei ce ar iatra unde intră femeia. Când vor începe muncile nascerei, 
femeia e datâre să denunțe acâsta tutulor celor interesați ca să trămită persâne cari să 
asiste la facere. E! pot trimite cinci persâne libere, nu mai mult, ast-fel în cât în odaia 
unde are să facă femeia să nu fie pe lângă duo mâșe mai mult de dece femei libere 
şi de șese serve. 'Tâte femeile cari se vor introdure fn odaie vor fi mai ânteiii căutate 
(de mâşe), ca nu cum-va să fie vre-una din ele însărcinată. In odaie trehue să nu fie mat 
puțin de trei luminări, pentru că întunericimea este mai proprie pentru a înlesni supo- 
sițiunea de part. Copilul ce se va nasce se va arăta interesaţilor ca să 7| examinere dacă 
vor. Copilul va trebui să fie crescut la persâna designată de tată înaintea morței sale ; 
În cas de a nu fi desiznată persâna, sată cea designată nu va voi să primâscă, pretorul 
va alege în cunoscință de causă pe persâna care va fi însărcinată cu ingrijirea, Persâna 
însărcinată cu educarea va trebui să arate, în locul ce va alege ea, celor interesați pe 
copil de duotori pe lună până la trei luni de la pascere, de la trei până la şâse luni o-dată 
pe lună, de la șese luni până va implini copilul anul la ducă luni o-dată; de atune 
până va putea copilul să vorbâscă, la şâse luni o-dată. Dacă femeia nu va fi îngăduit, 

“conform edictului, să asiste persânele de cari am vorbit la nascere, sati va fi făcut ast- 
fel în cât la nascere să nu fi fost faţă, după ce va examina circumstanțele, în cunoscinţă 
de causă, pretorul va putea refusa posesiunea bunurilor partului, precum asemenea va 
putea refusa de a da acţiunile ce el promite acelora ce se conformă acestui edict, în 
casul în care nu se va fi permis să se vadă copilul acelora cărora 'persâna însărcinată 
cit educarea e dator să ?i arate în termenele și modul prescris prin edict. Pretorul nu 
va refusa bonorum posesiunea și acţiunile de cât atunci când formalităţile edictului nu 
ai fost observate din causă de rea credinţă. Iar nu și atunci, cum dice Ulpian, când, din 
causă de rusticitate și de ignoranţii, parte din aceste formalităţi nu aii- fost observate. 
Intru îndeplinirea acestor formalităţi, se va ţine socotelă și de obiceiul locului, adică 

"de modul cum se obicinuesce în localitate a se îndeplini. i - 
Acâsta este analisa disposiţiunilor edictului pretărului, al cărui coprins și inter- 

„pretare ne sunt date de Ulpian în legea 4, paragrafele 10 până la 15 inclusiv D., De 
inspiciendo ventre custodiendoque parlu, XXV, 4. -
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Cu ocasiunea acâsta nu ne pulein abline, în interesul sciinței, de a constata ușu- 
rința cu care d. Acearias, analisezii textele. In arevăr, D-sa, relativ la casul în care fe- 
meia după divorţ susţine că nu este însiircinată, Qice că edictul pretorului o supune la 
o cercetare ininuţiâsii, ale cîrei amănunte nu sunt lipsite de 6re-care brutalitate. 'Trei 
inexactitiiţi în loc de una în aceste câte-va renduri: 1) Nu edictul pretorului, ci re- 
scriptul împăraților Marcu Aureliii și Lucius Verus se ocupă de acest cas ; 2) Acest re- 
script nu prevede nici o cercetare, nici minuţiâsă, nici Gre-cum barbară ; 9) Casul în 
care cercetarea e minuțidsă, e nu casul divorţului și în care femeia se pretinde ncîu- 
sărcinati, ci casul morţei bărbatului și femeia din contră se pretinde însărcinată. Şi 
acolo, dacă cercetarea e minuţi6sii, ea e departe de a fi barbară, ea ce așa de delicată, 
în cât pâte excesul de delicateţă viitămă chiar interesul diagnosticului sciinţifie, căci 
mâșele, în inspecţiunea pântecelui pretinsei însărcinate, n'a voiă si pipăe pântecele, 
tangere ventrem (Vedi Accarias, op. cit. 3-a ediţiune, T. II, pagina 933, și Ulpian legea 
10, $ 10. D., De inspic. ventre, deja citată), | 

După ce am vorbit de căsitoria legitimă, de Juste nuptize, să vorbim: de duoă 
uniuni neregulate, adică de căsătoria de drept a ginţilor (matrimonium juris gentiun, 
îinjustum matrimonium,/ şi de concubinat (concubinatus]. | , 

La început și până la finele Republicei, ori-ce uniune cu scop și cu usanţă de co- 
habitaţiune continuă constituia sati o ciisătorie legilimă, justze nuplia, dacă acâsla era. 
intențiunea părților și nu era nici o prohibițiune întru acesta, saii o căsătorie de drept 
al ginţilor, dacă din consideraţiuni politice de naţionalitate soții nu puteaii, de și voiaii, 
să contracte justia nupliz, ! o. 

Ast-fel, de exemplu, era uniunea cu scop de a trăi ca soți, iar nu ca concuini 
” între un peregrin şi o peregrină, între duoi Latini coloniari, saii între un Latin coloniar 
„și o peregrină sai între o Latină coloniară și un peregrin. „- 

Dacă era între duoi peregrini, făcând parte din naţiuni independente, uniunea con- 
stituia o căsătorie de drept a ginţilor, producând la denșii după dreptul lor propriii tâte 
efectele atrihuite căsătoriei legitime, și la Romani era asemenea munitiă cu tote efectele 
recunoscute unei căsătorit legitime de dreptul ginţilor și protegiată de auloritiițile ro- 
mane. Dacă era însă contractată între duoi peregrini provinciali, supuşi dominaţiunei 
romane, saii între duoi Latini coloniari, saii între un Latin coloniar și o peregrină, sai 
între un peregrin şi o Latină coloniară, atunci. ca producea la Romani efectele pe cari 
le atribuia dreptul ginţilor căsătoriei legitime şi era protegiată de autoritițile romane. 

Intre altele, acestă căsătţorie producea între soţi obligaţiunea de fidelitate, a căreia 
violațiune constituia adulteriul de drept al ginţilor, pedepsibil chiar după legile romane, 
dar pentru care bărbatul nu avea nici un privilegii, pentru care cl și ori-cine altul, 
firă deosebire și fără preferinţă și avantage, pulea exercita acțiunea publică pentru ur- 
mărirea soțici și a complicelui (Collatio leguni mosaicarum et vomanariin, titlul IV, 
capitolul 5). : i A 

Acestă căsătorie putea să se transforme în Just nuptie prin cause probalio 
sati errovis cause probatio, . | 

De la Antonin Caracalla încolo, cu atribuțiunea cetăţeniei tutulor locuilorilor Im- 
periului, acâstă căsătorie în interiorul Statului roman deveni fârte rarii, și, în timpul lui Justinian, perdu și ultimele aplicaţiunt ce mai putea avea prin suprimarea libertinilor Latini juniani și deditiţit. 

In tot timpul Regalităţet și al Republicei ori-ce uniune, ce nu era căsătorie de drept a ginţilor, era ori juste nuptiz, ori nu era nimic, chiar dacă bărbatul şi femeea cohabitaiă în mod continut. Dacă se puteai căsători legitim și nu vreaii, e! nu erai con- sideraţi alt-fel și mat avantagios de cât bărbatul și femeea cari aveai relaţiuni pasa- 
gere. In practică femeea putea să se numâscă amica, dar în drept era tot ca femeea cu care bărbatul avea relațiuni pasagere. Dacă bărbatul nu putea contracta cu ea just 
nuptice, pentru că raţiuni sociale, nu morale, ?1 oprea, de exemplu, pentru că el era 
ingenuti și ea libertină, sati inaintea legei Canuleia pentru că el era patriciă și ca era:
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plebeiă, tot aşa se întâmpla; cât să [i voit să trăiască vieţi unită împreună în mod con- 
linuii, ci nu se deosibeati în drept de bărbatul şi femeca cari aveati între dânșii rela- 
țiuni pasagere. Copiii născuți în ambele casuri eraii consideraţi ca spurii, întocmat ca 
copiii născuți din relaţiuni pasagere. Nici o obligaţiune de fidelitate nu exista intre soți, 
prin urmare nici un adulter nu era posibil. Copii născuţi din asemenea uniuui nu 
puteaii nici o-dată deveni legitimi prin cause probatio saii erroris exus:e probatio. 

Acâstă stare a lucrurilor însă se schimbi de la legile Julia și Papia Poppiea: în- 
colo. Pe lângă just:e nuptize, pe lângă matrimonium juris gentium, pe lână relaliu- 
nile pasagere, incepu să fie recunoscută și organisată o uniune sii generis numilă con- 
cubinat. Nu dâră că numele nu exista şi înainte, nu dâră că faptul nu exista asemenea 
şi Înainte, dar nici numele, dar nici faptul nu avea după sine nici o consecinţă parli- 
culară; or uniunea cu usanţă de cohabitaţiune (care însă nu este justa nupliz sată 
matrimonium juris gentium,/, or relaţiuni pasagere, în drept erati tot una. 

Când însă moravurile se alterară, când atracţiunca spre căsitoria legitimă se 
slăbi cu tâtă pedepsirea de legile caducare a celor neinsuraţi legitim, începu ca să se 
organiseze instituţiunea concubinatului, ca uniune cu cohabitațiune continui între duoi 
soli cari nu sunt în condiţiune de a contracta matrimonium juiris gentiuan, pentru că, 
de exemplu, ambii sunt cetățeni romani, dar bărbatul este ingenuii și senator și femeea 
libertină, cari nu sunt în condiţiune de a contracta căsitorie legitimă, pentru molivul, 
de exemplu, că birbatul este ingenuii şi femeea actriţă, saă pentru că de și sunt în 
condițiuni de a contracta just:e nuptize, dar nu vor, ci vor, din contră, numai ca să 
trăiască vicți unită și continuă între dânșii. De atunci concubinatul începu să intre ca 
instituțiune în drept, să fie organisat, să figureze ca o uniune nu imorală, de și nein- : 
congiurată de respectul căsătoriei legitime, nici micar de respectul matrimoniului juris 
„gentium, . | 

Acâsti uniune inferisră şi justelor nupțit şi matrimoniului juris gentium este 
însă superidră uniunei pasagere între bărbat și femce. Acesta din urmă nu se pste 
transforma nici o-dată în justa nuptise, întru acâsta că copii eşiţi dintr'ânsa ncavând 
tată, nu numai cert, dar nici mărturisit măcar, nu pot nici o-dată deveni legitimi, in 
nici un chip. Este adovărat că în dreptul clasic nici copii eşiți din concubinat nu pot 
deveni legitimi, căci nu le este aplicabilă cause probatio și ervoris cause probatio. Dar - 
În timpul Bassului Imperii, copii născuţi din concubinat pot fi legitimaţi prin oblaţiune 
la curiă sai prin căsătorie subsecuentă, pe când copii născuţi din uniune pasageră nu 
pot ajunge la acest resultat. Chiar in timpul clasic am dis că uniunea pasageri nu are 
nici o obliaţie de fidelitate a căreia violare să constitue un adulter. 

Din contră, concubinatul, de și nu creâză o obligaţiune de fidelitate, așa de seriosă 
nici măcar ca matrimoniul furis gentiun, totuși, în unele casuri, fidelitatea este obli- 
gală şi adulteriul pedepsit. Aşa, patronul pâte urmări pe liberta sa concubină pentru 
adulter nu jure mariti, ci jure extranei (legea 13, principium D., Ad legem Julian 
de adulteriis, XLVIII, 5), 

Nu cred însă că trehue să întindem acâstă obligaţiune la ori-ce concubină, cum 
o face Accarias, în mod eronat după mine, invocând fâră drept legea 13, principium, 
care se restringe la casul patronului care trăesce în concubinat cu liberta sa, iar nu la 
or-ce concubinat. Nu se pste invoca nici paragraful 1 al lege 13, căci acest parasraf 
vorbesce de uzor injusta, şi după mine uzor înjusta este alt-ceva de cât concubine, 
este uzor ee matrimonio juris gentium (Vedi Accarias, op. cil., 3-a edițiune, T, |, 
pagina 225), 

- Acearias crede că în legislaţiunea clasică copii născuţi din concubinat procură jus 
liberorum În virtutea căruia tatăl să se potă scusa de la tutelă. EI invâcă paragraful 194 
din Fragmentele vaticane, în care Papinian dice că nu numai justi, dar și injusti filii 
servă pentru scuza de la tutelă, Dar sunt convins că expresiunea înjusti filii se referii 
ca şi expresiunile injusta uxor şi înjustum matrimonium la căsătoria de drepl a 
ginţilor, iar nu la concubinat, concubinatul nefiind nici o-dată în texte numit înjustum
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matrimoniun, concubina nefiind nici o-dată numită injusta uzor, şi copii născuți din concubinat nefiind nicăeri numiţi injusti filii, ci naturalos: filii, iar cei născuţi din . uniune pasageră fiind proprii numiţi spurii. | 
Sub cele-alte puncte de vedere copii născuţi din căsătorie de drept civil a ginţi- lor, concubinat saii spurii, sunt puși pe aceeași linie, Ei, în mod egal, aii drept de succe- siune la averea mumei lor, şi muma vice-versa la averea lor; asemenca tâte uniunile sus menţionate, justum matrimonium, înjustum sai juris gentium matrimoniunn, concubinat; uniune pasageră, până şi contubernium, adică uniunea între un serv Şi o servă, între un om liber și o servă, sati între un serv şi o femee liberă, produc cogna- tiunca și afinitatea, care, după cum am vădut, formâză obstacole la căsătorie. 
In legislaţiunea lui Justinian mai este încă un efect, Copii născuţi din concubinat succed ab intestat tatălui lor natural pentru o uncii, adică pentru a duoă-spre-decea parte a averei lui, și muma lor naturală pentru altă unciă, daca tatăl lor natural nu a lăsat nici descendenți, nici soţie legitimă : acâsta în virtutea Novelei 89 a lui Justinian. In privinţa concubinatului, reproduc aci monvgrafia ce am inserat în Revista Contimporană din 1873.



DESPRE CONCUBINAT IN DREPTUL ROMAN 
—.— 

Concubinatul era la Romani uniunea între un bărbat și o femee, uniune tolerată 
şi regulată de legi, imitând 6re-cum maritagiul. 

Maritagiul era o uniune legitimă care producea tâte efectele civile ce dreptul pâte 
atribui unei uniuni între persâne de sexe diferite, ! 

Din maritagiii eşeaii copii legitimi, cari vencaii în primă ordine, și prin exclusiune 
de veri-ce alte rude, la succesiunea tatălui. Tatăl, de era sui juris, sai moşul, de era 
tatăl alieni juvis, avea asupră-le puterea paternă. . 

La maritagiă era, pe de o parte, zestre, pe de altă parte erati prohibițiuni cu totul 
civile, adică motivate numai de spiritul politic și de geniul populului roman ; ast-fel era 
prohibiţiunea pentru președinții provinciilor de a se însura cu femei locuind în provin- 
ciile ce administrati și prohibiţiunea pentru patrici de a se căsători cu plebee. Titu-Liviii 
(4,6) ne spune în adevăr: nne connubium patribus cum plebe csset, Decemviri tule- 
runt. — Decemvirii aii legiuit să nu fie connubiii între patrici și plebeiu. Trebue însă 
să recun6scem că acâstă disposițiune a legei celor 12 Tabule a fost abrogată de legea 
Canuleia. Mai există încă prohibiţiunea pentru ingenuii, de a se căsători cu o ma numisă, 
prohibițiune care, de și a dispărut în timpul lui August, a lisat să subsiste probibi- 
țiunea pentru senatori de a se însura cu liberte. Aşa, în legea 23 din Digeste De rit 
Nuptiarum, Celsus dice: „Lege Papia cavetur omnibus ingenuis, prater senatores 
corumque liberos, libertinam uxorem habere licere. — Legea Papia decide sii (ie per- 
mis tutulor ingenuilor, afară de senatori și de copiii lor, să ia o libertă de nevastău. Să 
mai semnalăm încă prohibiţiunea de a lua de nevastă o femee condamnată pentru adul- 
ter. În legea 9 din Condică, Ad legem Juliam de adulteriis, citim în adevăr: 2...qui 
autem adulterii damnatam, si quocumque modo penam capitalem evaserit, seiens 
duzerit uzorem (vel reduzerit) eadom lege ez causa lenocinii punietur. — Cel ce se 
va fi insurat pentru prima saii pentru a duoa 6ră cu o femee condamnată ca adulterii 
și care va fi scăpat într“un mod 6re-care de pedăpsa capitală, se va pedepsi pentru leno- 
ciniui în virtutea aceleeași legi, Mal notăm în trâcăt că se declara culpabil de Ieno- 
ciniăă și acela care s'ar fi profitat cu ceva din adulteriul femeei sale, qui de adulterio 
ucoris suze quid ceperit, după cum dice Ulpian în legea 2, $ 2, Dig. Ad legem Jul. de 
adult. In acest text se vede adulteriul pedepsit cu mârte. Asemenea Justinian (Car- 
tea IV, titlul 18, $ 4), dice: n...lex Julia de adulteriis quze... temeratores alienarum 
nuptiarum gladio punitu. Adevărul însă este că numai de la Constantin încolo s'a
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pedepsit adulteriul așa de aspru (lesea 3 C. Ad leg. Jul. de adult.], iar înainte de Constantin, și în virtutea legei celor 12 Tabule, pedepsa era confiscaţiunea unei părti 
din starea ambilor culpabili și relegațiunca fie-căruia într'o insulă diferită, (Sentinţele lui Paul, Cartea II, titlul 26, $ 14). 

Concubinatul nu era o uniune conformă legilor, legitimă, și întru acesta expre- siunile lui Cujaciii (titlul 1, col. 143, titlul 9, col. 1387), cari califică concubinatul de legitima conjunctio, pot da nascere la echivoc. Concubinatul era numai o uniune 
tolerată de legi, pe care legile nu o pedepseaii, și în acest sens trebuesc luate expre- siunile lui Cujaciă de legitima conjunetio. i 

Nu se comitea stuprum prin concubinat, şi, prin urmare, acel car! triiaii în con- cubinat nu cădea sub lezea Julia care pedepsea adulteriul și stuprul. Aduller se nu- mea Împreunarea unei persâne legitim căsătorită cu altă persână căsălorită, care, se înțelege, nu era conjugele săi. Adulterium vine de la ad alterum, fiind-că pote da nascere la copii! concepuţi dintrun alt maritagiii de cât de cel legitim. Acâsta este eli- mologia dati de Papinian în legea G Dig. Ad leg. Jul. de adult., în care acest juris- consult definesce și stuprul: » Lex stuprum et adulterium promiscuc el xataypnatt- xobzepov, id est abusive appellat, scd proprie adulterium în nuptam conimiltitur propter partum ez altero conceptum composito nomine, stuprum vero in virginen viduamve committitur, quod Grei ş0apăv, id est corruptionem appellant.— Legea (Julia) amestecă și se servesce într'un mod abusiv de cuvintele stuprum şi adulte- viu ; însă curat adulter se comite cu o femee măritată, cuvânt care vine de acolo ci copiii sunt concepuţi cu altul, iar stupru se comite cu o vergină sai cu o văduvii, ceca ce Grecii numesc șdopă, adică corupțiuner. 
„ “Tot acâsă definiţiune a stuprului o găsim şi în Institutele lui Justinian, Cart. 1V, T. 18, $ 4. Acesta este sensul propriă, special cuvântului stuprum ; într'un sens ge- neral, însemnză tot ce nu era nici adulter, nici incest (împreuncarea între rude) și, prin urmare, coprindea şi împreunarea unul om liber cu o sclavă şi vice-versa 1) şi impreu- narea monstrudsă a duoi birbaţi?). Acest cuvânt era destinai, în adevăr, să arate tot ce este mai hidos, justificându'şi, cu modul acesta, etimologia stuprum, în grecesce q02p%, vine de la stupeo a rămâne încremenit (stupeficut) și însemnâză etimologicesce ceva neaudit, nepomenit. - | 

Am gis că concubinatul era tolerat de lei, iar nici de cum pedepsit, că nu con- stitue un stuprum. Acâsta se vede şi în legca 3, $1, Dig. De concubinis. Marcian, în acâstii lege, dice: » Nec adulterium per concubinatum ab ipso comitittu» nam quia concubinatus per leges nomen assumpsit cetra legis peenam est: ut et Marcellus lib. 7 Digestorum scripsit. — Nu se comite stupru prin concubinat, ciici concubinatul luându-și nume de la legi este afară din pedepsa legei, după cum 'a scris și Marcel în Cartea 7 a Disestelor saleu. In adevăr, cuvântul adulterium se ia câte o-dată şi ca si- nonim cu stuprum ; acesta îi e chiar sensul în acestă din urmă lege, şi nici pote fi al- tul: nu pote dice alt-fel acâstă lege că în concubinat nu este adulter, fiind-că şi concu- Vinii sunt pedepsiţi pentru adulter, Legea 19 princ. şi $ 6 în fine D. Ad leg. Jul: de adult. : „Si uor non [uerit în adulterium concubina tamen fuit: jure quidem marili'accusave cam non poterit, que uzor non fuit; jure tamen extranei aecu- salionem instituevre non prohibebitur, si modo ca sil quze in concubinatu se daudo, malron:e nomen non amisit, ut pula que patroni concubina fuit, — De nu va fi comis nevasta: adulter, ci concubina, nu o pâle acusa concubinul săă ca bărbat, pe dânsa care nu e nevastă; nu va [i oprit insă a o acusa ca străin dacă ea dându-se în concu- 

9.411,85 4,0. 4a. leg, Jul, de adult., în care cuventul adulter însemneză stupru.—Y. Cujas, T, 4, c. 2.817 şi T, 9, e. 2.172, . PN , , 2 L, 34, $14D. 4d. leg. Tul, de ardult.— D, Pascal se înş€lă dar când dă rorbei stujrun uni- cul şi specialul sens de unire a unui om liber cu o sclavă (Gaz, Trib,, No, 27, pag. 229,- col. 3 nota),
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binat nu va fi perdut titlul de matronă, pentru că, de exemplu, s'a dat în concubinat 
patronuluiu, Acest drept de a ataca ca adulteri şi pe concubină, legea Julia ?l-a îm- 
prumutat de la legea Atenianilor, după cum atestă Lysias în orațiunea sa De cade 
Erutosthenis (Despre omorul lui Eratostene; v. Cujac. T, 9, p. 829), 

Concubinatul, de și nu era o uniune legitimă și nu producea ca maritagiul tote 
efectele uniunei legitime, producea însă câte-va efecte. Așa, din concubinat eșeaii copii 
naturali, cari se puteaii legitimu prin maritagiii subsecuent (Inst, Cart. I, $ 13, al. 2), 
cari aveaii drept, în veri-ce cas, la succesiunea mamei lor, chiar dacă mama era o per- 
sână ilustră (|. 5 în fine, C., Ad senat. Orph. 6, 57). Ei suceedată,chiar şi tatălui, în 
lipsă de copii legitimi şi de soţie legitimă, succedaii la două uncii (3) din starea sa, 
singuri de nu trăia mama lor, sati împărțind cu dânsa în părți virile dacă trăia și densa. 
Tatăl lor putea, prin testament, să le lase tot ce trecea peste legitimă, daca avea as- 
cendenţi legitimi (Authent. de sub legea 8 C. De natur. liberis... 5,27, prescurtare a 
Novelei 89 a lui Justinian, Cap. 12, $$ 3 și G) Putem cita asemenea Novela 18, Cap. 5, 
care gice : Si quis moriens legitima sibi penitus sobole non existente, neque uzrove 
legitima, proinde moriutur, non dispositu substantia ... sit aulem ei domi, do- 
nec vivil, libera mulier în habitu concubine cum eo degens, el filii ex ca, el nu- 
tvimentun damus eis, et intestato parentibus morientibus DUAS IIABERI: UNCIAS 
PATERNĂ: SUDSTANTILE, CUM MATRE PARTIENDAS, QUANTICUMQUE FUERINT VILII, IA 
UT PERU PORTIONE UNIUS FILII, ET MATER ACCIPIATa. Mai relevim, cu acestă ocasiune, 
încă o erâre a D-lui Pascal. Domnia-să, în No. 30 al Guzetei Tribunalelor, tratând 
despre dreptul copiilor naturali, eşiţi din concubinat, dice că Justinian, prin Novela 18, 
Cap. 5, acordă un drept de succesiune ub intestalo copiilor naturali, egal cu jumăta- 
leu succesiunei lisată de tatăl mort, fără a fi avut nici copii, nici soție legitimi. 
1). Pascal se înșelă, căci Novela 18, pe care o invâcă și al cărei termeni îi citarăm, acordă 
nu o jumătate din succesiune, ceea ce Romanii numea semissem, ci ducă uncii, adicii 
i, Saii £ din succesiune ; căci ereditatea se împărțea obicinuit în 19 uncii, une-ori în 
multiple ale lui 12, precum: 24, 36, 48. de unicii. (Inst. Just. Cart. II, T. 14.De 
hevedibus înstiluendis $$ 5 şi 8). Justinian nu acordă mamei naturale Și copiilor 
naturali drept de succesiune la starea tatălui de cât când tatăl va fiavut o sin- 

“gură concubină şi copii dintr'nsa; de “va fi avut însă mat multe concubine și copii 
naturali din ele, nici copiii nici mumele lor naii nici .un drept de succesiune la 
averea tătilui: »Si autem confusu concupiscentiu ilu fiat, ut alias superinducat 
priori coneubinas, et multitudinena hubeat concubina um [ovnicantium, et ex eis 
filios fuciens moviutur, multas simul veliquens concubinas: odibilis quidem nobis 
est iste, qui tulis est: procul autem omnibus modis ab hac lege expellatu» [loco su- 
pra cilato/u. : 

Din stuprum însă, ca și din incest şi adulter, eșeaii copii spurii, vulgo concepli 
(de la czcpă2wy), fâră tată cunoscut, Aceștia nici se puteaii legitima prin maritagiti sul- 
secuent (eod. $ 13 din Inst. supra-cit.), nici puteaii să succede mamei lor daci acâsla 
era o pers6nă ilustră și lisa copiil legitimi, nicl să primâscă veri-o liberalitate de la dânsa 
(|. 5, a duoa frasă, C. Ad Ş. C. Orphit /; nu aveai drept la nici 'o parte - din succesiu- 
nea tatălui lor, nici nu puteai [i gratificaţi de dânsul prin.testament sati donaţiune. 

Copii naturali succedati şi tatălui și mamei, fiind-că aveati și tată și mamă cu- 
noscută: pe tată îl arată concubinatul, pe mamă facerea. - 

Copii spuriii nu succeda de cât mamei, căci n'aveaii decât mamă cunoscută ; 
mama, în adevăr, e tot-Va-una cunoscuti; tatăl însă, în acest cas, nu e cunoscut, ciici nu 
e nici micar o consuetudine de cohabitaţiune care să” arale, adesea însăși muma îl 
iunoră, | 

Concubinatul nu era supus la nici una din impedicările de rațiune civilă la care . 
era supus maritagiul. Așa, de exemplu, un președinte de provincie putea lua de con- 
cubină o femee din provincia ce administra. Ast-fel, în |. 5 Dig. de coneubinis, Paul 
dice: »Concubinam ex ea provincia, în dquu quis uliquid administrat, habere po-
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testa, — »Pâte cine-va sii ia concubină din provincia în car6 administră ceva. Cuvântul 
e că concubinatul nu stabilea legături strinse între familii ca maritagiul, și, prin ur- mare, nu fiicea pe Romani să se tâmă câ președintele va prinde rădăcini -în provincie încuscrindu-se cu veri-o familie putinte de acolo, şi va incerca să sguduie jugul roman ca si [acă provincia independenti. Un patriciă a putut tot-d'a-una să ia o plebee drept concubinii; acâsta resultă prin argument a contranio din disposiţiunea celor 12 Tabule sus citată. Un ingenuii putea asemenea sii ia pe o libertă 'drept concubină. In adevăr, în legea 3 pr. Dig., De concubinis, Marcian dice : „In concubinatu potest esse et alienu liberta et ingenua. — In concubinat pâte să lie şi liberta altuia şi o ingenuău. 

Așa dar, nu numai că un patron pâte si ia drept concubină pe liberta sa, și un patron, in cas de înduoială, este presupus până la probă contrariă, că este în concubinat cu liberta sa, pentru că este mai onest pentru patron să aibă pe liberta sa drept: concu- bină de cât drept nevastă: n... quippe cum honestius sit patrono libertam con- cubinam, quam matremfamiliam habere î)u; dar încă un patron pâle avea drepl: concubină şi o libertă străină, prin urmare un ingenui pâte avea drept. concubină o lihertă, - Ie 
Un biirbat putea să ia drept concubină o femee condamnată pentru adulter. 
In adevăr, Uip.-1. 1, $ 2 D., De concubinis, dice : » Qui autem damnatum adul- terii în conculinulu habuit, non puto lege Julia de adulteriis tenori: quamvis, si ucorem cam duzisset, tenerelir, — Cel ce a avut in concubinat pe o [em:e condam- nată pentru adulter, nu cred să cadă sub pedepsa legei Julia despre adultere, de şi ar fi ciidut, dacă ar fi luat'o de nevastăe. 
De și concubinatul nu era supus la nici una din impedicările de rațiune civilă la care era supus maritagiul, era însă ca şi acesta supus la tâte împedicările de rațiune naturală, dictate de morală. Ie i - Așa, de exemplu, nimenea nu putea să ia de concubină, precum nici nu putea să „se îns6re cu o femee care ?i era unită printrun Gre-care grad de cosnaţiune (rudenie) saă de afinitate. Maritagiul era intergis între ascendenți și descendenţi în infinit (Inst. C. 1, t. 10, $ 4), între colaterali dintre cari unul cel puţin era în cel d'ântâiii grad de cognațiune ciitre ascendentul comun (Inst. Cartea ], t. 10, $$ 2, 3, 4 şi 5). Maritagiul era asemenea intergis între afini in linie directi în infinit (SS 6 şi 7 eod. tit.); în linie colaterală, de la Constantin încolo, între cumnat și curnnati (L. 2, G. Theod. De incestis naiptiis, 3, 10). 
Aceleași prohibițiuni trebuia să fie și pentru concubinat, căci concubinatul era permis de legi și legile nu puteaii permite o uniune nconestă. Noi avem texte numai pentru câte-va casuii de cognaţiune. - 
Ulpian, în legea 56, De ritu nuptiarum (23, 2), dice că comite incest acel ce va lua de concubină pe fata surorei sale, fie și libertă: »Etiam si coneubinam qitis ur bueril sororis filiam Licet tibertinam, încestum committituru. Același Ulpian dice în legea 1, $ 8,: De Concubinis, că nu pâte cine-v: trăi în câncubinat cu fosta concubină libertă a tatălui săii, sa a moșului săii, sati vice-versa ; că făcând ast-fel comite un dquasi- îmcest care ca o crimă ce este trebue prohibit : „Si quu în patroni fuit concubinatii, deinde în filii esse coepit, vel în nepotis, vel contra, non pulo cam recle facere; quia prope nefaria est hujusmodi conjuetio, et ideo hujusmodi facinus prohiben- dum estu, . 
Maritagiul, ca și concubinatul, nu pote si se facă valabil de cât între un puber și o nubilă, adică între un om de 14 ani împliniţi și între o femee de 12 ani impliniți. Textele relative la maritagiii sunt principiul T. X. din Inst. lui Justinian, De nuptiis şi princ. £. XXII, din Inst. Quibus modis tutela finitur. Iar textul relativ la concubi- nat este 1.1, $ 4 D., De concubinis, în care Ulpian dice: Cujuseumgque ietatis coneu- 

  

9Ulp.1, 4, princ, în fine De concubinis, o



923 
o 

binam habere posse palam est, nisi minor annis duodecim sit. — E evident că 
pote cine-va avea o concubină de ori-ce etate, numai sii nu fie mai mică de duoi-spre- 
(ece aniu. A E ” “Tntoemai precum unui bărbat nu "i e permis a avea duoă neveste intr'același timp, 
duas uzores eodem tempore habere non licet (Inst. Cartea [, t. 10, $ 6 în fine), ase- menea un om însurat nu pote avea concubină, nici un om neinsurat duot concubine de o-dată. Paul, în adevăr, Sententize, Cartea II, t, 20, $ 1: gice. „Concubina nu diferă de soţie de cât prin intențiune. — Conculina igitur ab uzore solo deleetu sepuratuvu. 
nConcubinam ex sola animi destinalione sstimari oportel», gice același Paul |. 4. De Concubinis. 

- In adevăr, numai dignitatea distingea pe nevastă de concubină (Ulp. 1. 40, $ 4, De legatis III), și de aceea celei Wântâiii singure i se daii respectabilele nume de muter- familias. matrona, domina. Femeea ingenui de familie buni și onestă era presupusă 
soție; trebuia act formal care să constate că a înţeles să fie luată numat ca concubină; 
ca să [ie concubină; neavând acest act formal, bărbatul, ţiind?o în casă, comite stu- prum. Femeca libertă, din contră, este presupusă concubină, mai cu semi când coha- bilă cu patronul stă, Asemenea și cea ingenuă de familie prâstă saă r&ă nirăvită. In ade- 
văr, Marcian |. 3 prine. De concubinis, dice: nIn concubinatu potest esse el alienu libevta et ingenua, et mazime ed que obseuro loco natu est, vel quzestun corpove fecil : alioquin si honestae vitae et ingenuam mulierem în concubinatum habeve maluerit,. 
sine testatione hoc manifestum faciente non conceditur : sed necesse est ei, vel uz0= ve eam habeve, vel hoc vecusanten stuprum cum ea commitieve. — In concubinat pote sii [ie şi liberta altuia și o ingenuă, și mal cu sâmă aceea care e născuti din obscură lamilie, sati care face comerciti cu corpul săii, căci dacă va preferi să aibe ca concubină o temee ingenuă și onestă, nu % va fi permis, fără act care să declare că ast-fel le-a fost consimțimentul, ci va fi obligat sati s'o considere ca nevastă, sati, de va refusa, comite stupru cu densau. Adaugă 1. 1 princ. D. cod. tit. In concubinat nu putea fi zestre ca în maritagiii. Pe când din maritagiii eșeati, după cum am arătat, copii legitimi, cari erati sub patria potestas a tatălui sati a moșului lor, din concubinat eșeati copii naturali a- supra căror tatăl navea patria potestas. - Concubinatul dura pe cât persistaii în aceeași părere ambele părţi. De aceea, pen- tru indulgență către concubină se considera concubinatul ca subsistând, când patronul, 
concubinul ei, începea să inebunâscă. In adevăr, Paul 1. 2, De Concubinis, dice: »Si pa- tronus, libertam- concubinam habens, furere cwperit, in concubinatu cam esse hu- "munias dicituru. Aşa dar, concubinatul se disolva îndată ce una din părți nu'i mai plăcea, și nu se pedepsea cu nimica acel ce nu mai vrea să rămână în concubinat. Din contră acela din soți care, fără motiv prevădut de lege, nu mal vrea să fie căsătorit, și trămitea carte de repudiii soțului săi, atunci, de era acest soț femeea, -bărbatul opera retențiunea propte» liberos ; de era bărbatul, perdea dreptul la acestă retențiune, Paul, în adevăr, C. II, titlul De dotibus [Manuale juris al lui D. Pellat, p- 863), dice: „Si di- vorlium est matrimonii, et hoc sine culpa mulieris factum, est, dos întegra vepele- tur. Quod si culpa mulievis factum est divortium, în singulos liberos sezta pars dolis a mamilo vetineatur usque ad mediam pavtem dumtaxat dotis. — De sa desfăcut | căsătoria fără culpa muerei, zestrea tâtă se va cere înapol.. De se va fi făcut însă divor- tul din culpa muerei, bărbatul va reține pentru fie-care copil o a şesea parte din zestre, fâră însă să trecă de jumătatea, DI ! . Apoi Cicerone, 'Topice, cap. 4, dice: „Si mulier quum fuisset nupta cum co, quocum connubium non esset, nuntiun remisit, quoniam qui nati sunt patrem noii sequunlur, manere nihil opportet. — Dacă muerea, după ce s'a măritat cu acel cu care nu avea connubiii, 7i-a trămis carte de des| ărţenie, fiind că copii - născuţi nu ur- “meză pe tatăl, nu trehue să rămânii nimic pentru copile, Aşa dar, dacă ar fi fost connu- biti, ar fi avul bărbatul dreptul să reţină parte din zestre pentru copii, și fiind că numai când divorțul se întâmplă din culpa femeei, bărbatul are drept la'retenţiune, și aici nu
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se pomenesce de altă culpă de cât de trimiterea repudiului, iacă dar că trămiterea re- 
pudiului fără causa legitimă de către unul din soți, "1 constitue în culpă. 

Acest text mai probă încă că de câte ori nu e connubiii, prin urmare când e con- cubinat, nu păte fi vorba de retențiune pentru trămiterea repudiului firă cuvânt din - partea femeei; cii, prin urmare, pote să iasă cine-va din coneubinat când îi va plăcea fără să perdă nimic, ceea ce am susţinut mat sus, Pa 
Liberta unui patron măritată cu dânsul nu pote să se desparţă de dânsul fără voia lui în acest sens că nu putea în urmă să se mărite cu altul. Nimenea n'o silea 

să "1 îa de băvbat. Dar o-dată ce?la luat, legea Julia oprea de a”l lăsa fără voia lul. 
In adevăr, Marcian |. 28, De ritu nuptiurum, dice: »Invilam libertam uzoren duceve patronus non potest. — Patronul nu pote să in cu d'asila pe libertii de ne- vastău. Apoi Ulpian, 1. 11 princ. De divortiis, dice: »Quod ait lez divortii fu- 
ciendi- polestas libertie que nupta est patrono, ne esto: non. infectum videtur 
e[fecisse divortium, quod jure civili solet dissolvere matrimonium; ... denique 
scribit Julianus de dote hane actionem non habere: merito- igitur quamdiu patro- 
nus ejus cam uzorem esse vult, cum nullo alio connubium ei est : nam quia intel- 
lezil legislato» facto libertie quasi direptum matrimonium, detrazit ei cum alio con- nubiun: quave cuicumque nupserit, pro non nupta habebitur: Julianus quidem amplius putat, nec în coneubinatu cam alterius patroni esse putat. — Ceea ce dice 
legea Julia că adică să nu potă liberta măritată după palronul ei să divorţeze, pare că a distrus efectul divorțului, care, după dreptul civil de obicinuit, disolvă maritagiul ;... prin urmare, scrie Julian că ea nu va avea acţiunea rei uzorize, că nu va putea să ?Și cârii îndiirit zestrea . deci, pe cât timp patronul o va vrea de soţie, ea nu'are connubiă cu nici un alt om; căci fiind că a înţeles legea că prin fapta libertei matrimoniul este ca și siricat, "i-a velras connubiul cu alt cine-va ; de aceea, cu ori-cine se va mărita, se va socoti de ne- miritată. Julian mal crede chiar că nu pste sii fie nici în concubinatul altui patrone. Din acest text resultă că legea Julia s'a ocupat de liberta soţie, iar nu de liberta concubină. Prin „urmare, ar fi logic ca liberta concubină a patronului săă să pâti sil lase fără voia lui, și să se poti mărita sai intra în concubinatul altuia. Ulpian însă crede că nu trebue să tra- gem acestă. consecință din disposiţiunea legel Julia, ci că libertei concubine a patronului 
care a părăsit pe patron fără voia lui trebue să i se ridice connubiul, să nu i se dea voie - să se mărite cu altul, căci, dicea el, e mat onest pentru uu patron a avea o libertă drept concubină de cât drept nevastă. Prin urmare, după Ulpian nici liberta concubină nu pole să lase pe patronul stă fiiră voia lui: Quze in coneubinatu est, ab invito patrono poterit discedere, et alteri se aut în matrimonium aut în coneubinatum dare. Io quidem probo in concubina adimendum ei connubium, si patronum învilum de- 
seat, quippe cum honestius sit patrono libertam coneubinam quam matremfumi- lias habevea 1), | | , 

- Impăratul Leon Filosoful, printr'o constituțiune a sa din anul 887 după Christos, a abrogat concubinatul. Iacă textul acestei constituţiuni care este a 91-lea și este inti- tulată: UL concubinam habere non liceat (să nu mai fie permis nimănui a avea concu- bini) : » Neque minus ea lex, quze probrose cum concubinis immisceri non evubes- centibus îd permiltendum judicavit, honestatem susque deque habuit, Ne ergo hoc legislatoris ervatum dedecore nostram rempullicam afficere sinamus, Itaque lex illu în ceternum sileto, Ab illa enim non modo veligionis, verum etiam naluva in- juvia, secundum divina christianisque convenientia .preieepta prohibemur, Etqui- dem, si cum fontem habeas, sobrie inde haurire divino priecepla moneare: qua va- lione cum puras aquas haurire liceat, lutum tu mavis? Tum tamelsi fontem non ”. habeas, vebus tamen vetitis uti non poles, Coterum vite consortem invenire diffi- cile non est.—Nu mai putin acea lege, care a găsit cn cale să permită să se amestece cu concubinele celor cari nu se rușinaii să o facă, nu mal puţin acea lege a luat peste 
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picior onestitatea, Să nu lăsăm dar ca acestă erdre a legiuitorului să desonoreze Statul 
nostru. De aceea, tacă acea lege în veci! Cici perceptele divine ale Christianismului ne 
ordonă sii ne ferim de acea injurie adusă nu numai religiunei, ci şi chiar naturei. Și, În 
adevăr, dacă având sorginte (puri) preceptul divin te povățuesce să te adăpi cu sobrie- 
tate, de ce putând să te adipl cu apă curată, preferi 6re lutul? Pe când de n'ai avea 
sorginte, nu 'ți-ar fi permis să te servesci cu lucruri oprite. Apoi nu e dificil să "i gă- 
sesci consârtă a vieţelu, 

Ast-fel dispăru concubinatul din legislaţiunea romană prin influența bisericei creș- 
tine, care vedea într'nsul o instituțiune rivală maritagiului 2). Aceeași influenţă întin- 
(lendu-se și mai mult, avea să facă mat târdiă în Francia să dispară, pentru același cu- 
vent, din usurile romane ale Galo-Romanilor, adopţiunea. 

  

=) Cujaciii dice însă că a aujit că usul concubinatulul "1 conservaii încă în timpul lut cu religio- 
silate Bascil şi Pyreneii : audio lamen eum retinere districte Vascones et Pyruneos (T, 9 c. 829), Şi nu ar fi de mirare să fi fost adevărat ecea ce auţisa Cujaciii; căci în polele Pyriucilor ai: dominat mult 
timp Visigoţii după ce aă fost respinși din cea-altă parte a Galiei de către Franct, și Visisoţii (una din 

- ramurile naţiunci gotice, cea mat aptă din tote naţiunile barbare întru a se romanisa), câml aii treent 
din Italia în Galia aă trecut cu Condica Theodosiană, cure inenținea în t6tă vigârea sa concubinatul, 

15



APENDICE LA MATERIA CONCUBINATULUI 
——.—— 

În anul 1873 am scris o disertaţiune asupra concubinatului în dreptul roman, pe care am publicat'o în Hevista contimporană, şi în care am schițat, în trăsuri repedi, natura şi efectele concubinatului, arătând deosebirea care exista între el și căsătoria legitimă, și indrăsnind e emite asupra acestei materii o opiniune care contraria până la 
dre-care punct opiniunea în general acreditată susţinută de nemuritorul -Cujas, după care concubinatul ar fi o uniune legitimă, analogă cu căsătoria, legitima conjunetio, cum o numesce el. Unul din foştii mei şcolari și din amicii mol în același timp, D. Con:. stantin C. Arion, "mi-a atras atenţiunea asupra unei monografii, apărută în Paris în anul 1880, a mult regretatului Paul Gide, în care acest insemnat romanist expunea o opiniune egalmente contrarie opiniunei lui Cujas. ” 

Inainte de mine, nici Doneau, nici Pothier, nici Puchta, cari sai ocupat de ces- tinue, nu Y%-ati dat o atenţiune suficientă şi nu 'Şi-aă dat ostenela să demonstre în mod serios falșitatea teoriei lu Cujas. 
Fiind-că după mine, la șâpte ani de interval, Paul Gide a:combătut teoria marelui “Papinian modern, și fiind-că cu t6tă acâstă similitudine între teoria Sa şi a mea există însă între densele mari deosebiri, fiind-că teoria lut Gide mi se pare mai plină de erori de cât chiar a lui Cujus, de aceea am luat din noi condeiul în mână şi an întreprins a 

face critica acestei recente teorii, 
După mine, concubinul nu este nici justum matrimoniuni al Romanilor, nici matrimoniun juris gentium, nici chiar o legitima conjunctio de o ordine inferidră. Am demonstrat acesta îndestul în anul 1873 şi nu voii reveni asupra acestui punct. Voiii observa însă că violarea obligațiunei de fidelitate ce *Și datoresc soţii unul altuia in ambele speţe de căsătorie atrage după sine pedepsele infese adulterului, mai grave în prima de cât în secunda, pe când nu există nici o obligațiune de fidelitate între con- cubini. Totuși însă eă cred că concubinatul nu este o simplă stare de fapt, pe care legea să o neglige, să o despreţuiască, în cât să nu “ŞI dea ostenâla de a se ocupa de dansa. „ Concubinatul nu e o uniune legitimă, nu e o căsătorie nici de drept civil, nici de drept al ginţilor, dar e mat mult e cât o simplă stare de fapt, este o înstituțiune juridică de care legiuitorul roman s'a ocupat, şi pe care a regulamentat?o mult inainte de Con- stantin, cu tâtă aserţiunea contrarie a lul Justinian 1), căruia mă mir cum Gide îi face PN 

1) Justinian gice, în adevtr, în prefața Novelei 89, că numele de copii naturali (susceptibili de legitimare când provin din concubinat) era necunoscut legislațiuneI romane, şi că nică un sentiment de umanitate nu determinase pe legiuitor să se ocupe de dânşii, că acest nume figură pentru prima Gră în constituțiunile imperiale numat de la Coristantin încolo, Acâsla este o erdre grosolană, ln adevăr, Mo- destin pomenesce de filii 'naturales în legea 11 D., De his qui sui vel alieni juris sunt, în termenii următori: Jnviti filii naturales vel emancipati, non rediguntur in patriam potestatem, ceea ce în- semneză că fiii naturali (adică niiscuţi dintr'un tată liber şi o mamă liberă, căci copii născuţi dintr'un 
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credit în materie de istorie. In adevăr, nu putea cine-va să aibă mai multe concubine în 
timpul lui Plinii cel Tânăr /Epistole, 11, 14), întocmai precum nu putea avea cine-va 
în același timp mal multe femei legitime, pe când la populii moderni pâte cine-va să 
aibă ori câte concubine vrea. Asemenea nu pâte cine-va, lără a comite un stuprum, pe- 
depsit ae legea Julia de adulteriis, să ia pe ori-ce femee drept concubină, așa nu pste 
lua cine-va ca concubină o îngenua honesta conditionis, o matrona, o materfamilias 
(Marcian, legea 3, D. De concubinis, XAV, 7), pe când la populii -moderni pâte să 
aibă cine-va o cocână mare drept concubină, fără să fie expus la nici o pedepsă şila nici 
o desonbre. Asemenca un president de provincie pâte să ia drept concubină o femee do- 
miciliată în provincia pe care o administreză (Paul, legea 5 D. De concubinis/, pe 
când nu pâte să contracteze cu densa juste nuptim,. Ceca ce constitue o regulamen- 
tare civilă, iar nu penală, a concubinatului, cu voia şi fără supărarea lui Gide, care este 
în erâre când susține că regulele din Digeste cari permit sa prohib concubinagiul (cum 
îl numesce el) sunt reguli de drept penal, iar nu reguli de drept civil. Prin urmare, 
concubinatul Romanilor este departe de a fi concubinagiul modern. Şi vorba concu- 
binagiii e r&ă alâsă de Gide pentru a designa concubinatul Romanilor. R&ă dar ilus- 
trul romanist retrage acestei instituțiuni a Romanilor expresiunea franțuzită de con- 
cubinat ce "i-ai aplicat interpreţii anteriori lui cu drepi cuvânt și într'adins tocmai 
pentru a distinge concubinatul Romanilor de concubinagiul populilor moderni. O liber- 
tină nu pote trăi în concubinat cu altul de cât cu patronul săti fără voia acestuia. E 
adevărat cii regulamentarea şi efectele concubinatului aii fost întinse sub Impăraţii creş- 
tini ; e adevărat că sub Impăraţii creştini şi până la Juştinian inclusiv, concubinatul da 
nascere la copii naturali, singuri apți a (i legitimaţi prin ciisătoria subsecuentă a pă- 
rinţilor lor, singuri apți a succede în ore-care măsură tatălui lor. Dar dacă regulamen- 
tarea este mai pronunțată, dacă efectele sunt mai întinse în dreptul bizantin, înainte de 
Leon Filosoful, care a proscris de tot concubinatul, nu este mai puțin adevărat că 
concubinatul formăză o instituţiune juridică recunoscută Şi regulamentată de dreptul 
roman chiar în peridda clasică a istoriei acestui drept. Pi 

Nu mai puţin eronat este Gide când susţine că dreptul roman clasic nu s'a ocupat 
de copii naturali. S'a ocupat de ei, permiţend de aă adopta acelui ce are deja copii le- 
gitim născuți ez justis nuptiis. Dacă nu le-a acordat faţă cu tatăl lor drepturi în simpla 
lor calitate de copii naturali, acesta nu va să dică că nu s'a ocupat de ei. Dreptul ro- 
man clasic nu le-a acordat drepturi la succesiunea tatălui lor în simpla lor calitate de 
copii eșiţi din concubinat, pentru că tatăl lor avea mijlocul adopţiunei pentru ati intro- 
duce în familia sa legitimă. Acesta este causa pentru care nu era trebuință de lezitima- 
țiune în legislaţiunea clasică, legitimaţiune pe care legiuitorul roman creștin a admis nu 
atăt ca o instituţiune dictată de necesitatea juridică, căci se putea dispensa de dânsa, ci 
mai mult sub influența teoriei creștine a iertărei, a precepiului evangelic că cel din urmă intrat în biserică e ca şi cel dântsiă, a cărui parafrasă filosofică este că cel ce se căesce este ertat și considerat ca cum n'ar fi păcătuit, că cel ce se insâră cu concubina sa legilimeză pe copii săi întocmai precum cel ce se căsătoresce dă nascere încă de la inceput la copiii legitimi, | - _ | | 

Gide nu e mal puţin în erdre când susţine că expresiunea liberi naturales însem- 
nsză copii născuţi din contuberniuna. Dacă textul pe care '] citâză el se referă la copil eşiți din contubernium, nu mai puţin resultă din alte texte că acâstă expresiune se aplică în mod mai propriii și mal special copiilor proveniți din relaţiuni între pers6ne 

  

tată liber şi o mamă servă sunt sub puterea dominicală a stăpânului mumei lor, și, prin urmare, nici cu voia lor nu pot fi adoptat), nu pot fi reduși fără voia lor sub puterea paternă a tatălui lor, adică nu pot li adoptați, Ceea ce mal demonstră că rii spune Gide că expresiunca filii naturales designă copii năs- cuți din contuberniten:, Dacă câte o-dată, și în mod improprii, însemnăză acesta, însă în regulă gene- rală, chiar în timpul clasic (martor « Modestin), insemneză copii născuţi dintrun tată liber şi o mamă liberă, fie diu uniune pasageră, fie din concubinat, ,
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libere și'cu atât mai mult copiilor născuți din concubinat. Așa în cât alta -e contuber- niul și copii eșiţi din el, alta e concubinatul şi copii la cari pote da nascere. Din tâtă acestă discuțiune conchid că nu trebue să scrutee cine-va cu ochi mo- derni instituţiunile populilor antici, că marea artă constă tocmai intru acesta, întru a se introduce cu mintea în starea lor socială, în educaţiunea lor politică, în relaţiile lor intime, întru a trăi quasi în mijlocul lor, spre a le putea înţelege, studia și deseri sub tote raporturile, întru a se vomanisa pentru Romani, spre ati putea deseri în tote privinţele. Acesta este defectul a multor scriitori, de care nu a scăpat nici ce- lebrul Gide, 
EI a credut că găsesce concubinagiul modern în concubinatul roman. S'a înșelat ca și Accarias când caută moravurile romane fără să le găsâscă, pretextând că Romanii nu aveaii vița de salon ca populii moderni, ca cum în salnele moderne star găsi ima- ginea adevăratelor moravuri ale populului. 
Nu, în sal6ne nu pâte cine-va studia moravurile adevărate ale populului, ci numai vițiile lui, destrăbălarea lui. Când ar judeca cine-va pe populul francez Şi pe cel româ- nesc după ceea ce vede în salânele lor, star lua cu mâinile de păr și ar despera despre ele. Din norocire, populul adevărat, serios, fundamentul Statului, nuw'şă resfringe ima- 'ginea în aceste psychee. 

“Despre adopţiune 

Una din sorgintele puterei paterne este şi adopţiunea. 
Adopţiunea este introducerea în familia sa civilă a unei persone ce nu descinde din sine, neapărat în mod natural, adică prin sânge. Ea este un mod de creare de pu- tere paternă artificială. Puterea paternă obicinuită, naturală, resultă din căsălorie, ea există asupra copiilor născuţi din căsătorie. Prin adopţiune căpătăm puterea paternă asupra unor persânesce nu sunt născute din noi din căsătorie legitimă. Vorba adopțiune vine de la adoptio, adică juncțiune prin alegere, prin opțiune a unui membru la familia nâsiră civilă. 

a Adopţiunea era de duoă feluri la Romani ; adrogațiunea și adopțiunea pro- priă disă, 
a Adrogaţiunea era adopțiunea persânelor sui juris; adopțiunsa era adopţiunea persnelor alieni juris. Prin adrogaţiune o personă sui juris, independentă, trecea sub pulerea adrogatorului și devenea dependentă, alieni juris. Prin adopțiune, o perssnă eşea' dintr'o familie, de sub puterea paternă a unuia, și trecea sub puterea și în fa- milia civilă: a altuia. Prin adrogațiune se schimba și familia și condițiunea adroga- tului, căci din sui juris devenea alieni juvis. Prin adopţiune nu se schimba de cât familia adoptatului, condițiunea sa rămânea aceeași : alieni juris era, tot alieni juris devenea, 

__ Adrogaţiunea era o operaţiune mult mai importantă de cât adopțiunea propriă disă. Ea avea importanţă politică mai adezea-ori. Un om în tâtă firea, sui juris, se da 

4 

în adrogaţiunea altuia. Acâsta o făcea ca să intre intr”o familie importantă, ca să câș- tige influență politică. Acesta o făcea adesea-ori casă ajungă la un scop politic, cum a fiicubo Clodius, patrician, care s?a dat în adrogaţiune lui Fonteius, plebeian, pentru ca să - devină. plebeian, şi să potă [i ast-fel ales tribun al plebei. De aceea, adrogaţiunea era su- pusă la formalităţi mai imposante'de cât adopțiunea propriii Qisă. Şi una şi alta însă aveai un scop comun: perpetuirea familici civile, și de aceea se fiicea obicinuit de acela ce n'avea copii legitimi naturali, de sânge, de și la Romani, în tot-da-una, sa putut adopta chiar când cine-va avea copii din căsătorie, | Perpeluirea familiei avea importanţă la Romani mai cu semă pentru perpetuirea sacrelor private, adică a cultului privat ce avea fie-care familie romană, și în același timp pentru perpetuirea numelui şi a tradiţiilor familiei.
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La Romani ca și la Greci, ca și la strămoșii lor, la Indiani, fie-care familie, pe 
lângă cultul public al naţiunci, avea și un cult privat, ântâiă cultul” deilor .mani, sati 
penați, al duoilea cultul dcilor domestici de cari am vorbit deja în alt fragment juridic. 

Intretinerea focului sacru, libaţiunile făcute sulletelor strămoșilor, eraii conside- 
rate ca o necesitate imperi6să de la care atârna fericirea descendentului, și la care ținea 
atât de mult ascendentul ce era să mâră, în cât nu'l îngrijea atât de mult mârtea, cât 
să fie cine după morte să întreţic focul sacru şi să facă libaţiunile necesarii. | 

Acest servicii nu'l putea face de cât un mascul, descendent prin masculi, un 
membru al familiei civile, “un descendent saă natural resultând din căsătorie, sati,. în 
lipsă, un descendent introdus în familie prin adopțiune, și iniţiat la sdera privata. De 
aceea, ținca atât de mult și Indianul şi Grecul și Romanul la adopțiune, ca si fie cine 
să perpetueze familia, numele tradiţional și mai cu semă în cele Mânttiii timpuri, când 
credința religi6să era ferventă, cultul sacrelor private. Cel ce nu avea: cine să întreţie 
acest cult, după mârtea sa, se credea nenorocit. Descendentul care omitea al întreține 
cra considerat că comite un sacrilegii, 'noroe în casa lui nu mat intra ; manele, sufletele 
ascendenţilor îi apăreati în somn, îl asedia sub formă de stafit flimânde, reelamând im- 
perios de mâncare, libaţiunile, focul la care să se încăldesei. Descendentul care înde- 
plinea acestă datorie pi6să era fericit, sufletele răposaţilor planaii asupra casei lui, o în- 
conțiuraii de fericire și de noroc, E ceva realmente feeric şi sublim când citesce cine-va 
tradițiunile strămoșilor romani, greci, indiani în acâstă privinţă. 

Indianul crede că e un drept pentru strămoșii morți și o datorie pentru descendenții 
sti de a presta regulat mâncarea manelor, adică sufletelor celor dWântsiii. „Stăpânul 
casci, qic leşile lui Manu, trebue să prepare straddha . (mâncarea oferită morţilor) cu 
orez, cu lapte, cu rădăcini, cu fructe, ca să atragă asupra sa buna-voinţă şi protecţia 
manelor«. „Când straddha este făcută regulat și conform ritului, strămoșii celor ce le 
oferă acest ospăț simt o inalterabili mulțumirez, qic aceleaşi legi ale lui Manu. 

Indianul credea, în realitate, pe mort că are încă o fiinţă materială, și că are, prin 
urmare, trebuinţă de mâncare și de băutură, atât numai că el este invisibil. Și dacă mor= 
tului nu i se da regulat ospătul, sufletul lui cșea din locaşul lui, liniștit, „din mormântul 
lui, devenea un suflet rătăcitor, neliniștea și frâmânta pe descendenţii în viâtă, 

| Grecul și Romanul aveai aceleași credinţe. Dacă descendentul nu oferea reșulat 
ascendenţilor morţi ospăţul funebru, ascendenții eșeaii din mormânt, rătăceai sub formă 
de umbre împregiurul casei pe care o umpleaii n6ptea de sgomotele lor (iacă stafiile ro- 
mânesci), le imputaii negligenţa lor impiă, le trimitea boli, nenorociri, secete, nu'l lasa 
un moment liniștit până ce ospăţurile nu erati regulat restabilite, atunci reintra în 
mormânt şi descendentul începea să aibă din noii liniște și fericire. Dacă, din contră, 
mortul era înșrijit, el devenea protector al celor vii, De aceca, cel viii îl invoca, îl chema 
adesea în ajutor »eule de sub pământ, dice un descendent manelor ascendentului săii 
în Alcest, tragedie a lut Euripid, fi-mi propiceu.—»A1 milă de mine şi de frate-meii Orest, 
dice Electra manelor tatălui săi în Choephore a lui E<chyl, fâ1 să revie în ţâră, augi-mi 
rugăciunea, tată, îndeplinesce-mi rugăciunea primind libaţiunile melez. 

Asemenea Ovidii ne spune pentru Romani: n Impăcați sufletele strămoșesci,.. 
Răspândiţi pe mormânt fructe, nițică sare Și pâine înmuiată în via curat și micșunele 
fierteu. | e 

Pe lângă cultul morţilor, trebuia să se intrețină în casă şi focul sacru. 
La Romanii primitivi mormintele eraă în intrare şi în fundul intrărei o vatră, 

alrium, în care trebuia să se întrețină focul sacru. Aceeași practică se observă astiii 
“la țăranii noștri, la cari vatra este situată în intrare, adică în tinda casei. Actsta era 
așa arangiată la Romani pentru ca Romanul, de câte ori intra în casă, să calce, să dea 
peste mormintele strămoșilor si, a căror suflete nu lipsea nici o-dată intrând să le in- 
voce spre fericirea lul. In fundul tinde! era vatra pe care ardea și trebuia să ardă în tote 
dilele focul sacru, protectorul, incălditorul casei și al familiei. | a 

Acest foc sacru era întreținui nu numat la Romani, ci şi la Greci, ci şi la Indian.
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EI, la Indiant, se invoca sub numele de agui, de unde derivă latinul îqnis. Agni, dicea Indianul, tu esci vicța, tu eşti protectorul omului. In schimb al laudelor nâstre, dă ta- lălui de familie ce te râgă, dibi glorie şi avuţie. Agni, tu esci un operator înțelept și un tată, ție îţi datorăm visa, noi suntem n&mul tă. 
Grecul îl invâcă asemenea și îl imploră dicându'i acestui foc sacru, întreținut cu flori, cu fructe, cu tămâie şi cu vin, într'unul din imnele orphice ce ni S'aiă conservat : »O1 vatră sacră, fă-ne să fim tot-d'a-una florescenţi, tot-d'a-una. fericiți ; tu, focule sa- cru, ce arq! într'una, tu, focule sacru etern, tot-d'a-una frumos și tânăr, tu ce nutresci, tu ce esci bogat, primesce cu mulţumire darurile n6stre, și dă-ne în schimb fericirea și sănătatea care este așa de dulceu. Grecul credea că el este sorgintea boșăţiilor, îl nu- mea Ves xrfatos, deul dătător de avere, de stare (xcfatos de la xrhur, a întemeia, de unde şi vorba de stare sinonimă de avere în limba românescă), și îl invoca în favârea copiilor săi, dicând : »Dă-le sănătate și îmbelşugare «. 
Romanul nu eșea din casă fără să adreseze rugăciune focului din vatră, și nu se întorcea acasă fără ca mat ântâiii să se închine la el și să'l invoce și apol își săruta ne- vasta și copiii, 
Focul sacru era deci providenţa familiei. Cultul săi consta intru a ține intruna aprinși pe vatră câţi-va cărbuni. Peste di se arunca peste cărbuni ierburi uscate şi câte- va uscături ; deul se manifesta atunci prin flacăra ce eşea din el.- Acestui fov sacru i se aducea sacrificii : se arunca peste el vin cald, unt-de-lemn, tămâie, grăsime de victime. La eşirea flacărei lucinde, care anunta mulțumirea și veselia deului, era momentul opor- tun de a'l invoca și de a?i adresa rugăciuni. 
Acest foc nu trebuia nici o-dată să se lase si se stingă. Stingerea lui anunța stin- gerea familiei, La Romani, la 1 Martie al fie-cărul an, fie-care familie trebuia să lase - însă focul să se stingă și imediat să aprindă altul. Aprinderea însă nu se putea face de căt prin concentrarea asupra unu! punct a razelor sorelui, sati prin frecarea a duoă bu- căți de o specie particulară de lemn până să se producă scântee. 
Atât ospăţurile morţilor, cât şi intreținerea focului sacru, nu putea, sub ped&psă de comitere de impietate și de sacrilegiii, să fie făcute de cât de descendentul mas- cul prin masculi. Nimeni altul nu putea să se amestece la acest cult privat. Acest „ descendent mascul, dacă nu exista, trebuia creat prin adopțiune. Cel ce nare un. fiii natural pâte să adopte un străin drept fiii pentru ca ceremoniile funebre să nu în- celeze, dic legile lut Manu. Un fii adoptiv, a căruia lepitimitate de adopţiune era atacată, se apără inaintea areopagului grec, dice areopagului: Menecles m'a adoptat ca să aibă cine să'l îngrâpe și să” facă ceremoniile, și să continue cultul mormântului stii. Cine, dacă adopţiunea mea va fi anulată, va mai face sacrificiile în numele lui ; cine îi va oferi ospățul funebru, și cine îi va mai face cultul ritual pe mormântul săi? Pentru mine ca pentru mine, dar pentru Menecles va fi mat r&ă. La Romani, Ciceron ne dice că adop- tatul în sacra transiit a trecut la cultul nouci sale familii, cult care se va opera prin el. El renunța prin acâsta chiar la cultul privat al deilor domestici, al penaţilor și al fo- cului sacru al familiei sale. EL eșea din familia sa și intra în familia adoptatorului, Şi la Indiani, și la Greci, și la Romani, numai bărbaţii pot adopta, femeile nu. Prin excepțiune, la Indiani, o văduvă pâte adopta, pentru comptul bărbatului et decedat, care "i-a dat autorisaţie într'adins în vieţă fiind, spre a se perpetua cultul morților familiei bărbatului, dar atunci nu adopta femeea, ci bărbatul prin femee. In legislaţiile moderne, la Francezi și la Români, femeile pot adopta (veqi arti- colul 343 Codul Napoleon și art. 309 Codul Alexandru loan 1). Deja o Novelă, No- vela 17 a lui Leon Filosoful, permitea femeilor a adopta, cum ne spune Harmenopolu, : Cartea II, Titlul 8, $ 4, în care ne spune în același timp că şi cel ce are copil pâte adopta. Pe Harmenopolu mal bine de cât pe Codul Napoleon îl copia redactorii Condicet Caragea, saii,'cel puţin, dacă copia Codul Napoleon, trebuia să'l copieze și în părțile bune, admiţend legitimaţia prin căsătorie subsecuentă a copiilor naturali, admițând recunâs- cerea de către tată a copiilor naturali Și acordarea lor de drepturi de succesiune, cum
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face Condica Calimachi, Să nu criticăm prea mult insă pe redactorii Condicet. Caragea ; 
pe acea vreme nu se putea găsi juriști învăţaţi și cumpinitori și bine alegători. Să ne 
mulţumim că un Nestor și un Christopolu ne-ati dat și o condică ca Condica Caragea, care 
are multe părți bune, umane și echitabile, cari ar putea să fie imitate și de legislaţiile 
țărilor civilisate, cum am demonstrat în-volumul II al Fragmentelor mele juridice a pro- 
posito de materia dotel, | 

La Indiani, cel ce avea un fiă în stare de a face ceremoniile sacre nu putea adopta. 
La Greci era tot așa. Ba incă Solon obligă pe cel ce n'avea fii care să facă ceremoniile 
sacre pe mormintele strămoșilor de a adopta un fiii. Acestă obligaţiune nu exista la In- 
diant, 

Formula adopţiunei era aceeași, mobilul același și la Greci și la Indian. lacă mo- 
bilul dup legile lui Manu: »Cel ce n'are descendenţi de sex birbiitesc să se grăbescă 
de a adopta un fii care să continue ospeţele funerarii și ceremoniile sacre și care să 
perpetue în același timp celebritatea numelui săi. La Greci, Demosthene ne spune că 
scopul adopţiunel era pentru adoptator de a avea un fiă care să îndeplinâscă pe 
mormântul săi ceremoniile sacre; să"! perpetueze neamul, și care, transmitându'! nu- 
mele prin mijlocul unul şir neintrerupt de descendenți, să”! procure 6re-cum nemurirea. 

Scopul adopţiune! era același și la Romani. Dar la Romani, cu deosebire de Greci, 
cel ce n'avea fiii, saii nepot din fiă nu era obligat de a adopta. Asemenea, la Romani, 
cel ce avea un fi saii nepot din fiă, care si perpetueze familia civilă și să continue 
cultul sacrelor private, cu deosebire de ceea ce se petrecea la Indiani şi la Greci, totuși 
putea adopta. Cu tâte că în uz și la Romani, ca şi la Greci, şi la Indiani, adopla'cel ce 
era lipsit de descendent mascul. Şi de aceea vedem pe Ciceron criticând adrogaţiunea 
lui Clodius de către Fonteius, intre alte motive, și pentru motivul că Fonteius este tâ- 

„năr şi însurat şi are copii. »Ce este, pontificilor, dreptul de adopţiune, dice, în adevăr, 
Ciceron în orațiunea sa pentru casa sa, Pro Domo. Nu se cere 6re ca cel ce adoptă să 
m'aibă copil, să nu mai pâtă procrea copii, și să fi.incercat să aibă când putea... Cer- 
cetatu-s'a acâsta în adopţiunea lui Clodius ? Vedem pe un om de duoă-deci de ani, chiar 
și mai tenăr că adoptă un senator. Ore pentru ca să aibă copil? Dar pâte procrea : este 
insurat și are și Copil..... 

La populii moderni asemenea, cel ce are descendenți leșitimi nu pâte adopta, 
ca la Grec! și la Indiani. Așa era în Codul Caragea (Partea IV, Cap. 5, $9, litera a/, 
Codul Napoleon (art. 343), Codul Alexandru loan 1 (art. 309). Contrarinl exista În 
Codul Calimachi, care, cu tâte că permite legitimarea prin căsătorie subsecuentă, totuşi 
permite a adopta și celui ce are copil, căci nicăieri nu există interdicţie în privinta 
acâsta. Codul Caragea, după ce nu admite legitimarea prin căsătoria subsecuentă, apoi 
nu permite celui ce are copil legitimi a adopta nici striiint nici pe copiii sti natural! mă- 
car. Aşa iacă ce se pte întâmpla. Primus se însdră, face un fiii legitim, după aceea îi 
more nevasta și cu o femee face un copil natural. Nu pote a'! face legitim prin căsătorie 
subsecuentă care nu există în Condica Caragea, nu] pste adopta, căci are copil legitim. 
Mâre în urmă copilul legitim, și, până să nu apuce să'l adopte, mâre repede și Primus, 
și, la mârtea lui, Primus nu lasă altă rudă legitimă de cât un fii de văr primar, EL va 
lua t6tă averea și fiul natural al lui Primuc, crescut, educat de el, care scie tâtă lumea 
că el e al lui, care are posesiunea de stat de copil natural al lui, nu va avea din mMOȘ- 
tenire nici măcar o creanţă alimentară. Este inic. Causa acestei inichităţi este co- 
piarea într'un mod absurd a vechiului drept roman, care nu admitea legitimitarea prin 
căsătorie subsecuentă, și, în materie de adopţiune, copiarea neinteligentă a Codului Na- 
poleon. _ E 

La Indiani, adoptatul conserva tâte drepturile în familia sa naturală, și câștiga 
plenitudine de drepturi în familia adoptivă. In cât el, pe viitor, va face cultul sacru în 
ambele familii, va moșteni în ambele familii ; el, 'cum ic legile indiane, devine quasi. 
fiă a duoi taţi, cel puţin după interpretarea ce se dă legilor indiane ; el conservă în fa- 
milia naturală dreptul de succesiune dacă în familia adoptivă nu găsesce o avere sufi-
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cientă, și chiar dacă păsesce o avere opulenti, în casul în care tatăl săi nătural a murit fără de ali fii, sai de nepoți din alţi fir, 
In dreptul roman cel primitiv, din contră, adoptatul eșea din familia civilă natu= rală, unde perdea calitatea de heres suus, de agnat, și intra în familia adloplatorului unde câştiga. tâte aceste drepturi. Tocmai în legislaţia lui Justinian sa modificat acestă stare de lucruri și s?a decis că, în cas de adrogaţiune, lucrurile se vor petrece ca mai inainte, și în cas de adopţiune proprii disă numai în casul în care adoptatorul este un ascendent ; când insă este o altă persână, un oxtrancus, cum die textele, atunci adop- tatul râmâne în familia sa naturală şi nu câștigă în familia adoptivă de cât dreptul de succesiune ab intestat. 
La moderni, la Francezi, după Condica Napoleon, cel ce are copii sati alți des- cendenţi legitimi din căsătorie nu pote adopta (art. 343). Şi adoptatul rmâne în fami- lia naturală și nu câștigă drepturi de cât faţă cu adoptatorul și adoptatorul faţă cu el, nu intră complect în familia adoptatorului (C. N. art. 348 şi 350), e ceva analog cu ceca ce decide Justinian în cas de adopţiune de ciitre un extraneus, Teoria franceză a trecut în codul Alexandru loan | (art. 313 și 315). Ba încă adop- tatorul nici nu are dreptul a moșteni pe adoptat, ci numai a reclama ce i-a dăruit, și acâsta numai în casul în care adoptatul mâre fără descendenţi (art. 351 francez, 312 românesc), 

D Tot așa era și în codul Caragea, cu deosebire că adoptatorul moștenesce pe adop- tat de o potrivă și împreună cu tatăl natural, și când adoptatul la mârte nu are tată natural în viâță, adoptatorul moștenesce sinzur pe adoptat, cu exclusiunea celor-alţi ascendenți de grad superior ai adoptatului și cu exclusiunea tutulor rudelor sale cola- terale (art. 22, litera c, Cap. III, partea IV din codul Caragea). Adopţiunea se numesce în Condica Caragea îotesie (de la grecesce iicOzoiz, care vine de la vorbele drog fiti, și . Vecia punere, venind de la zi0nu0). . 
“- Tot așa era și în Condica Calimachi (art. 248 şi 949). Ba încă nu numai că adop- tatorul nu moștenesce pe adoptat (art. 955), dar nicăieri în Condica Calimachi nu există pentru adoptator nici măcar dreptul de a lua la mârtea adoptatului fără descendenţi bunurile dăruite lui, cari Sar găsi îu fiinţă la mârtea acelui adoptat. Adopţiunca se nu- mesce în Condica Calimachi înfiiare. 

La Indiani, ca și la Greci, fiind-că adopţiunea nu avea alt scop de cât perpeiuarea numelui, a familiei și a cultului privat, și fiind-că familia, numele nu se perpetu&ză de cât prin bărbaţi şi cultul privat nu se exercită de cât prin bărbaţi 1), femeile cari nu puteai adopta, nu puteaii fi pici adoptate. La Romani femeile nu putea adopta, pentru că adopțiunea este o sorginte a puterei paterne, care este numai atributul bărbaţilor ; nu puteaii fi adrogate, căci adrogaţiunea avea scopuri pentru cari sunt străine femeile ; ea era făcută în același timp cu scop de perpetuire a familiei civile, Și familia civilă nu se perpetudză prin femei. Dar la Romani femeile puteaii fi adoptate. La Indiani, la Greci ca şi la Romani, adopţiunea se făcea în mod solemn. La Indiani se repeta solemnităţile cari aveati loc la nascerea copilului, ca cum co- pilul adoptat Sar nasce în familia adoptivă. Aceste solemnităţi se petreceaii înaintea rudelor, amicilor, vecinilor, Copilul, dacă nu fusese încă tuns, ceca ce avea loc la etatea 
a 

1) Cum ice Fustel de Coulanges, în La cite antique, a 41-a cdițiune, paginele 36 şi 87 : sFie- care familie avea ceremoniile sale proprii, sărbătorile sale particulare, formulele sale proprii de ru- giiciune şi imnurile sale speciale, Tatăl, singurul interpret și sinzurul pontifice al religinnci sale, avea singur dreptul de a învăţa pe altul acâstă religiune şi cl nu putea si o comunice de cât fiului stii, Ri- turile, termenii rugăciunei, cânturile cari făceaii partea esenţială a acestei religiunt dornestice, crai patrimoniul, proprietatea sacră pe care familia nu o împărțea cu nimeni, şi pe care cra intergis chiar de a o destăinui străinilor, Aşa era în India: „Sunt tare contra inimicilor mel, dice brahmanul (veqi Rig-Veda, traducerea lui Langlois, tom. I, pag, 113), cu cântecile ce ţin de la familia mea şi. pe cari mi le-a transmis tatăl metia.— Vegi asemenea Gibelin, Droit civil des Ilindous, tomul ], pagina 81: Puasese C'est par ce motit aussi qu'elles (c, a. d. les femmes) ne peuvent âtra adoptâes, sasea, 
“
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de cinci ani când i se da copilului şi numele familiei din care făcea parte, eră tuns în fa- milia sa adoptivă pentru prima 6ră ; dacă fusese deja tuns, mai era încă o-datiă tuns în: familia adoptivă unde intra, tatăl adoptiv îl lua pe genunchi, recita rugăciunea consa- crată și ?] săruta pe frunte. Aceste formalități Sai transmis și la alți populi de ori- gină indiană. Așa, la Franci, copilul adoptat era tuns. Ast-fel a fost adoptat Pepin de - Luitpran. In legile unei părți a Galilor, acelora cari locuiaii ceea ce se numesce astădi în Anglia le pays de Galles, tatăl care vrea să adopte lua în inâinile sale mâinile co- pilului ce vrea să adopte și ?1 săruta (Vedi Gibelin, op. cit., 'T. 1, pagina 92), La Greci adopțiunea se făcea prin votarea membrilor phratrici (gintei) din care cșta cel ce era să fie adoptat şi a membrilor phratriei în care intra prin adopţiune, adică din care făcea parte adoptatorul: Membrii votati în secret Și decisiunea se lua cu majoritate de voturi. Adoptatul cra Șters din registrul .phratriei din care făcea parte până acum și din care eșea și era înscris în registrul phratriei unde intra prin adopțiune (A. Gutrard, Essai sur Phistoire du droit privă des Romains, paginele 78 şi 79), ” 
La Romani formalităţile era mai imposante în cas de adrogaţiune de cât în cas de adopţiune din cele d'ânteâiii timpuri până în legislaţia Imperiului de jos. Adrosgaţiuneă . în tot timpul Regalităţei şi a Republicei, se făcea printr?o lege a comiţiilor curiate ; în „limpul Imperiului, de la un timp încolo, printr”un_rescript imperial ; adopțiunea prin mancipaţiuni, manumisiuni și prin operaţiunea fivală a unei vindicaţiuni de paternitate inaintea magistratului populului roman. 
Gudrard, în opera citată, emite o teorie eronată asupra adopțiunei. * 
EI crede, ca sistem general, pe care 1 impărtiișesce în Gre-cari puncturi și Giraud (care, între altelc, susţine, cel puțin pentru cele Wântâiii timpuri, că există o proprietate distinctă pentru patrici numită dominium e jure Quiritiun, și alta pentru plebei; în bonis], că instituţiunile de drept privat eraii deosebite pentru patrici și pentru ple- bai; că, între altele, numai femeile plebee crai în manu; că numai filiifaniilias plebei erati în mancipium, care era contopită în patria potestas ; că de arcea pate: familias putea vinde pe filius familias, căci îl avea in mancipitun, ceca ce nu putea face însă pater familtas patrician, căci el nu avea pe filius fumilias de cât în pură patria po- testas, iar nu și în mancipium. De aci Gusrard conchide că alta era adopțiunea pentru 

patrici, alta pentru plebei. EI susține că la patricy fiul adrogat nu perdea proprietatea bunurilor sale, copii lul nu trecea sub puterea paternă a adrogatorului,. căci crede el că și copiii din căsătorie de sub puterea paternă a tatălui lor pă-treză proprietatea hunu- rilor ce' câştigă saii 16 vine prin liberalităţi. Că, din contră, adrogatul la plebei e'urmal de copii sti sub puterea paternă. a adrogatorului, și bunurile lui. devin proprietatea adrogatorului, Că acestă stare de lucruri a durat până la legea celor XII Tabule când a prevalut dreptul plebeian (Vegi Guerard, op. cit. paginele 232 până la 242 și 381 până 
la 383). Acestă teorie este cu totul imaginară. Ea nu se întemeiază pe nici un text, nu numai de jurisconsult, dar nici măcar al.unui scriitor străin de materia dreptului. Nu e probabil ca instituţiunile de drept privat să fi fost atât de distante unele de -altele la patrici și la plebei. Deosebirile între aceste clase erati în dreptul public. Și nu e probabil, e chiar imposibil de credut ca patriciul să fi primit de la plebei dreptul tatălui de a omori pe fiul s&ă, de a "1 vinde și de a profita de hunurile sale. Dacă ar fi suposiție de fiicut, ar fi mat mult aceea de a crede că asemenea drepturi exorbitante ar fi existat la patrică, Dar nici acâstă suposiţie n'are nici -un temeiti. Nu! Tâte aceste instituțiuni atât de se- rise, atât de distincte de similarele lor din legislaţiile celor-alţi populi 'contimporani cu Romanii, ati trebuit să existe în consuetudinele vechi ale populului roman și la tâte clasele sociale de cetățeni, atât Ia patrici cât și la pleber, și legile celor XII Tabule n'aă avut alt scop și alt folos de cât de a consemna aceste instituţiuni, a le face cunoscute în public în mod oficial și mal cu sâmă a arăta modul de procedură, care era un mister pentru patrict, |
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“Tote teoriile-contrarit sunt pure chimere, resultat a imaginațiuni fertile. Dar nic! 
texte, nici bu nul simț nu le susțin. 

Mai şnainte de a intra în amănuntele materiei adoptiunei, să traducem ma! ântâiii 
textele ce le ma! importante relative la acâstă materie. 

Instituţiunile lui Gaius coprind, relativ la adopţiune, paragrafele. 97 până la 107 
inclusiv și 134, 135 şi 137 din Comentariul 1. E ” 

Vom da traducerea acestor paragrafe : . 
$ 97: Nu numai copiii naturali, conform cu ceea ce am spus, sunt sub puterea 

nostră paternă, dar și aceia pe cari îi adoptăm 2). 
$ 98: Adopţiunea însă se operă în duoă moduri: sati prin autoritatea populului, 

saii prin autoritatea magistratului, de exemplu a pretorului. 
-$ 99: Prin autoritatea populului adoptăm pe cei ce sunt sui juris ; acâstă specie 

de adopţiune se numesce adrogaţiune, căci şi cel ce adoptă este rogatus, adică întrebat 
dacă vrea ca acela ce este să adopte să % fie fiti legitim ; și cel ce este adoptat este în- 
trebat dacă suferă să se faci acesta, și populul este întrebat dacă ordonă să se facă 
acesta, Prin autoritatea magistratului adoptăm pe aceia cari sunt sub puterea ascen- | 
denților lor, fie că capătă gradul ântâiă de filiaţiune, cum este gradul de fiii sati de 
fiică, fie că obţin un grad inferior, cum este gradul de nepot, de nepstă, strănepot, stră- 
nepâtă. : 

$ 100: Adopţiunea ce se face prin popul, nu se face nicăeri aiurea de cât în Roma; 
pe când, din contra, adopţiunea prin magistrat se face și în provincii, înaintea presiden- 
tului provinciet. 

$ 101: Asemenea prin intermediul populului nu se adoptă femeile ; căci așa a pre- 
valut. Din contră, înaintea pretorului, sai în provincii înaintea proconsolului sai leza- 
tului, se ohicinuesce ca și femeile să fie adoplate. e 

$ 102: Asemenea inaintea populului impuberil câte o-dată pot fi adoptați, câte 
o-dată nu ; în timpurile actuale, în virtutea unui rescript al optimului împărat Anto- 
nin cel Piii, pe care ?l-a adresat pontificilor, este permis a adopta un impuber cu 6re-cari 
condițiuni, daci e o justă causă de adopţiune. Din contră, în Italia, înaintea pretorului, 
și în provincii înaintea proconsulului saii legatului, putem adopta persâne de orl-ce etate. 

$ 103: E o regulă însă comună la ambele feluri de adopțiuni, că și cet ce nu pot 
genera, cum Sunt spadonii (neputincioșit), totuși pot adopta. 
„$ 10%: Femeile însă în nici unul din moduri nu pot. adopta, căci ele nici pe copiii 

lor naturalt nu % aii sub puterea lor, - 
$ 105: Asemenea dacă cine-va adoptă prin autoritatea populului sai a magistra- 

tului, a pretorului în Italia, a presidentului provinciei în provincie, pâte pe adoptat să 
"1 dea în adopţiune altuia. | 

$ 106: Şi cestiunea de a se sci dacă un ma! mic la vârstă pâte să adopte pe un. 
inal mare la vârstă, este comună la amânduot felurile de adopţiune. o 

$ 107: Un efect însă special al adopţiunei, care'se operă prin popul, este că acela 
care are copil sub puterea sa paternă, dacă se dă în adroșaţiune, nu cade numai el sub 
puterea paternă a adrogatorului, dar şi copii lui, cari devin ast-fel nepoții adoptivi at 
adrogatorului, i o a 

$ 134: Pe lângă acesta, ascendenţii, dând în adopţiune pe descendenţii lor, înce- 
teză de a ?i mat avea sub puterea lor paternă; şi, relativ Ia fii, dacă e dat în adopţiune, 
trebue să se facă trei mancipaţiuni şi duoă manumisiuni intermediare, întocmai ca. în 
cas de emancipaţiune, adică în casul în care tatăl liboreză pe fii de sub a sa putere 

*) Expresiunea liberi naturales, copii naturală, din acest fragment insemnâză copil cari des- cind naturalmente, adică prin opera concepțiunet, fie el legitimi şi născuţi din căsătorie, fie el născuţi diu concubinat în oposițiune cu copii adoptivi, cari sunt resultatul unei creațiuni artificiale a dreptului. Când insă expresiunile liberi naturales sunt opuse expresiunilor liberi justi, atunci ele exprimă copii nelegitimi, născuţi din concubinat, saă spurii în oposițiune cu copii legitimi resultați sai din căsătorie, saă din adopțiune, -
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paternă, pentru ca să devină sui juris. După aceea sai este remancipat tatălui şi” de la 
tată cel ce ?] adoptă ?1 vindică, adică pretinde că este fiul săi, şi tatăl necontradicând, 
pretorul ?] atribue vindicantului, sai conform legei se mancipă tatălui, .. ., . 

prin mancipațiune este: dar, evident, este mat comod să fie remancipat tatălui, Relativ 
însă la cei-alţi descendenţi, fie de sex bărbătesc, fie de sex femeese, o singură manci- pațiune este de ajuns, şi sai sunt remancipați tatălui, sai după lege sunt: mancipaţi. Aceleași formalităţi se ohicinuesce a se întrebuința și în provincii înaintea presidenţilor 
provinciilor, 

$ 135: Copilul conceput de fiul mancipat pentru prima Sail a duoa 6ră, de și nasce după a treia mancipaţiune a tatălui săii, este însă sub puterea paternă a moșului, și de - aceea moșul pote și să '1 emancipe și să "1 dea în adopţiune. Dar copilul care este con- ceput de fiul mancipat de trei ori, nu se nasce sub pulerea paternă a moşului; Labeo însă este de părere că el este sub mancipiul aceluia sub a cărut mancipium se află și tatăl luY; dar opiniunea ce se admite astăgi în practică este că condiţiunea lui este în suspensiune pe cât timp latiil săii este în mancipium; și dacă tatăl este manumis din mancipiiă, cade sub puterea lui paternă ; dacă însă tatăl mâre, pe când se afla în man- 
cipium, devine sui juris, Si. . 

ce face pentru fiii tre! mancipațiuni, cum am dis, ceea pentru nepot "Il face o singură 
mancipaţiune. 

Ş137: prin inancipaţiune încetâză de a ma! fi în manu, şi când din man- 
cipium sunt manumise, devin sui furis, . Ca. . 
nu pâte sili mal mult de cât fata pe tată. Dar fata în nici un chip nu pote sili pe tată, 
de şi este adoptivă, pe când femeea pote, trămiţând carte de repudiii bărbatului săi, să 
1 sil&scă să o scâtă de sub manas, întocmai ca Cum nu ar fi fost nici o-dată măritată 
după el. 

Instituţiunile lui Justivian coprind, relativ la adopțiune, titlul 14 și paragrafele 8 şi 9 din titlul 12, . 
” Să dăm traducerea acestor paragrafe: 

TITLUL XI 

“Despre adopţiun! 
Prineipium. Intocmai ca paragralul 97 din Gaius. e 
$ 1: Adopţiunea se operă în duo& moduri: sati prin rescript imperial, saă prin autoritatea magistratului. Prin autoritatea împăratului pote cine-va adopta pe persânele sui juris de ambe-sexe; acâstă specie de adopțiune se numesce adrogaţiune. Prin auto- ritatea magistratului este permis să adoptăm pe persânele de ambe-sexe cari se găsesc sub puterea paternă a ascendenţilor lor, fie că dobândesc gradul ântâiii de filiatiune, precum e gradul de fiii saii de fiă, fie un grad inferior, precum este gradul de nepot, de nepstă, de strănepot, de Strănepstă. 

__$2: Astădi însă, în virtutea constituţiunei nâstre (care este legea '10 în Condică Despre adopţiuni, VIII, 48), când un [ilius familias este dat de tatăl s&ă natural în adoptiune unei persâne străine, dreptul de putere: paternă a tatilui natural nu este di- solvat, nici nu trece la tatăl adoptiv, nici nu trece sub puterea lui paternă, de și noi “i concedem fiului adoptiv dreptul de a veni la succesiunea ab intestat a tatălui adoptiv. Dacă însă tatăl natural dă în adopțiune pe fiul s&ii adoptiv nu unui străin, ci moșului 
matern al fiului s&ii, saii în casul în care tatăl natural a fost emancipat, chiar moșului 

» SEă sati strămoșului săi patern, în acest cas, fiind-că pe unul și același cap se împreună 
și drepturile naturei și ale adopțiunci, rămâne în vigdre, ca şi în trecut, dreptul tatălui
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adoptiv, isvorit și din legătura de sânge, întărit și de legătura juridică a adopţiunei, și 
adoplatul intră atunci și în familia și sub puterea tatiilui adoptiv,  . HI 

-.$ 3: Când însă un impuber este adrogat prin rescript imperial, adrogaţiunea este 
permisă în cunoscință de causi, și se cercetăză causa adrogaţiunei, daca este onestă și 
folositâre pupilului, și adrogaţiunea se face cu Gre-cari condițiuni, adică cu condițiunea 
ca adrogatorul să promită unei persâne publice, adică unui tabulariă (unui notar), că 
daca pupilul va muri înainte de pubertate, el va restitui bunurile pupilului acelora cari ar fi venit la succesiunea lui dacă nu s'ar i ficut adopțiunea. Asemenea adrogatorul nu 
pote să emancipe pe adrogat de cât în cunoscinţă de causă, dacă va fi meritat a fi eman- 
cipat, și chiar atunci va trebui să 1 restitue bunurile îndărăt. Dar şi dacă: tatăl 7] va 
“exhereda la mârtea sa, saii în viâță 71 va emancipa fără justă causă, i se impune a "i 
lăsa adrogatului a patra parte din bunurile sale proprii, bine înţeles peste bunurile ce aii trecut prin adrogaţiune la tatăl adoptiv și peste acelea ce a câștigat În urmă din 
causa adrogaţiunei. 

A 
$ 4: S'a admis că un mal mie la vârstă nu pâte să adopte pe un mai mare la verstă. Căci adopţiunea imitâză natura, şi este monstruos ca. fiul să fie mal mare la vârstă de cât tatăl. De aceea, trebue ca acel ce "Şi face pe cine-va fi prin adrogaţiune sati adopţiune să fie mai mare de cât dânsul cu plina pubertate, adică cu opt-spre-geceani. 
$ 5: Pâte cine-va însă adopta pe o personă cu gradul de nepot saii de nepotă, de slrănepot saii de strănepâtă, de și nu are fiă. A 
$ 6: Pâte asemenea să adopte pe fiul altuia drept nepot, sai pe -nepotul altuia drept fiii. RR o $ 7: Dar dacă cine-va adoptă o persână drept nepot, sa ca născut dintr'un 'fiii 

deja adoptat, saiă ca născut dintrun fiii natural ce are sub puterea sa paternă, în'casul 
acesta trebue să consimţă şi fiul săii, ca nu cum-va să se întâmple să'i se nască aces- tuia veri-un heres suus fără voia lui. Din contră, dacă moșul patern dă în adopțiune pe nepotul să din fiă, nu este nevoiă ca fiul să consimţă la darea în adopţiune. Sia 

$ 8: In cele mai multe casuri, acel care este adoptat saii adrogat este asimilat 
aceluia care este născut din căsătorie legitimă. Şi de aceea, dacă cine-va va adopla o pers6nă 6re-care prin rescript imperial, sati un nestrăin înaintea pretorului sai a pre- sidentului de provincie, pâte apoi să ?1 dea în adopţiune altuia. 

$ 9: Şi acesti regulă este comună ambelor adopțiuni, că-adică cel ce nu pot ge- 
nera; precum sunt spadonii î) (neputincioșii), pot, cu tâte acestea, adopta, castraţii însi nu pot adopta. - 

$ 10: Femeile asemenea nu pot adopta, pentru că nu pot avea sub puterea lor nici pe copiil lor naturali. Dar câte o-dată, prin coucesiuni speciale imperiale, ele pol adopta, spre mângăierea lor, pentru perderea copiilor lor naturali, 
$ 11: O regulă specială adopţiunei, care are loc prin oracolul sacru al unui res- cript imperial, este că dacă cel ce se dă în adrogațiune are copii sub puterea sa paternă, nu numai el cade sub puterea paternă a adrogatorului, dar și copii lui, cari ast-fel devin nepoți adrogatorulut. De aceea, și divul August 'nu a adoptat pe Tiberiii mai înainte ca acesta să fi adoptat pe Germanicus, pentru ca ast-fel prin adopțiune Germa- nicus să ?i devină nepot. Pe 
$ 12: Ni se referă de cet vechi că, cu drept cuvânt, a scris Caton că servii, dacă sunt adoptați de stăpânii lor, prin acâsta chiar devin liberi. Ia 
In imitaţiune de care noi printr”o constiluţiune (legea unică, $ 10 C., De latina libertate tollenda, VII, 6) am decis că servul pe care stăpânul ?1 va fi: declarat fiii al s&ii intrun act redactat de magistrat va fi liber, de și acâsta nu este suficient spre a ”i da calitatea de fiii. A e 

  

1) Prin spadones se înţelege, în mod general, cet ce nu pot genera din ovl-ce causă (, 198, - De verb, signif., |. 16). In mod "special insă, spadones însemnâză cel ce, din cause naturale, nu pot genera în oposițiune cu castraţii, adică cu scopiţit, cari nu pot genera din causă artificială, o
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SS 8 şi O din titlul XII din Instituţiunile lui Justinian: »Dar dacă tatăl dă în adop- : tiune pe fiul ce are sub puterea paternă moșului sati strămoșului săi natural, după constituţiunile n6stre relative la acest cas, adică dacă va (i manifestat acâstă voinţă înaintea judeciitorului competent care va [i constatat acestă voință prin anume proces- verbal faţă cu cel care se adoptă şi care nu contradice, faţă și cu adoplatorul, se stinge dreptul de putere paternă a tatălui natural, și trece asupra tatălui adoptiv în persâna căruia, după cum am dis deja, adopţiunea produce efecte complecte. 'Trebue însă şi scim că dacă nora ta va concepe din operile fiului tău, şi după acâsta, pe când nora ta este încă însărcinată, vei emancipa saiă vei da în adopţiune pe fiul tă, totuși cel ce se va nasce dintr'înşa se va nasce sub puterea ta paternă; dar daci concepțiunca va avea loc după emancipaţiunea sati darea în adopțiune a fiului tăă concepitor, el se va nusce sub puterea tatălui să emancipat saii a moșului săi adoptiv, şi că nici copii naturali, nici copii : adoptivi nu pot mat în nici un chip să silescii pe părinţii lor să "i libereze de sub a lor putere paternă. 
Să traducem acum paragrafele 82 până la 89 inclusiv din Comentariul 1 al Instituţiunilor lut Gaius, precum şi titlul corespondent 10 din Cartea III a Instituţiu- nilor lui Justinian, Despre acquisițiuneu prin adrogaţiune, 
Și mal ânttiii paragrafele din Gaius : 
$ 82 : Sunt însă şi alte feluri de succesiuni, cari nu Sai introdus însă prin legea celor XII 'Tabule, nici prin edictul pretorului, ci prin acel drept care resultă din con- simţimântul comun al cetăţenilor romani, adică prin tradițiune. . . $ 83 : Așa, dacă un paterfamilias se dă în adopţiune saii o femee se dă prin coempţiune în manu, tote lucrurile lor corporale şi incorporale, tot ce li sc. datoresce se câștigă de către tatăl adoptiv sati de către coemptionator, afară de drepturile cari se sting prin capitisdeminuțiune, precum este usufructul, obligaţiunea de opere a liberţi- lor contractată prin jurământ şi acţiunile cari sunt intentate în forma. judiciului legitim, 

-$ 84: Din contră, ceea ce datoresce acela ce se dă în adopțiune, sai femeca care se. dă în manu, dacă sunt datorii grevând o ereditate primită de adrogat sai de femeea coempţionată înainte de adrogaţiune saii de coempţiune, ele trec d'a-dreptul pe capul adrogatorului saii coempționatorului, care adrogator saă coempţionator devine el crede în numele adrogatului sati fomeai coempționate, și, prin urmare, e ţinut ipso juve de da- toriile ereditare ; iar acela care s'a dat în adrogațiune saii femeea care a făcut coemp- țiune nu mal sunt ținuți, căci ei aii încetat dea fi erei, de vreme ce calitatea de erade s'a transmis pe capul adrogatorului saii al coempţionatorului. Iar cât pentru datoriile personale anterire ale adrogatului sati ule coempţionatei, de și tatăl adoptiv nici coempţionatorul nu sunt ţinuţi a le plăti şi nici adrogatul sati coempționata nu continuă de a mai (i obligată, căci ei ati fost liberaţi prin capitisdeminuţiune,. cu tste acestea se va da în contra adrogatului sat coempţionatei o acțiune fictiţie utilă, rescindându-se ca- pilisdeminuţiunea, și, dacă adrogatorul sati coempţionatorul nu % vor definde, pretorul va permite creditorilor de a vinde tâte bunurile cari ar fi rămas ale adrogatului sati ale coempţionatel, dacă nu s'ar fi pus sub puterea altuia, 
Să traducem acum paragrafele din Instituţiunile lut Justinian, Cartea III, Titlul “10, Despre acquisițiunea prin adrogaţiune, - 
Principium. Mal este și un alt-fel de succesiune la o universalitate de patri- -moniiă; care nu a fost introdusă nici prin legea celor duoă-spre-eece Tabule, nică prin + edictul pretorului, ci prin acea parte a dreptului care s'a introdus" prin consimţimântul populului. e 
$ 1: Şi, în adevăr, când un paterfamilias se dă în adrogaţiune, tâte lucrurile lui „corporale şi incorporale, şi tote creanţele lui, altă dată erati acquisite adrogatorului în deplină proprietate, afară de acele drepturi cari se sting prin capitisdeminuţiune, pre- -cum.sunt obligaţiunile de opere şi dreptul de agnațiune. 

"Căci usul și.usufructul, de și altă dată se număraiă între drepturile ce se slingeati,
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astăţi însă o constituţiune a nâstră (1. 16 princ., $ 1 şi 2 C., De usufruetu et habita= 
tione, [II, 53) a oprit ca ele să se stingă prin minima capitisdeminuţiune. 

$ 2: Astăqi însă no!, acquisiţiunea, care avea loc prin adrogaţiune, am restrinso în 
mod analog cu restricţiunea ce am adus la acquisițiunea ascendenţilor naturali cari exer- 
cită puterea paternă (|. 11 C., Communia de succes., VI, 59). Căci nici naturalii, nici 
udoptivil ascendenți prin filii de sub a lor putere paternă nu câștigă alt-ceva de cât 
usufructul asupra lucrurilor cari le vin de la alţii, nuda proprietate fiind conservată 
filiilor; dacă însă filiul adrogat mâre în familia adoptivă, atunci şi proprietatea acelor . 
lucruri trece la adrogator, afară dacă nu supravieţuesc alte persâne pe cari constitu- 
țiunea nâstră le preferă tatălui. 

$ 3: Din contră, relativ la ceca ce datoresce acela care sta dat. în adopțiune, a- 
drogatorul nu e ţinut ipso jure, dar va putea fi acţionat în numele fiului, şi dacă nu va. 
voi să ?] apere, prin intermediul magistraţilor competenți, vor putea să intre în pose- 
siunea bunurilor cari ar fi fost cu usufruct cu tot ale fiului dacă nu sar fi supus la pu- 
tere paternă străină, și să dispună de dânsele în modul prescris de legă. 

  

Adopţiunea este de duoă feluri : adrogaţiunea şi adopțiunea propri disă, 
Ambele aă puncte comune. Dar există între dânsele şi mari diferenţe : 
Diferenţele există : 
|. În privinţa formelor ; 
IL. In privinţa persânelor; 
M(. În privinţa efectelor. a 
1) In privinţa formelor, adrogaţiunea se deosibesce de adopțiune. . 
In legislaţiunea clasică, alrogaţiunea se făcea" înaintea comiţiilor curiate. De la 

Dioclețian încolo prin rescript imperial, probabil chiar înainte de Dioclețian intre Ale- 
xandru Sever și Dioclețian. . 

In legislaţiunea clasică, adrogaţiunea se tâcea înaintea comiţiilor curiate cari ati 
„continuat de a aproba adrogaţiunile și după ce ai fost suplinite pentru legile ordinare 
prin comiţiile centuriate. Pe la finele Republicei se făceaă înaintea acelor trei-deciă de lic- 
tori cari, când comiţiile se stringeati in realitate convoca aceste comiţii : lie-care 
lictor convoca cetăţenii din curia sa. Adrogaţiunea se numea ast-fel de la ad şi rogare, 
de la cele trei rogaţiuni saii întrebări ce se făcea una adrogatorului dacă consimte ca 
acela pe care vrea să”l adroge şă ?i fie fiii legitim, alta adrogatului dacă consimie ca să 
fie fiu legitim al celui ce vrea să”] adroge, alta populului dacă ordonă acâsta, dacă 
aprobă acesta. Proposiţiunea către popul era făcută de către propuitorul obicinuit de 
proiectie de leşi în comiţiile curiate. lacă formula proposiţiunei pe care ne-o dă Aulu 
Geliă, in Nopțile sale attice, Cartea V, Capitolul 19: „Velitis, jubeatis, Quirites, uti 
Lucius Valerius Lucio Titio tam jure legeque filius sibi siet quam si ex eo patre 
matreque familias ejus natus esset, utique ei vita necisque in eo pote:tas siet uti 
patri endo filio est. [ta uti dixi, ita vos Quirites, rogo. — Bine-voiţi de ordonaţi 
Quiriţilor, să fie atât după drept cât şi după lege Lucius Valerius fiii luă Lucius 
Titius, ca cum ar fi născut din el ca lată şi din soţia luă legitimă ca mamă, şi să 
uibă el putere de vidţă şi de morte asupra lui, precum are tatăl asupra fiului săii. 
Aşa cum giseită, aşa vă vog, Quiriţilor, să ordonaţiu, Sibi este pleonasm, și de aceea 
mulţi interpreţi îl scot, și în adevăriacâstă vorbă lipsesce în patru manuscrisuri. Endo, 
de la grecescul £vâw, veche expresie în loc de in. Filio in loc de filium, căci in, când 
exprimă o mișcare materială, intelectuală sati juridică, este urmat de acusativ în limba 
clasică, In forma archaică însă se punea substantivul subsecuent tot la ablativ, ca când 
in exprima o stare, o ședere pe loc. 

- Proiectul de adrogaţiune înainte de a merge în comiţii, era examinat de colegiul 
pontificilor, cari cercetati dacă este utilă adrogaţiunea adrogatului, dacă 'este onesti, 
dacă nu ascunde veri-o speculație din pariea adrogatorului, dacă respectul către sacrele
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private este asigurat, dacă etatea adrogatorului și a adrogatului nu lasă loc criticel. Nu că era admis ca principii de lege că adrogatul nu pâte fi mai mare de cât adrogatorul, căci acesta făcea încă cestiune în timpul lui Gaius, după. cum ne spune el Și pentru adrogaţiune și pentru adopţiune în paragraful 106 din Comentariul 1 al Instituţiunilor sale, pe care "l-am tradus deja. Dar de fapt cred că o adrogaţiune din partea unui adro- gator mal mic de cât adrogatul era rare-ori aprobată de colegiul pontilicilor Și de curii, Cu tâte acestea, adrogaţiunea lui Clodius de ciitre Fi onteius a fost aprobată de curii și o critică, între altele, pentru acest motiv, Ciceron în oraţiunea sa Pro Domo, în care critică pe inimicul săi Clodius, care în timpul exilului stii îi dărimase casa, și de aceea ora- țiunea portă şi numele Pro lomo. în adevăr, Fonteius Pabea avea duoă-deci de ani, era mult mai mic de cât Clodius, care el putea să % fic tată. 
De la Dioclețian incolo, de când de sigur adrogaţiunea se făcea prin rescript im- perial, cercetarea colegiului pontifical fu înlocuită prin cercetarea magistratului (Vegi Constituţiunea imptraţilor Dioclețian și Maximian, cari formeză legea 2 C., De adop- lionibus, pe care am traduso deja). 
Adopţiunea insă se făcea în timpul clasic inaintea magistratului populului ro- man, înaintea pretorului în Roma, înaintea presidentului provinciei în provincie. Adro- gațiunea nu se putea face de cât in Roma, adopţiunea și în Roma şi în provincie. Adro- gatul consimțea expres la adrogare, adoptatul era destul să nu se împotrivescă, con- simţimentul săii tacit era suficient (Celsus, legea 5, De adoptionibus/, dar trebuia să fie present adoptatul la adopțiune. Adopţiunea este un act de jurisdicţiune graţi6să. De aceea, magistratul pote proceda la densa fără să fic în forum pe scaunul săi curul în Roma, pste să procedă la dânsa ca şi la manumisiunea vindicta când merge la haie, la circ (legea 2 principium D., Le. officio proconsulis 1, 16), pâte chiar să procâdă la densa afară din provincia pe care o administră, pote să adopte chiar înaintea sa, Să se dea în adopţiune chiar înaintea sa, să dea pe fiul săi în adopțiune chiar înaintea sa (Veţi legile 3 și 4 D., De adoptionibus). 
lacă în ce consista forma adopțiunei în dreptul clasic. Trebue să distingem între casul in care cel ce este de dat in adopţiune este un fiii sati o fiică ori nepot : pentru fii, formalităţile erai mai complicate, căci el nu eşea de sub puterea paternă de cât în urma a trei mancipaţiuni, pe când fiica sai nepotul eşea prin o singură mancipaţiune. In adevăr, legea celor XII Tabule dicea : Si pater filium ter venum dabit, filius a pa- tre liber esto. Fiind-că nu dicea acesta și pentru fiică şi pentru nepot, se conchidea că pentru denşii o singură mancipaţiune era suficientă pentru a disolva puterea pa- ternă. Ast-fel fiind, iacă cum se face darea în adopţiune a fiului. Să presupunem că Gaius este tatăl natural, care are sub puterea sa paternă pe Seius, pe care vrea să ?| deu în adopţiune lui Mevius. Gaius mat ântiă : 1) Incheiă cu Mevius un contract de fiducie prin care acesta se obligă către Gaius că va manumite pe Seius indată ce i-l ya mancipa. După acesta : 2) Gaius mancipă pe Seius lui Mevius, care Scius cade ast-fel sub mancipiul lul Mevius. Apoi 3) Mevius manumite vindicta inaintea magistratului populului roman pe Seius. Acesta recade sub puterea paternă a lu! Gaius. Apol 4) Gaius incheiă un al duoilea contract de fiduciă cu Mevius care se obligă să mânumită de a duoa dră pe Seius de îndată ne ?] va mancipa. După aceea, 5) Gaius mancipă de a duoa oră pe eius lui Mevius care 71 căpătă ast-fel în mancipium. Apoi 6) Mevius manu- mite de a duoa 6ră vindieta pe Seius, care recade sub puterea paternă a lui Gaius, Apoi 7) Gaius încheiă un al treilea contract de fiduciă cu Mevius prin care 2] obligă că după ce "I va mancipa pe Seius, el să | retromancipe. După aceea 8) Gaius mancipă a - treia 6ră pe Seius lui Mevius și prin acesta sleesce puterea sa paternă. 9) Apoi Mevius retromancipă pe Seius lui Gaius care 7] capătă ast-fel în mancipium. Apoi 10) Mevius il revendică ca fiti inaintea magistratului și Gaius nu se împotrivesce şi, cu chipul acesta, „. Seius cade sub puterea paterni a lui Mevius. Revendicarea se face în termenii urmă- tori. Mevius dice înaintea magiştratului faţă cu Seius, obiect al revendicărei, -și cu Gaius : Aio Seium meum esse filium ex jure Quiritium. Magistratul întrelă pe Gaius,
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ce qice..Gaius tace ori afirmă. Şi atunci magistratul dă act, pronunţând vorbele urmă- 
ore: Dico Seium filium esse Mevii ex jure Quiritium. De ce nu se putea face r6- 
vendicarea de la început ? Căci la puterea paternă nu se pâte renunţa direct, ea nu se 
pole disolva de cât prin forma cerută de lege, prin mancipatie. Şi ca să se disolve tre- 
bue trei mancipaţii. De aceea intervenecaii trei mancipaţii și duoă manumisiuni vindieta 
ca să se stingă mai ântâiii puterea paternă. Apoi venea retromanciparea, pentru ca să 
„capete Gaius maneipium la care, liind-că semănă cu servitutea, se pste renunţa direct 
și tacit ca și la servitute, și de aceea procesul fictiv în revendicare. a puterei paterne 
se face în contra lui Seius în maneipio. Cum ar putea Gaius, dacă ar avea pe Seius în . 
putere dominicală, să nu se împotrivâscă la revendicarea lut Mevius ca stăpân, aseme- 
nea pole să nu se împotrivâscă când îl are în mancipiii la revendicarea lui Mevius - 
-ca tată. „i | 

| Dacă în loc de Seius presupunem pe Seia, fiica lui Gaius, pe care vrea să o dea 
in adopţiune lui Mevius, lucrurile se simplifică. Gaius încheiă contract de fiduciă cu 
Mevius ca să ?i retromaneipe de Gaia după ce %-o va mancipa ;. 2) Gaius mancipă apoi 
pe Gaia lui Mevius ; 3) Mevius retromancipă apoi pe Gaia lui Gaius ; 4) Mevius reven- 
„dică apol pe Gaia ca fiică și magistratul "i-o atribue ca fiică. Mevius dice: Aio Gaiam 
meam esse filiam ex jure Quiritium. Gaius nu contradice, şi magistratul pronunţă : 
Dico Gaiam esse filiam Mevii ex jure Quiritium. | 

In legislaţiunea lui Justinian. lucrurile se simplifică. Adopţiunea se face înaintea 
magistratului prin declararea tatălui că dă pe fii in adopţiune adoptatorului, care de- 
clară că ia în adopțiune pe fiii care nu se împotrivesce, și magistratul ia act de aceste 
declaraţiuni și redigâză un proces-verbal pe care îl transcrie în actele publice. Magis- 
tratul este, în provincii, nu neapărat presidentul provinciei, pste fi și un jude peda- 

“neus, adică ultimul pe scara judecătorâscă, care, precum judecă în drept și în faptpro- 
„cesele de la Dioclețian încolo, face şi acte de jurisdicțiune graţisă, pe cari le fiicea o- 
„dată magistratul populului roman, pretorul în Roma, presidentul provinciei în pro- 
vincil (Justinian, legea II C., De adoptionibus/. 

„Il. A duoa serie de deosebiri intre adrogaţiune și adopţiune este relativ la pers6- 
„nele cari se adrogă saii se adoptă. | | | 

Se adrogă persânele sui juris, se adoptă saii mai bine dis se dă în adopțiune filii 
şi fihafamilias de sub puterea paternă (Gaius, C. 1, $ 99). Dă 

Nu pot fi adrogate femeile, căci ele nu ai acces în comiţii, şi fiind-că adrogaţiu- 
nea este o instituţiune politică și religi6să care are de scop perpetuarea familiei civile 

-Și a sacrelor, care se perpetueză prin masculi, Acâstă probhibiţiune există încă în timpul 
lui Gaius ($ 101) și Uipian (Regule, tit. VIII, $ 6). In timpul lui Justinian acestă pro- 
hibițiune nu mai există, și este probabil că ea a încetat din momentul în care adroga- 
țiunea a putut să se facă prin rescript imperial. Comisarii aă cores chiar un text al lui 

“Gaius, făcându'l să «jică că femeile pot fi adrogate prin rescript imperial (Gaius, legea 
21 D., De adoptionibus. Vegi iraducerea și explicarea ce am dat acestei legi). Din con- 
Ira, femeile aii putut tot-d'a-una fi date în adopţiune şi în legislaţia clasică, şi în cea 
bizantină (Gaius, $ 101). 

Impuberii au putut în tot-d'a-una fi dați în adopţiune. Dar până la Antonin cel Pit 
impuberii sui juris nu ati putut fi adrogaţi, pentru că el nu aveati acces în comiţiile cu- 

riate, și al duoilea pentru ca să nu fie tentat tutorul să consimţă cu prea mare ușurință 
„la adrogaţiune, sai ca să scape de o tutelă oner6să, sati ca să facă si cadă substituțiunea 
pupililară făcută de ascendentul natural al pupilului (Ulpian, 1.17, $ 1., Deadoptionibus. 
Motivul cel d'ântâiă a încetat de a fi serios din momentul în care curiile fură înlocuite 
prin lictori. Motivul al duoilea subsistă și după acestă epocă. Însă, fiind-că adrogaţiunea 

„putea să fie utilă impuberului, Antonin cel Piă o autorisă printr'un rescript cu 6re-cari 
condițiuni (Gaius, $ 109, Justinian, Instituţiuni, titlul nostru, $ 3). Colegiul pontificilor, 

: înaintea cărora în realitate se fiicea adrogațiunea, căci simulacrul curiiloe consistând în
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“trei. deci de lieloui, în realitate nu compta, examina nu numai „dacă adrogațiunea era onesti și folositâre pupilului ca pentru casul unui puber când se da în adrogaţiune, ci Şi dacă adroiatorul nu este prea tenir ca să pâtă însurându-se să facă copil și atunci adrogalul să aibă forte putin de moştenit, sati dacă fiind însurat are prea mulți copil (. 17, $$ 2 şi 3 D,, De adoplionibusj. Nu dori că nu e permis celui: ce are copii să adroge. Pâte adroga în tot-la-una un puber, și chiar un impuber, în principi, în fapt însă colegiul pontificilor va fi mai difieil întru a aproba adrogarea unul impuber de către o perssnă iînsurată, care are copii mulţi şi nu are avere mare, 
Ori-cari ar fi însă avantagiile adrogaţiunei, ea nu va avea loc decât după ce mai ântâiă adrogatorul va promite, dacă adrogatul va muri impuber, că va restitui tote - bunurile ce va câștiga cu ocasiunea adrogațiunei, acelora ce le-ar fi luat dacă adroga- țiunea nu ar fi avut loc. Acestă promisiune este o adevărată salisdațiune, adică o pro- misiune a adrogatorului, însoţită de promisiunea unuia saă mai mulţi fidejusori. Cine însă stipula ? Cici nu se păte sci, În momentul adrogațiunei, cine va avea drept la ave- rea adrogatului după mortea sa ; pote să fie un crede legitim altul de cât acela ce ar avea vocaţiune în momentul moștenirei, pâte sii fie un substituit pupilar. (un instituit pentru casul de morte în impubertate) la moștenirea impuberului de către tatăl stii natural înainte de adrogaţiune, Pole să fie legatari coprinși în partea testamentului ro- lalivă la moștenirea impuberului. S'a ocolit dificultatea, decidîndu-se că va stipula un servus publicus, considerându-se ca un serv al tutulor cetiiţenilor. Aci- este o ficţiune teribilă, căci servul public represintă cetatea Sati populul roman ca universitas juris, iar nu pe fie-care cetăţen în particular. Iacă textul acestei stipulaţiuni. EL e dat de Iostituţiunile lut J ustinian, titlul nostru, $ 3, şi de Marcellus în legea 18, titlul nostru, în Pandecte. Servul public stipulă de la adrogator: Spondes ne tete restituturum quae ex bonis ejus consecutus fueris illis, ad quos res perventura esset, si adro- gatus permansisset in suo statu? Adrogatorul răspundea : Spondeo. Dupii accea ser- vul public întreba pe fidejusor: Idem ide tua esse jubes1 Fidejusorul răspundea : fidejubeo. Dacii se uita a se face acâstă stipulaţiune, consecința fatală ar fi fost că nu era loc la restituţiune. Cu tote acestea, jurisconsulţii aă finit prin a subinţelege acestă slipulațiune și a da o acțiune ex stipulatu utilis. Atât numai că ea nu era dată de cât în contra adrogatorului, În acest cas lipsea garanţia fidejusiunei (UI pian, legea 49, $1, D., titlul nostru. | A Dacă adrogatorul vrea să emancipe pe adrogat încă impuber, trebuia să ?1 eman- cipe pentru o justă causă examinatii de magistrat, și, în asemenea cas, el era dator să % restitue tot ce a câștigat cu ocasiunea adrogațiunei, nu numai bunurile ce avea adro- gatul în momentul adrogațiunei, ci şi acelea ce a câștigat prin el în urmă. Impuberul avea pentru acesta o condielio ex lege (legea unici D., De cond. ex lege, XIII, 2). Daci însă îl emancipa firă justă causii, atunci adrogatul avea pe W'asupra dreptul de a lua la mârtea adrogatorului o pătrime din bunurile ce va lăsa în acel moment. Acâsta este ceea ce se numesce quarta Antonină (Inst. lui Justinian, titlul nostru, $ 3). Acestă quartă este caleată pe quara legitimă care ajunsese deja, . în limpul lui Antonin cel Piti, să fie efectul quzerelre înofficiosi testumenti, introdusă deja din timpul Republicei. Antonin cel Piit a voit ca adrogatul emancipat în stare de impubertate firă justă causă să fie considerat 'ca descendentul legitim de sânge esheredat fără justă causă. De unde consecinţa că acestă quartă nu e în tot-da-una a patra parte din averea adrogatorului, ci a patra parte din ceea ce adrogatul ar fi luat din averea adrogatorului la mărtea acestuia, dacii ar fi remas sub puterea sa paternă, Dacă textele vorbesc de a patra parte din bunurile adrogatorului, este că ele pre- supun ipotesa obicinuită în care adrogatorul nu lasă copii naturali, Se pote întîmpla însă și contrariul, ciici nu este absolut imposibil ca să se permită și unui celăţân roman care arecopii naturali din căsătoriă legitimă (mai cu scmă dacă e lare bogat și adrogatul tare sărac) să adroge un impuber, Acestă «quartă se ia din bunurile în natură, iur nu 
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din valârea lor, De aceea ea se exercită printr'o acţiune famile! herciscunde utilis 
(Ulpian, legea 2, $ 1, Fumile herciscundie, X, 2). 

In adevăr, propriiă gis, impuberul adrogat emancipat nu mai este, juve civili, erede 
al adrogatorului; prin urmare, nu are drept a veni să împărţescă averea sa. Dacă el vine 
la împărţire, este numai în virtutea unei licţiuni, e considerat ca cum nu ar [i fost eman- 
cipat. De aceea, acţiunea i se dă prin analogie, ulilitatis cuusu, și de aceea ea este și 
fictitia, adică se presupune în intentio a formulei acţiunei că ar îi erede, acțiunea este 
intentată de el fieto se herede. Este unul din ceasurile numerâse ale acţiunilor utile Şi Gictiţii. 

Cât pentru bunurile sale proprii și cele ce a câștigat adrogatorul prin el în timpul 
- duratei adrogaţiunei, el obţine restituţiunea lor imediată, adică îndată după emancipa- 

tiune. Justificarea causei legitime de emancipare se face înaintea chiar a magistratului 
care este să ia parte la una din manumisiunile vindietu ce a loc pentru realisarea 
emancipaţiunel. 

Dacă impuberul, în loc să fie emancipat, a fost exheredat, atunci că a fost exhe- 
redat cu just motiv saii fără just motiv puţin importă ; el are dreptul de a lua mai ân- 
tâiă prin condicto ex lege tâte bunurile ce a avut la adrogaţiune și ce a câștigat adro- 
gatorul prin el în timpul duratei adrogaţiunei, plus quarta Antoninu. In adevăr, dacă 
avea just motiv, adrogatorul mavea de cât să ?] emancipe, iar nu să "i infligă rușinea 
exheredaţiunei și să provâce scandalul unui proces după mârtea sa, relativ la causele 
exheredațiunei. a | | 

| Dacă adrogatorul, ca să păgubeşcă pe adrogatul impuber, alienâză în mod frau- 
dulos o parte din bunurile sale, aceste alienaiuni sunt rovocate de către adrogatul im- 
puber printr'o acţiune qusi- Faviană sai quasi-Culvisiană (Paul, legea 13, si quid în 
fruudem patroni factum, Titlul XXĂVIII, 5), acordată în imitaţiune de acţiunea faviană 
care este dată patronului în contra alienărilor ficute de libert în frauda sa, ca să di- rinueze patrimoniul s&ă din care dreptul pretorian îl acordă, când libertul a testat în 
contra testamentului libertului săi în care patronul a fost omis, bono»um possessio 
contra tubulas dimidie pavlis, şi de acțiunea caloisiană, dată în contra alienărilor 
făcute de liberi în frauda sa ca să diminueze patrimoniul săii din care dreptul preto- 
rian îi acordă când libertul a murit intestat și a lăsat hevedes sui nu de sânge, ci sati 
„copii adoplivi saii o femee în munu, o jumătate sub forină de bonorum possessio di- 
midite partis ab întestat. Cu deosebire de acţiunea pauliană ce se dă patronului pentru . 

„a revoca alieniările făcute în frauda sa, în care se cere ca terțiul acquisitor cu titlu oneros 
sa fie conscius fraudis, acțiunea faviană și caloisiană i se dati patronului pentru ve- 
vocarea alienărilor făcute de libert spre garantarea bonuvum posesittnilo» contru la- 
bulus și ab intestalo dimidia partis, chiar dacă terţiul acquisitor cu titlul oneros a fost de bună credinţă (Veşi Ulpian, legea 1, principiurn, și SS 1 şi 4; vedi același Ulpian, legea 3, $$ 2 și 3 din titlul sus menţionat). i . 

Dacă adrogatu! trăesce până să devină puber și se găsesce încă sub puterea paternă 
a adrogatorului, atunci, dacă găsesce cii adrogaţiunea "i-a fost dăunătâre, el pote justifica 
acesta inaintea magistratului și cere să fie emancipat, în care cas el, prin condietio ez 
leye, va obţine de la adrogator restituţiunea a tutulor bunurilor ce avea când a tost adro- gat și a celor ce a câștigat adrogatorul prin el în timpul cât a durat adrogaţiunea (Verdi 
legea 32, principium, și legea 33, De adoptionibus... 17). Dacă, din contră, el nu cere emanciparea sati cerând'o nu o obține, căci nu pote dovedi înaintea magistratului că adrogațiunea "i-a adus pagubă, atunci adrogaţiunea se consideră ca cum ar [i fost fă- cută asupra unui puber. 

Să vorbim acum despre diferinţa ce există între adrogaţiune și adopţiune în ceea ce privesce efectele. 
Un efect comun adopţiunei şi al adrogaţiunci este că atât adoptatul cât și a adro- gatul ese din familia din care face parte pentru a intra în familia adoplatorului saii a adrogatorului. Şi dacă familia în care “se afla înaintea dărei în adopțiune sa adroga- țiune era familia sa naturală, atunci, de și perde în acea familie calitatea de heres suus
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şi de agnat, conservă însă calitatea de cognat, de unde resultă, ca consecinţă, că are drep- tul a veni la succesiunea ascendentului natural, după dreptul pretorian, ca cognat, el are vocațiune la bonorum posesiunea ab intestul unde cognati,: e probhibit a se ciisă-: tori cu vre-unul din cognaţii săi în linie directă sai colaterală în aceleași limite ca cum nu ar fi tost dat în adopţiune sai nu ar (i fost adrogat. După dreptul prelorian, atât adoptatul emancipat succedă în prima ordine, are drept la bonorum possessio unde li- beri, alături cu copiii rămași sub puterea paternă a ascendentului natural, căci pre- torul rescinde captis deminuţiunea. Asemenea, dacă adoptatul este dat în adopţiune, şi la in6rtea ascemdentului natural el se găsesce deja emancipat de adoptator, el are drept după dreptul pretorian la bonorum possessio unde liberi, căci, şi în acest cas, pretorul resemde capilis deminuțiunea resultând din adopţiune. In familia unde întră prin adop- tiune Sai a'rogatiune câștigă calitatea de heres suus şi de agnat și chiar de coznat, ca consecinţă a agnaţiunei, de unde resultă pentru el aceleași prohibiţiuni la căsătorie ca şi când ar fi counal de sânge cu membrii familiei adoplive. EI ia numele de familie al adoptatorului sai al adrogatorului, conservându'i numele de familie natural, însă pu- nendu”l după cel adoptiv cu terminațiunea cnus. Aşia Paul Amiliă, care tăcea parle din gens Îimiliu, după ce a fost adoptat de Scipion Africanul, devine Scipion Amilianul ; iar Octav, adoptat de Julită Cesar, devine Cesar Octavian. 
"Totuși adopțiunea nu produce întocmai aceleași efecte pentru adoptat în familia adoptivă pe cari le produce căsătoria legitimă pentru cel ce descind dintr'ânsa. Aşa filiațiunca din căsătorie dispenseză de pedepsele orbilăţii şi dă jus patru caduea vin- dicundi tatălui, pe când adoptatul nu are asemenea drepturi. Filiaţiunea din căsătorie dă jus liberorum tatălui, care servă, între altele, pentru scuza de Lutelă Și curatelă ; filiaţiunea din adopţiune nu dă tatălui adoptiv jus libevorum. Pretorul acordă patronului bonorun possessio dimidite purtis faţă cu copii adoptivi, pe când copii din căsă- torie exclud complect pe patron chiar după dreptul pretorian. 
In legislaţiunea romană din timpul Itepublicei, adoptatul descindea la condițiunea adoptaturului, ceea ce Pa întemplat pentru Clodius, patriciă, care, adoptat de Fonteius plebei, a deveni plebei (Cicerone, Pro domo, 14). ln timpul Imperiului, insă, adop- latul se înălța Ja condiţiunea adoptatorului, dar nu se cobâră la densa dacă este in- feridră (Veţi în privința acesta legea 35, D., De adoplionilyus]. 
După emancipațiunea adoptaiului sai a adrogatului, sati darea lui în adop- țiune Ia altă pers6nă, cognațiunea, efect al agnațiunei, dispare ; ea nu mai subsisti de cât pentru a produce etectul prohibiţiunei la căsatorie, cânil ea fost produsă în linie directă. - ” 

"Copii adoptatului rămân sub puterea paternă a ditălorului în adopțiune. Copii adroşzalului pe cară îi are în momentul adrogaţiunei sub pulerei lui paternă cad iîm- preună cu densul sul puterea paternă a adrogatorului, 
Adoptatul nu a putut avea bunuri, căci lot ce a câștigat "l-a câștigat pentru tatăl stu natural sub a cărui putere paternă a fost. Prin urmare, el lasă tâte aceste luniuri tatălui săi natural. Cât pentru peculiul castrens și quasi-castrens ce avea deja la tatăl s6ă natural, el le conservă proprietatea şi sub tatăl adopliv. Iar cât pentru pecu- liul adventţii ce câștigase sul tatăl săi natural, usufructul ce acesta avea trece la adoplator, atât pentru bunurile adventiții deja câștigate, cât și pentru cele ce va Câş- tiga sub puterea adoptatorului, Cât pentru adrogat, el iransmite întreg patrimoniul săii adrogalorului care suceedă la dânsul per universitate, afară numai de drepturile lăcând parte din acest patrimoniii cart se Sting prin capitis deminuţiunea resultândi din adopțiune. Trămit în privinţa acesta, spre mai multe amenuule, la ceea ce voiii spune cu ocasia capilis deminuţiuneă. 
Bunurile însii ce va câștiga și adoptatul și adrogatul sub puterea paternă a adop- tatorului sai a adrogatorului vor aparţine lui în tot timpul Republicei. De la stabilirea Imperiului incolo, atât adoptatul cât și adrogatul vor rămânea stăpân! pe bunurile ce vor câștiga în castvis și cari vor constitui peculiul lor castrens, de la Constantin in-



944 

  

colo și pâniăi la Justinian inclusiv pe bunurile ce vor câștiga pe viitor, susceptibile de a 
intra în ceea ce se numesce peculiii quasi-castrens, și pe nuda proprietate a bunurilor 
viitore adventiţii a căror usufruet numai vor mai aparţine adoptatorului și adrogatorului. 

Sub Justinian adopţiunea ca și adrogaţiunea nu mai produc întoemai aceleași 
efecte ce produceaii inaintea lui. Justinian, în privinţa acâsta, a făcut o constituţiune ce- 
lebră, care formâziă în Condică legea 10 De adoptionibus, Cartea VIII, titlul 48, și al 
cărul coprins pe scurt ne propunem a da. 
„Justinian distinge între casul în care adopţiunea a fost făculă de un exlraneus, 

adică de ori-ce altă personă de cât un ascendent natural al adoptatului. In primul cas, 
adopliunea nu scâte pe adoptat din familia naturală, în care conservă dreptul de succe- 
siune ab intestat, de a fost omis dreptul de a cere anularea testamentului saii de a veni 
să parlicipe la moștenire cu ereţii instituiţi prin ceea ce se numesce jus acerescendi, 
„de a fost exheredat fără justă causă dreptul de a ataca testamentul ca inoficios. Și pe 
«asupra, Justinian acordă adoptatului drept de succesiune ab intestat în averea adop- 
tatorului, fără a?i da însă în nici un cas dreptul de a critica testamentul stii. ŞI acesta 
fără deosebire dacii la mrtea tatălui natural adoptatul mai este sati nu sub puterea. 
paternă a adoptatorului. : | 

Dacă însă adopţiunea e făcută de un ascendent natural al adoptatului, de exemplu 
de moșul săii matern saii de moșul sii patern, presupuind că el este sub puterea pa- 
ternă a tatălui săi, care a fost emancipat și după a cărui emancipare a fosl și conceput 
și născut, atunci adopţiunea produce aceleași efecte ca în dreptul clasic, copilul iese din 
familia civilă a tatălui s&ă și intră în familia ascendentului adoptator, unde capălă drep- 
tură de succesiune ca heres suus faţi cu adoptatorul, ca agnat faţă cu cele-alte persâne 
cu cari se găsesce sub aceeași putere paternă, adică a adoptatorului, dreptul de a critica 
Lestamentul ca înjustum saii ca inofficiosum. În adevăr, nu e de presupus ci ascen- 
dentul adoptator va emancipa cu ușurință pe descendentul săi. lar dacă acâsta se va în- 
iempla, pe cât încă trăesce tatăl săi, Justinian decide ci fiul se va întorce în familia 
civilă a tatălui săii natural, unde va recăpăta dreptul de succesiune ab intestat ca heres 
suus și dreptul de a ataca testamentul săii ca injustem sati inofficiosum, el reintră cu 
deșăvirșire în familia civilă a tatălui săii natural, de Gre-ce, după cum dice Justinian, 
prin emancipațiune adopţiunea se disolvă, Ba încă Justinian, prin Novela 118, decide ci 
adoptatul, chiar de va rămânea sub puterea ascendentului adoptator, va moșteni și 
pe ascendentul matern adoptator și pe tatăl săă, căci Jusţinian dă prin acâsti Novel 
descendentului, în simpla calitate a sa de descendent natural, drept de suceeziune al 
intestat la ascendentul stii și patern și matern, cu condițiune să nu fie precedat de un alt 
descendent mai apropiat în grad. 

. „Ta . 

O alti causă de producțiune a puterei paterne în legislaţiunea clasică este cause 
piobulio și ervoris causa probalio, Acestea aii dispărut în legislațiunea bizantină, în 
care avem însă alte trei cause de productiune a puteret paterne: 1) legitimuţiunea prin 
căsătorie subsecuentă ; 2) legitimaţiunea prin oblaţiune la curiă ; 3) legitimaţiuneu 
prin veseripl imperial, 

Despre legitimaţiune pin căsălovie subseeuenlă. — Sub influența religiunci 
creștine, al cărui principiă este că cel intrat la sferşit în biserică este considerat ca și 
cel Wântâiii, că adică celut ce se pociesce i se iartă piicatele și se consideră că nu a păciă- 
uit, se permite tatălui copiilor pe cani ?i-a concepul cu concubina sa, săi facă legitimi 
luând pe concubina sa de soţie legitimă. Constantin fu cel d'intăiii care permise tutulor 
celor ce triiiati în concubinat să legilimeze copiii ce aveaii născuţi din concubinatele lor, 
nu însă și celor ce vor face în viitor pentru prima 6ră copii din eoncubinate. Zenon ne 
spune acâsta într”o constituținne a sa din anul 470, prin care reinnoesce dispositiunea lut 
Constantin şi care formeză legea 5 în Condica lui Justinian De natuvatibus liberis et 
malribus eorum et ex quibus cuusis justi efficiuntun (V, 27). Anastasiu, printio con- 
stituțiune a șa din anul 50$, care formeză în Condica lui Justinian legea O cod. tit, tăcu 

i !
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din legitimarea prin căsătorie subsecuentă un beneficii aplicabil nu numai copiilor năs= 
cuți din concubinatele existente, ci și copiilor ce se vor nasce pentru prima Gră pe viilor 
fie din concubinatele existente, fie din concubinatele viilâre, permise adică a se legitima 
nu numai liberi progeniti, dar şi liberi procreandi. Impăratul Justin suprimă legili- 
marea prin căsăloriă subsecuentă, ba încă definse. tatălui natural dreptul de a adroga 
pe copilul născut din operile lui în eoncubinat. (Justinian, legea 7 cod. titi, care este v 
constituțiune din anul 518). Justinian, locmai printre constituţiune a sa din anul 529, 
care formezi în Condica sa legea 10 cod. tit., permise legitimarea prin căsătorie subse- 
cuentă a copiilor nalurali născuţi din concubinat 'ca regulă generală pentru viilor sub 
condiţiile următâre : 1) că in momentul concepţiei copiilor concubinii să nu fi fost pro- 
hibiţă a se căsători, din causii de adulter sai de incest; 2) ca să se redacteze un in- 
strument dolal, o fâie de zestre care si marqueze trecerea din concubina la căsătorie. 
Foia de zestre numai intru acâsta este necesară, adică întru legitimarea copiilor nis- 
cuţi sa concepuţi înainte. De altmintrelea, șisub tâte cele-alte puncte de vedere, pentru 
validitatea căsătoriei nu se cere redactarea nici unei foi de zestre. Beneficiul lezilimnărei 

- are loc pentru copii deja născuţi sati concepuţi în momentul contractărei cisătorici, 
chiar dacă în urmă din acâstă căsătorie se vor concepe și nasce alți copii, adică copii 
cari şi se vor concepe și se vor nasce legitimi. Acâsta este versiunea ce adoplâm îm-. 
preună cu Pellat a vorbelor de Ia finitul paragrafului 113 al titlului X din. Instituţiunile 

- lui Justinian, pe cari le cilim ast-fel: Quod e! si alii liberi ex eodem matrimonio fuc- 
vint procreali, similiter nostra constitulio prievuit. Sar fi putut, în adevăr, crede că 
uu ar fi indispensabilă legitimarea copiilor născuți, dacă soţii in urmă vor avea fericirea 
să procreeze copil legitimi. ” E 

Legitimarea are loc chiar dacă concubinii sati unul dintr'enșii ai copii legitimi 
dinti”o precedentă căsătorie. 

Concubina pste fi ingenuă sai libertină. Ba încă Justinian, prinuh”o Noveli a sal 
Novela 78, capitolul 4, perinise legitimarea Şi copiilor născuţi din contubernium. “Tati, 
lor, cetăl6n roman, care i-a conceput cu o servă cu care trăia în contuberniun, mare 
de cât să o manumilă, să o ia de nevastă legilimă, redactând şi instrument dotal, şi 
copii vor deveni liberi și lezilimni și vor cădea sub puterea paternă a tatălui lor, 

După Condica Napoleon, legitimarea are loc pentru toţi copii recunoscuți saii ne- 
recunoscuți, destul să nu fie adulterini și incestuoși, dar nu pâte avea loc, de cât dacă 
sunl recunoscuți saii inaintea căsătoriei sati prin actul de celebrare a căsătoriei a ofice- 
rului stărei civile. Si - 

La Romani nu se cere de cât redactarea unui instrument dotal, cici căsătoria se 
contractă fără nici o formalilate. In condica civilă a nâstră, de re-ce nu e permisă * de 
către tată recunâscerea copiilor naturali, copii naturali nu pot i legitimaţi de cât dacă | 
sunt recunoscuți prin actul de celebrare a căsătoriei al oficerului stărei civile, adică dacă 
sunt declarați lui în momentul celebrărei căsătoriei și trecuţi ca legitimaţi în aclul de 
celebrare a căsătoriei. , 

Despre legitimaţiunea prin rescript imperial. — Justinian, prin Novela 74, ca- 
pitolele 1 și 2, perinise tatălui care a conceput în concubinat copii cu o femec, dacă nu 
o pâte lua în ciisătorie, saii pentru că a murit, pâte chiar din nascerea copilului săi, saii 
pentru că este câdulă într'un delict, să câră imperatulut ca săi legitimeze prin rescript. 

„ Despre legitimarea ' prin oblafiune la curiă. — Acestă instituțiune o da- 
torim unei constiluțiuni a împăraţilor Theodosiiă II și Valentinian Il din anul 442 
de la Christos, , Ia a 

In municipiile și în coloniile romane, și în prefecturile romane, încă din cele mai 
vechi timpuri era un fel de Senat, compus dupii imaginea Senatului Romei, numit curir, 
ai cărei membri se numeai curiones, decuriones, curiales, şi duci magistrați cari se- 
mănaii cu consulii, și 'cari se numea daunaviri juri dicundo (însircinaţi cu darea, cu 
administrarea justiţiei), pe cară ?i alegeaii membri municipiului sati at coloniei; nuinal 
pentru prelecturi acești magistrați sub numele de prefecti (de unde şi numele celă-
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ților de prefeeturi/ erati trămisi do Roma. Curionit, curialii, decurionii erati în același limp maşistrați, în care calitate administrată bunurile cetăților, și membri ai administra- jiunei centrale, în care calitate erai însărcinaţi să repartiseze și să perepi imposilul funciar (numit jugutio/ și impositul personal (numit capitatio]. Ei suportă impositul funciar în cas de iusolvabilitate a contribuabililor, EI, în același timp, întreţineaii jocurile și spectacolele publice cu cheltuiala lor, EX plăteati cu din banii lor aurum coronarium care la inceput consista într?o corâni de aur oferită capului oştirei triumfătâre, iar mai in urmă, în limpul Imperiului, într'o sumă de bani ce se aduna din tâte cetăţile provin- ciilor și pe care o plătea decurionii, şi care se plătea Imptratului la urcarea sa pe tron Sati la întâmplarea unui eveniment fericit, de exemplu, a -unei victorii. A patra parte din averea decurionului o lua curia la mârtea sa, dacă el nu lăsa descendenţi masculi sai descendente măritate după decurioni; iar dacă nu lăsase de loc rude sati cereri lestamenltari, curia lua (6tă averea sa. Ia timpul vieței sale, el trehuia să dea pe fie-care an curiei a treia parle din veniturile sale. In schimb, aveai și 6re-cari avantagii : 1) dreptul de a lua singuri parte la funcțiunile municipale, cu alte cuvinte calitatea de decurion era un privilegiă; 2) de a nu fi supuși la tortură în cas de comitere de crime, pentru a le stârce prin tortură mărturisirea ; 3) de a nu fi pedepsiţi în cas de comitere de crime, cu fustigaţiunea saă cu lucrarea în mine (de a nu fi condamnați, adică in metallum saii în opus metalli]. 
Pe cât timp administraţia centrală era bună, pe cât timp agricultura era prosperă, pe cât timp impositele funciare nu erati oner6se, În cât se puteai plăti ușor și regulat, Sarcinile decuriouilor erai compensate cu avantașiile lor, în cât se găseati cetăţeni din familiile de decurioni cari să primâscă a face parte din curiă.. Dar când, mal cu s6mă de la Dioclețian încolo, administrațiunea provinciilor a ajuns să devină miserabilă, exac- țiunile presidenților provinciilor colossale, impositele onerâse, agricultura să scadă, atunci aii ajuns să nu mal vrea nimenca să fie decurionti. Ca să scape, decurionii intrati în armată, în monastiri, fugea chiar în păduri. Atunci Impăraţii, prin constituţiuni, auto- risară curiile să "i recruteze dintre ori-ce persâne membri sub numele de decuriones, numai să aibe duoă-deci și cinci de jugere de pământ, și declarară calitatea de decu- rion ereditară. Nici acesta nu fu destulă. Decurionii, ca să scape, ajunseră să fugă prin păduri, de unde fură aduși cu biciul îndărăt. Pe lângă pedepsele pronunțate de consti- tuțiunile imperiale, cum sunt acelea pronunțate de Novela 1 a Impăratului Majoriaun, Impăraţil încercară să atragă și prin beneficii noui la intrarea în curiă. Așa Impăraţii Thcodosiă cel Tânăr și Valentinian al H-lea, prin o constituţiune a lor din anul 449, pe care Justinian a inserat'o modificată în Condica sa sub lezea 3, De naturalibus libe- vis, aii permis tatălui natural, chiar fără să fie decurion, să legitimeze pe fiul săi născut din concubinat, oferindu-l curiei. Trei conditiuni se cereaii pentru acestă ohlaţiune la curiă : 1) ca tatăl să nu aibă copii legitimi; 9) să dăruiască fiului săă duo&-deci și cinci de juzere de pământ; 3) fiul să consimță la leșitimare. Justinian, printe? constituţiune a sa din anul 528, suprimă condiţiunea Mântâită și nu menţine de cât pe cele duoă din urmă (legea 9, $ 3 C. De natamvalibus liberis... ], 
După constituțiunea lui Theodositi și Valentinian, tatăl putu să legitimeze pe fiia ca născută din concubinat, măritând'o după un decurion și dându-i zestre duoc-leci şi cinci de jugeve de pământ, i 
Justinian, prin Novela sa 38, capitolul 2, permise chiar copilului natural al cărui tată murise fără descendenţi legitimni să se ofere singur curici, şi să ia trei cuarturi din bunurile defunctului, lăsând curiei un quart. Iar prin Novela 89, capitolul 2, per- mise tatălui să legitimeze chiar pe copii săi născuți din contubernium cu o Servă, dar numai dacă e decurion, și dacă nu are descendenţi legitimi. 
Legitimarea prin oblațiune lu curiă produce efecte iai restrinse de cât lesiti- marea prin căsătoria subsecuentă. Ea nu produce pentru legitimat de cât calitatea de heres suus faţă cu legitimatorii, copilul nu intră în familia civilă a tatălui săi, nu de- vine agnat nici cognat cu arnaţii ȘI cognații din familia sa. Ba incă, prin testamentul
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tatălui săii el nu pste primi o liberalitate precipitară, tot ce i se pote lăsa prin testa- 
ment saii prin donațiune mortis causa este o parte de copil legitim, și încă dintre aceia 
a căruia parte este dintre cele mat mici. 

TITLUL XIX 

Despre modurile de disoluțiune a puterer paterne 

Puterea paternă se disolvă : - | 
1) Prin mortea ascendentului exereitator al puterei paterne,— Dacă ascendentul 

este chiar tatăl filiului sai filiei familias, atunci prin mârtea lui cl ese delinitiv de 
sub puterea lui paternă. Dacă însă ascendentul este moșul, atunci prin mârtea moşu- 

„luă, nepotul ese de sub puterea paternă a acestuia spre a câdea sub puterea paternă a 
fiului moșului, adică a tatălui stă propriii. Tot așa se întemplă dacă tatăl era deja mort 
inaintea morţel moșului nepotului, saă dacă eșise în vi€ţa moșului de sub puterea lui 
paternă, de exemplu, dacă fusese emancipat sati dat în adopţiune. 

Acâsta resultă din paragraful 127 al'Comentariului | al Instituţiunilor lu! Gaius 
și din principiul titlului nostru al Instituţiunilor lui Justinian. Justinian nefăcend de 
câl să repelâscă ceea ce dice Gaius, ne vom mărgini a transeri și a trâduce paragra- 
ful 427 al lui Gaius: 

»Ili vero qui in potestate parentis sunt, n Acei cari sunt puterea ascendentulul 
mortuo eo sui juris fiunt. Sed hoc dis- lor, la mârtea lui devin sui juris, adicii 
tinctionem recipit: nam mortuo palre 
sane omnimodo filii filiacve sui juris effi- 
ciuntur ; mortuo vero avo non omni modo 
nepotes neptesque sui juris fiunt, sed ita 
si post mortem avi în patris sui polesta- 
tem recasuri non sunt ; itaque si moriente 
avo pater eorum vivat et in potestale 
patris sui fuerit, tunc post obitum avi in 
potestate patris sui fiunt; si vero îs, quo 
tempore avus moritur, aut etiam mortuus 
est aut esiit de potestate patris, tune ii, 
quia în potestate cejus cadere non pos- 
sunt, sui juris Gunte. 

independenți, atârnând numat de ei, nu- 
mal de dreptul lor. Dar acâsta cu dis- 
lincțiunea următâre: Cet ce sunt sub 
puterea paternă a' tatălui lor, adică fiii și 
fiicele lui, devin la mârtea sa în ori-ce 
cas sai furis, lar cci ce sunt sub pute- 
rea paternă a moșului lor, adică nepoţii 
şi nepstele prin fil, nu devin neapărat și 
În ori-ce cas la mârtea lui sni juris, ci 
numai dacă prin mârlea lui nu cad sub 
puterea paternă a tatălui lor, De aceca, 
dacă la mârtea moșului tatăl lor trăesce 
încă și se află sub puterea tatălui lut pro-. 
priă, atunci ei după mârtea moșului cad 
sub puterea paternă a tatălui lor; dacă 
însă tatăl lor, când mâre moșul este sată 
deja mort sai este eșil de sub puterea 
paternă a tatălui lor propriii, alunci ei, 
fiind-că nu pot cădea sub puterea paternă 
a tatălui lor, devin sai jurisu. 

2) Prin perdevea calităţei de cetiiţen roman a tatălui lor. — Dacă tatăl exer- 
citator al puterci paterne perde prin veri-o causă Gre-care calilatea de celăţen roman, 
precum dacă el este condamnat pentru veri-un delict 6re-care la veri-o pedâpsă care 
atrage ca consecinţă perderea calităţei de cetăţen roman, de exeinplu la interdicțiunea 
apel şi a focului, saii la deportaţiune într?o insulă, atunci fiul sati fiica ese de sub pute- 
rea lui paternă. În adevăr, puterea paternă âste o instituţiune eminamente de drept 
civil, care nu pâte exista activ și pasiv de cât între duoi cetăţeni romani. Prin condam- 
narea la interdicţiunea apei saii a focului, sati la deportaţiunea într?o insulă condamna= 
tul perde calitatea de cetătân roman și devine peregrin sine ulla civitate me (a 
privativi, Il6As, celate, privat de cetate, de naționalitate). Delictul care la început avea 
de consecinţă condamnarea la interdicțiunea apei şi a focului, fu pedepsit în urmă cu
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condamnarea la deportaţiune inti'o insulă, Gaius, în; paragraful 128, ne vorhesce de interdicerea apei și a focului. Marcian care este puţin posterior.lui Gaius, ne vorbesce deja în legea 17, $ 1 D. De penis (ĂALVIII, 19) de condamnarea la deportarea într'o insulă. Condamnarea la interdicţiunea apei și a focului consista într'o interdicţiune a condamnalului de a "i procura apă Și foc sait prin cl saii printr'altul, așa în cât cl era silit să se exileze. Condamnarea direct la exil era mai. cu sâmă frecuentă la Greci, la Romani era condamnarea indirectă la exil prin interdicţiunea apei și a focului. Condamnarea la deportare într”o insu!ă consista în fixarea unei localităţi din care con- damnatul nu putea cși, acestă localitate cra o insulă. Deportarea într'o insulă trebue deosebită de relegarea într?o insulă, care nu atrăgea perderea calilăţei de celălen roman, Relegatul putea să fie și aiurea de câL intro insulă. Ast-fel a fost Ovidii Naso, care a fost velegat în Tomi și care nu a perdut calilalea d e celăţen roman, după cum singur o spune în vistele sale. Relegatului i se fixa un termen în care trebue singur să plece în locul destinat pentru domiciliul săi. Deportatul era transportat pe mare cu picidrele legale de servit cari mâna nava. Relegaţiunea putea să fie timporală. Deportaţiunea era pen- iru t6tă viâța (Veţi Vinnius, Comentarii asupra paragralului 2 din titlul nostru din Inslituţiunile lui Justinian). 
Acâsta resultă din paragraful 128 al Comentariului I din Instituţiunile lui. Gaius și din paragrafele 1 și 2 ale titlului nostru din Instituţiunile lui Justinian. Le vom transcrie și traduce pe tote: . 

Gaius $ 128: „Cum autemis, cui ob 
aliquod 'maleficium ex lege penali aqua 
ct ini înterdicitur, civita tem romanaimn 
amittat, sequitur ut, quia co modo ex 
numero civium romanorum tellitur, pro- 
inde ac mortuo eo desinant liberi în po- 
testale ejus esse: nec enim ratio patitur, 
ut peregrine homo conditionis civem ro- 
manum in potestate haheat, Pari ratione 
et și ei quiin potestate parentis sit, aua 
et ini interdictum fucrit, desinit în po- 
testate parentis esse; euia zeque ratio 

non palitur, ut peregrinte conditionis 
homo in polestate sit civis Romani pa- 
venise 

Gaius $ 1928: „Dacă însă cine va din 
causa veri-unui delicl va fi interdis, -în. 
virtutea legei penale; de apă şi de foc, el 
perde cetatea romană, și, ca consecinţă, . 
liind-că este scos din numărul cetăţenilor 
romani, copii ni, ca și când ar fi murit, 
ies de sub puterea lui paternă ; căci ra- 
țiunea nu sufere ca un om de conditiune 
peregrină să aibe sub a sa putere pa- 
lernă pe un cetăţân roman. Pentru ace- 
lași cuvânt, și dacă celui ce se află sub 
pulerea paternă a tatălui să i se va [i in- 
terdis usul apel și al focului, el înce- - 
teză de a [i sub puterea paternă a tatălui 
stii, căci asemenea rațiunea nu sufere ca 
un om de condițiune percărină să fie sub 
pulerea paternă a unui cetățen romane, Tot așa și dacă un cetătân roman, în timpul clasice, emigreză întio colonie latină, și încetâză de a fi cetiițân roman penlru ca să devină Latin coloniar, cl, dacă esta ta Li, incelâzii de a mai avea sub puterea sa paternă pe fiul ssă, dacă cu ordinul tatălui ca fiii emigreză, încelâză de a mai fi sub puterea paternă a tatălui săă. Acâsta resultă din paragraful 191 al lui Gaius: 

»Olim quoque, quto tempore populus ro- 
manus in Latinas regiones colonias de- 
„Aducebat, qui jussu parentis in Latinam! 
coloniam lransmigrabant, de potestate . 
exibant; desinebant enim cives . Romani 
esse, cum aceiperentur alterius civitatis 
civesu, - 

După cum vedem, nu numai prin per 
dar și prin aceca a fiului se slinge puterea p 

»Ăsemenca o dală, pe timpul în care 
populul roman trimitea colonii în 're- 
giuni latine, aceia cari cu ordinul la- 
tălui lor transmigraii în coloii latine, 
eșcait de sub puterea paternă'a tatălui 
lor; căci încotaii de a mai fi celăteni ro- 
mani, de Gre-ce erâii primiţi intre cetă- 
tenii unci alte cotăţie. - 

derea calităţei de cetățân roman al tatălui, 
aternă care, fiind o instituţiune de drept ci- vilă nu se pâte să existe activ și pasiv de cât între duo persâne, ambele celiţeni ro-
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mani, Acesta are loc prin condamnarea tatălui saii a fiului la o pedâpsă abăzend per- derea celățeniei sati la emigrarea a tatălui sati a fiului cu voia tatălui într'o colonie latină, . Da 
Paragratul 1 din titlul nostru din Instiluţiunile lui Justinian. adaueă că dacă con- damnatul este grațiat, cum dice texLul, restituit în tote drepturile sale, fie acesta tatăl, fie fiul, puterea paternă reinviazi. “Testul însă nu ne spune dacă reinviază cu efect retroacliv, prin urmare puterea paternă nu reîncepe de cât pentru viitor, Paragraful 2 din Instituţiunile lui Justinian vorbesce de cei relegaţi, cari nu perd calitatea de cetiiţeni romani: 

»Nelegati autem patres în insulam în . „Cei relegați însă într?o insulă rețin pe polestate liberos retinent, ct liberi rele- copii lor sub puterea lor paternă, iar gati in potestate parcntum remanente, - copii relegați rămân sub puterea paternă 
a prinților lore, 

3) Puterea paternă se disolvii prin căderea în servitute scii « ascendentului cure * cilutoral putercă paterne saii al descendentului de sub putere paternă. Așa de ex emplu, 
în limpul clasice, cei condamnaţi în metollumn et în opus melalli deveneaii servi preue, prin urmare, dacă un lată suferea o asomenca condamnaţiune, el perda puterea pa- ternă asupra copiilor săi (Instiluţiunile lui Juslinian, titlul nostru, $ 3, Ulpian, legea 8, $ +, şi Marcian, legea 17, principium De peenis/. In ultima stare a legislațiunci lui Jus- linian, în virtutea Novelei XXII, capitolul S, condamnatul în metallun nu mai perde li- Dertatea. Cu drept cuvânt, însă, Accarias este de părere cii perde cetățenia. Deci, un asemenea conlamnat perde daci exercită puterea paternă, iese de sub densa dacă este sub putere paternă. Ce se întâmplă cu cel ce devine serv prin căderea în captivitate ? Cetiţenul roman cilut în mâinile inimicilor. devine serv. El iși recapălă cu efect re- troactiv calitatea de cetiiţân roman, prin efectul postliminiului, dacă scapă din inâinile acelora ce "1 rețineaii captiv și pune piciorul pe pimentul patrici sale, sai al unui po- pul aliat saii amic al populului roman, sat dacă este reluat de omani cu forța saii dacă este rescumpărat. Puțin importă dacă seapă prin falaciă saii nu, destul insă când se întârce în ţera sa, să se întârcă făra spirit de a mai reveni la inimici, căci, cum ice Florentin, legea 26 D., De caplivis et de postliminio reversis (XIX, 15), nec est sutis corpore domum quem redisse, si mente alienus est, ceea ce după cum scim s'a in- lmplat pentru Regulus, care plecând din Carlaginea, cu voia Cartaginesilor, avea in- 
lenţia de a-so reiîntârce în mâ:nile inimicilor, , 

De la legea Cornelia de fulsis incolo, votată după proposițiunea dictatorului Cor- nclius Sylla, cel ce murea în mâinile inamicilor era considerat ca mort în momentul 
ciderei în captivitate, Consecința ar fi fost ca el să fie considerat ca mort liber, și prin urmare copii sti ccnsideraţi sui juris din momentul căderei sale în captivitate cu efect retroacliv, Dacă in privinţa testamentului captivului, făcut în stare de libertate, 
cl era' conisiderat ca valabil cu efect retroacliv, cu alte cuvinte, irițiunea lui cra Șiersă 
cu efect retroactiv, în casul în care el murca în mâinile inimicilor, în privința puterei paterne acesta a fiicut cestiune: unii suslineaii că pulerea paternă nu se dişolvă de cât din momentul morici, alţii că se disolvă din momentul captivităței. Gaius ne indică acestă controversă în paragraful' 199. Ea mai subsistă încă în timpul săii, căci Gaius vorhesce la present, el dice dubitari potest. Dar până în cele -după urmă, chiar în timpul jurisconsulților, a prevalut ideea retroactivităței. Justinian, în paragraful 5 al Li- Uului nostru, nici că mai pomenesee de controversă, Interesul este, între altele, pentru bunurile câștigate de la captivitatea tatălui „până la mârtea lui de citre copii lui. In cas de ncretroactivitate, aceste bunuri mărese patrimoniul tatălui; în cas de retroactivi- 

„ tate, ele formeză pentru fie-care copil un patrimoniă distinct al stă. 
4) Puterea paternă se disolvă prin intrarea filiului de familie cu consimțimeutul 

tatălui stă între Ilaminii lui Joe și filiei de faunilie cu consimțimântul tatălui ci între vergincle vestale, după cum ne spune Gaius în paragratul 129 al Comentariului 11 al Instituliunilor sale : 
: :
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»Preterea excunt liberi virilis sexus nPo lângă acesta, ies copii de sex mas- 
de patria potestate si Mlamini diales inau- culin de sub puterea paternă dacă sunt 
gurentur, et feminini sexus, si virgines inauguraţi flamini diali,și cei de sex fe- 
vestales capianture. meesc, dacă sunt luaţi ca vergine ves- 

taleu, 
Vorba înaugurentur indică că aupurii interveneaă în ceremonia consacrărel fla- 

minilor diali pentru consultarea divinităţei după sborul pastrilor. 
Vorba capiantur indică că marele pontilice lua fata de mână și o ducea ca cap- 

livă în templul Vestei, numind'o amuta. 
In timpul lui Justinian, fiul de familie ridicat la dignitatea de patriciii, dignitate 

pe care să n'o confundăm cu calitatea de patricii, pe care o avea cetățenul roman încă 
din cele Mântâiii timpuri după origine, după .natură, în oposiţie cu aceea de plebei, 
eșea de sub puterea paternă a tatălui stă, după cum desise Justinian printi”o consti- 
tuțiune a sa, care formâză în Condică legea 5 C., De consulibus..., XII, 3. Printr?o No- 
velă a sa, Justinian întinse efectul liherărel de sub puterea paternă și la dignilatea de 
consul, de prefect și de magister militum (Novela 81, capitolul 2). 

9) Puterea paternă se stinge prin darea. fiului sati nepotului în adoptiune. În le- 
gislaţiunea lui Justinian stingerea puterei paterne a dătătorului in adopțiune nu are loc 
de cât când adoptatorul este un ascendent al adoptatului (Gaius, C.I, $ 134, Justi- 
nian, titlul nostru, $ 8). a | 

6) Puterea paternă se disolvă prin căderea femcel în manu. Altă dată, înainte 
de Gaius, acesta avea loc de câte ori femeea cădea in manu, fie. prin confareţiune, fie 
prin uz, fie prin coempțiune. Usul căduse în desuetudine înainte de Gaius, (Gaius, C.I, 
$ 3). Confarecaţiunea ma! subsista dar numai pentru a face să se p6tă nasce din confa- 
reate nupţil copii cari să pâtă fi inaugurală flamini diali, marţiali sait quirinală, sat 
să devină Vestale; acâsta a fost decis printr'un senatusconsult făcut în limpul lui 
Claudiii, după sugerarea jurisconsulților Maximus și Tubero, care a declarat că pe viilor 
confareaţiunea nu va mai produce efecte de cât relativ la sacra, iar femeile nu vor oşi nici 
de sub puterea paternă nici dia familiile lor naturale (Gaius, Comentariul I,$ 136), In cât, 
în timpul lui Gaius, femeile nu mai sunt liberate de puterea paternă de cât când cad în - manu prin coempţiune fie a birbatului lor, fie chiar a unui extraneus (Gaius, Comenta- 
riul ], $ 136 în (ine). ! 

7) Puterea paternă se disolvă prin emancipaţiune, Forma emancipaţiunci era forte 
complicată în legislaţiunea clasică, mai cu sâmă când era vorba de emanciparea unui fiii. In acest cas, ea se opera în modul următor : Tatăl mai ântâiii încheia contract de fiduciă cu un amic, cu care convenea ca, după ce "i va mancipa pe fiul săi, el să "] manumilă. Apoi mancipa pe fiul săi amicului. Acesta 7] manumitea vindicta. Fiul recădea sub puterea paternă a tatălui, Acesta incheia al duoilea contract de fiducii cu amicul în sensul cel precedent. Apoi mancipa pe fiii amicului pentru a duoa ră. Amicul ma- uumitea pe emancipat pentru a duoa 6ră, Fiul recădea alunci sub puterea palernă a tatălui. 'Tatăl încheia al treilea contract de fiduciă eu amicul, Dacă vrea ca fiul săi să fie manumis de amic, și amicul să devină ast-fel extraneus mantunissor, şi să capete el “drept de quasi-patronat, atunci convenca cu el ca să "1 manumită. După accea mancipa amicului pe [i pentru a treia oră și cu chipul puterea sa paternă se stingea și [iul cidea sub mancipiul amicului. Acesta ?1 manumilea vindiela penleu a treia Gră, și câşliga jure civili drept de tutelă asupra manumisului și drept la succesiunea sa ab intestat loco patroni. Pretorul însă fâcea să trâcă înaintea extraneului manumisor după eredii sui ai manuinisului, și după cei cărora pretorul le rescindea capitis deminuţiunea, (ece cognați cărora le acorda ceea ce se numea: bonorum possessio unde decem personze. Aceste dece persâne erati: tatăl, muma, moșul, mâsa, fiul, fiica, nepotul, nepsta (pentru acești patru din urmă când nu vin ca heredes sui Sati asimilaţii lor, ceea ce are loc de exemplu pentru fiul, fiiica, nepotul, nepsta de fiă sati de fiică a fiicei manumise de ex- 

tranetă, adică a fiicei emancipate, de care vorm vorbi indată), fratele și surora. Dacă însă
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tatăl vrea să dovie el manumisor, atunci al: treilea contract. de fiduciă Îl încheia cu amicul în sens ca acesta să retromancipe pe fiii tatălui. După încheierea unui asemenea contract, tatăl mancipa pe fii amicului și, cu chipul acesta, sleia puterea sa paternă, Amicul retromancipa pe inancipat tatălui, Şi acesta, în fine, îl inanumilea vindieta. De- venea ast-[el ascendent manumisor, câștiga el dreptul la tutela manumisului, la eredi- tatea lui civilă în lipsă de heredes sui saă de asimilați lor al manumisului, și pretorul nu prefera lui cele dece persâne sus menţionate, cum o făcea relativ la extraneul ma- numisor, 
Dacă era vorba de emanciparea une! fiice sai unul nepot de fiii, lucrurile se pe- treceată mal simplu. Să luăm exemplul unei fiice, ciici ceea ce vom (ice despre fiică se a plică şi la nepotul de fii. Tatăl încheia contract de fiduciă cu amicul, convenind cu el să ma- numită pe fiică. Acâsla în casul în care vrea să'l lase să devie extraneii manumisor, După aceea mancipa pe fiica amicului, stingând ast-el puterea sa paternă. Şi amicul ma- numitea vindieta pe fiică, devenind ast-fel extranetă manumisor și câștigând drepturi de tutelă și de ereditate. ” 
Dacă însă vrea să sdevie el manurmisor, atunci tatăl încheia contract de fiduciă cu amicul ca să "1 retromancipe pe fiica ce i va mancipa. Apol tatăl mancipa pe fiică amicului şi disolva puterea sa paternă. Amicul retromancipa pe mancipată tatălui. Acesta o ima- numitea vindicta și căpăta ast-fel asupra el drept de tutelă și la averea ci drept de succesiune. | 
Moşul care are sub puterea sa paternă pe fiul săi și pe nepotul săii din fiii, pote emancipa pe fiul săi și reţine pe nepot sub puterea sa paterni. Copii concepuţi din fiii după emancipaţiune se vor nasce sub puterea: paternă a fiului. Copii concepuţi din fiti inainte de emancipaţiune se vor nasce sub puterea paternă a tatălui. Sati pote să eman- cipe pe nepot și să reţie pe fii sub puterea sa paternă. In acest cas, la mârtea fiului șăii, bine înțeles nepotul săi nu va cădea sub puterea paternă a tatălui săi. Toto acostea resultă din paragrafele 132 și 133 ale Comentariului | al Instituțiunilor lui Gaius. Fiul nu pâte constrinze, în regulă generală, pe tatăl stă ca sil emancipe, pe când femcea în manu marili, după ce”i trămite carta de repudiii, pâte să'l sil&scă prin pretor ca sto li- bereze «le sub manus (Gaius, C. 1, $ 137). : 
Sunt însă casuri în cari prin excepţiune pâle un fiii saii o fiică constringe pe tatăl săii să o manumită. Aceste casuri sunt, între altele : 1) pentru fiică, casul în care tatăl său o prostitue, în virtutea unei constituțiuni a lui Theodosiii [1 și Valentinian III, care formeză în Condica lui Justinian legea 3 De speetarulis ct sesenicis et lenonilus (XI, 40); 2) casul adrogatului impuber, care, ajuns la pubertate, pâle constrine pe adrogator să'l emancipe, dacă dovedesce înaintea magistratului că adrogațiunea M-a fost prejudiciabilă, cas de care am vorbit deja. 
Timancipaţiunea ca și adopțiunea este un cctus legitimus şi de jurisdicţiune ra țiâsă. Deci el pste fi făcut afară din forum, nu conporlă nici terinen nici condițiune. lu fine, adoptatul ca și emancipatul nu trebue să se opună cel Mânteiti la adopţiune, cel d'al duoilea la emancipaţiune. 
E'manciparea ca și adopţiunea produc capilis deminuliune, deci disolvii jure civili și drepturile de heres suus şi cele de annal saii de pentilis. Ea lasă însă să sub- siste drepturile de cognaţiune. Einancipatului pretorul îi reştitue chiar dreplul «de heres suas, rescindând capitis deminuţiunea. lar adoptatului numai dacă la mortea as- cendentului natural el a eșit prin emancipare, dare în adopţiune saii coempțiune din famnilia adoptatorului. 
Constantin decise că emanciparea ca și darca libertăţei pâte fi revocată pentru causă de ingratitudine. Anastasiti restitue emancipatului o parte din drepturile de au- națiune, după cum vom vedea când vom trata despre succesiunile ab intestat. Sub Jus- tinian emanciparea se face printro simplă declarare înaintea mașistratului. Ascendentul cu descendentul se duc inaintea magistratului și declară unul că vrea să cinancipe,
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cel-alt că nu sc opune la emancipaţiune, e destul chiar să tacă, Magistratul atunci ia 
act, redize un proces-verbal constatând emancipațiunca (|. 6 G., De emanciputionibus 
liberoruu, VUL, 49), , 

Afară de persânele de sub duminica potestas și de su patria potestas mai crai 
În legislaliunca clasică alicni juris și persânele de sub manus și de sul mencipiuau, 

Să vorbim ma! ântâiti despre manus, 

MANUS 
Manus este o putere analogă cu puterea paternă, Ca și dânsa e de drept civil, adică 

nu pote exista acliv și pasiv de cât între celățeni romani (Gaius, C. 1, $ 108). Cu deo- 
sehire de puterea paternă sub care se pot alla descendenţi de ambele-şexe, nu pot fi in manu de cât femeile ($ 109). Acestă putere este antică ca și pulerea paternă. Ea exista în timpul legcă celor 12 Tabule, și probabil și anteriormente. Căci nu se pole presupune ca o instiluţiune atât de curi6să şi rigurâsă să fi fost o instituțiune de îm- prumut, saă de creațiune noui. In timpii cei vechi ea deriva din lirei cause: 1) din con- fuveuţiune ; 9) din uz; 3) din coompţiune. Cele ducă d'ânteiii cause erati susceptibile a produce anus numai în favârea bărbatului, pe câad prin cel d'al treilea mod femrea „pulea cădea și în manu a unui străin. Nu ori-ce femee ce se căsătorea cădea în manu marii. Manus era independentă de căsătorie.Dacă pe lângă căsătoriă intervenea una din cele trei cause sus menţionate, numai atunci femeea cădea în manu. mariti. Aşa 
dar, în principii, femeea căsătorită nu era Supusă la nici un fel de autoritate maritală 6), AI , 

1) Esta cu totul eronată opiniunea acelora cart cred că femeca la Romani era intr'o! complecti dependenţă. Nimic mat eronat de cât ceca ce susține D. Fuste] de Conlanges, Cid anliquc, a un-spre= decea edițiune, paginele 9* și 95, când dice: nLa loi de Manou dit: „La femme, pendant sou enfance, depend de son pere; pendant sa jeunesse, «le son mari; son mari mort, de ses fils; si elle ra pas de fils, «les proches parents de son mari; car une femme ne doit jimais se gouverner â sa guiseu, Les lois grec ques et romaines disent le mâme chose, Fille, elle est soumise ă son pere; le pere mort, â ses frores el ă scs agnals; marice, elle est sous la tutelle du mari; le mari mort, elle ne retourne pas dans sa propre famille, car elle a renonce pour toujours î elle par le mariage sacr&; la veuve reste soumnise â În intelle des aznats de son mari, c'est-ă-dire de ses propres fils, stil y en a, ou, î defaut de fils, des plus proches parents. Son mari a une telle autorită sur elle, qu'il peut, avant de mourir, lui d6siener un tuteur et meme lui ehoisir un second mari, Pour marquer la puissance du mari sur la fermme, les lomaius avaicnt une râs ancicnne expression que leurs jurisconsultes ont conservâe; c'est le mot ma- 

7 

nus, Îl n'est pas ais€ d'en decouvrir le sens "rinitif, Les commentaleurs en foiit l'expression de la force - 1 materielle, comine si la ferame €luit placâe sous la main brutale du mari, [1 y a graule appareuce «rils se trompent. La pu'ssance du mari sur Ja femine ne resultait nullement de la force plus grande «du preiniee, Elle dârivail des croyunces religieuses qui plagaient homme au-dessus de Ia fernine. Ce «ui le prouve, c'est que la femme qui n'avait pas 6l6 marite suivant les rites sacres, et qui, par const= quent, mavait pas cte associde au culte, w'ctait pas sourmise ă la puissance maritale. C'elait le” mariage «ui faisait la suborlinațion et en mâma temps la dignite de la femme, Tant îl ost vrai que ce n'est pas le droit du plus fort qui a constitut la famille la , . . Iu adevăr, că așa o [i fost in legislațiunea lut Manu, la vechil Indiani, nu putem nici afirma, nici contralice, de Gre-ce nu avem lau disposiţiune textul acelei legislaţiuni, Dar ne e tâmnă ca D. Fustel de Coulanges să nu citeze înexact textul legei lui Manu, cum citeză în favârea sa lexte din Gaius cart sunt cu totul străine de cestiune, saii ai alt sons de cât acela ec le dă D-sa, Că o [i fost asemenea așa "Ja Greci, iarăşi nu putern nici afirma nici contrarice, căci iu avem Ia disposiţiune pe Dernosthen, ca să facem controlul. Dar chiar dacă va fi de acord Demostheii cu teoria D-lat Fuste] de Coulanges, totuși tare și sigură conclusie nu putem trage, căci Demoslhen 'era orator, iar nu legist, și dacă la Romanii, nude Gmenii do litere erai adăpaţi mai mult în sciința dreptului de cât la Greci, suut pocți, istorici, oratori, cari spun adesea-ori lucruri inexacte în drept, necuim acesta se pote întempla la Greci. Dar că posiţia femeci la Romani cra cum o descrie D. Pustel. de Coulanges, acesta de sigur e o fantasie iar nu o realitate, Mal ântâiti testul ce cileză din Aulus Gellius nu însemneză nirnic, căci tot ce acost lest, adică Cipul 6 în fine din Cartea XVIII a Nopţilor attice, spune, este că, câtul ferneca 'cale in manu mariti, ca nu intră numal în cfisălorie cu el, ci și în familia sa civilă, căpătând și calitatea de crede față cu el, Acâsta este exact, dar acesta nu dovedesce că femeca care n'a făcut confarreatio nu cade în manu mariti, nici că confareaţiunea era inherentă Ja tâte ciisătoriile primitive ale Romanilor. Dar aport Aulus Gellius este și el incorect când spune că malerfamilias la Romani inscinnâză ferncea care Sa măritat - şi a cățut în manu mariti, Materfamilias, juridicamente vorbind, însemnsză cu totul alt-cova, în-
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Ceea ce cunsscem astăţi ca autoritate marilală e de origină germană, derită din 
vechiul maundium al Germanilor, iar nu de origină română. ŞI chiar când pe lânsă că- 
sătorie se alătură manus, ucâstă putere nu semănă cu puterea maritală modernă. Cea' 
Vântciii, manus, este un drept pentru bărbat și numai pentru el, ea este instituită nu- 
nai în favorea lui, pe când cea da duoa, puterea maritală modernă, este un drept penlru 
bărbat, dar acest drept este exercitat în interesul şi spre protecţiunea femei. 

Dacă la populii vechi orientali femcea era cumpărată de la părinţi de către bărbat, 
care plătea pentru ca o sumă de bani sati da în schimb animale, cum pretinde Aristu- 
tele că era la Greci în timpurile primitive, cum prelinde Gide că cra la Evrei, citând 
textele din Biblii, Genese, Capitolul XII, $ 16, Capitolul XX, $ 16, din Deuteronom, 
Capitolul XXII, $ 29, care se referă la cu totul altă ordine de idei, în cât de sigur Gide 
le-a citat de confienţă după alţi scriitori, fiiră săi fi dat ostenla a le citi, nu este însă 
mai puțin adevărat că nici-o dată la Romani nu se probâză că femeca să fi fost vre-o 
dată cumpărată de Diirbat, nu este mai puţin adevărat că coemplio în materie de maus 
nu este o urmii de o asemenea cumpirare, 

lemeea se vindea în coemplio când era sui juris ca să cadă în manu, și când 
era alicni juris dacă fiicea tatăl coemptio cu bărbatul era nuinat ca să cai în manu, 
ȘI coemplio era o vindare fictivă, nu reală. De aceea, ideile lui Gide sunt eronate, Ele 
sunt resultatul unui spirit mistic și fantastic. Tot așa de puțin adevărat este că manus 
era o putere numai asupra bunurilor femeci, iar nu și asupra persânei sale. Gaius, în 
adevăr, spunea posiliv cii femeca în mura marii este loco filis, 

  

seineză, paralel cu palerfamilias, femoea sui juris, măritată ori neinăritată, și locrnal când se mirită, 
şi, priut'un mod dre-care, con farreatio de exemplu, cade în manat marili, locmat atunci nu se iu 
iese mater familias, ci din contra filiafamilias, ca și dacă ar li sub putere puleruă, Acesta este sen= 
sul pe care îl are vorba materfamilias în dreptul clasic, şi până la probă conteariă, pe care nici Aulus 
Gellius, nici D, Fustel de Coulanges, nici minenea nu o aduce, acesta a fost probubil seusul scestui 
vorbe și în timpii anteriori și chiar cet primitivi de tot, | 

Mat este și un alt seva pe cure îl are vorba malerfumilias, dar care tot nu stiniină cu al lut 
Gelius, și care sens nu este juridie, ci profan, e sensul ce se dă acestei vorbe în societatea romană, 
Atuuci materfamilius iusomneză o Cemee onestă, puţin importă că e măritată, ori nemăritată, îngenuă 
Sti libertă, Acesta este definițiunea pe care ne-o dă Ulpian în legea 46,$ 1 De Vervorum significatione 

"(extras din Cartea 39 a Comontariului săi asupra Edlictului), Lică cum se exprimă el; zAfatrem [ami- 
lius accipere debemus eam qua non inhoneste vizit : malrem enii familias a cateris feminis 
mores discernunt alque separaul : proinde nihil intererit, nupla sit, an vidua, ingenua sil, un 
liberlina: nai neque nupliz, neque natales faciuiil malrem (amilias, sed bani mores.—Prin mu= 
ter[amilias trebue să înțelegem acea femec'care nu a trăit neonost, căci moravurile discern și separă 
pe materfumilias de ccle-alte femei, de unde resultă că puţin importă de va [i căsătovită suit văduvă 
(prin văduvă la Romani se inţelege și femeea care n'a fust nici-odată căsitorită, veji Javolenus, legea 
242, $ 3 De Verborum siynificatione, Cartea L., Titlul 16), ingenuă sait libertină, căci nici căsătoria, 
nici nascerea, ci bunele moravuri fac pe o femee mater familiasu. 

„ D. Fustel “de Coulanges citeză apol pe Gaius, Com. I, paragrafele 145—147 şi 190, C, 1V, Ş 1183 
(din erâre, a voit să qică Com. ID); pe Ulpian Regule titlul XI, S 1 şi 27. Dar şi în citarea acestor texte 
este tot atât de nenorocit, Căci tot ce spun aceste texte este că ferneea nubile, pote să fie în tutelă, uu 
că e în tăle casele, este dacă are agnaţi, nu, dacă mare, că femeea in manu, fiind loco flli:, bărbatul 
ei "i pote da uni tutore prin testament, cum o pâte face tatăl pentru fiul sub puterea lut paternă, mu că 
în tote casele femeea cânnl se căsătoresce cade în mana marili, nici că dacă nu se căsitoresce de cât 
în mod consensual, fără ritualul confareaţiunei, face copii bastari]i, cum o spune aiurea; că fermeea nu= 
bilă in tutelă de aguat pâte face cea inai mare parte din acte fără autorisaţia tutorului și numai pentru 
căte-va are trebuință de autorisația tutorului săi, Apot de aci până a construi o teorie intrâgă în care să 
se «lică că, ca la vechii Indieni, femeca este în o perpetuă dependență, ca fată este supusă tatălui stii, 
dacă more fraţilor sil și agnaţilor săi, este o mare exageraţiune, In adevăr, mal âniciă femneea nubilă se 
ailă în a fraţilor nu putere ci tutelă, şi tutela e o măsură de protecţiune, iar nu de autoritate; apoi fe- mcea la mârtea tatălui el, dacă n'are agnaţi, şi pâte să maibe forte bin>, şi forte uşor, atunci nu numai 
că e sui juris, adică afară din ori-ce fel de potestate, dar şi afară din ori-ce fel de tutelă, și pote să 
aibe de căt duoi-spre-ilece anl impliuiţi, A giee apoi că ferneca când se mărită cade sub tutela biirbi= 
tului, pe care o numesce manus, este și prea absolut şi de o terminologie inexacti. Altu e tutela, alta e 
manus, și femeea la Romani în timpil clasici nu cădea în manu de câle ori se căsătorea, ci rtinâuea 
stăpână pe sine, fără inăcav a avea necesitate a cere autorisuția bărbatului pentru actele civile, ca lu 
inoderni. Și e probabil că așa a fost din cele Wânttiă timpuri. D. Fustel de Coulimges nică ninenea
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Prin urmare, afară de excepţiuni formale, cum este aceca indicată de paragraful 80 al Comentariului IV, adică lipsa posibihităţei a abandonului noxal, excepţiune pe -cure trebue multă bunâ-voinţă pentru a o admite, și pe care nu o putem face de cât admi- tend restituţiunea lui Lachman, afară de acestă excepţiune, bărbatul are asupra fe- meei în nani aceleași drepturi pe cari le are tatăl asupra fiului sată fiicei de sub pu- terea sa paternă. Încă mai inexactii este teoria lui Gide asupra femeei când dice că . la -lomani 'orl-ce femee care nu este în putriu polestute saă în manu este în tu- telă de agnat. Se inșali amar, căci dacă femeea sui juris e nubilă și nu are agnaţi de sex bărbătesc, sai dacă agnaţii ai fost eapiti minuti, ea nu este nici in potestate, pote să nu fie nică în. manu şi nu este nici în tutelă, ci independentă avend și folosinţa ȘI exerciţiul drepturilor sale. Tot așa de fantastică este teoria lui Gide, care compară pe Dărbatul care are pe femee în munu cu bărbatul cap al comunităţei legale la Francezi, “Bărbatul care are: pe femee în manu nu împarte averea cu temeea, ca bărbatul cap al comunitățel. Asemenea nici moștenitorii :bărbatului nu impart averea cu fe- ineca în munu cum împart moștenitorii bărbatului cap al comunităței averea comună cu lemeea după disoluțiunea comnunilăței prin mârtea bărbatului. Alta este asociaţiunea bunurilor în materie de comunitate legală, alta este acquisiţiunea în univevsum a bu- nurilor femeei de către bărhatul femeel în a cărui manus a cădut, lacă ce va să gică să amesteci pătrunjelul în tâte bucatele, să amesteci consuetudini germane, iustituţiuni grece şi indiane în tâte legislaţiunile ă tort et â tvavers. Acesta îmi face efectul Anli- «uarului lui Walter Scolt, care, găsind în nisce săpături, o spărtură de olă de n6pte, a credut că a descoperit un luevymalovium roman, Mania antichităţilor și a extraneității este și ea o manie, o bâlă de care suleră mulţi învățați. Criteriul e grei, arta e dili- cilă. Dacă n'ai arta de a discerne în datele (les donnses) sciinței, de geaba ai sciinţă, 
a 

pă . 
altul cu nimic nu dovedesc contrariul, Asemenea este inexact a susţine, cun face D), de Coulaugges, că, la mârtea bărbatului, ferneea trece de sul autoritatea sa în tutela aguaţilor bărbatului, adică a fiilor săi, saii în lipsă a celor 1nat de aprâpe rude ale sale, Ântsiii, accsla nu dovedesee nimic, căci feineua "pole să maile agnaţi la noroi Lărlatului, și atunci ese Şi din uanus și nu cade în nică o tutelă, Dar apoi se pule ca căsătoria să se [i contractat fără cădere în manu, şi alunci femeea și în timpul căsilo= rică şi la mortea bărbatului este sui juris şi afară din ori-ce fel de tutelă a agnaţilor bărbatului, tot ce se pol: este cu ea să cală sul tutela aguațilur săi proprii pe cari nu oa perdut, dar acesta uuinui ducă are, eiici nu t6le rudele, ori cât de apropiate av (i, suut agn |. “Pot asemenea este uedovedită aserpuuuea D-lui Fustel de Coulanges când susține Ja puginele 367—970 că căsătoria patriciă era iusoţită în timpii - Cei vechii în tut-la-una de confareațiune, și că cva plebeiă, ca să producă fiunilie civilă, trebuia să fie iusoţilă de coemp/iune suit de cădere în manu prin asus, Câte eresil în aceste paşini! Ânteiii cu ui- ini int dovedesce D. Pustel de Conlanges acestă deosebire între căsăloria patriciă şi cea plebeiă. Apoi «Ste o erdre manifestă a dice că dacă femeea mu făcea coempţiune ca să cală în manu mariti, nu era ctisătorie care să producă farnilie civilă, nici drept privat nu exista pentru bărbat, Fnnilie civilă era și fără coemnpţiune, Fumeca devenea soție legitiină, se bucura nu numai de drepturile aferente unei soţii legitime, a verul, iute altele, facultatea de a se plânge de adulter, de a avea dotă cu garanţiile ei, dar copii ei eraii legitimi şi cădeaii sul puterea paternă a bărbatului ei sai a tatălui bărbatului, Tot ce se adiioga, dacă era și coempţiune, era că fumeea devenea şi ea loco filie, faţă cu Lărbatul, eșind, dar nu- mai atunci, din familia civilă a sa naturală, adică a tatălut el. Și ducă așa era în timpil clasici Şi at le publice, e probabil că aşa a fost de la origină, căci e natural i explica instituțiile in mod isturic, ca continuându-se, iar uu ca o inovaţiune, afară numal când iverm probe decisive contrarii, pe cari unu le verii, 

Aşa dar, teoria D-luf Fustel de Cuulunges este exageriită. D-sa “i-a făcut un sisten fals de la îu= ceput, a voit să explice tâte instituțiile poputilor antici prin religiune, și, ca să dovedâscă acest sistemu, a fost silit de multe ori a estropia textele, sui a le face a dice ceea ce nu ddic, saiă ina inult de cât die, lacă inconvenientul acelora cari nu seriii istoria după probe; ci udupteză probele la un sistem istoric ptecouceput, Nu e adevărat istoric acel cure, cut dice nemuritorul Ileliale în Istoria sa crilică uni- versală, n..spune. lucruri ce nu stii întâmplat cu adevărat, miel dacă cele intemplate nu sunt narate în tot ileverul lor, ducă evenimentele saii caracterele Ginenilor sue desligură, Neseiinţa, uecunoscința bine a lucrurilor, interesul sati părtinirea istoricului fac adesea cu isloria Să nu lie adevărată, ca istoria să nu fi cereetaraa cu luare amintea, 
! Tout așa de exagerată este şi teoria D-lui E. Gibelin (cure la 1816 era procuror general la Pon- dichery), Etudes sur le droit civil des Ilinduus, cure la pige 42 a operei sale ice: n,,.si hous por= tous nos reganis sur la socictă en gencral, nous vervous les Hoiniius donner aux femmes la inâme poe
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mai mult te încurcă de cât îţi este de folos. Vei Paul: Gide, De la condition civile de 
la femme, paginele 24, 102, 103, 105 și urmitârele. 

Confareaţiunea este o ceremonie religicsii, care intervine câte o-dată între băr- 
bat şi femee la căsătorie (când ei vreaii aceata) în presenţa a dece martori, cetăţeni ro- 
mani și puberi, a ponteficelui maxim sati înaintea unui lamin al lui Jupiter, care pre- 
sidlă la ceremonie, şi în care femeea, pronunţând vorbe solemne, sacrilici deilor o pâine 
de fină /farreum panem/. O asemenea ceremonie aljunctă la căsătorie producea 7z2t- 
nus, femeea, dacă era în patria polestate, eşea de sub puterea ascendentului și cădea 
în manu mavili; dacă era sui juris, înceta de a mai [i ast-tel, Şi devenea alieni juris, 
călend în manu mariti. In ambele casuri, eşea din lamilia în care se alla până acum, 
inceta de a mai [i așnată cu foştii săi agnaţi şi intra în familia bărbatului stii, devenea 
loco filize faţă cu bărbatul ei, prin urmare heves sua, și agnati cu toţi cei ce eraii sub 
puterea lui paternă și care se allaii, înainte de intrarea ei în familia bărbatului, agnaţi 
intre denşii, de aceea devenea loco sororis faţă cu toţi copii ei, şi dacă bărbatul et nu 
era sui juris, ci era sul) puterea paternă a tatălui săă, ea devenea faţă cu acesta din. 
urmă loco neptis, prin urmare în posibilitate de a"1 moșteni ca heres sua. O asemenea 
ceremonie fiicea abili pe copii născuţi din căsătorie să devină, dacă eraii fete, preulese 
ale zeiței Vesta, adică vestele; dacă eraă băeţi abili să devină Mlamint af lui Joe, at lui 
Marte și ai lui Quirinus. O vestală trebue neapărat să [ie vergină. Violarea virginiliței 
atrăgea pentru densa pedâpsa morţei : la Romani era îngropată de vie, la Gali arsă pe 
rug. Vestalele la Romani, ca şi preotesele Dianei, ale zeiţei Lunci la Gali, erati în acelaşi 
timp însărcinate cu păstrarea perpetuii nestins a focului sacru. Ped&psa Lăsărel focului 
sacru să se stingă, era la Romani lustigarea. Un flaumniniă al lut Joe treliuia, din contră, 
tot-Pa-una să fie însurat. - 

  

sition que clu:z les Iindous, e'est-ă-dire les soumelire toute leur vie ă la tutelle de Ieurs parentse, Și 
citeză iu sprijin un text din Titu-Liviit care dice: »Majores nostres, nula, ne privata quidem, retn 
agere furminas sine auctore volueruat; în mantia esse parentunn, fratruru, Viroritus,— Sirâmmoşii noştri 
iaii voit ca femeile să potă acu, fără interpunerea unui uutorisator, nimic, nici o afacere de interes 
privat al lor măcar, ci ca ele să lie în manus i aseendenţilur, a fraţilor, a bărbaţilor lor.ua ; și nui 
departe, pag. 44: »La puissance maritale Gail dune râgice ă tome Wapres les tmmemes principes «ue 
«ans Plude, La Femme, comme les enfants et les eselaves €luient das li main, c'est ă-dice sous le pou= 
voir absolu du muri...u, Acestă teorie este exagerată, căci femeile nu erat sub tutela perpeluă a rudelor 
lor, Eriaii dacă aveaii rude aguați, și acesta nu din Cutusa incupaeităței lor, ci să nu risipiscă patrimoniul 
lor în detrimentul agnaţilor, «rejilor ur presuuplivi, Apul [ewncea nu erau sul puterea absolută a băr- 
butului în genere şi în tâte casurile. Ciel nu de ciile ori se căsătorea după cum am arătat, cădea în 
manus şi manus nu era indisolubile, cum pretinde pe nedrept D, Fustel de Coulunges, manus resul- 
tând din confarreatio se disolvă, cum voim vedea nat la văle, prin difarreatio, ceremonie religiosă în 
Seus invers de a confareațiuuei, manus resultând din coempţiune se disolvă prin manutmisitne, tot ase- 
uienea şi cea resultăud din uze - " 

Vedem dar că acești aulori aii intrevăgut numal ca prin silă posiţiunea femesi la Romani. Ade= 
verata ci posiţie este, în resumat, cea următore : Până nu se mărită pote fi, dacă este mat mică de duoi- 
*pre-ilece ani, sub putere paternă sait în tutelă ca impuberă; dacă este de duot-spre-qdece aul, pote fi sui 
juris sui alieni juris, în tutelă sait liberă chiar de ori-ce iutelă, duță impregiurări, Este sui juris, 
dacă î murit cel după urmă exercitator al puterei paterne, saii dacă puterea paternă stu disolvat în unul 
din cele-alte nenumărate moduri de disoluţiune, atieni juris, dacă puterea paternă sub care s'a născut 
sait a cădut nu s'a disolvaţ incă, Dacă se căsătoresce, este asemenea si juris sai alieni juris, după îm- 
pregiurări, Dacă a contractat anus este alteni juris, la din contra este sui juris. După mortea sai 
divorțul cu bărbatul, pote cădea in tutelă saii nu. Dacă ma contractat manus cu bărbatul, și are iure 
uați din familia el proprie, cade sub tutela lor legitină, dacă are e liberă de oti-ce tutelă, dacă a cou- 
truetat manus cu bărbatul ei, și are bărbatul cl agnaţi, sati că ea are copii de sex bărbătese cari % țin 
loc de fraţi, atunci va cădea sub tutela legitimă a acestora; dacă din contră mare nici copil de sex băr- 
bătesc, uiei bărbatul sei mare aguați, eşiud din manus, rămâne nu numat deplină stăpână pe folosinţa 
drepturilor sale, dar şi pe exerciţiul lor. Acesta este adevărata posiţie a feineci, după iinpregiurăut pote 
să lie sub polestate saii sub tutelă, dar nu în un mod general şi absolut, Şi cum se petrec lucrurile în 
timpul clasic, e probabil că sui petrecut și inainte, şi chiar la origine, căci nimic uu ne probă a [i fost 
altuintreleu, Cât pentru temeiul ce pune D. Gibelin pe Titu-Liviă, el este slab. Titu-Liviii comile erori 
istorice proprii Jise, narând evenimente alt-fel de cât cum stu petrecut, necutu si potă cine-va pune 
temeiiă pe aserţiunile lui și pe aprecierile lui în inaterie de instituțiuni juridice.
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Eşirea din familia sa primilivă a devenit în cele din urmă o causă, între altele, de a nu se mai face confavveale nupţii ; dar fără confurveute nuplii nu se puteati nasce copii proprii a deveni ilamini at lut Joe, Marte, Quirinus, saă preotese ale Vestul. Ca să iasă din acestă incurcătură, un senatusconsult a intervenit, după propunerea con- sulilor Maximus și 'Tubero, în virtutea ciruia confareatele nupţii nu mai produceaii eşirea femeci din familia sa primitivă, ci numai trecerea pro forma în manu marili, pentru ca din căsătoria lor să iasă copii proprii pentru flaminat sati vestalilate. Inainte de acest senalusconsult femeea care se căsătorea cu un llaminiii al lui Joe (Şi fără a [i căsătorit, bărbatul nu putea deveni flaminită al lui Joe), cădea în manu mariti, și eşea din fa- milia sa. De la acest senatusconsult încolo femeea care se căsătoresce cu un flamin nu mai cade de cât.pro forma în manu a bărbatului sti, fără a-eși din familia sa primi- „-tivă. Ast-fel în cât de la acest senutusconsult încolo femeca nu pote cădea într?o ade- vărată manus a bărbatului săii de cât prin coempţiune, numai atunci ea iese din (a- milia sa primitivă și intră în familia hărbatului stă. Ast-fel în cât, în timpul lui Gaius, inăcar că el vorl esce la present de confarreatio ca producând încă manus, este însă mai exact a dice că simpla confareațiune nu mai produce adevărata veche manus cu tote electele ci (Gaius, C.I, $$ 112 şi 196, Ulpian, Regule, 'Titlul IX, Aul. Cellii, Cartea X, Cap. 15). 
„ Prin us femea cădea în man: a bărbatului ek, dacă conlocuia cu dânsul un an de dile continuii, Acest an se înțelegea continuii, când femeea nu lipsea de acasă lrei nopți «Pa-rendul. Trei nopţi continue de intrerupere de coabitaţiune eraii necesare pentru în- treruperea acquisițiunei acestei puteri prin us, Așa în cât femeea putea să lipsescă și duoă sute nopţi şi mai mult chiar întrun an, dacă nu lipsea trei de o dată continue ea lot cădea în manu. De exemplu, dacă dormea o n6pte in casa conjugală, duo nu, apoi iar una da și duoă nu, și așa mai încolo, | 

„+ Era aci o acquisiţiune a puterei acesteia printr'o posesiune anală: precum lu- crurile mobile deveneati după un an de posesiune civilă ncîntreruptă proprietatea po- sesorului, asemenea și femeea cădea în manu a bărbatului după un an de dile de posesiune prin coabitațiune neintreruptă. Afară numai că usucapiunca ordinară putea fi întreruptă prin o oră de lipsă de posesiune, pe când acquisițiunea puterei nuinile mu- nus prin us,- nu putea fi întreruptă de cât prin trei nopţi continue de lipsă de la do- miciliul conjugal. Acest mod de cădere în manu mavili a fost desființat parte prin us, parte prin legi, înainte de Gaius, care ne vorbesce de el ca complectamente abolit (Gaius, C.I, Ş111). Ma . 
. Prin eoempţiune [emeea măritată cade în mana a bărbatului stii, dacă ca esle. mancipată de ascendentul ci care o are sub putere puternă, bărbatului ei, sati dacă ea se mancipă însăși, când este sui juris. Acestă mancipaţiune scmănă cu mancipațiunea ordinară întru alât că ca se operăză prin intervenirea a cinci martoră puberi și cetăţeni romani, a unui cântărilor tot puber Și cetăten.roman, a unci balanțe, a isbirei balanței cu o bucală de aramă ; dar cum ne spune Gaius în $ 123, vorbele nu craiă aceleași, și femeea nu avea nici măcar un moment o condiţiune quasi:servilă. Probabil, în loc de: Aio mean esse elc., se dicea io mean esse filiam..... Acest mod era încă în plină vi- gore în limpul lui Gaius (Gaius, C. I, $$ 113 și 193). După Boetius, în Comentariul sti asupra 'Topicelor lui Cicerone, vorbele ar fi consistat înu”o înduoită întrebare ur- mată de răspuns. Bărbatul ar-fi intrebat pe soţie : „Vrei să fii maler(umilias 9a Ea ar [i răspuns : » roată, Femeea, la rendul săi, ar fi întrebat pe bărbat: „Vrei să fii pu terfamilius 2u Bărbatul ar fi răspuns : nVreaiiu. Materfamilios şi paterfamilias ar fi de- signal posiţia soţilor intre cari exista manns, Acâsla nu este de loc probabil. Din manus vesultă: 1) penlru bărbat jus vitre necisque asupra femeri sale ; 2) participarea femeei la cultul privat al bărbatului, pe când, în lipsă de munus, femeea măritată e obligală a urma cultul privat al familiei sale; 3) tote bunurile femect sui juris se câştisă de hărbat, în a căruia manus cade, în universtum, și fie ea sui, fie ea alieni juvis, o-dată cădulă in manu maviti, tot ce câştigă pe viitor mmăresce patrimno- 

*
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niul bărbatului săă ; 4) ea devine loco filiz, prin urmare heres sua faţă cu bărbatul ei, 
loco neptis, faţă cu tatăl birbatului ci dacă acesta e sub putere paternă ; 5) ea devine 
agnată cu toţi aceia cari se allă sub puterea paternă a bărbatului săă, saii a talălui acos- 
tuia, a moșului săii, și așa ma! departe. 

Pe când nimenea nu pâte eși de sub puterea paternă fără voia ascendentului stă, 
silindu”l a'l emancipa, din contră, (emeea în manu pote, în cas de divorţ, a sili pe hir- 
batul ci a o scote de sub munus ; dacă a cădut în munu prin confavveatio, 6l o va scole 
prin diffareatio, ceremonie religi6să în sens invers; dacă a cădut în mana prin us saii 
coempțiune, el o va seste probabil prin mancipațiune urmată de manumisiune (Gaius, 
GC. 1, $$ 111, 114, C.111, $ 83; C. 11, $$139 și 159, ], $ 137, argument direct și ar- 
gument de conjectură tras din acest din urmă paragraf). 

O altă probă că confareaţiunea este o instituțiune juxtapusă la nupții, iar nu 
face parte integrantă din nupţii, este că confareațiunea se disolvă prin disfareaţiune, 
Atunci dispare munus, dar subsistă căsătoria, femeca iese de sub manus al bărbatului 
ei, dar nu inceteză de a fi uzor. Cât pentru usus şi coemptio, ele evident sunt inde- 
pendente de nuptize, prin urmare munus care resultă din ele este independentă, iar nu 
inerentă nupţiilor. 

- Se dice că manus este contractată fiduciz causa, când scopul ei este nu căderea 
sub puterea bărbatului, ci cu totul alt-ceva, când manus este unul din mediile ajun- 
gerci la alt resultat, când femeea trebue neapărat să trâcă provisoriiă și momentan prin 
maus, Sai ca să scape de obligaţiunea cultului deilor privaţi ai familică sale, sacro- 
run interimendorun causa, saă pentru ca să pâlă schimba pe tutorul săii actual cu 
altul, tutelie mutandre causu, sati al treilea, în fine, pentru ca să devină capabilă de a 
testa, testamenti faciendi causa. In aceste trei casuri, fiind-că e un contract de 
fiduciă ce precede, munus se dice contractată fiducise causa, căci numai prin acest con- 
tract coempționarul este obligat a nu ţine perpetuii în manu pe femeea care face cu el 
coempţiune (Gaius, C. 1, $ 114). 

Manus fiduciariu sucrorum înterimendorum cuusu. Femeca sui juvis (acâstă 
coempțiune nu se păte face de o persână ulieni juris/, chemată la o succesiune face 
coemptiune cu un bătrân, în a căruia manus cade, după ce prealabil ?l-a legat printiun 

contract de fiduciă să o mancipe după ce o va căpăta in manu Și să "i restilue în de- 
taliii tâle bunurile credităţei, Bătrânul dă ordin femeci să accepte ereditatea pe care o 
câștigă el prin mediul femeci şi, prin urmare, contractă el obligaţia de a întreține cud- 
tul zeilor ei privaţi, care nu va dura mult, căci se va Stinge cu viţa lui. Se înţa- 
lege că pentru acest scop femeea va plăti ceva bătrânului atât pentru a 71 face in- 
demn de obligația ce contractă, cât și un plus ca recompensă pentru serviciul ce X face, 
Bătrânul mancipă pe femeea unui amic după ce încheiă cu acesta contract de fiduciă 
prin care îl l6gă să o manumită. Amicul o manumite, şi ast-fel femeea devine sui juris, 
liberă de obligațiunea ereditară a cultului deilor privaţi ai testatorului,' de şi se folo- 
sesce de tâte drepturile din ereditatea ce i-a lăsat. „. 

Manus fiduciaria tutelie mutande causa. Femcea puberă care se află sub tu- 
tela agnatului săii putea să "1 schimbe ca să aibe altul mai comod. Spre acest finit, ea 
făcea coempţiune autorisată de tutorele săti agnat cu un amic cu care contractase prea- 
labil un contract de fiduciă prin care îl obliga să o mancipe unu! alt amic. Prin coemp- 
țiune cădea în manu a coempţionatorului. Acesta o mancipa imediataltui amic, cu care 
încheia prealabil un contract de fiduciă prin care îl obliga să o manumită. Acesta apoi 
o manumitea vindicta, Ea devenea ast-fel sui juris, şi cădea sub tutela manumisorului 
care devenea tutorele ei fiduciar. Femeca impuberă sub tutelă nu putea săși schimbe 
tutorul, căci acest tutore era un tutore serios, pe când agnatul tutore al femeei nubile 
îşi perduse importanța în cele după urmă timpuri. Femeea nubilă care avea de tutore 
pe patron sati pe fiul patronului, pentru respect către dânsul, nu putea iarăși să ?] 
schimbe, D. Accarias susține că femneea sub tutela agnatului nu ?1 putea schimba pe 
tutore, Atunci nu rEmâne ca să se aplice paragraful 115 al lui Gaius de cât la tutela 

17
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lestameniară saii dativă, adicărdeferită de magistrat a femeilor impubere. Evident acesta este o erâre, căci luiela impuberilor nu I-a perdul nici o-dată importanţa. 
Din contră, tocmai tutela agnaților asupra femeilor nubile devenise în cele din urmă neseridsă și ridiculă. Pe densa o ridiculis&ză Cicerone. Despre dânsa dice 
Gaius, C.I, $ 190, că nu e întocmită în interesul femeilor, ci a tutorilor; că ceea ce 
se gice ca rațiune a ei, adică că ar fi întemeiată din causa inexperienţei femeilor, este un pretext, iar nu o rațiune. Rămâne acum numai de explicat cum un tutore agnat, în a cărui interes era instituită tutela, să se determine, să se lepede de interesul săii și să auto- riseze pe femeia de sub tutelă să facă coempţiune cu altă persnă, ca să scape de sub tutela sa. Textele cunoscute nu ne explică acesta. Probabil că ferneea îi da ceva în mână o-dati pentru tot-d'a-una ca să '] desdauneze de perderea eventuală a succesiu- nei, pe care nu era sigură a o căpăta, căci putea de exemplu ca el si mâră înaintea 
femeei. | . , , 

Manus fiduciaria lestamonti fuciendi gratia.— Lucru curios: O femee nubilă, la Romani, nu putea testa fără ca să fi suferit prealabil o capitis deminuliune. De aceea, dacă vrea să testeze, încheia, un contract de fiduciă cu un amic, prin care acesta 
se lega să o mancipe unui alt amice după ce ferneea va cădea în manu a lui prin coemp- 
țiune. Dupi aceea femeca făcea coempţiune cu el, cădea în manu a lui, el o mancipa: unui alt amic pe căre îl lega printi?un contract prealabil de fiduciă să o manumită. Acesta o manumitea. Femeea devenea ast-fel sui Juris şi cădea sub tutela manumi- sorului care era un tutore fiduciar, un tutore comod bine înţeles, care îi da autorisaţia a testa fără dificultate. (Vedi Gaius, Com., $ 115 a). Din causa lacunelor din acest Lext, casul acesta de manus fiduciaria este fârte obscur. Numai vestalele puteai si testeze fără să fi suferit prealabil o capitis deminuliune, după cum ne spune Aulus' * Gellius, Cartea 1, Capitolul 12 ; căci, în ultimele timpuri, femeile cari se consacrati zeiţei Vesta nu mai eșeaui din familia lor, nu mai sufereati capitis deminulio, Inainte însă de Neron și pentru ele se aplica regula generală, căci și ele, ca să devie vestale, trebuia să sufere capitis deminutiune, priv intrarea în templul Vestei, prin intrarea sub puterea Vestei să iasă din familia lor naturală. Printun senatusconsult al lui Adrian s'a abolit necesitatea de coempţiune pentru acest cas. 7 | 

Despre manus nu se mai pomenesce de loc de la Dioclețian încolo. 
Să vorbim acum despre mancipium. 

-MANCIPIUM 

Dacă manus e o putere analâgă puterei paterne, mancipium este o stare analâpă servituței. 
Dar pe când servitutea este o instituțiune de drept a ginţilor, mancipiul ca şi îmanus, ca și puterea paternă, sunt instituţiuni de drept civil. 
Mancipium se constituia printr?o mancipațiune ale căreea forme erai absolut acelea ale unei mancipaţiuni ordinare, având de efect a transmite proprietatea unul lucru mancipi, de exemplu proprietatea unui serv, Ea avea loc înaintea a cinci martori ce- “tățeni romani și puberi, a unui libripent, a achisitorului și a alienatorului. Acquisitorul, țiind lucru în mână, de era mobil, un fragment din Iueru, de era imobil, de exemplu o brazdă sati o ţiglă după acoperișul casei, atingând cu mâna servul, când lucrul de man- cipat era un serv, dicea de exemplu : nSusţiii că acest serv este. al mei după dreptul Quiriţilor și că "l-am cumpărat cu acâstă bucată de aramă cântărită cu acest cântar de aramă:, Și dicând aceste vorbe isbea cântarul de aramă cu bucata de aramă, și apoi, în- torcându-se spre martori, adăuga : „Și voi, cetățenilor, să 'mi daţi mărturia vâstră la * cas de trebuinţăe, | | , 
La Început, preţul consta în chiar bucata de aramă care se cântărea. In urmă, după ce Romanii aii început să aibe monede de aramă, de argint și de aur, preţul se
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număra, și bucata de aramă, cutcare se isbea cântarul, servea numai ca formă drept 
preţ. Lucrurile mobile nu puteaii fi mancipate de cât fiind presente, cele imobile se pu- 
tea mancipa și departe de ele, în absenţa lor (Gaius, C.I, $Ş 117, 119, 120, 121 și 
122). Cu alte cuvinte, mancipaţiunea servea pentru a crea atât mancipium, cât şi trans- 
laţiunea proprietăţei asupra lucrurilor mancipi. a 

Mancipium se aplică la persânele în patriu potestate și în manu. Tatăl, exerci- 
tator al puterei paterne, putea mancipa pe descendentul săii de orl-ce sex şi de orl-ce 
grad. Bărbatul sai străinul care avea manus, fie matrimonii, fie (iducise causa, putea 
mancipa pe femeia ce avea in manu. ŞI în tote aceste casuri acquisitorul căpăta puterea. 
numiti mancipium. La inceput, în timpul de exemplu al legei celor XII Tabule, tatăl 
ca şi bărbatul, în cas de manus matrimonii causa, putea mancipa, ori când ar fi vrut, 
în un mod serios. pe descendentul sati pe soţia sa, Și să constitue ast-fel un mancipiun 
perpetui asupra descendentului saii soţiei sale. Căci, de 6re-ce ei aveaii dreptul de ai 
omori, de a?i vinde ca sclavi, a fortiori aveati dreptul de a “i transfera în mancipium, 
Dar în urmă dreptul de mârte dispărând, dreptul de a vinde ca sclav asemenea dis- 
părend și fiind restrins la simplu cas de extremă miserie şi numai pentru copilul 
de sex bărbătesc dabia născut (sanguinolens),. dreptul de al mancipa, ast-fel în 
cât acquisitorul să capete asupra descendentului sati asupra .femeci in manu 
-mancipiii perpetuă a trebuit să dispară. Ast-fel în cât, în timpul clasic, în timpul 
lui Gaius, de exemplu, dreptul de a pune in mancipium serios nu mai aparține 
tatălui saii bărbatului de cât pentru cas de delict, ca să scape de. necesitatea de a 
plăti victimei delictului prejudiciul suferit de el prin faptul ului de familie sati: al 
muerei, de cât cu titlul de abandon noxal. Ba încă în legislaţiunea clasică, dacă este să 
admitem restituțiunea făcută de Lakman paragrafului 80 al Comentariului IV a! Insti- | 
tuţiunilor lut Gaius, bărbatul care are în manu pe femeia sa matrimonii causa nu o 
mal pote abandona noz:e cuusa în timpul lut Gaius. Tot aşa și acela ce are. în nianci- 
piii serios pe o persână liberă, nozz causa, nu o pste abandona la rândul săi nozaliter, 
Ci este obligat și unul și altul a plăti victimei delictului întrâga despăgubire a preju- 
diciului causat de femeia în manu saii de persona liberă în mancipio. Dacă nu o face, 
capitis deminuțiunea este considerată ca rescindată, și, prin urmare, victima delictului va 
urmări bunurile persânei capite minuta prin conventio în manu săi prin ciidere în 
muncipio, bunurile ce ar fi rămas el dacă capitis deminuţiunea nu ar fi avut loc. :Dupi 
restituțiunea însă a lut Boeching, admisă de Pellat, acest drept nu ?] are viclima delic- 
tului, De unde resultă că Gaius, nedicend că bărbatul care are manu sat pers6na care 
are mancipium nu pste abandona nozaliter, ei at dreptul ca şi tatăl, ca şi stăpânul 
de a face abandonul noxal. Și încă şi abandonul noxal a dispărut în timpul luf Justinian. 
De altmintrelea, și afară de casul abandonului nosal, ascendentul exercitator al puterei 
“paterne și bărbatul saă străinul exercitator a lui manus nu mai putea constitui man- 
cipium, asupra fiului de familie saii a femeei de cât pasager şi provisoriii, ca prodrom, 
spre a ajunge la alt resultat, la adopţiune; la emancipaţiune pentru fiul sai fica de 
familie, la stingerea cultului privat, la schimbarea de tutore, la habilitarea spre a testa 
pentru femeia în manu, 

Condiţiunea pers6net in mancipiii serios, era aprâpe ca a unui serv, dar nu în- 
tocmai. o 

Similitudinile sunt : 1) tot ce câștigă în intervalul cât ține mancipiul persâna 
in mancipio aparține aceluia în a căruia mancipii se află, fie acesta drepturi reale, 
creanţe, ori liberalităţi /Collatio legum Mosaicarum et romanurum, Tit. II, Cap.'3, 
Gaius, C. Il, $$ 86 şi 90; 2) Ca şi sclavul nu se pâte valabil obliga civilemente persona 
în mancipio către un străin (Gaius, C. III, $$ 104 şi 114); 3) Ca să scape de sub man- 
cipium, persâna în mancipio trebue să fie manumisă ca şi un serv, vindicla, censu 
Sati testamento în forma legatului per vindicationem; 4) Manumisorul din munci-. 
pium câştigă ca şi patronul dreptul Ia tutelă și la succesiune a manumisului din manci- 
pium (G., C. 1, $ 166); 5) Cel ce se ani în maneipio nu pste, ca și servul, a fi insti-
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tuit erede de cât cum libertate (Gaius, 

urmare nu pâte [i nici martor teslamentar; 

Com. |, $ 123); 0) Cel ce se află în mancipio ca și servul, nu pâte fi adstipulator ; adstipulând alăturea stipulator principal, nu câştigă acţiunea acestuia (Gaius, Com. LII, Ş 114), După Savigny, Systeme de droit romdin, traduelion pagina 50, nota e, cel ce se află in mancipio nu pote exercita nici un drept politie, prin 
“rile lui politice sunt suspendate. Este adevărat, (ice Savign şi Ulpian în legea 6 D., De capite minu tis, die 
stinge nici un drept politic ; și în cas de ciidere in munei deminuţiune ; dar, adaugi Savigny, Paul și Ulpian ai voit "pium transitoriă, care este produs al emancipaţiunei şi al adopţiunei. E cred din con- iră, că nici în cas de mancipium result 
rile politice. In adevăr, Paul și Ulpian nu distina 

ând din abandon 

cel puţin se suspendă. Este evident însă că, în timpurile existe și o stare perpetuă de mancipium, drepturile politic acestă stare, care însă putea înceta prin manumisiune și atunci manumisul care nu 'de- venea libert, ci rămânea ingenuă, ÎŞI relua exerciţiul drepturilor politice. Dar pe cât exista mancipiul, drepturile politice era suspendate, fi martor într'un testament, c: 
possunt, et quemudmodum testamentu fiant, întrega ope 

cu altul care stipuleză ca 

de Ch. Guenoux, tomul II, 

în intervalul cât este in mancipio, dreptu- 
Yy, că Paul în legea 5, şŞ 2 

positiv că minima capitis deminuţiune nu 
pio este o minimă capilis 
să vorbâsciă de acel munei- 

noxal nu se suspendă dreptu- 
+ FĂ (ic că nu se sting, și nu adaugă că 

primitive, când "putea să 
e nu puteau [i exercitate în 

şi, prin urmare, şi dreptul de a ici cum dice Papinian în legea 3, Qui testamentu fucere 
rațiune a testamentului e mai mult de drept public de cât privat : testumenti factio non privuti sed publici juuris est, 

nima capilis deminutio 3 prin urmare, 
are dreptul a servi în armata terestră, i 
numai în privința dreptului manumisorului la tut Ea, prin urmare, nu datoresce opere; 2) Ea nu pâte exercitatorul mancipiului de ar face-o, ar fi 
injuria pe un străin (Gaius, C. 1, $141; 
pân manumisiunea sa, pers6na în mane 
silâscă pe acel ce ?] are in mancipio să o ma 
indemniseze de paguba ce 71-a ocasionat 

Stic..... tit. II, Cap. 3). Când însă mane 

| E 
Diferențele sunt: 1) Persâna în manei 

manumisul r&mâne 

pio rămâne liberă, nu suferă de cât 2ui- 
ingenui în principiă, adică 

ar nu în galere, a purta inelul de aur, ete, Ea 

3) Pe când servul 

elă și succesiune semiină cu libertul. | 
fi nică maltratati, nică măcar injuriată, 

pasibil de acţiunea injuriarum ca când ar 
nu pote reclama de la stă- 

ipio nozae causa, pâte cere de la pretor ca să 
numită îndată ce a murcil atât în cât să ”] 

prin delictul ce a comis ciitre el [Coll. leg. mo- 
ipiul era perpetuii, ca în timpurile vechi de tot, atunci persâna în mancipio ca și servul, nu putea cere a fi manumisă ; 4) Persona că- sătorită, pe când căsătoria celui! cădut în ser- 

dută în mancipio, nu încetăză de a fi că 
vitute se disolvă ; 5) Disposiţiile legei JElia Sent creditorilor, în privinţa etăţei servului şi a stăpânului, pre Furia Caninia în privința numărului servilor de manumis pr la persâncle în muncipio (Gaius, C. 1, $ 139), ete. Mancipiul a cădut complectamente în desuetudine, In exista de loc, nicl pentru causă noxală, nici ca prod 

——...— 

sui juris. 
După ce am vorhit de. personele alieni juris, si vorl 

Persânele sui juris se subimpart în persâne în tutelii sone afară din ori-ce tutelă sati curatelă: 
Să vorbim mai ânteiii despre persânele în tutelă, 

sg 

y 
e 

ia în privința manumisiunei în feauda 
cum şi disposiţiunea legei 
in testament, nu se aplicati 

timpul lui Justinian nu mat 
om la emancipatio saii «doptio. 

7 

sim acum despre persânele 

saii în curatelă şi în per-
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Despre tutelă 

Vom vorbi mai ântâiii despre regulile proprii tuteleă, apoi despre regulile proprit curatelei și, în fine, despre regulile comune tutelei şi curalelei. 
Despre regulile proprii tutelei se ocupă titlurile XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIU, NIĂ, XX, XXI și XXII din Instituţiunile lui Justinian, 
Tutela este puterea instituită de dreptul civil asupra unei persâne sui juris, spre a o protege în lipsa pulinţei acesteia de a se protege pe sincși, din causa clăţei sati sexului sări, 
Iacă definițiunea pe care o imprumulăm dinir'un text al jurisconsultului Paul, (Cartea XXXVIII asupra Edictului), care formâză legea 1 principium, titlul 1, De tutelis al Cărţei XXVI din Pandecte, și care este reprodusă de Justinian în paragratul 1, Li- tul 13 De tutelis al Cărţei La Instituţiunilor. Acâstă definițiune este împrumutată de Paul de la vechiul jurisconsult Serviuş Sulpicius, care trăia în timpul Republici, lacă textul lui Paul: 
»Tutela est, ut Servius definit, vis :e polestas în capite. libero ad tuendum cum, qui propter zetatem se defendere nequit, jure civili data ac permissau. 
Unii ai credut că vis ze potestas face alusiune la ducă atribute ale tutorului, vis ar Îi puterea asupra perssnei pupilului, dreptul de a complecta capacitatea sa prin in- lerpunerea autorisațiunei sale, autorisând'o, iar Potestas s'ar referi la dreptul de ad- ministrațiune al tntorului asupra bunurilor pupilului- când figurâză singur în acte, Nimic nu ne autoris6ză însă a da un sens deosebit şi o aplicațiune diferită acestor duo expresiuni. Ele sunt o redundanță, um pleonasm ca și în paragraful 122 a1 Comenta- riului Î al Instituţiunilor lui Gaius, : pf 
Unii ati gis că în capite libero star referi la tutore. Dar este cvidont că ele se referă la pupil. Ele sunt sinonime de pers6nă sui furis. In adevăr, nutnai persânele sui juris sunt în tutelă sai curatelă. Cât pentru ablativul întrebuințat în loc de acusaliv, acesta este un archaism, ca în formula adrogaţiuncă: p.ssuese.utirţue ei vitie neciscue in eo potestas siet, ui patri endo filio esta, ca în dispositiunea lege celor XII Tabule care chiamă pe agnaţi și pe gentili la curatela furioșilor: =Si furiosus existat, adgnu- forum gentiliumque in eo pecuniaque ejus potestus, estou. Probabil Servius și Paul dliceaii propter alatem et sezum, iar Justinian a suprimat vorbele vel sezum, căci nu nai exista de mult tutelă asupra femeilor nubile. A | : „Juve civili data ac permissa. 'Tutela, de ŞI îşi are origina în dreptul ginţilor; dar organisația sa e de drept civil. Aşa un peregrin nu pste fi tutore al unui cetățân roman. Unii aii credut că data se referă la tutela legitimă, iar permissa la cea testamentură şi la cea deferită de magistrat. Cea Mântâiă ar deriva direct din lege, cea' Pa duoilea ar fi permisă numai de lege care ar autorisa pe paterfamilias a numi un tutor testamentar descendenților de sub puterea sa paternă imediată, pe magistrat a numi un tutor impu- berului care n'are nici tutor testamentar, nici tutor legitim. Dar, cum observa Pellat li cursul stii (anul 1857—1853), permissa nu însemneză permise, ci confice, şi ambele expresiuni sunt o redundanţă, exprimă același lucru ca şi expresiunile din vechile ordo- nanţe ale regilor Franciei: » Nous accordons et Oclr01y0ns.u..a . 7 După aceste explicaţiunt, putem traduce definiţiunea lul Paul în modul următor : » Tutela este, după cum a definit?o deja Servius, puterea conferită de dreptul civil asupra unei persâne sui juris, spre a o protege pe densa, de âre-ce prin sine însăşi este incapabilă de a se prolege singură din causa otăței sati a sexuluiz, 
Vorba tulor este o contracțiune a vorbei fuitor care vine de la supinul ferita al verbului faeri, care însemnâză a protege. In adevăr, tutorul este: protectorul, defenso- rul intereselor pupilului, cum dice Justinian în paragraful 2 al titlului nostru. 'Tutor este tuitor pupilli, precum zedituus este taitor zedicum, adică păzitorul templelor. 

— ..—
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Tutela este de duoă feluri, tutela asupra impuberilor de ambele sexe, instituită 
din causa inexperienţei proveninde din etate, și Lutela asupra femeilor nubile, instituită 
în fav6rea agnaţilor, în aparenţă din causa slăbiciunei sexului, în realitale din causa in- 
teresului lutorilor. Cea dWântâiă este o protecțiune povăţuită de raţiunea naturală, al 
căruia principii dar este de drept al ginţilor, Cea d?a duoa este o creațiune arbitrară și autochtonă, aborigenă a dreptului civil roman. Cu tâte acestea, este exact a dice că am- bele tutele sunt de drept civil roman, căci şi cea asupra impuberilor, dacă în privința germenului este de drept al ginţilor, în privința organisațiunci este de creațiune curat romană. De aceea se pâte conchide, cu multă logică, că ea este străină peregrinilor, şi dacă vedem texte cari o acordă activ și pasiv Latinilor juniani, acesta este o excepţiune, şi o probă că dacă Latinii juniani n'aii plenitudinea lui jus conumereii, aii însă fragmente și din drepturile personale aparținând cetăţenilor romani, cum este dreptul de tutelă, 

Tutela impuberilor este de trei specii: “ 
1) Tutela testamentară ; . 
2) Tutela legitimă ; 

-3) Tutela deferită de către magistral. 
Acâsta este și divisiunea adoptată de jurisconsultul vechii Servius Sulpicius (Gaius, Instit., Com. |, $ 188). : 
Tulela testamentară și cea deferită de masistrat nu se subdivid, 
Tutela legitimă însă se subdivide în tutelă legilimă proprii disă și Lutelă fiduciară. Cea legitimă proprii disă se subdivide: 1) în tutelă legitimă a agnaților; 2) în tutelă legitimă a gentililor; 3) în tutelă legitimă a patronului șila copiilor patronului ; 4) în tutelă legitimă a ascendenţilor. 
I. Să vorbim mat ântâiii despre tutela testamentară. 

Despre tutela testamentarii 

Asupra acestei materii ne vom întreba mai ântâiă cine are dreptul de a numi un tutore testamentar, al duoilea cut se pâte numi un tutore testamentar, al treilea cine pote fi numit tutore testamentar. | | 
-: Cine are dreptul a numi un tutore testamentar? Dreptul de a numi un tutore testamentar este, la Romani, un atribut al puterei paterne. Prin urmare, el nu aparţine de cât aceluia care exercită acâstă putere, deci nu pote aparține de cât unul cetățen ro- man, sati ce! mult unui Latin veter, | 

Cul se pâte numi untutore testamentar ? Numai acelui descendent de sub puterea paternă, care prin mortea ascendentului exercitator asupră-l a puterei paterne va [i să devină sati juris, căci dacă el va fi să scape de sub puterea lui spre a cădea sub a altui ascendent inferior în grad, atunci descendentul rămânând alieni juris, nu pste fi loc la tutelă, căci numai persânele sui juris pot fi sub tutelă. Prin urmare, tată] pste tot-d'a- una numi fiului sati fiice! sale legitime, adoptive sati legitimate, un tutore testamentar, dacă are asupra lor puterea paternă. Moșul saii strămoșul nu pote numi nepotului saii strănepotului, nepâtei saă strănepâtei un tutore testamentar, de cât dacă nu este precedat de nimenea sub puterea paternă, ceea ce se pâte întâmpla saii pentru că cel. ce "l-a precedat a murit mat înainte, sati pentru că a fost emancipat, dat în adopţiune, * sati a eșit de sub puterea paternă în vi6ţa moșului sati a strămoșului prin căderea sa în stare de servitute sati peregrinitate. | | | Dreptul de a numi un tutore testamentar derivă din legea celor XII 'Tabule, din interpretarea disposiţiunel sale: Uti quis logassit super pecuniam tutelamue vei sum ila jus esto (Gaius 1. 1, principio D. De testamentaria tutela, XXVI, 2). 
" Cine pâte fi numit tutore testamentar ? Regula este că numai acela pâte fi numit tutore prin testamentul cuiva, care are facțiune de testament pasivă cu testatorul, adică care pote fi instituit crede sati obține un legat de la testator. Prin excepţiune insă, sunt 

>
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persone car! ati facțiune de testament pasivă cu cine=va şi cari nu pot fi designate de 
„acesta ca tutori testamentari. Aceste persâne sunt: | 

1) Femeile, căci tutela este o sarcină publică, un manus publicunm, și numat 
bărbaţii sunt admişi la funcțiunile publice ; e 

2) Persânele morale, căci ele ati trehuinţă de persâne fisice cari să le adininis- 
treze interesele, necum ele să administreze și să represinte interesele altora; 

3) Minorii de 925 ani, căci ei nu se socotesc destul de capabili spre a înariji de 
interesele altora, de și ca simpli puberi sunt consideraţi capabili de a administra și dis- 

„pune de patrimoniul lor propriii. Minoril de 25 ani, numiţi tutori prin testament, nu 
sunt considerați ca absolut nevalabil numiţi, ci ca numiţi sub condiţiunea tacită de a 
intra în exerciţiul tutele!, când și dacă vor împlini etatea de 25 ani inainte de a ajunse 
pupilul la pubertate. Până atunci se va da pupilului un tutore de către magistrat; 

4) Furiosul, După opiniunea Proculianilor, nominaţiunea nu era bună de cât dacă 
testatorul exprima condițiunea încetărei nebuniei întrun mod formal; dacă dicea : cum 
[urere desierit. Sahinianii, a căror opiniune a prevalut, subințelegeată condițiunca 
(Ulp, 1. 10, $ 3, De testamentaria tutela, XXVI, 2). Bine înţeles, dacă se va dovedi 
că testatorul ignora nebunia, dațiunea era nulă, | 

5) Fiul de familie putea fi numit tutore testamentar și gera singur tutela, din 
contră fiul de familie instituit erede nu beneficia €l de instituţiune, ci acela sub a cărui 
putere paternă se afla, cu care se și examina dacă testatorele avea facțiune de testa- 
ment pasivă; . | 

6) Servul propriă al testatorului putea fi instituit tutore, în legislațiunea clasică, 
dacă i se da expres libertatea şi tutela, sub Justinian dându-i-se expres numai tutela, 
subinţelegendu-se legatul de libertate, bine înţeles dacă testatorul nu'l credea liber. 
Era nulă numirea de tutore făcută sub condițiunea expresă dacă servul va fi liber: 
Stichus servus meus tulor sit liberis meis impuberibus cum liber evit. - 

Servul altuia nu putea fi la început numit tutore de cât dacă testatorul adăuga 
expres condiţiunea cum liber erit. Dar în urmă jurisconsulţii aii ajuns să subinţel&gă un 
fideicomis de libertate impus eredeului în lipsă de condițiunea expresă cum liber evit. 
Bine înțeles, în acest din urmă cas, fideicomisul de libertate nu va fi subințeles de cât 
dacă se va proba că testatorele scia că persâna ce a numit tutore era servă (Ulpian, 

„1. 10, $ 4, De testamentaria tutela]. Aa n. 
Un tutore testamentar nu pâte fi numit valabil.de cât de către ascendentul exer- 

citator al puterei paterne aceluia care ar fi să fie heres suus la mârtea sa, în forma 
sacramentală a daţiunei, tutor esto, și-întrun testament sai codicil confirmat prin tes- 
tament (arg. a contrario din legea I, $1 D., De confirmando tutore vel curatore, 
NXXVI, 3). De unde, ca, consecință că, dacă una din aceste condițiuni lipsesce, daţiunea 
de tutore este nulă. Prin excepțiune, însă, jurisconsulii ati ajuns să se depărteze în cele 
după urmă de la rigârea principiilor, admițând că dacă tutorele este numit de tatăl, 
fie că el nu mal are puterea paternă, căci a emancipat pe fiul săi, fie că nominaţiunea 
este făcută de dânsul întrun codicil neconfirmat prin testament, fie că este făcută nu în 

- forma sacramentală, ci precativă, de exemplu ast-fel: precor te, Titi, ut tutor sis filiis 
meis impuberibus, mașistratul va trebui să confirme numirea tatălui, și fără cercetare 
dacă este aptă și solvabilă persâna tutorelui, şi chiar de nu "%-a lăsat tatăl fiilor nimic 
prin testament, (l. ], $$ 1 și 2 D., .De confirmando tutore). Dacă este însă o altă per- 
s6nă de cât tatăl, precum muma, patronul saii un străin, care a numit un tutore prin 
testamentul stii fiului, libertului saii amicului săă, confirmarea nu va avea loc de cât 
după cercetarea prealabilă dacă tutorele este apt și solvabil, și dacă ?i-a lăsat ceva prin 
testament pupilului. (Arg. a contrario din legea |, $ 2, D., De conf. tutore, şi legea 4, 
cod.). O excepţie se face pentru tatăl natural relativ la fiul născut din concubinat, căruia 
i se pte numi tutore prin testament și de nu i se va lăsa nimic, şi totuși el va putea fi 
confirmat de către magistrat după cercetarea - prealabilă care va constata capacitatea și 
solvabilitatea sa (Legea 7, prim. D., De conf. tut.].
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Tutorele confirmat este de observat ci nu eşte un lutore pur numit de magistiat, 
dacă magistratul este dator să 71 confirme fără inquisiţiune. Căci atunci el este asimilat 
cu un tutore testamentar; de aceea el, între allele, nu este supus la darea cauțiunei rein pupillă salvam fovre, o . i „ Fiind-că postumi sui se asimilă cu heredii sui, de aceea postumilor sui pole cine-va să le numâscă prin testament un tutore. Prin poslitinus. suus se înţelege acela care se nasce după confecţiunea testamentului și care, dacă sar fi născut înainte de fa- cerea testamentului, și ar muri testatorul în momentul chiar al facerei testamentului, 
ar fi în momentul acela heres suus al testatorului, pentru că ar fi sub puterea lui ime- diată, neprecedat de altă persână ($ 4, Iastit. lut Justinian, Cartea I, Tit. 13). 

Dacă testatorul în testamentul săi a dis: Liberis mois impuberibus tutoren do, prin .expresiunea de liberis trebue să înţelegem pe toţi descendenţii, și pe fii și pe [iice, şi pe nepoți și pe nepâte, etc., şi pe descendenţii născuţi și pe cei poslumi, numai să potă [i heredes sui în momentul confecțiunei testamentului dacă ?i-am presupune năs- cuți. In adevăr, expresiunea liberi este cea mal largă expresiune și coprinde pe toţi descendenţii, și acesta se aplică și în materie de datio de tutore și în materie de lerate (Inst. Just., Cartea 1, Tit. 14, $ 5, şi legea 220 princ. De verborum significatione, Cartea L, Tit. 16). Prin expresiunca însă de postumi, în materie de daţiune de luielă și de legat, se înţelege atât descendenţii de grad ântâiti, cât și descendenţii de grad: ul- terior (Inst. Just., codem $ 5). Prin expresiunea de [ii se înțelege și fetele, atât in ma- teric de dutio de tutelă, cât și în materie de legat (1. 201 D., De verb, signif./. Prin ex- presiunea insă de fii se înţelege și cei născuți și cel postumi în materie de dațiune de tutelă ($ 5, Iust. tit. nostru); nu se înțelege însă de cât fii născuţi în materie de legate (legea 17, princ. De legatis I/, căci e util a se intinde căpătuirea de un tutore ales de cel mai apt a alege, pe când nu e logic a întinde beneficiul unei liberalităţi de la o per- sână la alta. Acesta este modul lui Vinnius de a concilia legea 17 princ. D., De leg.1, cu $ 5, Tit. nostru din Inst. lui Justinian (Veg explicaţiunea lui Arnold Vinvius asupra, $ 5 din Titlul nostru din Institute în Comentariul Săi asupra Institutelor lui Justinian). Prin expresiunea de fiii, în regulă generală, nu se înțelege și nepoții, nici micar în materie de datio de tutore, afară numai dacă altmintrelea daţiunea de tulore saii Je- gatul saii instituția de erede ar trebui să fie nulă, căci testatorul saii n?are fi, saă fii sunt puberi și nepoții singuri impuberi. Ast-fel conciliază Vinnius în Comentariul săi asupra $ 5 din Titlul nostru din Institutele lui Justinian, acest paragraf 5 care este res- trictiv cu legea 220, $$ 1 și 2 D., De verborum significutione. . Tutorele testamentar pâte fi numit până la împlinirea unui termen, ad certau tempus. În casul acesta, după implinirea termenului, se va deschide tutela legitimă, căci este cert că nu mai pâte fi loc la tutela testamentară. Şi este de principii în dreptul roman că numai atunci este loc la tutela „legitimă, ca și la ereditatea legitimă, când este cert că nu mai pote fi loc la tutela sati la ereditatea testamentară. In adevăr, în “legislaţia romană, tutela ca și ereditatea testamentară primâză tutela și ereditatea le- gitimă. Cât dar se pâte spera la posibilitatea primei, nu sc pâte da deschidere de drepl secundei. - 
Tutorele testamentar mai pote fi numit, cu începere de la cutare termen încolo, ex die, In casul ac sta, până la sosirea termenului, pupilului i se va numi un tutore de câtre magistrat, Nu se va chema un tutore legitim, căci acesta nu vine de câl, după cum am dlis mai sus, când nu mal pote fi loc la tutela testamentară. 
Tutorele testamentar mai pole [i numit sub o condiţiune suspensivă : Titius (utor esto si navis ex. Asia venerit. În casul acesta, dacă condiţiunea este încă în suspensiune la mârtea testatorului, se va numi pupilului un tutore de către magistrat, până la rea- lisarea evenimentului care va marca implinirea saii ncîmplinirea condiţiunet, * Tutorele testamentar mai pâte fi numit și până la împlinirea cutăreia condițiuni, usque ad certam conditionem : Titus Lutor esto; si navis ex Asia venerit, tutor non esto. În casul acesta, după sosirea corabici din Asia, va li loc la tutela legitimă. .
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Asemenea modalităţi nu se pot apune de către magistrat la tutela încredinţată de dânsul Așa, de exemplu, Ulpian, |. 6, $1 D., De tulelis, XVI, 4, decide că un pre- sident de provincii nu pote numi un tutore sub condițiune suspensivă. Causa diferenţei este că magistratul, o-dată însărcinat cu numirea de tutore, și fiind cel după urmă în ordine, căci tutela magistrală vine după cea lestamentariă și le- şitimă, trebue să facă ceva definitiv, tutorele săi să fie Bic ct nune Și în mod definitiv tutore, magistratul în genere face act de autoritate imediată și definitivă, pe când les- tatorului, în virtutea principiului de favâre adinis în dreptul roman pentru disposiliite lestamentare, cari trebue să se interpreteze ast-fel în cât să nu rămâăe fâiră efect, latius interprelande sunt voluntates testatorumm, i s'a permis cât mai multe latitudini în materie de tutelă testamentară, numai acâstă latitudine să nu fie contrarie naturel și esenței tutelei. Așa, de exemplu, nici testatorele nu pâte numi un tutore pentru o afa= cere sati pentru o causă, căci tutorele complecteză persâna pupilului, tutorele este dat pers6nci pupilului iar nu causei, Nu se pote intelege un tutore care să nu fie dat în- tregei persâne a pupilului, care să nu fie relativ la întrega personalilate a sa juridică, care să nu ”] complecteze în tâte afacerile vieţei sale civile, unde autorisarea sa este indis- pensabilă, Tutorele este dat nu atât pentru cutare afacere, sati lucru, saii patrimoniii, cât pentru persGna pupilului; nu pentru îngrijirea persânei sale, ci pentru complectarea persânci sale juridice în tâte interesele sale pecuniare, De aceea, pe când curatorele pâte fi dat rei vel cause, tutorele nu pâto fi dat rei vel causa. Pria excepțiune, când un tutore testamentar este prevădut în un testament în care pupilul este şi chemat la moştenire de către testator, până la adiţiunea de ereditate şi pentru a?l autorisa sii facă adiţiune, se va putea numi de către magistrat un tutore ad hoc pentru a” aulorisa să facă adiliune. Aicea era un impas. Dacă nu se putea numi de către magistrat un tu- tore anume numai pentru autorisarea adiţiunci, atunce! nu Sar fi putut face adiţiunea, nu S'ar fi acceptat moștenirea testamentară, n'ar fi fost pupilul erede, și nu S'ar fi adus la îndeplinire şi cele-alte di=posiții din testament, între cari Şi disposiţia relativă la darea de tutore testamentar, care să 7] represinte pe viitor pe pupil în integritatea vieții sale civile. Dar, afară de acâstă exceptie și altele de tutore ad hoc, se pâte «ice că în prin- cipiii tutorele se dă persânei intregi a pupilului, nu se pste înţelege un tutore pentru vo parte din patrimoniul pupilului, și când _testatorul Împarte între duoi tutori adminis- traţia averci pupilului, încă şi atunci fie-care represintă intrega persuă a pupilului, și deci fie-care este și rămâne - responsabil până la dre care punct chiar pentru ceea ce a adininistrat tovarășul săii ; în adevăr, este respunsabil de rua administrare a tovară- şului dacă din rea credință :saii măcar din negligență n'a provocat destituirea lui ca suspect. 
„i „In legislaţia clasică, după Sabiniant, dațiunea de tutore trebuia să vie după însti- tnirea de crede. După Proculiani putea veni și înainte. Justinian, care decide 'că chiar legatele pot veni după instituţiune, decide a forliori că daţiunea de tutore pâte precede instituţiunca de erede (Compară Gaius, Instituţiuni, Comentariul II, $ 231, cu Justinian, Instituţiună, Titlul nostru, $ 3). . 

Formula solemnă pentru daţiunea de tutore era induoită, Luto» esto şi tutore «lo (Gaius, Inst. Com. I, $ 149). Justinian nevorbind nimie despre solemnitatea daţiunel, resultă că în legislația justiniancă ort-ce formulă, numai să fie clară şi expresă, era bună. ȘI, în adevăr, dacă solemnitatea vorbelor dispăruse pentru legate, cum era ca să nu fi dispă-- rut pentru daţiunea de tutore. Atât numai că Și în legislaţia lui Justinian, ca şi în logis- laţia clasică, tutorele trebue să fie cert designat de testatore, orl-ce desianaţie înduidsă atrăgea nulitatea daţiunei. Certitudinea însă putea să resulte și din. altă designaţiune de câl aceea a numelui. „o | - 
Tutorele testamentar putea în legislaţiunea clasică să refuse sarcina tutelei, se abdicare a tutela, cum dice Ulpian [Regule, Titlul XI, $ 17), pe când tutorii legitimni şi dativI nu pot să se scuze de tutelă de cât pentru anume cause «determinate. Este pro- havil că tutorele testamentar nu putea să renunţe la o-tutelă ce incepuse a administra.
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In legislaţia lui Justinian atât tutorele testamentar ca și cel-alţi nu putea să se scuze 
de cât pentru cause anume determinate pe cari 16 vom studia în Titlul XXV. , 

Fiind-că femeea în manu a bărbatului îi ține acestuia loc de fiică și latălui 
bărbatului, adică socrului s&ă, loc de nepâtă fiind-că anus e analâgă cu puterea pa- 
ternă, de aceea, când bărbatul e sui juris, pote numi un tutore testamentar solici sale 
in manu, şi când bărbatul este alieni Jjuris, socrul pste numi nurorci sale în manu a 
fiului săi un tutore testamentar (Gaius, Inst. Com. |, $ 148). 

Tutorele dat de un ascendent descendentului de sub puterea sa paternă nu putea 
fi de cât anume designat. Relativ la fomeea in manu, bărbatul săă pste să "i designe prin 
testamentul săi pe tutorele stă; pâte asemenea să '% dea facultatea de a “şi alege ca pe 
tutore, în care cas femeea pâte să 'și alâgă pe tutore sati pentru întrza administra- 
țiune a averei sale, sait numa! pentru o operațiune saii duoă operaţiuni anume; ca pâte 
atunci să "și alegă pe rând câte un tutore, în locul unuia să alegă pe altul, în locul 
celui d'al duoilea un al treilea, acesta numai însă în casul în care dreptul de alegere 
n'a fost restrins de testator. Dreptul de alegere e plin când testatorele a dis: Uzori 
mea oplionem tutoris do, dreptul de alegere e restrins, limitat, când testatorul a dis : - 
Uzori mes optionem tutoris duntaxat semel sa duntazat Vis do. In casul de op- 
țiune, fie plină, fie limitată, femeca alege și magistratul conGrmă pe“ tutorele ales de- 
femee, Fiind-că o femee nu se pâte mărita de cât fiind nubilă, prin urmare nu pâte fi 
în manu mariti de cât nubilă, resultă că atât tutorele anume designat de bărbat, tu- 
torele dativ, cât și tutorele opliv, este un tutore al unei femei nubile. De unde resultă că 
femeile nubile puleaii avea pe lângă tutori legitimi, agnaţi, etc., și tutori testamentari. 
Când Cicerone ride de tutorii femeilor nubile, probabil face alusiune mai cu sâmă la: 
tutori optivi, mai cu sâmă când opţiunea este plină și femeea pote schimba pe tutore 
după plac. 

  

După ce am terminat cu tutela testameniară, să vorbim despre tutela legitimă, și 
mai ântâiii despre tutela legitimă a agnaţilor. Tutela” legitimă a agaaţilor ca și tutela 
legitimă a gentililor există asupra persânelor ingenue, căci numai ingenuii pot avea ag- 
nață și gentilă. 

Despre tutela legitimă a agnaţilor 

Tutela este legitimă când decurge din legea celor XII Tabule, saă direct și ex- 
pres, sai prin deducţiune şi interpretaţiune. Si Me 

Cea d'ântâiii și prin excelenţă tutelă legitimă este tulela legitimă a agnaţilor 
care derivă expres din legea celor XII 'Tabule, propalam, cum dice Ulpian în Regu- Iele sale, Titlul XI, $ 3. | | 

Dacă posedăm textul original al leget celor XII 'Tabule relativ la ereditatea legi- 
limă cuvenită agnaţilor, și pe care ”] găsim în Manuale juris synopticum al D-lui Pel- 
lat, conceput în modul următor: Si iratestăto moritur, cui suus heres nec escit, 
adgnatus prozimus fanmniliam habeto. (Dacă msre intestat cine-va căruia să nu fie 
hoves suus, cel mai aprâpe agnat să'l aibă averea, legea 2 din Tabula V), nu posedăm 
însă în original textul vocaţiunei agnaţilor la tutela agnaţilor lor impuberi lipsiţi de tu- tori testamentari. D. Bouchaud, în Comentariul sâii asupra legei celor XII Tabule, ne 
dă testul în aparenţă original, dar care, după noi, este forte problematic. lacă acest text: 
nSei pater familias intestato moriton, quoi endoloubes souos  heres escit, adgnalos 
procsumos toutelam nancitoru. lacă și traducerea: Dacă un paterfamilias mâre 
intestat, căruia să fie un heres suus impuber (endo în loc de în, boubes în loc de Duo 
bes], cel mat apr&pe agnat să obțină tutela lutu. 

Tutela merge paralel cu ereditatea. Intocmal precum când mâre cine-va, moșteni- 
rea aparține de drept după legea celor XII Tabule agnaţilor în lipsă de erede testamentar
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și de heres suus, asemenea tutela aparţine, în lipsă de tutore testamentar dat eredelut suus de testator, agnaţilor acestul heres suus, în virtutea unei disposiţiuni exprese a aceleeași legi a celor XII 'Tabule. Legiuitorul roman, imbibat de obiceiurile Și de tradițiunile popu- 
lului pentru carelegiuia, a voit ca să nu reguleze nici moștenirea, nici protectiunca Lutelară 
a moștenitorilor celor mai de aprâpe ai mortului, de cât numai dacă mortul nu și le-a 
regulat singur, înțelegând că fie-care e mat bun legiuitor la sine a casă de cât altul 
străin, cât de bun ar fi acesta. De aceca, testamentul fie-cărui celățen roman era încon- 
giurat de cele mai mari garanţii, era vădut cu ochi buni de legiuitor ; legiuitorul, departe de a'i pune bețe în râte, îl interpreta ast-fel în cât săi dea cât mai largă şi mai dâsă 
cficacitate, Legiuitorul roman nu era amorezat ca legiuitorul modern de sistemul săii de 
organisaţie a moștenirel și a tutelei, preferină sistemul săă vointei individuale şi circum- 
scriind 6re-cum eficacitatea voinţei individuale. Causa diferinței între legislaţiunea ro- 
mană și cea modernă, fie francesă, fie română, fie ori-care alta, inspirată de legislaţia 
francesă, este induoită: 1) Romanul cra mat autoritar de cât cetățânul din societăţile 
moderne, EI voia să legifereze în casa sa cum legiferă, și în interesele publice în comiţii; el voia să fie legiuitor și afară și în casă, și nu intelegea ca altul să'i facă legea în casa 
sa ; 2) Sistemul legal de succesiuni la Romani era întemeiat pe organisaţiunea . familiei 
civile a cetăţnului roman, care "și avea basa sa pe puterea paternă, iar nu pe unica 
afecţie presumată resultând din legătura de sânge, pe când sistemul de succesiuni mo- 
dern este întemeiat pe afecțiunea presumată inspirală de vocea sângelui. 

Nu era loc la tutela legitimă a ațnaților de cât în casul în care era sigur că nu 
avem pentru impubcrul heres suus al defunctului un tutore testamentar. 

Ceea ce avea loc: 
1) Când defunctul n'a făcut de loc testament; 
2) Când testamentul ce a făcut era injustam sati din causă de lipsă de formă, 

Sati din causă de alte împregiurări de fond; " 
3) Când testamentul săii, de și justuum, devenea în urmă invitam ; 
-4) Când testamentul săi, de Și justam, era în urmă vuptum ; 
5) Când testamentul săi, de și justum, era în urmă destitutum, pentru că ere- 

dele instituit nu vrea să primescă moștenirea ; - : 
6) Când testamentul săi, de și justum, cădea ex post facto, pentru că instituţiu= 

nea de erede devenea caducă sai in causa caduci ; “ 
7) Când testamentul săi, de și justem și eficace până în cele din urmă, nu co- 

prindea dațiune de tutore; | 
8) Când testamentul sii, de și justum și eficace până în cele după urmă, și de 

și coprinde o daţiune de tutore, dar acâstă daţiune sati nu cra solemniter facta, ca să 
fie valabilă, saii nu se adresa unei persâne capabile de a î tutore; a. 

9) Când testamentul de și justum şi eficace și coprindea numire soleinnă de tu- 
tore capabil de a fi numit, dar tutorele nu vrea să primâscă tutela (se.abdicabat/, sa 
nu putea intra în funcţiune, pentru că a murit saă a: devenit incapabil între facerea 
testamentului și acceptaţiunca eredilățel de către moștenitor ; 

10) Când tutorele testamentar a fost numit sub condițiune suspensivă, care nu Sa 
implinit ; | | 

11) Când tutorele testamentar a fost numit până la implinirea cutărui termen 
Sati condițiuni, usque ad dicm vel ad conditionem, care termen a venit saii care 
condiţiune s'a împlinit. A a 

Nu era loc la tutela legitimă a agnaţilor: 
1) Când tutorele a fost numit ex die sati sub condiţiune. In așteptarea sosirei 
termenului sati condițiunei, pentru acest interval, se numea un tutore de călre mapis- 
trat, care înceta la împlinirea termenului, dând loc tutorelui testamentar, care încela 
la împlinirea condiţiunei, lăsând asemenea loc tutorelui testamentar, care înceta la so- 
sirea evenimentului constatător al ncimplinirei condiţiunei, ficând loc atunci numal tu- 
torelui legitim agnat ;
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2) In intervalul de deliberațiune a credelui testamentar al ascendentului pupi- lului pentru a se pronunţa dacă acceptă saii repudiază moștenirea, pentru care interval se numea un tutore provisor de către magistrat, care va face loc tutorelui testamentar dacă credele va accepta, tutorelui legitim dacă eredele testamentar va repuudia ; 
3) Când tutorele testamentar a cădut în stare de captivitate, până ce se va ade- veri dacă el se întârce în Statul roman sai dacă măre la inimici, se va numi un tutore de ciitre magistrat, care va [ace loc tutorelui testamentar, dacă acesta se va intârce, căcă atunci acesta va [i considerat prin efectul postliminiului că na incetat de a fi liber şi cetățen, și tutorele numit de magistrat va fi considerat că a gerat în numele lui, Dacă tutorele testamentar msre la inimici, atunci tutorele numit de magistrat va face loc tutorelui legitim (Gaius, Inst. C. |, $ 187, și Justinian, Inst.. Cartea II, tit. XX, ş 9); N | - 

4) Când dintre mat mulţi tutori testameatari, unul numai a murit sati a perdut calitatea de cetăţân roman, atunci în locul acestuia se va numi unul de către magistrat ; dacă insă amânduoiaii murit sati ati perdut calitatea de cetăţeni romani, atunci se des- chide tutela legitimă; | 
5) Când tutorele testamentar a deveni nebun, sai surd, saii mut, în locul lui se va numi un tutore de către magistrat ; în adevtr, nebunul se pote insănătoși, surdul saii mutul se pot vindeca de infirmmitatea lor, prin urmare nu e cert că nu mai pâte [i loc la tutela testamentară ca să se deschidă tutela legitimă (Paul, legea 17 D., De tutelis XVI, 1); ae o _ | 6) Când tutorele testamentar este depărtat ca suspect din administraţiune, sati dispensat pentru o causă de scuză legitimă, în locul lui, care încetâză de tot de a mai fi tutore, se numesce un tutore de către magistrat, iar nu se deschide tutela legitimă, (Gaius, Instituţiuuni, Comentariul I, $ 182, și Ulpian, Regale, titlul XI, $ 23, 0 spun anume). Vei asemenea Ulpian D., legea 11, $$ 1 și 2, De testamentaria tutela. De ce dacă, tutorele testamentar încetâză de a (i tutore, nu se deschide tulela legitimă, căci atunci intrăm în regulă că nu se mal pote tutore testamentar, și, prin urmare, ar trebui să fie deschisă tutela legitimă ? Așa trebue, probabil, să fi fost la început, până ce prin- tun senatusconsult Sa decis contrariul. Modul de a se exprima și al lui Gaius și al lui Ulpian nu exclude acâstă idee, căci ci die: Senatul a hotărit, “nu că aşa a fost tot-d'a- una. Se vede că cu vreme sta făcut o reacțiune contra tutelei legitime care este înte- inciată nu pe aptitudinea de a: administra, ci pe norocul de a fi agnat proxim. În acest sens explică D. Accarias acestă anomalie. Nu se pote bănui aci veri-o interpelaţiune, căci lextele din Ulpian sunt confirmate de textul original din Institutele lui Gaius, nici nu se pte presupune, cum are aerul a o face: Cujas, Pecitationes solemnes “ad litu- bu XXĂVI, libri V Codieis Justinianei, că aci ar fi vorba de casul în care ar [i mai mulţi tutori testamentari Și unul ar îi scuzat saiă depărtat, iar în casul în care ar fi un singur tutore numit prin testament, şi acesta ar fi dispensat sati depărtat, "l-ar lua locul un tutore legitim, 'căct iacă cum se exprimă Cujas: »Et sic tutorem habenti, sive solus testamento datus fuerit is, qui remotus est, ct prusto sit legitimus tutore, In fața textelor positive de mai sus, explicaţia D-lui Accarias ni se pare singură admisibilă, | 

“ 
Prin agnaţi se intelege membrii familiei civile a Romanului, familie a căruia base este puterea paternă, iar nu legătura de sânge. Prin cognaţi se înțelege membri unci familii legaţi între denșii prin legătura de sânge. Sunt agnaţi toţi cei ce aii fost, sunt, saii ar fi sub puterea paternă a aceleiași persâne,.dacă visța acesteia s'ar prelungi până la nascerea lor. Sunt apnaţi toți cei ce ati fost sub aceeași pulere paternă şi cari ati eșil de sub acâstă putere prin mortea exercitatorului acestei puteri, iar nu prin alt eveni- ment producător de capitis deminuţiune, Ast-fel duoi fraţi cari ai fost sub aceeași putere paternă a tatălui lor astădi mort, sunt agnați, sunt asemenea agnați unul din fraţi cu fiul sati fiica celui-alt frate, unchiul adică şi nepotul saii nepsta de frate cari ati eșit de sub puterea paternă unul a tatălui și altul sai alta a moșului stii prin mortea
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lui. Asemenea copiii din duoi frați, adică verii primari descindând prin bărbaţi din au- torul comun, sunt asemenea agnaţi, Şi aşa mai încolo. Tâte aceste persone sunt aseme- nea agnaţi între denşii, chiar dacă sunt încă sub aceeași putere paterni. Sunt, în fine, agnati acei cari ar fi.lost sub aceeași putere paternă dacă viâţa exercitatorului acestei puteri sar fi prelungit până la nascerea lor tutulor Suii a unora dintr'enșii. De exemplu, duoi fraţi, unul născut deja la mârtea tatălui stii și altul conceput numai la mârtea lui şi născut în urmă, sunt între denşii agnaţi, Asemenea unchiul patern, născut deja la mortea tatălui săi, și nepotul stă de frate, conceput numai la mâriea moșului săi, dar născut în urmă din operile fiului acestuia aflat sub puterea sa paternă În momentul în care "l-a conceput, sunt între dânșii agnaţi, pentru că de ar mai fi trăit moșul până la nascerea sa, ?i-ar fi avut pe amenduoi sub puterea sa paternă. Cu alte cuvinte, cum se exprimă Gaius, în Instituţiunile sale, Comentariul I, $ 156, sunt agnați toţi cei ce des- cind dintr'acelaşi autor comun prin bărbaţi. Dacă însă unii dinti"Enșii descind din ace- laşi autor comun prin bărbaţi și alți prin femei, sati toți prin femei, ei nu sunt de cât cognati. Așa [ratele și fiul surorei sale, adică unchiul matern şi nepotul săi, copii din- U”un frate și dintr'o soră, saii din duoă surori, sunt intre dânșii numai cognați. A for- liori agnaţii sunt între denșii şi cognați, Cu alte cuvinte, eraii asnaţi la Romani şi în acelaşi timp şi cognaţi tâte rudele de alăturea cari purtau același nume; eraă numai cognaţi la Romani rudele de alăturea, cari purtati nume deosebite, Iar cât pentru cel ce descind unul dintr'altul, ei asemenea sunt cognați, dar în linie directă, în familia civilă insă descendenţii faţă de ascendenți pot să fie şi heredes sui, dacă descind din bărbaţi şi prin bărbaţi și aă fost la mârtea ascendentului sub puterea lui paternă imediată, ne- precedată de nimenea, sati ar fi putut [i sub puterea lui paternă imediată dacă, fiind concepuţi la-mortea ascendentului, vi6ţa acestuia s'ar [i prelungit până la nascerea lor, Puterea paterni este obicinuit resultatul căsătoriei legitime ; prin urmare, ugnaţii sunt obicinuit și rudele de sânge. Dar chiar când puterea paternă resultă din altă causă, cum este adopţiunea sai adrogaţiunea, încă ea produce agnaţiunea. Așa, de exemplu, duoi [ii ai lui Primus, unul natural şi altul adoptiv, cari sunt sai ai fost sub puterea lui paternă şi aă eșit de sub densa prin mârtea lui, sunt între donșii agnaţi; pe cât sunt agnaţi sunt în același timp prin consecinţă și cognaţi, de şi nu sunt legaţi între dânșii prin sânge, dar când vor inceta de a mai fi agnați, incetzi prin consecință a fi și cognați, pe când cel ce sunt cognaţi din causa legăturei de sânge, rămîn cognaţi şi după ce ai încetat de a mai îi agnați, căci legătura sângelui este indestructibilă, sângele apă nu se face, cum dice proverbul românesc. Vorba aynal derivă de la ad și natus, şi în-. semn6ză, elimologicesce vorbind, alipit la familie prin nascere, pentru că, în regulă ge- nerală, familia civilă, de şi întemeiată pe puterea paternă, este insă produsul căsătorii legitime, adică al nascerel legitime. Dacă în forma cea veche vorba agnutus se scrie adgnulus, acâsta nu schimbă etimologia vorbei, cick Qnalus derivă de la gnuscor, Iova veche a lui nuscor, iar ghascor de la “ţipyeuat (Yi-"vouat), în care vedem figurând pe Y, care in limba latină devine g. 
. Fiind că tutela legitimă merge paralel cu ereditatea legitimă, de aceea cel mai aprope în grad agnat este tutorele immpuberului, și dacă sunt mal mulţi egali în grad sunt toţi tutori. Aşa, de exemplu, duo! fraţi puberi sunt amenduoi tutori al fratelui lor impuber (Gaius, Inst. Comentariul I, $ 104, Justinian Instituţiuni, Cartea 1, ti- ilul XVI, $7). Dacă tutorele agnat more sai sufere o cupitis deminutiune în cât perde calitatea de agnai, fiind-că a perdut dreptul de ereditate legilimă, agaatul posterior în &rad succede în locul săii și vine la tutelă spre a o continua, căci dacă ar fi să moră impuberul în acel moment, el "i-ar lua succesiunea. Tot așa se întemplă când sunt mat mulți agnaţi tutori, și amânduoi mor saă sunt capite minuti, sai unul more Și cel-ali este capite minulus, Atunci continuarea tutelei trece la gradul subsecuent de. agnați (Ulpiau D., legea 3, $ 9, De legitimis lutoribus, XXVI, 4). Quid în casul în care dintre duoi tutori agnați, unul numai more sait este capite iminiulus? Evident că în locul acestuia nu se va chema cel după dânsul mai aprope în grad, căci atunci am avea ano-
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malia că pupilul ar avea de tutori duoi agnaţi de grad deosebit, ceea ce nu se pâte. Ase- 
menca nu se va numi în locul mortului saii capite minutului un tutore de către „ma- 
gistrat, căci nu pâte fi la Romani concurs de un tutore legitim şi de altul numit de 
către magistrat. Nu se petrece aci ca în cas de tutelă testamentară, în care în cas daci 
aii fost numiţi mai mulţi tutori prin testament, și unul mâre 'saii perde calitatea de 
cetiițen roman, în locul acestuia se numesce unul de către magistrat. In adevăr, dacă 
sunt mai mulți tutori daţi prin testament, este că testatorul a găsit'o necesară pentru o 
mai bună administrațiune, creând că unul nu este suficient, şi de aceea se ține a se 
respecta cât de depărtat și prin aproximaţie, în limitele posibilului, voinţa testatorului, 
numindu-se în locul celui dispărut un altul de către magistrat. Pe când dacă sunt che- 
maţi la. tutelă mai mulți agnaţi, e o pură întâmplare că s'aii găsit mat mulţi ln acelaşi 
grad, iar nu pentru o mai bună administrare a averei pupilului, prin urmare, unul dis- 
părând și rămânând cel-alt, își exercită singur dreptul, şi nimic mai mult. Tutela legi- 
timă este, în adevăr, un drept mal mult de cât un oficiii, tutela testamentară și cea ma- 
gistrală sunt din contră oficii, datorii. Dacă agnatul, tutore legitim cade în captivitate, 
nu este înlocuit prin agnatul de gradul succesiv, în acest cas nu este successio, devo- 
luţiune de la unul la altul in ordinea legitimilor, ci, din contră, fiind-că se pote spera să 
se întorcă captivul şi să și recapete cu efect retroactiv tutela prin efectul postliminiului, 
se va numi provisoriă un tutore de către magistrat, și dacă captivul se va întârce în 
realitate, va relua tutela; dacă va muri la inimici, atunci numa! va fi înlocuit prin alt 
agnat de grad succesiv (Ulpian, legea 1, $ 2 D., De legitimis tutoribus, XXVI, 4). Tot 
așa se întâmplă când agnatul tutore legitim este dispensat de tutelă pentru causă de 
scuză saii depărtat pentru causă de suspiciune, în locu-i nu se chiamă alt tutore legitim, 
îndată mai aprâpe în grad, ci se numesce altul de către magistrat, căci agnatul scuzat 
sau depărtat de la tutelă nu inceteză de a fi agnat cu capite minutul, ca să fie loc a se 
deschide dreptul agnatului subsecuent, și de aceea vocaţiunea lui la succesiune sub- 
sistă, și de s'ar deschide succesiunea impuberului, în.momentul dispensărei sai depăr- 
tărei, el ?i-ar succede, pe când, din contră, dacă ar muri impuberul în momentul capitis 
deminuţiunei tutorelui 'agnat, %-ar. succede nu acesta, ci agnatul care ar veni îndată 
în grad, căci capite minutul a dispiirut juridicamente dintre agnaţi (Ulpian, legea 3, 
$ 8 D., De legitimis tutoribus). , | 

In timpul sistemului pur al legei celor XII Tabule, se putea Întempla adesea, cu 
tote acestea, ca tutela să aparțină unor agnaţi și succesiunea altora, și acâsta din causă 
că tutela nu aparţinea nici o-dată de cât masculilor. De aceea, de exemplu, dacă un im- 
puber avea drept agnaţi un frate şi o suroră puberă, tutela aparținea numai fratelui, 
iar succesiunea amendurora. Asemenea dacă un impuber avea drept agnați o suroră și 
un unchiă patern, tutela se deferă unchiului patern, de și succesiunea ar fi aparţinut 
surorei. Dar, în timpul jurisprudenţei clasice, modificat fiind în privinţa succesiunei sis- 
temul legei. celor XII 'Tabule, probabil prin aplicaţiune a spiritului legei Voconia (Paul, 
Sent. titlul 8, $ 32), spirit care era de a face cât mai puţin să parvină succesiunea la 
femei, ca să le diminueze autoritatea în casă, și nefiind admise femeile ca agnate la 
succesiunea agnaţilor lor, de cât numai în gradul de “surori, și atunci numai dacă erati 
germane saii simplu consanguine, rare-ori se putea întâmpla ca tutela să aparţină unora 
agnaţi și succesiunea altora. Acesta nu se întâmplă de cât în casul în. care impuberul 
avea ca agnaţi o suroră consaguină sati germană și un frate, căci atunci tutela aparținea 
fratelui numai, de și dacă ar fi să mâră impuberul în acel moment, succesiunea lui ar 
aparţine şi fratelui și surorei, Saii în casul în care impuberul ar avea un agnat de sex 
masculin de grad mai depărtat de cât alduoilea, de exemplu un unchii patern, şi o soră 
germani sai consauguină, căci atunci tutela ar aporţine unchiului patern, de și dacă ar 
(i să moră impuberul în acel moment, succesiunea ar apartine surorei sale germane saii 
pur consanguine. : . Ma A 

In legislaţia lui Justinian, înainte de modificiirile introduse prin Novele în materia 
succesiunilor, casurile în cari tutela legitimă și succesiunea legitimă a -agnaţilor înce-
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teză de a merge mână în mână, devin mai numerâse de cât în sistemul pur al legislațiunci celor XII Tabule. In adevăr, Justinian revine în privința succesiunei legitime la teoria legei celor XII Tabule, în acest sens că el nu mai distinge între masculi și femei, atât agnaţii de sex bărbătesc cât și cei de sex femeese moștenesc în lipsă de Peredes sui. și de cei asimilați lor. Prin urmare, ca și sub legea celor XII 'Tabule, chiar afară de gradul de surori consanguine, se Pâte întâmpla ca tutela să se defere unei persone, și suece- siunea, de ar fi să se deschidă altei persone. Şi sub Justinian se pâte întâmpla ca, de exemplu, un impuber având drept singuri agnați un străunchiă patern și o mătuşă pa- ternă, tutore să 7 fie legitim străunchiul patern, de și dacă ar fi să se deschidă succe- siunea, ar lua-o mătușa paternă ca mal apropiată în grad. Dar, în legislaţia lut Justi- nian, se mal pote întâmpla întrun cas mai mult de cât sub legea celor XII Tabule, ca succesiunea să mârgă aiurea de unde merge tutela, căci in legislaţia lui Justinian mi- noritatea la 25 ani devine o causă de incapacitate de a fi tutore din causă de scuză ce era în legislaţia clazică (Justinian, Instituţiuni, Cartea Î, titlul XXI, $ 13, aliniatul al duoilea), Prin urmare, dacă un impuber lasă ca agnaţi un unchiii de 25 ani Sai mai „mare în etate şi un frate puber 'dar minor de 25 ani, tutore va fi unchiul, de și suece- Siunea, dacă ar [i să se deschidă, ar aparţine. fratelui, pe când în legislaţia clasică și succesiunea ca și tutela ar merge tot la frate, rămânând acestuia numai dreptul de a „Se scuza, ceea ce de nu va face, va gera tutela. . | 
Prin Novelele 118 și 121, Justinian a suprimat ordinea de succesiune a agnaţilor - Și în același timp şi tutela lor, EI a introdus un sistem noi de succeşiune întemeiat pur și simplu pe legătura de sânge, pe cogbațiune, stabilind mai multe ordine, aceea a des- cendenţilor, aceea a ascendenţilor în concurență cu fraţii și surorile germane şi descen- denţii acestora din urmă, aceea a ascendenţilor în lipsă de fraţi și surori germane şi des- cendenţi dintrenșii, aceea a fraţilor și surorilor consanguine saii uterine în lipsă şi de ascendenți și de fraţi şi surori germane sai descendenţi dintr'ânșif, și aceea a celor-alţi colaterali neprivilegiaţi, după proximitatea gradului. Prin capitolul 5 al Novelei 118, el a decis ca cognatul care, după ordine și grad, ar trebni să fie chemat la succesiunea unui impuber, dacă ar fi să se deschidă Succesiunea lui, acela ?i va fi şi tutore, cu exclusiune de femei. Prin excepțiune, muma și mâ;a aii vocațiunea la tutela legitimă ca cognaţi, ele vor veni înainte da colaterali, dar după tutorii testamentari. Nu se vor pulca însă însărcina cu tutela de cât cu condiţiune de a renunța și de a se recăsiitori şi de a se prevala de beneficiul senatusconsultului Velleian, ” - 

  

In lipsă de agnaţi, legea celor XII 'Pabule deferă tutela ca şi ereditatea celui mai de aprâpe gentil. - 

Despre gens și gentiles la Romani 
Ce este gens, ce sunt gentiles, ce sunt aceia pe cari legea celor XII Tabule îi chiamă la succesiunea ab intestat în lipsă de levedes sui şi de agnaţi, pe cari aceeasi lege il chiamă la tutelă în lipsi de tutori testamentari şi de agnaţi, pe cari, în fine, aceeaşi lee îi chiamă la curatela furioşilor și prodigilor în lipsă de agnaţi? Tabula 5, legea 1, capitolul 2, dice: Si intestatus moviluri, cui suus heves nec escit, adgnatus prozimus familiam nanciscitov. — Dacă cineva mâre intestat, care să n'aibă heres suus, cel mai de aprâpe agnat si ia averea, dacă nu are agnat, gentilul să dobândescă averea, . : Tabula 5, legea 1, capitolul 2, dice: »Si furiosus aut prodigus existat, et illi custos nec escit, adynutorum gentiliumque endo eo pecuniaque ejus potestas esta-— Dacă cine-va e furios saii prodig și nu are “custode, agnaţii şi gentilil să aibă putere asupra lui și averel luiu,
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Iacă definiţiunile vorbei gens și gentiles ce găsim în scriitorii latini: 
Ciceron serie: »Gentiles sunt qui inter se eodem nomine sunt. — Non est sa- 

tis, — Qui ub îngenuis oriundi sunt.— Noe id qutidem satis est.— Quorum majorum 
„hemo servilutem servivil. — Abest elium nunc, — Qui capite nou sint deminuti, — 
Iloc fovlasse satis est. — Nihil enim video Se:evolam, pontificem, ud hane de[inilio- 
nem addidisse. — Gentili sunt între e! cei ce pârtă același nume. — Nu este destul. — 
Cei ce descind din ingenui. — Dar nici acesta nu este destul. — Dintre ai căror strămoși 
nici unul nu a fost serv. — Și acum mai lipsesce ceva. — Cari nu ati fost capile de- 
minuţi. — Pote că acâsta este destul. — Căci nu văd să mat fi adăugat nimie pon- 
tificele Scevola la acâstă definiţiune«.. 

l'estus, vero gentilis scrie: » Gentilis dicitur, el ez codom genere ortus, et îs qui 
simili nomine appellatur,ut ail Cineius: Gentilles mihi sunt, qui meo nomine appel- 
luntuur, — Gentilis se numesce acela care şi este eşit din același genus, şi porlă acelaşi 
nume, cum (ice Cincius: Gentili sunt cu mine toţi cel ce pârtă același nume ca și mine“, 

-Varron, De lingua latina, 7, 2: »Ut in homines sunt ugnutiones et gentilitutes, 
sie în vevbis : ut enim ab „limilio homines ovli, Jilii ue gentiles, — Precum la 
omeni sunt agnaţiuni și gentilităţi, așa şi la vorbe: așa cei ce descind din AEmilius, se 
gic JEmilii și sunt gentili intre dânșiiu. 

Ulpian, ]. 195, $ 2 D., De verbovum significutione (|. 16): n... cum paterfu- 
milius morilu», quolquol cupila ei subjectu fuerunt, singulus fumilius încipiuut 
habeve: singuli enim nomen patrumfamiliuvrun subeunl..... Communi juve fumi- Liam dicimus omnium «dgnatorum: nam elsi, pulvefamilius mortuo, sinuli sin- 
gulus fanilius hubent : tumen onanes, qui sub unius potestate fuerunt, vecte, ejus- 
dem [umili appellubuntur, qui ex eodem domo et gente proditi sanul... — Când 
more un paterfumilius, câte capele aii fost supuse autorităţei lui încep să aibă fie-care câte o familie: toți în adevăr iai numele de patresfumilias..... De drept comun numim 
familie pe toță agnaţii, ciici, de și la mârtea unul paterfumilius fie-care din agnaţi își are familia sa proprie, cu tâte acestea toţi agnaţii cu drept cuvânt se die că sunt din 
aceeași familie, de re-ce ati eșit din aceeași cusă și ginte«. | - 

Ce este ginteu, ce sunt gentilii 2 Gentilii sunt membrii unei vinte, etimologicesce vorbind, căci gentilis derivii de la gens. Şi idealmente, adică în fond, tot așa este după 
părerea mea... . a | 

Ginte este familia originară patriciană. Romulus a venit însoţit de o sutii 'ginţi, Tatius cu o sută de ginţi de Sabini. Tâte aceste ginți Sai familii erati patricie. Membrii 
lor compunea comiţiile curiate. Capii lor, putres ai lor, compuneaii Senatul a cărui 
rnembrii de aceea se şi numeaii putres, iar ci pulvicii, căci patriecii este diminulivul lui putres, Geelius Vibenna a venit cu Etruscii, cari tocmai mal târdiă aă compus ginţi putricie, ai căror membrii să voteze în comiţiile curiate, iar capii să intre în Senat. Aceşti ginți se și numiră minores gentes, şi capii lor conseripli, adică senatori înscriși alături, admiși alături pe lângă patres proprii qiși, adică pe lângă capii celor duoă sute de ginţi vechi patricie latine și sabine. 

Membrii fie-cărui gens se numeaiă gentiles, . 
La început, bine înțeles, pâte chiar înainte de a veni în Roma, fie-care gens era redusă la o singură fumilie, adică la o singură 'stirpe, adică la tatăl şi copiii de sub pu- terea sa paternă, și câte o-dată și nepoții din fii de sub puterea sa paternă. Dar în urmă i, nepoţii, în curend ai creat și ei fainilii, stirpi. deosebite, aii avut fie-care din ei copii și nepoți sub puterea sa paternă, și, prin urmare, gintea a ajuns să se compue de mai multe familii sa stivpes. . - Să luăm un exemplu: . „- Să presupunem că Primus a fost generatorul uneia din ginți, şi el a avut duoi fii: pe Secundus şi pe Tertius. Primus este tată al lor, Secundus și 'Tertius de,sub puterea lui paternă heredes sui ai lui, și între denşii agnati, pentru că ati tost sub aceeași. pu- 
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Secundus și Terlius se însâră și face Secundus pe Quartus și pe Quintus, Tertius - pe Sextus și pe Septimus, 
Dacă Secundus și Tertius sunt sub puterea paternă a lui Primus la conceperea lu! Quartus si a lui Quintus, â lut Sextus și a lut Septimus, și ei vor face parte din fa- milia lui Primus, vor putea fi eredes sui ai lui și agnati între ei, căci cu toţii împreună ai fost sub aceeași putere paternă a lu! Primus. Deci, în casul acesta, Quartus, Quintus, Sextus, Septimus vor fi între denșil agnaţi, și, în același timp, Quartus și Quintus vor fi agnați şi cu Tertius unchiul lor, iar Sextus și Septimus şi cu Secundus unchiul lor. Ciel cu toții ai constituit o familie unică, cu un singur cap exercitator de pulere paternă asupra tutulor. Dacă insă Quartus și Quintus se concep și se nasc dupi mârtea lui Pri- mus, dacă asemenea Sextus și Septimus se concep și se nasc după mârtea lui Primus, el nu sunt agnaţi nict între denșii, ci numa! Quartus cu Quintus, Sextus cu Septimus, necum să fie Quartus și Quintus agnați cu unchiul lor Secundus, Sextus şi Seplimus cu unchiul lor Tertius: pentru că nu aă fost niet aă putut fi sub aceeași putere paternă a lui Primus, Dar el sunt toți între denșii gentiles, căci fac parte tot din gintea primitivă a cărui generator, genito» a fost Primus; cu o condiţiune, ca nici unul din ci să nu fi eșit de sub puterea paternă prin adopţiune, emancipaţiune, sa prin altă capilis demi- nutiune minimă, a fortiori prin vre-o capitis deminuţiune medie sai mazimă. Toţi aceștia, fiind-că descind prin masculi, vor purta același nume, numele de familie al lut Primus, Prin urmare, et ex codem genere, id est genilove oxti et codem nomine appel- lati, vor face parte din aceiași gens sati genus, și vor fi între dînșil gentiles. Dacă acum presupunem că Quartus se însdră și face copii pe Octavus şi pe Nonus, care de ase- menea sunt şi rămân până la mârtea lui sub puterea lui paternă, şi nu suferă nici medie nici maximă capilis deminuţiune, și tot aşa se întemplă și cu fiii Decimus și Undecimus - ai lui Quintus, şi cu fiii Duodecimus şi Tredecimus af lui Sextus, și cu fiii Quatuorde- cimus și Quindecimus ai lut Seplimus, şi cu fiil Sedecimus și Septemdecimus ai lui Octavus, toți aceştia vor fi intre denșit și impreună cu Quartus, Quintus, Sextus, Sepli- mus și Octavus, și împreună cu Secundus și cu Tertius, și împreună cu Primus gentiles ; pentru că vor face parte din aceiaşi gens, din gens a lui Primus, din gens Prima. Cu acestă teorie cadrăză admirabil şi etimologia și tradiţiunea și definițiunea lu! Ci- ceron. Etimologia: gens, gentilis. Tradiţiunea : așa era și la Greci. Ast-fel, la Greci, Hesy- chisius ne glice: „Yewvizar, cf 703 abroă YEvous pertyovres, val dvwdev dz'dpyi,s Exovreg xavă lepă.— Tevviizat, adică cei ce fac parte din acelaşi *&vog, și cari ai sacre comune de sus de la început, de la origine.u Din acest text resultă că cel ce făcea parte din același gtveș, genus, cum Qiceaii Romanii, care e latinisarea Iul “tvos, sai gens, se numeaiă “evitat, adică gentiles la Romani, și se distingeati printracâsta că aveai sacre commune. Tevos dar la Greci era ceea ce era genaus saii gens la Romani, familia originară cu toţi mem- brii ei din familiile ce descindeai din ea prin masculi și cari purtati același nume și aveati aceeași religiune comună, un cult privat comun, aceiași dii gentiles cum diceată Romanii. Fie-care gens sa descompus cu vreme în deosebite sub-gentes, și [ie-care sub- gens în deosebite familii. Așa, de exemplu, gens Claudia saii Clodia descinde din Clausus sai Claudus, Claudius insemneză fii al lui Claudus, i interealat este pentru a exprima diminutivul, descendentul, Gens Claudia este dar gens a cărui genitov, creator, Yevvizrs, evwfsup a fost Claudus sati Clausus. Gens Claudia sabină era deja com- pusă de 3.000 de membri când a venit de s?a stabilit în Roma. Ea cu vreme s'a des- compus în mai multe sub-gentes, de la rei descendenţi din Claudus, de la Claudius Pulcher, Claudius Nero și Claudius Centho. Fie-care din aceste sub-gentes cari existaii în timpul resbelelor punice stai descompus cu vreme și ele in alte sub-gentes, și ulti- mele sub-gentes fie-care în deosebite familit proprii gise saiă stirpe. Toţi membrii acestor familii, acestor sub-gentes și a sub-gentelor precedente, și a gintei primitive originare Claudia erai între dânșii gentili, dacă eraii descendenţi prin bărbaţi, altmintrelea nict nu puleaii purta numele de Claudii, și dacă nu ati suferit nic o capitis diminutio. Asemenea era gintea Fi abia, compusă deja de 306 membri în anul 277 de la fun- 
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dațiunea Romei, distruși toți, afară de unul, de Veieni, după cum ne spune Dionisiti 
din Halicarnasse ; acest unul rămase în Roma din causa fragedei sale vârste, Asemenea 
era gintea Cornelia, care s'a subdivisat în sub-gintele Cornelia Scipio, prin adoptarea 
denumirei (agnomen, ad, pe lângă, nomen] de Scipio de către Publius Cornelius, 
unul din membrii gintei Cornelia, Cornelia Rufus Sai Sulla, prin adăugirea capului 
unei subginte a agnomenului de Rufus, schimbat pe urmă în Sulla 1). Toţi membrii 
acestor sub-gentes, și a familiilor în car! sub-gintele se divisaă erai între ei gentiles, 
afară de cei ce prin veri-o capitis deminutio eşiseră din familie și prin urmare și din 
ginte. Asemenea “ţtvn, sai genuri saii ginți, erati şi la Greci. Ast-fel era “tos saă 
gens a Lycomedilor, a Butadilor, a Lakiadilor, terminația t0xs sati gas la Greci ară- 
tând descendența 2). Fie-care din aceste “fân sati gentes și la Greci și la Romani avea cultul săii religios, ză îepă zcă Yevcus, sacra privata ale gintei. Așa Plutarch ne vor- 
besce de locul unde se făceaii sacrificiile Lycomidilor, (Plutareh, Temistocle, 1), și lschin ne vorbesce despre altarul Butaţilor (De fuls. legat, 147), Așa, pe când 
Capitolul era asediat de Galli, un Fabius iese din Capitol, trece printre Gali, investit 
în vestmintele sacre şi purtând obiectele sacre. în mână, se duce pe Quirinal să facă sacrificiile usuale pe altarul gintei sale. | 

])eii gintei, Dii gentiles, nu acordaii protecţia lor și nu voiati să fie invocaţi de 
cât de membrii gintei. Un membru din altă ginte, care ar fi asistat la sacrificii, comitea un act de impietate, întocmai ca și străinul care asista la ceremoniile zeilor cetăţei, zei- lor poliadi, și care pentru acâsta putea să fie pedepsit chiar cu mârtea. - Fie-care “vos, fie-care gens avea în același timp mormântul comun. Aşa De- mosthene ne vorbesce de un cetăţen care a îngropat pe copii săi în mormântul comun al gintei sale. Aşa Suetoniii ne vorbesce de mormântul comun al gintei Claudia, care era: pe muntele Capitolin (Suetonii, vița lut Tiberiii], 

"Membrii gintei sunt solidari, se ajulă în tâte trebuințele vieţei, contribuese pen- tru plata datoriilor membrului dator din ginte, care nu și le pâte plăti singur, pentru rescumptrarea lui dacă a căqut captiv, pentru plata amendei la care este condamnat (Titu-Liviă, V, 32). 
Fie-care gens avea tribunalul săi care judeca pe membrii săi, 
Fie-care cetățân făcea parte din cetate, apol din ginte, apol din familie, organi- ' sală pe Dasa puterei paterne și care se compunea de exercitatorul putere! paterne și de toţi aceia cari aii fost sati ar fi putut fi sub puterea lui paternă. : Prin capilis deminutio se perdeaii drepturile în familie, se perdeati și drepturile în gens. Definiţiunea nâstră cadreză admirabil cu definiţiunea lui Ciceron, care gice că entilii porlă acelaşi nume. Și, în adevăr, dacă descind prin masculi dintr'un autor co- mun, trebue să prte același nume. Dar acesta nu este destul, căci pâte să (i eșit din ginte prin emancipaţiune, şi atunci, de şi pârtă același nume, ati eșit și din familiă și din gens. Că gentilii descind neam de neam din îingenui. În adevăr, daca veri-unul din ei a fost serv, nu e familie ab origine din ingenui, Dacă a devenit serv veri-unul și a fost manumis, adică dacă a suferit veri-un autor capilis deminutiune, şi dacă prin capitis deminutiune a eșit din familia, a eșit și din gens, ȘI, în adevăr, primele gentes ai fost la început aristocratice, compuse de patrici, cari aii avut servi, dar din cari nică un membru nu a putut fi serv. Şi dacă a devenit serv prin captivitate, "I-a recăpătat prin postliminiii calitatea de om liber, cetăţen şi ingenuii. Dacă a devenit în alt mod serv, a eșit definitiv și din familie şi din ginte. Ciceron mai adaugă că, ca să fie gentili, trebue să nu fi suferit capitis deminulio, adică din liberi și cetăţeni să nu fi devenit servi, sai 

  

1) Putem cila ca Gentes romane, pe lângă gens Fabia, gens Claudia şi gens Cornelia, gin- tele Quinctia (din care făceau parte T, Quinetius Capitolinus, și marele dictator Cincinnatus), Sem=- pronia, Virginia, Cincia, Julia (din care făcea parte Juliii Cesar, și în care a intrat prin adopţiune Oc- tavian). 
o. ! „ 2) Pe lângă gintele Lachiavlilor, Licomijilor, Butaților, putem cita încă gintele Eumolpigilor, Phytaligilor, Amynandrişilor, DBrytigilor, ete, -
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peregrini, căct atunci ai eșit din familie, căci agnaţiunea și calitatea de heves suus se şterg prin capitis deminulio muzima și media. Sai să nu fi fost eniancipați sait dai în adopțiune, căci atunci prin minima capilis deminulio se şterge calitatea de hore- des sui și agnaţi, ies din familia civilă și prin urmare și din gens. Acâstă definițiune se împacă cu teoria nâstră. Dar definiţiunea lui Ciceron nu e complectă. Ca să [ie com- plectă, trebue să adăugăm ca membrii gintei să nu fi fost sai să nu fi putut fi sub acecuşi putere paternă, căci atunci sunt agnați. Dacă însă portă același nume, nici unul din ei saă din autori nu a fost serv nici capite minutus, şi dacă el nu ati fost sub aceeaşi putere paternă, atunci nu sunt agaaţi, ci numar gentili. Definiţiunea nâstră ca- dreză dar cu definițiunea incomplectă a lui Ciceron, face să se înţel6gză cum gentilii există independent de agnați, cadr&ză și cu definițiunea lui Festus care în alt loc de cât cel citat dice că : gens appellatuv, que ex multis familiis conficitu : gintea e genul, familia civilă e specia. Cadrăză și cu etimologia, cadrâză și cu ceca ce exista la Greci, și cu raţiunea, căci se înțelege că spre perpetuarea' gintei a trebuit să se prefere, în loc de cognat, simplă rudă de sânge, un gentil, rudă civilă mat depărtată de cât agnatul, la un popul, ca populul roman la care organisaţiunea eredilăţei era inspirată de spiritul politic și religios. In adevăr, cel ce suferea minima capitis deminultio nu mal avea nici sucvele privule ale familiei, nici sacrele 'gintei. Dacă suferea maxima sai chiar media „cupilis deminulio, atunci nu mai avea nici sacrele cetăţei, zei! poliaqi devencaiă străini de el. Influenţa sângelui a intervenit tocmai mai târdiă îa'legislaţiune, în materie de moștenire. Legătura de sânge a fost ținută în sâmă toemal mai târdiii, de pretor, și în- cetul cu încetul, și în urmă, de jurisconsulţii adăpați în fllosofia stoică, și mai târdiii de spiritul religiunel creștine. Ac6stă teorie nu contraricză nici textul lui Ulpian, mal sus citat. Căci Ulpian vorbesce de cet ce, pe când ati fost sub aceeași putere paternă, s'aii insurat și ati făcut copil și apoi prin mârtea ascendentului ai format familii dis- tincte ; numat aceștia sunt între dânşii toți agnaţi. Iar nu și de cel ce fac parte din familii distincte create de cei ce ai fost sub aceeași putere paternă, după ce aii eșit de sub puterea paternă comună a ascendentului. Despre aceștia nu vorbesce Ulpian, nu dice că și aceștia sunt între denșii agnaţi și formăză o singură familie. Nu! Aceştia sunt între denșii numai gentiles. lar membrii fie-căret familii distincte sunt între ” denșii numal agnaţi. Deci, o persână pote să fie și agnat și gentilis cu altă pers6nă. Pâte să [ie însă gentilis, [ără'să fie agnat cu densa, Este agnat și gentilis când, pe lângă că portă același nume cu dânsa, descinde prin mascul! din autori cari na fost servi nici a suferit. capitis deminutio, când nici el n'a suferit capitis deminultio, și când a fost Sati a putut fi sub aceeași putere paternă cu dânsa. Dacă acâstă din urmă condiţiune lipsesce, și cele d'ântâiii trei există, este numa! gentilis dar nu și agnat, Cu acâstă da- finițiune nu avem trebuinţă să imaginăm duoă familii: una de ingenui eșită din ingenui, și alta de ingenui eșilă din liberţi, din cari numat membrii celei Pânteiă să fie faţă cu membrii celei din urmă gentiles, iar nu și vice-versa, cum fac Ortolan și Demangeat. La început gentiles aă fost numat patricii, în urmă însă s?aă format Şi gentes de plebei. Iacă întru cât ne depărtăm de Gucrard, care susţine că gentiles aii existat nu- anal la patrici. Gusrard susţine că la patrici copii născuţi din căsătorie nu cădeati sub puterea paternă, că toţi membrii unei familii se numeat gentiles de la gens care era familia patriciană. Gudrard nu ne spune dacă gentilii se împărțeaii în mai multe ordini, nici dacă succedat după proximitatea gradului, o spune însă pentru agnaţi, Agnaţil sunt după densul membrii unel familit civile, carl se disting în descendenți și colate- rali, descendenții luând numele de hevedes sui, iar colateralii conservând numele de agnaţi. Familia patriciului se numesce gens, membrii et uniţi prin masculi se numesc gentiles. Familia plebeului se numesce familia, membrii eX uniţi prin masculi se nu- mesc agnati, din care descendenţii se numesc heredes sui, colateralii propriii qis ag- nati. La patrici nu este patria potestas, la plebei este patria potestas, și nu sunt membrit ai familiei civile de cât aceia cari sunt uniți activ și pasiv, prin puterea pa- ternă, și aceia cari sunt saii aii putul fi sub aceeași putere! paternă, Că legea celor



976 

„XII fabule a unificat legislaţiunea și a adoptat, în principii, familia” plebee, declarând 
că pe viitor şi patricii vor cădea sub puterea paternă, vor avea, prin urmare, heredes sui 
şi agnati, dar fiind-că erai vechii membrii de ginţi patricie, cart nu erai sub putere 
paternă, se admiseră în al freilea ordine și el la moştenire: ântâiii heredes sui, al 
duoilea agnati, și al treilea gentiles, cel-alţi membrii ai ginţei cari nu fuseseră sub 
putere paternă, de şi descindeaii prin masculi, purta aceleași nume şi nu suferiseră 
capitis deminuţiune. Familiile patricie înainte de legea celor XII Tabule nu erati com- 
puse de cât de ingenui, descendenţi din ingenui; familiile plebee puteaii să dezcindă şi 
din foştii servi manumişi, deveniți liberţi cetăţeni romani, ai cărora copil născându-se * 
liberi eraii și ei ingenui, și puteaii de aci înainte constitui familii de ingenui, dar nu de 
ingenui descindend ab origine din ingenul. | 

Acâstă teorie este imaginară. Nu este de admis ca tocmai patricii, adică familiile 
de baștină romană, să aibă instituţii grecesci, cum pretinde Gu&rard, ca 'plebeii, din cari 
mulți eraii venetici, să aibe instituţiunea originală a puterei paterne, nu e probabil apoi 
ca patricii să imprumute de la plebei și să ?și lase tradițiunile lor libere Şi independente. 
Puterea paternă la Romani trebue să fie veche ca Romanii, să fi existat înainte de Ro- 
mulus, să fi existat mai cu semă Ia patrici, să fi existat şi la plebei, Gutrard se înte- 
rnei6ză mult pe un text din Sentinţele lui. Paul, Cartea IV, titlul 8 (De întestatorum 
successione), $ 22 :: » Femina 'ad hereditates legitimas ultra consanguineas succes- 
siones non admittuntu», idque jure civili Voconiana ratione videtur effectum. 
Ceterum lez duodecim tabularum nulla diserelione sezus agnatos admiliitu. Gu6- 
rard citesce cognatos, căci, aşa pretinde el, se găsesce în tâte manuscrisele Sentinţelor 
lui Paul. Insă Sentinţele lut Paul nu le posedăm în original, ci ele sunt culese din frag- 
mentele răspândite în Pandectele lui Justinian și din Breviariul lui Alaric, în cât nu 
putem pune temeiă pe originalitatea vorbei cognatos. Gusrard argumenteză ast-fel; el: 
dice că dacă mâre cine-va și lasă un frate și o suroră, fratele și surora nu sunt agnati, . 
ci numai gentiles, că surora vine la moștenirea fratelui săi ca gentilă nu ca agnată. 
Deci, trebue să citim cognatos, căci în vorba cognaţi intră și genltilii și agnaţii şi cognaţii 
stricto sensu, și atunci putem să gicem,că legea celor XII 'Tabule chiamă pe cognati, 
aică pe gentiles, fără deosebire de sex unul la succesiunea celul-alt. Câte erori în acestă 
argumentaţiune! Mai ântâii, fratele cu surora sunt agnaţi, și după legea celor XII Ta- 
bule și după legea Voconia. Prin urmare, exemplul este r&ă ales, Apoi Paul vorbesce de 
legea Voconia față cu legea celor XII Tabule, de legea Voconia care restringe dreptul 
agnaţilor la moștenire, iar nu al gentililor, care nu admite pe femei să moștenâscă în 

„calitate de agoate de cât când suat surori consanguine cu răposatul saii cu r&posata, nu 
mai departe. Acâsta resultă din citirea integrală a textului lui Paul. Textul dar lut Paul - 
este greșit; în loc de cognatos trebue să cilim agnatos, cum citesc toţi interpreţii drep- 
tului roman, între cari Cujas, care, în nota 7 asupra acestul fragment al lui Paul, pro- 
pune acestă corecțiune (veţi Cujas, ediţia citată, tom. V, colna 2164, nota 7). Din tâte 

„acestea resultă că teoria lui Gusrard este cu desăvirșire fantastică (vei Guârard, op. cit., 
pag. 224—931 și 388—405), A 

Opiniunea mea este desvoltarea, complectarea și fortificarea teoriei emise deja de 
Hulot in Comentariul săă asupra legei celor XII Tabule (ediţia a duoa, tom. ], pagina 50 și 
următorele), de Laferritre (Histoire du dvoii civil de Rome et du droit frangais, vol. |, 
p. 78, şi vol. II, apendice, p. 321), amplificată de ' Fustel de Coulanges (Cits antique, 

„ediţ. citată, paginele 110 —119), şi întărită" prin noul argumente de mine. În adevăr, . 
Fustel de Coulanges nu “și dă ostenâla, ca unul ce nu e jurisconsult, să pue în acord 
teoria sa cu textul lui Ulpian și cu definiţiunea lui Cicerone din Topice, nici să arate 
deosebirea între genltili și agnaţi. Acestă teorie este combătută de G. de Caqueray, Ex- 
plication des. passages de droit vomain contenus dans les cuvres de Ciceron, 
pag. 67), însă în mod fârte slub. Obiecţia sa că de ce copiii din duoi fraţi născuţi din- 
imun tată fost-serv, care în urmă a fost manumis, a devenit liber şi cetățân reman, s'a 
însurat și a dat nascere fraţilor, cari sii însurat după mârtea tatălui lor, de.ce acej
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copii cari şi după dânsul nu sunt agnaţi, să nu fie măcar gentili? De ce, dice D-sa ? 
Pentru că nu sunt, răspund, și ce e de mirare să nu fic. Dar ce sunt, întrebă de Caque- 
ray. Ce să fie? Simpli cognaţi. i Si | 

| Hugo, Ioltius, Ortolan și Demangeat sunt de părere că gentilii sunt, după cum 
am dis mal sus, membrii. unci familii compuse. ab origine numa! de ingenui, din cara 
nici unul nu a fost serv, nici capite minutus, descindend prin masculi, prin urmare 
purtând același nume, faţă cu membrii unei familii a căruia genitor a fost o-dată serv și 
manumis de unul din membri! familiei ingenue, sa a căruia genitor a fost o-dată client 
al unuia din membrii familiei ingenue care a fost patronul săii, dar nu și vice-versa, 
Acestă părere, cu tâtă autoritatea acelor ce o susțin, mi şe pare fantastică, ingenisă, 
dar nenaturală și neraţională. | | 

Accarias adoptă sistemul ce adopt și eii, insă mărturisesce că îl desvoltă în mod 
incomplect /Precis de droit romain a 4-a ediţie, tom, Î, paginele 935 și 236). M'am 
silit a'l complecta pe cât am putut. 

Acum evident că vorbele gentilis, gentilitas, aă și alte sensuri ca tâte vorbele 
cară ai mal multe sensuri. Ast-fel, vorbele familia, liberi naturales, aii mai multe sen- 
suri, Așa, între altele, vorba gentilis însemneză și păgân. 

Dreptul de gentilitate, jus gentilitium, cum îl numesce Gaius, care era încă în 
vig6re în timpul lui Cicerone, nu mal există în timpul lui Gaius, căduse de mult în de- 
sueludine. In adevăr, sistemul pretorian și al senatusconsultelor Orpbhitian și Tertullian, 
cari crease drepturi pentru simplele rude de sânge, pentru cognaţi, cari le chemaseră 
după agnaţi și cel-alţi succesori legitimi, paralisaseră deja drepturile gentililor, și cu 
cât prin vocea echilăţei sângele a câștizat succesiv drepturi prin el însuși în materie 
succesorală, a urmat natural ca, și în dreptul civil proprii dis, calcat pe legea celor XII 
Tabule, dreptul gentililor, în calitate numai de gentili, să cadă în desuetudine. Gaius, . 
cu tote acestea, tot ne vorbea de el, și descria ce sunt gentili, în Comentariul I, probabil 
la finele paragrafului 164, unde este o lacună, rânduri ilisibile în palimsest. În adevăr, 
În paragraful 17 al Comentariului III, unde el vorbesce de succesiunile ab intestat, ne 
spune că, în lipsă de agnati, succesiunea ab intestat este deferită gentililor de legea celor 
XII Tabule, că ce sunt gentili, a relatat în Comentariul Î, că de 6re-ce, cum a arătat 
in Comentariul I, întreg jus gentilitium a cădut în desuetudine, găsesce de prisos de 
a mai trata din noă mal amănunţit despre dânsul. ! 

După Ch. Giraud (Dissertation sur la gentilite voumaine/, gentiles sunt membrii 
unei asociaţiuni politice, în care membrii portă același nume, nu pentru că neapărat a 

- o.origine comună, descind din același cap prin masculi, ci pentru că s'aii amestecat. în- 
ir'o familie politică; după el vechea gens nu este de cât decuria, adică subdivisiunea 
cutiei, care și ea e subdivisiunea tribului. Tribul Ramnensilor, de exemplu, se divilea 
În 10 curiy, fie-care curie în 10 decurit sai gentes. Dar el nu dovedesce cu nimic teoria 
sa. El mai ântâiă se servă cu fragmente din istorici ca Dionisiă din Halicarnasse, ca cei 
duoi Plini! și alţii, din car! nici unul nu este jurisconsult. Al duoilea nici măcar acești 
autori nu sunt positivi, preciși. Fragmentele lor nu resolvă nici direct nick indirect ces- iunea. Conclusiunile ce trage Ch. Giraud din ele sunt trase de păr, sunt resultatul unek 
credințe a priori, iar nu o conclusiune a posteriori. Giraud merge până acolo cu exage- 
rațiunea în cât citâză pe Pliniă cel Bătrân, care numesce pe servi dominovum gentiles, 
gentilil stăpânilor lor. Acâsta dovedesce cât e de puțin serios Giraud când se servă cu citaţii ca acelea din Pliniă cel Bătrân, Apot tot Giraud, mai departe, citând pe Cicerone, spune că gentilii trebue să aibe o origine ingenuă, că strămoșii lor trebue să (i fost toţi 
intruna ingenul. Apoi dacă nu pote fi cine-va gentilis când are slrimoși cari ati fost o-dată servi, cum o să fie gentili servi. Apo tot el, în alt loc, spune că alta e esse în gente, adică a face parte din o ginte, și alta este a fi gentilis, adică a avea jura genti. 
litia. Şi, in adevăr, poţi să faci parte din o ginte ca sclav, dar n'a! jura gentilitia, n'a! 
dreptul nici la tutelă nici la ereditate, Poţi să faci parte din o ginte ca libert, dar nu at 
dreptul la tutelă, adică a fi tutor al patronului sa al fiului patronului, nici a veni la
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ereditatea lui ca gentilis; patronul da, vine, și fiul patronului, și la tutela și la credila- tea libertului, dar nu jure geutililio, ci quasi juve agnali. Și, în adevăr, ca să fie o le- gătură 6re-care între membrii unei decade, chiar dacă n'ar avea o origine comună în mod impropriă, să se numâscă o decadă geng, ca să aibe chiar sacre speciale, se pâte concepe, dar ca membrii unei decade, chiar Și când nu aii o origine comună, să vie unul la succesiunea altuia, saii la tutela sa, acâsta e extraordinar și nu se pole trage prin deducţii imaginare, trebue argumente juridice, cari lipsesc cu desăvirșire lui Giraud, unul din cei mai mari literați şi istorici, dar unul din cei mal slabi jurisconsulţi. 

Agnaţiunea și gentilitatea stingndu-sc prin capitis deminuţiune, este nalural să vorbim acum despre acesti instituţiune. 

Despre capitis deminuţiune 

Acâslii materie este eminamente romană. Este una din cele mai delicate ale drep- tului roman. Ea ne face să pătrundem în adâncul societăței și familiei romane. Ea a fost răă înţel6să de cea mai mare parte din interpreţi. Marele Savigny chiar a cornis re- lativ la densa cele mai neertate erori. 
Am întreprins să o tratez, urmând pe marele maestru Pellat la cursul stă și în celebra sa scriere, Ezposc des principes gencrauz du droit romain sur la pro- pricte, etc., și servindu-mă și de propriile mele investigațiuni. Voiii da mai ânteiii tra- ducerea textelor relative la acestă materie. 

——— | ..(. 

DIGESTE, CARTEA IV, TITLUL 5 . 

De capite minutis- | . 

Despre capite deminuţi 

1) Gaius, Cartea IV, Asupra edictului provincial. 
Capitis deminuţiunea este schimbarea stărei personale, 
2) Ulpian, Carstea XII, Asupra edictului. 
Acest edict se referă la acele capilis deminuţiuni, cari se intemplă, salv r&mâind 

dreptul de cetăţenie; de alimintrelea, dacă capitis deminuţiunea se realisâză sai prin perderea cetăţeniei, sai prin perderea libertăței, edictul va înceta de a se mai aplica ; în adevăr, acești capite deminuţi nici că pot în realitate fi urmăriţi ; se va da însă ovi- dent o acţiune în contra acelora la cari ai trecut bunurile lor, $ 1: Dice pretorul: Acela saii aceia, cari, după ce se va [i făcut ceva sati contractat ceva cu dânsul sati cu dânsa, se va considera ca capite demiriut sati deminută, în contra aceluia sa A aceleia voiii da acţiune, ca cum acestă (capitis deminuţiune) nu ar [i avut loc. $ 9: Acei „cari suferă, capitis deminuţiune, rămân obligaţi natural, în virtutea tutulor causelor cari " ati precedat capitis deminuţiunca ; dacă însă in urmă s'ati obligat, după cuprinsul vor= helor edictului, sieși trebue să “ŞI impute dacă a contractat cu ei : dar în interval, în timp intermediar, dacă a contractat cine-va cu el în urma capitis deminuţiunei, i se va da acţiune; şi, în adevăr, dacă va fi adrogat, nici o dificultate, căci atunci se va putea obliga ca filius familias. — $ 3: Nimenea nu este scăpat de delictele sale, cu tâte că este capile deminut. $ 4. Aceluia care a adrogat pe debitorul săi nu i se resti- tuesce acţiunea în contra adrogatului săi, dupii ce acesta va fi devenit sui juris, — $5: Acâstă acţiune este perpetuă și se dă şi eredilor şi în contra eredilor, 
3) Paul, Cartea 11, asupra Edictuluă. _ - , . „E convenabil a se decide că copiii cari urmâză pe adrogat să fie capite deminuț .
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de dre-ce sunt sub putere paternă și intră întrallă familie, — $ 1: Fiului emancipat, 
"Și celor alte persâne, li se întâmplă in mod evident capitis deminuţiune, de âre-ce ni- 
menca nu pote să fie emancipat fără să trâcă printr'o stare de închipuită servitute, 
Altmintrelea insă se întâmplă când se manumite un serv, căci un cap servil n'arc nici 
un drept, și de aceea nică că pâte suferi veri-o capitis deminuţiune (nici că pâte perde 
veri-un drept). 

4) Modestin, Cartea I a Pandectelor. 
Căci de adi înainte începe a avea o stare juridică. 
5) Paul, Cartea XII, asupra Edictului, | 
Prin perderea cetățeniei se operă capilis deminuţiune, de exemplu prin interdic- 

țiunea usului apel și a focului.—$ 1: Cei ce lipsesc sunt capile minuti: se qice că lip- 
sesc aceia cari abandonă serviciul ce ?1 îndeplinesce sub aceia sub a căruia imperii 
sai comandă sunt, și trec la inimici (cum am dice, cu limbaşiul de astădi, desertorii) ; 
dar și aceia pe cari Senatul, saii o lege, fi-a declarat că trebue să figure in numârul 
inimicilor, până întru alât în cât să "ȘI p&rdă și dreptul de cetăţenie. — Ş 2: Acum să 
vedem cari sunt drepturile cari per prin capitis derninuţiune, și mat ântâiă să vorbim 
de aceea care are loc fără perderea dreptului de cetăţen ; prin ea este constant că drep- : 
turile publice nu sunt distruse, căci este cert că rămâne şi dreptul de magistrat, şi de 
senator, și de judecător, 

6) Ulpian, Cartea LI, asupra lui Sabinus. 
Căci şi cele-alte oficii, cari sunt publice, nu se sting d'asupralui, rămân pe capul 

lui, căci capitis deminutio (minima) face să se pârgă drepturile private și de familie 
ale celui ce o suferă, iar nu și drepturile aferente calităţei de cetăţân. 

7) Paul, Cartea XI, asupra Edictului, 
Tutelele asemenea nu se perd prin capitis deminuţiune, afară de acelea cari nu 

se deferă persânelor puse sub putere străină (adică filiilor familias). De aceea, tutorii 
testamentari, saii numiţi în virtutea unei legi sati a unul senatusconsult, vor continua de - 
a fi tutori. Tutelele insă legitime, cari derivă din legea celor XI Tabule, se perd pentru 
același cuvtnt pentru care se perde și dreptul la eredităţile legitime, cari derivă din 
aceeași lege; căci acele tutele şi eredități se deferă agnaţilor care înceteză de a mat fi 
agnați, fiind-că sunt eșiți din familia civilă din care făcea parte până aci. În virtutea 
însă legilor noui, tutelele și ereditățile sunt deferite ţiind socotâlă de condițiunea natu- 
rala a-pers6nel, precum sunt ereditiţile cari sunt diferite de senatusconsulte mumei și 
fiului (E vorba aci de senatusconsultele Tertulian și Orhipian). — $ 1 : Acţiunile inju- 
vinvum şi acele cari garanteză obligațiunile resultând din delicte se plimbă cu persâna 
pe capul căreia apasă (adică nu se sting prin capitis deminuţiune, numai de datoriile ci- 
vile este liberat capite deminutul, iar nu și de datoriile resultânde din delicte saă quasi 
din delicte). — $ 2: Dacă cui-va i se ridică libertatea, și urmâză ca consecinţă maxima 
capilis deminuţiune, nu va fi loc la nici o restituţiune de acţiune în contra sa devenit 
serv, căci, după dreptul pretorian, servul nu se pote obliga ast-fel în cât să se dea în 
contra lui acțiune ; se va da insă o acţiune utilă în contra stăpânului stă (dacă prin 
perderea libertăței a devenit serv al cui-va, iar nu seruus pen, sai servus sine do- 
mino/; şi dacă nu va lua răspunderea în solidum a obligaţie! liberului devenit serv al 
stii, pretorul va trămite pe creditor în posesiunea bunurilor ce avea debitorul care se obli= 
gase călre el când era liber, în premomentul cădere! sale în servitute, $ 3: Aseme- 
nea când cine-va a perdut dreptul de cetăţenie, nici un motiv de echitate nu militâză 
în favorea restituţiuneli acţiunei în contra aceluia care, perdendu-şi și dreptul de celă- 
ţenic, pergându-și și bunurile ce avea înainte de media capitis deminnţiune, se duce 
în exil. . 

8) Gaius, Cartea 1V, asupra Edictului provincial, . 
Este evident că obligaţiunile a căror prestațiune este intemeială pe o rațiune de 

drept. natural nu se sting prin capitis deminuţiune, căci o rațiune de drept strict civil 
nu pote să distrugă drepturi întemeiate pe rațiune. de drept natural; Şi de aceea ac-
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țiunea pentru restituţiunea dotei, a căreia forimulă este concepută ast-fel-în cât în ter. menii condamnaţiunet judecătorul este autorisat a condamna la ceea ce bunul sim și - echitatea cer să condamne, dură şi după capitis deminuţiune, 
9) Paul, Cartea XI, asupra Edictului, | - Aşa, de exemplu, dacă soţia, emancipată fiind, va intenta acţiunea rei uzorize, 10) Modestin, Cartea VIII a Diferenţelor. | Legatul de usufruct saii de us, lăsat în singulos dies (adică pentru tote dilele, pentru fie-care din dilele vieţei legatarului) sai în singulos menses (adică pe - fie-care din lunile vieţet legatarului, sati legatul dreptului de habitaţiune a une! case, se stinge: prin mârlea legatarului), perseveră însă, în cas de capitis deminuțiune, căci un asemenea legat constă mai mult întrun exerciţii de fapt de cât într'un drept, 11) Paul, Cartea 11, asupra lui Sabinus, . 
Sunt tref feluri de capilis deminuţiune: maxima, media și minima ; tref sunt în adevăr ceca ce avem: libertatea, cetăţenia și familia (civile). Deci, când pe tste acestea le perdem, adică : libertatea, cetatea şi familia (civile), este maxima capitis deminulio ; când însă perdem libertatea, dar reținem dreptul de cetăţenie, este media capilis demi- nutio ;-când însă rejinem şi libertatea şi dreptul de cetățenie și nu se schimbă de cât familia civilă, este constant că atunci este minima capitis deminutio. 

Textele din Instituţiunile IuY Gaius, relative Ia capitis deminuţiune a ” Comentariul 1, $ 158—463 

$ 158: Dreptul de agnaţiune se stinge pric capitis deminuțiune, iar dreptul de cognaţiune nu se alteră, căci o rațiune de drept strict civil pste distruge drepturile civile, iar naturale nu. „- 
_$ 159; Capitis deminuţiunea este permutarea, schimbarea stărei anteridre, şi ea se întîmplă în trei moduri: căci capitis deminuţiunea ori este maximă, ori minoră, pe care unii o numesc medie ori minimă. | | | Ă $ 160. Este maximă capitis deminuţiune când cine-va perde şi cetățenia şi libertatea; ceea ce se intâmplă pentru aceia care din patria lor (probabil cum conjcetura Pellat la cursul sti, anul 1857, sunt scoși spre a fi vinduți ca sclavi, pentru că nu sati presintat la recensă- ment); precum şi pentru femeile cari devi, în virtutea senatusconsultului Claudian, serve ' ai acelor stăpâni cu al căror servi ati continuat de a conlocui, fără voia acelor stăpâni şi cu tâte somaţiunile ce le-ai făcut denșii pentru a părăsi culcuşul servilor lor, „6161: Este.capiltis deminutio minore când se perde dreptul de cetăţenie, se con- servă insă libertatea, ceea ce se intâmplă aceluia căruia sa interdis usul apei şi al focului. . 
$ 162: Este minimă capitis deminuţiune când se conservă şi dreptul de cetăţenie şi libertatea, se schimbă însă starea omului, ceea ce se întâmplă pentru cet ce sunt 

misiune), şi acesta merge până acolo în cât de câte ori cine-va este mancipat și este manumis, de atâtea ori este capite deminut. a $ 163 : Dreptul de agnaţiune se perde nu numai prin cele duot mai mari capilis deminuţiuni, ci și prin cea minimă ; şi, de aceea, dacă din duoi copii tatăl va emancipa pe unul, după mârtea lut nici unul din el nu va putea să fie Lutor celui-alt cu dreptul de agnaţiune. pa 

Fragmentele din Regulele luY Ulpian relative la capitis-deminuiune 
Titlul XI,-S$ 9-43. - i: , 

-$ 9: 'Tutela legitimă se perde prin capitis deminuţiune. $ 10: Sunt trei specii de capitis deminuţiune: maxirna, media și minima, $ 41 : Maxima capitis deminuțiune este
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aceea prin care se perde şi cetatea și libertatea, de exemplu când cine-va, neinscris ti cens, va fi vindut ca'sclav, saă când o femeie liberă se va fi impreunat cu un Serv, şi, în urma somaţiunilor stăpânului servului, persistând a avea relaţiuni cu servul, va fi făcută servă în virtutea senatusconsultului Claudian. $ 12: Se numesce medie capitis deminuţiune aceea, prin.care, perdendu-se numai celățenia, se conservă libertatea, ceea . ce se întâmplă aceluia căruia i se interdice usul apei și al focului. $ 13 : Minima capilis deminuţiune este aceea prin care, salve rămânând cetățenia și libertatea, se schimbă numai starea omului, ccea ce se întâmplă în cas de adopțiune și de cădere in manu, 
—P... 

| După ce am tradus textele relativela materia capitis deminuţiune, să vedem acum ce este capilis demninuțiunea, în ce consistă, când are loc și ceri sunt efectele et. Acâstă instituţiune este eminamente romană, Ia este o instituţiune originală sui generis. Şi, ca să o intelegem, irebue să pătrundem în fundul instituţiunilor romane, Capitis deminuţiunea este schimbarea slărel personale a unui om, însoţită de o perdere mai mare saii mai mică a drepturilor alipite de starea personală ce avea. Când este simplă schimbare a stăre! personale, fără perdere de drepturi, nu este capilis de- minutio. Ca să fie capilis deminutio, trebue ca schimbarea stărei personale să [ie ur- mată de o perdere de drepturi, mai mare sati mai mică. De aceea, măcar că capitis deminutio este numită câte o-dată în texte stalus mulatio, sai status permulalio, aceste expresiuni nu sunt suficiente pentru a da o idee precisă și complectă a capitis -deminuţiunel, ele arată numai o parte a instituțiunei, căcă pole să fie schimbare de stare fără capilis deminulio, ceea ce se intemplă pentru fiul de familie care prin mârtea tatălui săi din alieni juris devine sui juris, ceea ce se întemplă pentru servul care este manumis, care din serv devine liber. Dar nici unul, nici altul, măcar că din alieni juris devin suis juvis, măcar că "ŞI schimbă starea, nu suferă capilis deminutio, căci, pe lângă schimbarea stărei, nu perde nici un drept servul, căci n'are ce drept să perdă, din contră, devenind liber, începe a avea drepturi, fiul de familie, căci devenind sui juris, el incepe a câjtiga drepturi noul, iar pe cele din familia sa civilă ce avea până acum, dreptul de hores suus de agnat, elc,, le conservă, 
De aceea, vorbele capitis deminutio nu pot fi traduse exact în limba franceză prin expresiunile changement dâtat, încă mat puțin prin expresiunile diminution de „tele, puse o-dată la modă în Paris de Dinit Ducaurroy și Ortolan, expresiuni grotescl, cari nu dai nici măcar o idee parțială a instituţiunei, cari nu insemnâză nimic, cari traduc r&ă şi vorba deminutio, care în limba latină juridică nu insemnăză diminulion şi vorba caput, care în specie nu însemnăză tâte, Cum observă fârte bine Pellat, în Mo- nografia sa intitulată: Ecpose des principes gencrauz du droit vomain sur la po- - pridle et ses principauzr demembrements, $ 95, nota 1, dacă este să traducem în limba franceză vorbele capitis deminulio, nu le putem traduce mai bine de cât prin expre- . siunile dâcheance d'âtat, degradation d'stat, cu tâte că și aceste expresiuni, după mine, nu exprimă exact noţiunea capitis deminuţiunei, in cât în limba franceză ar fi mai bine să naturalisăm vorbele latine și să dicem capitis deminution, cum gicem litis contes= * tution. Cât pentru limba românescă, care se prestăză mal bine de cât limba franceză la românisarea vorbelor latine, putem dice încă, cu ma! puţină cacofonie, capilis demi- natţiune, capite deminut, capile deminuţi. - 
Este dar capitis deminuţiune de câte ori o persână, schimhându'și starea, perde o parte din drepturile ce avea înainte de acâstă schimbare. Totalitatea drepturilor, maxima sumă de drepturi, mănuchiul cel mat compreensiv, cel mai complect de drep: turi ce pote avea o persână este reuniunea drepturilor alipite de calitatea de om liber, a drepturilor alipite de calitatea de cetățen roman și a drepturilor aferente calităţet de membru al familiei civile din care face parte. Ca om liber, el pâte să se căsătorscă, să aibă dreptul de a urmări adulterul soțier sale, are dreptul de cognaţiune cu toj! aceia ce se nasc din aceeași căsătorie, în astă calitate dreptul de a” moșteni și de a fi mostenit
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de ci, dreptul de a fi proprietar asupra tutulor lucrurilor nec mancipi, de a figura ac- 
tiv și pasiv în t6te operaţiunile juridice de drept al ginţilor, etc. Ca cetăţen roman, are 
jus suffragii, jus honorum, jus commercii, jus connubii. Ca membru al familiei civile 
din care face parte are, între altele, dreptul de agnaţiune, și în astă calitate dreptul da 
a fi tutore și de a moșleni pe agnaţii săi, de a fi gentilis, Și în astă calitate de a putea 
fi tutore și de a moșteni pe gentilii s&, de a [i patron, și în astă calitate de a avea 
dreptul la operile libertu'uj, de a % fi tutore, de a'l.moșteni, de a fi heves suus, și în 
astă calitate de a moșteni pe ascendentul al cărui sus eres este, şi altele. Mănuchiul 
complect de drepturi ce pâte avea un celăţen roman este ceea ce se numesce la Ro- 
inani capul, expresiune care are și alte sensuri în limba latină, care câte o-dată însem- 
n€ză însăși persâna fisică; cum este în legea 4, $ 1 in Digeste, De capite minutis, 
unde Paul, vorbind de serv, îl numesce capul servile, adică fiinţă servă, câte o-dală 
insemnâxă capitol, cum este de exemplu când Gaius [Instituţiuni,: Com. IV, $$ 210, 
215 și 217) vorbesce de cele trei capitole ale legei Aquilia. De câte ori mănunchiul 
complect de drepturi este perdui, este distrus, caput întreg este nimicit juridicamente, 
pers6na dispare dintre persânele juridice, dintre persânele cu drepturi, ea întră în ren- 
dul simplelor fiinţe fisice, cari mai mal ca și animalele sunt considerate ca lucruri. 
Ac6sta se întâmplă când cetătenul roman devine serv, cas în care perde liberiatea și 
prin consecinţă și calitatea de cetăjen și calitatea de membru al familiei civile din care 
făcea parte până atunci.. Acesta este maxima isbire ce se pote intempla unu! cetăţen 
roman, acâsta de aceea se și numesce maxima capilis deminutio, De câte ori, din 
contră, mănuchiul de drepturi este impuţinat, dar nu distrus, după cum impuţinarea 
drepturilor este mai mare sati mal mică, 'capitis deminuţiunea se numesce media sat 
minor (de și într'un mod impropriti unele texte o numesc și pe acâsta mazima/. Când 
celățenul roman, conservând libertatea, perde calitatea de cetăţân roman și prin con- 
secinţă și drepturile din familia civilă din care Lăcea parte până atunci, se dice că ca- 
pitis deminutio este minor sati media; când celățenul roman, conservând libertatea și 
celățenia, perde drepturile ce avea în familia din care făcea parte până atunci, pentru 
că iese din acâstă familie, fie pentru a intra în alta deja existentă, fie pentru a crea el 

” în viitor o familie, atunci, cum die textele, este minima capitis deminuţiune, pentru 
că cetăţenul roman în casul acesta pierde numai unul din coeficienţii mănuchiulut de 
drepturi numit caput, rămânând cu duoi din coeficienţi, cu cetatea și cu libertatea. 
In cât și etimologicesce vorbind, și în fond examinând lucrurile, capitis demi- 
nutio la ideia alingerei mănuchiului de drepturi se referă, acesta este sensul adevărat 
al vorbei caput în expresiunile capilis deminutio. Sunt insă autori, cum este Savigny, 
cari cred că, etimologic vorbind, capitis deminutio insemneză desfi'nţarea saii schim- 
barea capitolului ce fie-care celățân roman avea în registrul censorului, Savigny împru- 
mută acestă etimologie de la marele istoric Niebuhr, Iacă cum expune el acâstă elimo- logie a sa în Apendicele săi al șeselea, 'Tomul 1] al Sistemului sâii de drepl roman, 
tradus in limba francesă de Ch. Guenoux, p. 443 și următorele: »Interpretarea luY 
Niebuhr, dice el, nu presiută nici una din aceste dificultăţi. După densul, se numesce 
caput locul ocupat de fie-care cetățen pe registrele censorului, cu tâte menţiunile re- lative la raporturile sale personale; şi acestă significaţiune primitivă a vorbei caput 
este în perfectă armonie cu transformaţiunile din timpurile posteridre. Dacă pe regis- 
irele censorului, alăturua cu numele celiițenului, se menţionăză o schimbare care să'| 
facă juris deterioris (de o condiţiune juridică - mai prâstă), era: capitis deminutio. 
Acesta se întâmpla mal cu sâmă când un cetăţen perdea libertatea saii dreptul de ce- 
tățenie şi era șters cu totul de pe registre, saii când un paterfamilias se da în adro- 
gațiune și era traosportat sub un alt capitol ca fiii de familie al unui alt cetățen. Acâslă 
explicaţiune mi se pare îndestulălore ; cu tâte acestea adaug la dânsa: cu o condiţiune, 
cu condițiunea ca schimbarea prejudiciabilă să fie legatii de o diminuţiune a capacităţei 
dreptului. Susţin necesitatea acestei restricțiuni, dacă ne punem în punctul de vedere 
al jurisconsulților romani, în care dreptul public perduse atât de mult, iar dreptul privat 
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câștigase atât de mult în importanță ; Sar putea însă ca în Limpul Republicei să se mal fi numit capitis deminulio și simple casuri de degradație politică cari nu aveati nici o influentă asupra dreptului privat. Acestă explicațiune a vorbei caput se potrivesce de minune cu paragrafele 3 și 4 din titlul nostru (|, 16) din Institutiunile lui Justinian: Minima capilis deminulio est, cum et civitas ct libertus vetinetur, sed status ho- minis commutatur. Quod aceidit in his, qui cum sui juris fuerunt, coperunt alieno juri subjecti esse, vel contra. Servus autem manumissus capile non minuilur, qua nulțena capul habuit. — Este minima capilis deminutio când se reţine Şi celățenia și libertatea, dar se schimbă starea omului. Ceca ce se întîmplă acelora cari fiind sui juis ati devenit alieni juris saii vice-versa, Insă servul când se manumite nu este ca- pile minulis, căci n'a avut nici un capute. In paragratul 4 vorbindu-se de servul li- herat, faţă cu starea sa anterisră din timpul servituțet, se dice despre dânsul: nullum caput habuit, căci sclavii evident nu aveati capitol personal pe registrele censorului. Expresiunile întrebuințate de Paul şi de Modestin, spre a designa același cas, cu t6tă aparența similitudinci, presiată însă o diferență esenţială. In adevăr, Paul în legea 3, $ 1 în fine D,, titlul nostru, dice: »Aliter atque cum servus manunăiltilur, quiu servile caput nullum jus habet, ideo nec minui potest. — Alimintrelea însă se întâmplă când se manumite un serv, căci un cap servi nare nici un drept, și de aceea nici nu pâte fi deminuti. Şi Modestin complecteză în legea 4 cod tit., dicând: nIlodie enim in- cipit statum habere. — Cică de adi înainte începe a avea o stare juridicău. In textul lui Paul, caput designă evident pe om, și servile caput pe omul sclav: Paul ngă pentru omul sclav posibilitatea unei capitis deminutio nu pentru că n'are capul (sub numele de caput ?] designă), dar fiind-că neavând nici un drept n'are nimic de perdut, nimic de diminuit. În același sens textul lui Modestin refusă status servului, Ar fi, deci, erdre a susține, apropiând aceste duo texte de textul Instituțiunilor lor Justinian, că la Ro- mani caput ar fi sinonim de jus saii de statusu, | 
În adevăr, la Romani, fie-care cetăţân avea în registrul censorului un paragraf, un caput în care era înscris, și sub el, persânele libere de sub puterea lui paterni, manus saii mancipium, servi de sub puterea sa dominicală, precum și cea-altă avere mobilă saii imobilă ce avea. Când un cetăţân roman suferea mazima sati media capilis de- minutio, evident că ne mal fiind cetăţân roman, paragraful lui era desfiinţat. Când find alieni juris din o familie trecea în alta prin adoptie, sai prin contventio în mantun, evident că era șters de sub paragraful exercitatorului putere! paterne saii manus, și trecut sub paragraful adoptatorului săă al aceluia sub a căruia anus cădea. Dar în casul acesta nu era caput al lui care era modificat, ci al aceluia sub al căruia cu put 

figura, dec! nu se pâte dice exact de el că cra capile minulus. Când era alieni juris şi era emancipat, atunci caput exereilatovului aulorităței era modificat, al lui nu, căci nu avea incă caput, ci de aci înainte i se deschidea un capul, un paragraf : nici în casul acesla, deci, nu era exact a dice că el, şi de cl e vorba, era capile minutus. Gând, fiind sui juvis, se da în adrogațiune saii cădea in manat, atunci da, capul al săi era des- fiinţat, şi era trecut in alt caput, în al adrogatorului saii al aceluia în a căruia manus cădea. Dar pentru atât, și numai pentru acest cas, capitis dominutio să derive de la paragraful sai caput din registrul censorului, și etimologia sa să [ie exactă în (le cele= alte casuri, prea este a minima pante trahere consequentias ad totum. Lasă că este ceva curios ca de la paragrafele registrelor censorului să derive vorba capilis deminulio, și că din acestă împregiurare secundară, care constitue o măsură administrativă, să re- sulte denumirea unei instituţiuni de drept civil. De aceea mi se pare fantastică cu de- săvirşire etimologia D-lui de Savigny și a acelora ce o urmeză, între cari Demanyeat - până la 6re-care punct. Este mai exact, ba chiar cert, a dice, impreună cu nemuritorul Pellat, că capilis deminulio şi etimologie vorbind derivă şi exprimă ideia de atingere totală săi parţială, mai mare Saii mai mică a mănuchiului complect de drepturi ce păte resida pe capul juridic al unci persâne. Acâstă interpretare este şi naturală și cadreză admirabil şi cu bunul simţ și cu tâte textele, - aa a 
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Este capitis doeminutio maximă de câte or un cetăţean roman perde calitatea de 
om liber, și prinir'6nsa și calitatea de cetăţân roman (căci numai liberi pot fi membrii unei cetăţi) și calitatea de membru al unei famnilit civile, căci numai cetățenii romani pot avea familie civilă, organisată pe basa puterei paterne romanc, care nu era accesi- bilă de cât cetățenilor romani. i 

Cu alte cuvinte, mazima capitis deminutio are loc de câte ori un cetăţân roman cade în sertitute, 
D. Accarias crede că e destul ca un om liber să cadă în servitute ca să sufere maxima capilis deminutio, fâră să Ge neapărat celăţin roman; cu alle cuvinte, că pere- grinul, membru al unei cetăţi Ore-care; nu romane, pâte suferi maxima capilis demi- nutio. Ceea ce s'ar întâmpla unul peregrin, care devine prin captivitate serv al popu- lului roman sai al unui cetăţân roman. Asemenea D: Accarias susţine că și un peregrin, care perde naționalitatea sa, suferă media capilis deminulio. Ceea ce se întemplă, de exemplu, pentru peregrinul care devine cetăţen roman. Și în privința acestei capitis deminulio, D. Accarias invocă și un text al lui Festus (verbo Deminutus/, 
Acestă părere a D-lui Accarias este înşă cu desăvirșire eronată, Capitis demi- nutio. este o instituţiune de drept civil, întemeiată pe o curală ratio-civilis, cum dice Gaius, Instituţiuni, Com. ], $ 158, și în legea 8 D., De capite minutis. Şi o institu- țiune întemeiată pe rațiune specială unet legislațiuni, creaţiune a geniului! particular al unei națiuni, nu se pste întinde Ia cele-alte naţiuni, nici în bine, nici în r&iă, Şi de aceea şi Paul, în legea 11 D., eod. tit., când vorbesce de cele trei feluri de capitis deminu- iuni, presupune în tâte un cetăţân roman, căci vorbind de mazima și media ne spune că se perde printr'ânsele și familia civilă, apoi familia civilă n'aii peregrinii, ci numai cetățenii romani. Dar că peregrinul devenind serv perde drepturile alipite de jus gen- tim libertăţel, acâsta este adevărat, dar acâsta nu în virtutea capitis deminuţiunei, ci purei căderi în servitute. Asemenea că individul care trece de la o naționalitate la alta perde drepturile politice din ţera sa primitivă spre a 'câștiga altele în patria sa cea nouă, acesta este iar adevărat; dar acesta nu este efectul vre=unet eapilis deminu- fiunei, ci efectul pur și simplu, natural, al schimbărei de naționalitate, 
Suferă maxima capitis deminulio toți cetățenii romani cari din liberi și cetă- țeni romani, ce sunt, devin servi. Acâsta s'a aplicat la inceput și celor căduţi în capti- vitate. Căci până la legea Cornelia, care este votată tocmai sub Cornelius Sylla, ei nu se bucurati de cât de jus postliminii. A poi se putea intempla să moră la inimici și să nu se se întârcă în statul roman, și atunci ef erati consideraţi că aii murit servi, și, prin ur- mare, drepturile de libertate și de cetate perdute prin căderea în captivitate ati rămas perdute in mod definitiv, Dar, de la legea Cornelia incolo, captivi nu mai suferă propriii dis capitis deminuţiune. Căci una din ducă : ori se întore și atuncl prin efectul postlimi- niului recapătă cu efect retroactiv tâte dreplurile, minus cele ce in facto potius quam în jure consistunt, al căror număe este forte restrins, saă mor la inimici, şi atunci sunt consideraţi ca morţi liberi, prin urmare că n'aii cădut în stare de servitute, deci că nu ai suferit maxima capitis deminutio. Dar toți cel ce cad in servitute, după unul din modurile de drept civil, suferă mazima capitis deminulio. 

“Suferă media capitis deminutio toți cei ce din cetăţeni romani devin peregrini, fie sine ulla civitate, cum sunt condamnaţi la privaţiunea usului apel și focului în Sta- tul roman, şi mai târditi deportații într'o insulă, fie că, perțând cetatea romană, capătă drepturi de cetate aiurea, cum sunt cetățeni romani qui în latinam coloniam lrans- migrant, | - 
Suferă minima capitis deminutio toți cei ce rămânând liberi și cetăţeni romani, perd familia civilă din care făceaii parte până acum, fie pentru a trece în altă familie civilă, fie pentru a crea el de aici inainte o nouă familie civilă, a căreia pentru moment sunt ci singurii representanți, fie că prin eşirea din familia civilă in care era până acum - condițiunea lor juridică se schimbă din bine in mai răă, adică din sui juris devin alieni juris; fie că din mai r&ă se schimbă în maj bine, adică din alieni juris devin sui juris;
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fie că rămâne aceiași, adică din alieni juris ce eraii, rimân tot alieni juris. Cum ob- 
serva Pellat la cursul săă (anul școlar 18571—1858), în tâte casurile de mat sus este 
capitis deminulio,.nu este schimbarea situației juridice din mai bine în mai r&ă care face să fie capitis deminulio, ci simpla perdere de drepturi în familia din care făceat 
parte până atunci, și din care eşi. Prin urmare, este minima capilis deminutio: 1) in 
casul în care femeca sui juris cade în manu mariti; 2) în casul în care bărbatul sui 
Juris se dă în adrogaţiune; 3) în casul în care femcea filia familias cade in manu mariti prin confareaţiune, us sait coempţiune, sati este coempţionată unui străin, fiduci:e 
causa j 4) in casul în care fiul sai filia familias este mancipat saii mancipată de ascen- 
dentul exercitator al puterei paterne; 5) în casul în care un filiă sati o filie de familie 
devine sui juris prin emancipațiune; 6) în casul în care un filiii sai o filia . familias 
este dat sati dată în adopţiune. Ba încă, în cas de emancipațiune, fiul de familie este de 
atâtea ori capile deminutus de câte oul este mancipat şi manumis; prin urmare, 
fiind-că, ca să ajungem la emancipaţiunea fiului, trebue trei maneipaţiună şi trei ma- 
numisiuni, fiul de familie este de şese ori capile ninutus, și când este emancipaţiunea 
făcută cu contract de fiduciă, fiind-că atunci sunt trei mancipaţiuni, o retromancipa- 
tiune și trei manumisiuni, fiul este de şepte ori capile deminul us. In cas de adopţiune, 
sunt cel puțin șese capitis deminuţiuni pentru fiă, pentru că sunt trei mancipațiuni 
și duoă manumisiuni şi o retromancipaţiune, după mine sunt ștpte ; căci după mine este 
capitis deminuţiune și când fiul din mancipiul. tatălui s&ă natural trece prin revendi- 
carea ce face adoptatorul în patria potestate a acestuia ; 7) copiii adrogatului cari tree din familia naturală a adrogatului în familia și sub patria potestate a adrogatorului sunt asemensa capile minuli Căci ei asemenea perd tâte drepturile ce aveati în familia ci- 
vilă ce avea tatăl lor sui juris, care devenise sui Juris fără cupitis deminuţiune ; 8) copii cari cad ex post facto în urma nascerel subt putere paternă prin causa pro- 
batio sati errovis cause probatio ; 9) în legislațiunea lui Justinian, coții legitimaţi prin 
oblaţiune la curiă saă prin căsătorie subsecuentă. | 

Savigny, din contră, susţine că nu este capilis deminuţiune minima de cât când schimbarea familiei este însoţită de o scidere în capacitatea de drept. 
Prin urmare, nu este capitis deminutio în casul în care femeea filia familias 

este coenipţională de ascendentul exercitator al puterel paterne bărbatului căruia %-o dă in căsătorie ; căci, de și este schimbare de familie, însă nu este nici o deminuţie de capacitate, căci femeea alieni juris este, alieni juris rămâne, Este evident că Savigny 
recunâsce că după Paul este capitis deminutio, căci Paul se mulţumesce cu familia mutatio. Dar el dice că Paul era singur de acâstă părere. Când i se obiectă că Gaius, în paragraful 162, Comenlariul ], şi în paragraful 33, Comentariul 1V, nu distinge între 
lemeea sui juris sau filia familias care face coempţiune, el. răspunde că termenii lui Gaius sunt prea puţin preciși ca să putem constata dacă el vorbesce de femeea sui Juris sai de femeea alieni juris. Replicăm: Nu vorbesce de nici una în mod special, deci vorbesce de ori-ce femce în gencre care face coempţiune. Vedi Savigny, Apendicele sus citat, Titlul II, paginele 450, 454 Şi 455, | 

„ Asemenea nu este capitis deminuțiune după Savigny în casul unui fiti de -familie care este emancipat. Căci, în loc să fie o degradare a conditiunel juridice, este o inălțare, fiul de familie devenind din alieni juvis sui Juris. Dacă, dice Savigny, Gaius, în para- graful 162, dice contrariul, este că capilis deminuţiunea resultă din trecerea fiului de familie de sub patria potestate sub mancipium, care este un fel de servitute, prin „urmare o condiţie inferiâră puterei paterne. Savigny pretinde că întrega operaţiune a emancipărei, mancipaţiunile unite cu manumisiunile produc capilis' deminuţiunea, și acesta din causa mancipaţiunei, şi de aceea traduce pe quique prin et şi apoi citesce în loc de aut manunittatuv, ac sati atque manumiltatur. Insă dacă operaţia intregă 
atrage capitis deminuţiunea, de ce să se atribue efectul numai unei părți din operaţie și aceleia care servă numai ca prodrom la emancipațiune. Dar ceea ce contraţice încă și 
mal mult teoria lui Savigny este că Justinian, reproducend în paragraful 3 paragra-
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ful 102 din Gaius, dice curat că filiul familias emancipat de tată este capite minulus; ŞI în timpul lui Justinian emancipatul nu mal trece prin mancipium. Ceea ce este dar exact a «dice este că intrega operaţiune a emancipațiunei atrage capitis deminuţiunea, și încă pe d'asupra și fie-care din operaţiile din care se compune, fie-care mancipalio şi fie-care manumissio. E de adăugat că e ârbitrar a citi et în loc de quique. Și apoi pa- ragralul 9 din Justinian dice întrun mod general că e capitis deminulio nu numai de câte ori cine-va din sui juvis devine alieni jatris, dar şi în casul. invers, vel contra, dice textul, şi casul invers nu e altul de cât acela al emancipaţiunei. Prin urmare, În deșert star șterge vorbele: veluti Și filius familias a putre emancipatus fuevit est capile miinutus, cari nu există în unele manuscrise; căci regula generală care precede aceste vorbe este suficientă spre a declara pe emancipat capile minutus. Veţi Saviguy, A pendicele sus citat, T. II, pag. 450, 451 şi 452, 
Asemenea după Savigny nu este capitis deminutio când un filius: familias este dat în adopțiune de tatăl sati de moşul s&ii, căci de şi este mutatio familia, nu este însă diminuare de capacitate juridică. Gaius însă, în paragraful 162, se exprimă în mod general: in his qui adoptantur, expresiune generică care se aplică Şi la adrogaţi. Și aci dar Savigny este în complectă imposibilitate de a explica textele fâri a le estropia, Veşi Savigny, Apendicele sus citat, T. 1, pagina 453, 
După Savigny asemenea nu este capilis deminulio pentru copii adrogatului. Pentru adrogat, da, căci din sui jauis devine alieni Juris, nu pentru copii adrogatului cari sunt tot alieni juris cum erati şi inainte. Aci Savigny este şi mai fantastic, El este silit mai ântiii a gice că Paul este de o părere isolată, şi că exprimă chiar părerea sa în mod timid. Placet ice el în legea 3 princ. D., De cupile minutis. Dar însuși Sa- viany recunâsce că expresiunea placet exprimă în alte texte o certitudine absolută. In ori-ce cas, chiar dacă punctul ar fi fost controversat veri o-dată, și dacă a prevalut opi- niunea ce enunţă Paul, încii nu resultă de aci ci acâsta este opiniunea isulată a lui Paul. Paul, ar fi dis, dacă ar fi fost părerea sa o părere isolală, sai putin împărtășită, mihi videtur saă quibusdam videtur (Savigny, op. cit., pag. 449). Savigny mat invâcă în favârea sa duoă fragmente din Aulus Gellius, Noctes altiese, Cartea |, cap. 12: » Virgo autem Vestalis simul est capta atque în atrium Vest:e de- ducta et pontificibus tradita ; eo statim tempore sine emancipatione ac sine capitis deminutione e patris potestate exit, et jus testamenti faciundi adipiscitur... Pra- terea în commentariis Labeonis, qua ad duodecim tabulas composuit, îta scriplum est: Virgo vestalis neque heres est cuiquam intestato, neque intestataa quisquam: sed bona ejus in publ'cum redigi aiunt. Id quo jure fiat, quaeritur. — Insă virgina vestală este de o-dată luată și dusă în templul Vestel și predată pontificilor ; şi îndată în acel momeut iese de sub puterea tatălui săii făra emancipațiune şi fără capitis deminuţiune, și capătă dreptul de a face testament... Pe lângă acâzta, în comenta- riile pe cari Labeon le-a scriş asupra celor XII 'Tabule, este scris ast-fel : Virgina „ Vestală nu este nici erede al cui-va intestat, nici cine-va nu este erede al ei intestate, ci bunurile sale sunt transtormate în bunuri publice. Este însă între- bare în virtutea cărui drept se realisâză una ca acâstau,. Jacă cum argumenteză Savigny din aceste fragmente : El gice: Nu vedeți că femeea vestală iese de sub puterea tatălui săi și trece sub puterea Vestei fără emanci- patiune și capitis deminuţiune, și că, cu tâte atestea ea perde dreptul de a succede ab. intestat și de a fi succedată ab intestat, care este un efect al agnaţiunei, și că, prin ur- mare, se operă o schimbare în statul (starea) sâii familiar. Prin „urmare, pote să fie schimbare saii modificare de status fără capitis deminuţiune, Râspund : Acesta este un cas isolat, de drept sacru-profan, care nu trebue tras ad consequentiam. Dovadă că. însuși Labeon recunâsce o incongruenţă juridică, în a decide că vestala nu e capile minuta și cu (dle acestea perde dreptul de agnaţiune în familia sa civilă. Al duoilea, textul nu Qice că vestala iese de tot din familia sa 'civilă, ȘI chiar incongruenţa a încetaL în timpul lut Tiberiii, după cum ne spune Tacit, Annale, IV, 16, și vestalele ati în-.
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ceput să nu mai iasă de cât sub punctul de vedere religios de sub puterea tatălui lor, 
continuând, sub punctul de vedere privat, a rămânea sub puterea paternă a tatălui lor, 
nepergând nici dreptul de agnaţiune, adică neperdend nici unul din drepturile ce se 
perd prin capilis deminuțiune, ne mai suferind adică nici un fel de capitis deminuţiune, 

Să vedem acum cari sunt efectele capitis deminuţiunel. Intre acestea, sunt efecte 
cari derivă din causa productivă a capitis deminuţiunei și cari s'ar fi produs chiar dacă 
ltomanilor nici nu le-ar fi trecut prin gând ideea capilis deminuţiunei, și efecte cari 
derivă direct și special din capitis deminuţiune, și cari nu ?i-ar fi trecut nimănui 
prin gând să le creeze afară din ideea de cupilis deminuţiune. Acestea din urmă sunt 
cele mai delicate, și cari nici că se pot inţelege de jurisconsulţii moderni cari nu ati 
pătruns în spiritul organisaţiunei familiei civile romane. 

Aşa, din mazima capitis deminulio resultă, ca consecință a perdereti libertăței , disoluțiunea puterei paterne, disoluţiunea căsătoriei, disoluțiunea cognaţiunei ca pro- 
ductivă a dreptului de a succede, perderea tutulor bunurilor cari devin proprietatea 
aceluia care câștigii dreptul de dominica potestas asupra omului liber devenit serv. Şi 
de aceea acţiunile ce aveaă creditorii omului liber devenit serv, de şi stinse îpso jure, 
adică cîvilitev, sunt date utiliter, de dreptul pretorian /vescisu cupitis deminutiune), 
în contra stăpânului, care va trebui să ia răspunderea în solidum a obligațiunilor, la 
din contră creditorii vor fi trămiși în posesiunea bunurilor ce avea omul liber în mo- 
mentul căderei în servitute (|. 2, $ 2, D., De capite minulis]. Când servitulea decur- 
gea din condamnarea la Gre-cari pedepse cari atrăgea confiscarea bunurilor, marina 
capilis deminulio avea și acestă consecinţă. . 

Din mediu cupitis deminutio resultă ca consecință a perderei dreptului de cetă- 
tenie, disolnţiunea puterei paterne, transformarea căsătoriei civile în căsătorie juris 
gentium, confiscarea bunurilor când perderea dreptului de cetate resultă din condam- 
narea la 6re-cari pedepse determinate, între cari şi confiscarea bunurilor, ceea ce de 
sigur nu avea loc pentru cetiţenul roman care suferea mediz ea pitis deminulio pen- 
iru că intra într?o colonie latină. 

Efecte propri! ale capitis deminuţiunei mazime şi medie sunt perderea dreptului de agnaţiune și parte din efectele dreptului de cognaţiune, adică dreptul de succesiune 
în calitate de copnat (Înstituţiunile lu! Justinian, titlul nostru, $ G). Cognaţiunea însă 
subsistă în ambele casuri pentru a produce impediment la căsătorie. | 

Minima capilis deminutio produce ca efect propri perderea dreptului de ag- 
naţiune. Acest efect subsistă până în legislaţiunea lui Justinian inclusiv. Insă în mate- 
rie de adopţiune în legislaţia lui Justinian, acest efect nu se mai produce de cât când 
adoptatorul este un ascendent. lar în materie de emancipaţiune o constituţiune a lui A nastasită, rescindend în parte capitis deminuţiunea, chiamă pe fraţi și pe surori eman- 
cipate la duoă părţi din trei din ce ar fi avut dacă nu ar fi fost emancipaţi, când vin în concurenţă cu fraţi și surori emancipate. Justinian întinse și mal departe rescisiunea 
capitis deminuţiunei şi dete fraţilor și surorilor emancipaţi aceleași drepturi ca când nu ar fi fost emancipaţi, chiar când vin în concurs cu frați şi surori ncemancipaţi (|. 15, 
$ 1, C., De legitimis heredibus, VI, 58). Vegi asemenea Parafrasa lul Theopbil asu- pra paragrafului 1. De succesione cognatorum, Cartea III, titlul 5 din Instituţiunile 
lui Justinian, | | - | 

Minima capilis deminutio face să se stingă și dreplul de gentilitate (Ciceron, 
Topice, $ 6). | 

Tutela legitimă se stinge asemenea prin minima capilis deminutio a tutorului. 
Insă se sting numai acele tutele ce derivă din legea celor XII Tabule, direct saii prin 
interpretare, adică tutela agnaţilor, a gentililor, a patronului, a fiului patronului, a 
ascendentului emancipator contracta fiducia, nu şi acelea car! derivă.din legile nout 
precum este tutela deferită în virtutea lege! Junia Norbana manumisorului în mod pri-. 
vat dacă este proprietar ez jure Quiriliuni asupra manumisulul (Ulpian, Regule, ti- 
tul XI, $ 19), nici tutelele deferite de senatusconsulte, precum este a tutorilor numiţi;
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„Spre a înlocui pe tutorele legitim (derivând din legea celor XII Tab.) furios; mut, surd (Paul, legea 17, D., De tutelis XXVI, 1). Şi, în genere, tâte tutelele deferite de magis- trați în virtutea vre-unel legi saă senatusconsult nu sunt stinse prin capitis deminuţiu- nea minimă. Asemenea nici tutelele testamentare. 'Tutelele însă cessicie sunt stinse prin maziima capilis deminutio (Gaius, C. 1, $ 170, Ulpian, Regule, titlul XI, $ 7). In timpul anterior lut Claudit, agnatul, gentilul, patronul, ascendentul emancipator, avea dreptul de a ceda altuia tutela legitimă asupra unei femei nubile, și acesta se numea tutoi: cessicius, care, când era minime capite minulus, înceta de a mal fi tutore, și tutela se întorcea la tutorele care o cedase. De la Claudii însă încolo, tutela legitimă a agnaţilor asupra femeilor nubile a încetat și, prin urmare, și tutela cessiciă din par- tea lor. Dar a r&mas în vigâre tutela legitimă a patronului și a ascendentului emanci= pator asupra unei femel nubile, care, prin urmare, continuă de a putea fi cedată, și ast- . fel cedată a se stinge prin capitis deminuţiunea minimă a tutorului cessicius (Gaius, Com. |, $$ 171 și 172, Ulpian, Negule, titlul XI, $ 8). 
Capitis deminuţiunea minimă a pupilului care se dă în adrogaţiune face să înce- teze orl-ce fel de tutelă în tot-d'a-una, căci pupilul cade atunci sub puterea paternă a adrogatarului și puterea paternă este incompatibilă cu tutela. 
Capilis deminuţiunea minimă stinge dreptul de usufruct şi de us. Aceste drep- turi sunt considerate alipite persânel titularului lor, și pers6na capite minutului numai | e aceeași de: mal înainte; juridicamente vorbind, pers6na anteridră e mârtă, e stinsă, (Paul, Sentinţe, Cartea 11, Titlul 6, $ 29). Spre a se preveni Stingerea, se constituia adesea-orl usufructul și usul în singulos dies.; atunci usufructul era considerat ca com- pus de atâtea drepturi câte dile trăia usufructuarul sat usuarul și când se stingea usu- vuctul saii usul din diua capitis deminuţiunei, începea altul noi a duoa di. Ă Drepturite de creanţă, în regulă generală, nu se sting prin minima capilis demi- nutio, Ele trec, în cas de adrogaţiune, pe capul adrogatorului, care le câștigă impreună cu cele-alte drepturi compunând patrimoniul adrogatului în patrimoniul adrogatorului, Afară numal de operze liberi jusjurando promissce, adică de serviciile fabrile ce liber- tul adrogatului promisese cu jurăment acestuia și care se sting ca personale, ca inerente calităţei personale de patron și cari nu pot fi datorite de cât patronului și fiului patro- nului şi cari se sting, prin urmare, impreună cu întregul drept de patronat (jus pato- natus/ prin capitis deminuţiunea patronului (Gaius, C. III, $ 83). Tot aseraenea se sting și creanțele deduse în un judicium legitimuni de adrogat inaintea adrogaţiunel; Şi ele se consideră ca eminamente personale, judiciun legilimum imitând întru acâsta tote "actele legitime, neputend fi „exercitat de cât în persână, iar nu prin procurator, și aci neavend loc continuațiunea persânei juridice, care are loc în materie ordinară ereditară (Gaius, Com. III, $ 83). 

Si Obligaţiunile însă ale adrogatului, în regulă generală, se sting, ipso juve civili, . prin capitis deminuţiunea minimă, Adrogatul este liberat, ipso jure civili, şi obligaţiu- nile sale nu trec împreună cu restul patrimoniului pe capul adrogatorului. Acâsta nu se pâte explica de cât admițând că obligaţiunea este o sarcină inerentă personei debito- rului, el s'a obligat și nu altul. Dacă acestă sarcină trece asupra eredelui, e că el e con- tinuatorul persânei sale juridice, adrogatorul nu e continuatorul persânei juridice a adrogatului, iar adrogatul încetâză de a mal fi aceeași pers6nă ; nu mai e el juridicamente vorbind, e altul, era Paul Emiliii, acum e Scipion Emilianul. E adevărat că același prin- cipiiă ar fi trebuit să excludă și trecerea creanţelor adrogatului pe capul adrogatorului, "căci, pe de o parte, adrogatul, prin capilis deminutio, a încetat dea mai fi aceeași pers6nă, iar adrogatorul nu e, ca eredele, continuatorul pers6nei juridice a adrogatulul. Dacă s'a admis alt-fel, saiă este o anomalie “după cum o declară Savigny, sati, dacă se pâte explica, nu se pâte explica de cât ast-fe]: adrogatorul e considerat ca cum ar fi | avut de la inceput pe adrogat, de când a devenit sui jumis, sub puterea sa paternă. Apoi, . dacă ar fi fost în realitate așa, el ar fi putut câștiga prin adrogat creanțele ce a câștigat adrogatul, căci un paterfamilias pote câştiga” drepturi de creanță prin filiul ssă de fa-
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imilie. Dar de obligat prin cl nu â pulut să fie, căci (ii de familie nu obligă pe patresfa- milias prin obligaţiile ce contractă de cât în limitele peculiului, în cas de ordin dat de „ dânșii, și alte câte-va casuri excepționale, și încă și atunci după dreptul pretorian, iar "nu după dreptul civil. _ Aa Prin excepţiune, sunt obligaţiuni ale adrogatului cari nu se sting prin capitis de- minuțiunea lui. Ast-fel sunt obligațiunile cari resultă din delicte. Adrogatul va putea fi urmărit pentru ele și după adrogaţiunc, însă, relativ la ele, acţiunile nu vor putea fi in- tentate contra adrogatorului de cât nozaliter, și nu vor avea alt resultat, dacă adroga- torul nu va vrea să plătâscă paguba, de cât de a?! sili să abandone nozalitey pe adrogat. Acesta resultă din legea 2, $ 3, D., tit. nostru, în care Ulpian dice că: 'nimenea nu este scos din delietele sale, măcar că e capite minutus, și din paragraful 77, în fine, din Comentariul IV al Iustituţiunilor lui Gaius, în care acest jurisconsult dice că dacă un paterfamilias comite o noza, o pagubă (printr'un delict) și apoi se dă în adroga- țiune....., începe în contra adrogatorului o acţiune noxală, acţiune care a fost înaintea adrogaţiunei directe contra delinquentului astădi adrogat. Ast-fel sunt asemenea î6te obligaţiunile cară sunt întemeiate pe un principită de drept natural, care, cum Qice Gaius în legea 8 din titlul nostru din Digeste, naturalem prastationem habere inteliguntuy. Ast-fel estejacţiunea rei uzoria pentru restituirea dotey, care continuă în contra băr- batului, măcar că ar fi capite minultus, de exemplu, pentru că s'ar da în adrogaţiune, care continuă și activ, măcar că femeca ar [i capite minuta, de exemplu ar fi emancipată de către tatăl sub puterea paternă a căruia era când sa măritat, după cum dice Paul în legea 9 din titlul nostru din Digeste. Ast-fel este acţiunea depositi directa, care continuă de a exista în contra filiului de familie depositav chiar după emancipaţiune, adică după capitis deminuţiune, dacă filiul de familie este în posesiunea lucrului depus (. 21, principium D., Depositi vel contra, AVI, 3). | Ba incă chiar în casurile în cari obligația sc stinge prin capitis deminuţiune, pre- torul restitue in integrum pe creditor în acţiunea ce avea contra capite deminutului înaintea capitis deminuțiunei, acordându”, vescindând capilis deminuţiunea, acţiunea în mod util, dându'* vechea acţiune în loc de acţiune directă ca acţiune utilă, fictiţiă, în contra capite deminutului, acţiune în virtutea căreia creditorii capite deminutului vor urmări în jure pe capite deminut, ca cum n'ar fi fost capite deminut, și dacă adroga- torul sai coempționatorul nu se va presinta, ca să ia asupră”i resultatul procesului, adică să defindă la acţiune în locul capile Xleminutului, să lase să se lege inştanţa cu dânsul, „atunci pretorul pune pe creditori în posesiunea bunurilor capite deminutului și le per- 

paragraful 84: 
nSed e diverso quod debet is qui se in adoptionem dedit, vel que in manum convenit, ad ipsum quidem ccemplionatorem, aut ad patrem adoptivum pertinet heredi- tarium cs alienum, proque co, quia suo nomine ipse. pater adoptivus aut coemplionalor heres fit, directo tenetur jure, non vero is qui se adoptandum dedit, quzeve in manum convenit, quia desinit jure civili heres esse. De eo vero quod prius suo nomine ee per= son debuerint, licet neque pater adoptivus teneatur, neque ccemptionator, neque ipse quidem qui se in adoptionem dedit, vel qu& in manum convenit, maneat obligatus obli- * gatave quia scilicet per capitis deminutionem liberatur, tamen în cum eamve utilis aclio datur rescissa capilis deminutione, ct, si adversus hâne actionem non defendantur, que. bona eorum fuissent, si se aliquo juri non subjecissent, universa vendere, creditoribus, pretor permitit.— Dar, în sens invers, cea ce datoresce cel ce s'a dat în adopţiune saă aceia cari prin coempţiune ai cădut in mana, dacă sunt datori ereditare, aparţin coemp= ționatorului sati tatălui adoptiv și, relativ la ele, fiind-că însăși tatăl adoptiv sait coempţio- natorul devine erede, e ţinut direct în virtutea dreptului (civil), iar nu acel ce sta dat în adopţiune sati aceea care a căţut în manu, pentru că acela Sali aceea înceteză de a fi erede după dreptul civil. Relaiiv însă la ceea ce acele persâne datorau în numele loc 
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propriii, de și de acele datorii nu este ţinut nici tatăl adoptiv, nici coempţionatorul, şi 
nici acela care S'a dat în adopţiune nu continuă de a fi obligat, nic! aceea care a cădut 
în manu, nu continuă de a fi obligată relativ la ele, pentru că' adică sunt liberaţi și . 
unul și alta prin capitis deminuţiune, totuși, în contra lui și în contra el se dă o acţiune 
utilă, rescingându-se cașitis deminuţiunea, și, dacă ei nu vor [i apăraţi în contra acestei 
acțiuni, pretorul permite creditorilor lor să vindă tâte bunurile cari ar fi fost ale lor, 
dacă nu s'ar fi supus la putere străinăe, 

Datoriile adrogatului saii femeei coempționate, contractuale sai quasi-contractuale, 
- se sting ipso jure, dar renasc jure pratorio, pretorul rescinde capitis deminuţiunea, și 

dă în contra adrogatului sai în contra femeei coempţionate o acţiune utilă și fictiţiă, 
fingend capitis deminuţiunea neexistentă. Despre acâstă acţiune ne vorbesce Gaius în 
Instituţiunile sale, Comentariul 1V, $ 38. Despre dânsa am vorbit în Fragmentele mele 
juridice, volumul Î, paginele 100 și 101, unde am încercat să dai și formula acţiunei 
fictiţie, presupuind că capite minutul fusese obligat în virtutea unei stipulaţiuni, Iacă acea 
formulă: Gaius judez esto. Si Numerius Negidius, capite minutus non esset, tum si 
Numerius Negidius Aulo Agerio decem millia sestevliim dare opovtevet, judex Nume- 
rium Negidium Aulo Agerio sertertiim decem millia condemna. Si non paret absolve. 

Dacă adrogatorul saii coempţionatorul lasă să. se lege instanţa cu adrogatul saii 
cu femeea coempționată, şi judecătorul va condamna pe adrogat sati pe coempţionată, 
atunci creditorii, cu- permisiunea pretorului, vor urmări bunurile cari ar fi fost ale a- 
drogatului sati ale coempţionatei, dacă nu ar fi avut loc adrogaţiunea sati coempțiunea 
şi vor ajunge la o venditio bonorum, ca în casul de vindare a bunurilor unui debitor 
insolvabil. Dacă vrea să evite acâsta, adrogatorul sait coempţionatorul trebue să se pre- 
sinte de bună-voiă inaintea pretorului, să lase să se lege instanţa cu dânsul şi să dea 
cauţiunea judicatum soli. | 

Dacă insă datoriile d.rivă dintr”o ereditate culâsă de -adrogat saii' de coemptio- 
nată înaintea adrogaţiunei sati a coempţiunei, atunci, după cum ne spune Gaius la în- 
ceputul paragrafului 84, acele datorii trec ca şi activul ereditar pe capul adrogatorului. 
sati al coempționatorului, care devine erede în' locul adrogatului sai a coemplionatei, 
care înceteză prin capitis deminuţiune de a mai fi erede, așa în cât creditorii vor putea 
acţiona direct jure civili pe udrogator sati pe coempţionator, 

Ne-a rămas să explicăm legea 2, $ 2 din titlul nostru în Digeste. Intrensa Ul- 
pian ne spune că adrogatul rămâne obligat natural pentru. icte obligaţiile cari ai pre- 
cedat capitis deminuţiunea, ori cari ar fi fost causa lor, ereditară, contractuală, quasi- 
contractuală, și acestă obligaţie a existat inaintea întervenţiei pretorului care, rescin- 
dând capitis deminuțiunea, a acordat și o acţiune. in factum, utilis, fictilia. Avem aci 
o aplicaţiune a obligaţiunilor naturale, unul din casurile de obligaţiune naturală la Ro- 
mani. Ulpian adaugă că dacă adrogatul ar contracta obligațiune după adrogaţiune, obli- 
gația sa nu va fi garantată prin edict. In adevăr, el e filius familias, care de. și se pâte 
obliga civiliter, însă nu pole [i urmărit în starea sa de filusfamilias, căci n'are avere, . 
şi nu pote fi urmărilă averea sa anteridră capitis deminuţiunei pentru aatorii contrac- 
tate după capilis deminuţiune, căci pretorul nu rescinde capilis deminuţiunea de cât 
pentru obligaţiile contractate înaintea ci. Adaugă însă Ulpian că interdum (câte o-dată, 
în unele casuri) se va da acţiune pentru obligaţiile contractate de capite deminut după 
capitis deminuţiune. Acâsta nu are loc în regulă generală, căci sie-şi trebue să %I im- 

„pute cel ce a contractat cu capite deminutul după capitis deminuţiune. Se pste insă pre- 
torul, mişcat de împregiurări, să rescindă capilis deminuţiunea, găsind o justă causă 
de restituire în integrum, apreciând că cel ce a contractat a ienorat capilis deminuţiu- 
nea, ceea ce se pâte întâmpla pentru capitis deminuţiunea întemplată prin căderea in 
mancipium, şi pentru obligaţiile contractate de capite deminut în acâstă stare de 
mancipiumm, stare care a putut fi ignorată de creditor, și care în cele de pe urmă tim- 
turi a finit prin a fi o simplă stare de transiţiune. Ast-fel explică Savigay ceea ce se în- 
pemplă înterdum -(Savigay, op. cit., T. II, pag. 81). Şi până la. 6re-care punct explica
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țiunea sa mi se pare plausibilă. Cu tâte că se pâle ca pretorul să (i admis restiluirea în întegrum a acţiunei, dar atunci cognita causa, şi în alte casuri de obligaţiune contrac- tată de capite deminut după capitis deminuţiune. , | 
Testamentul făcut valabil după dreptul civil, justa, al unul celățen roman, de- vine nevalabil, nevratunm, îrritum, dacă, în urma confecţiunel testamentului, testatorul suleră o capitis deminutio 6re-care, nu numai mazima sati media, adică dacă «dle- . vine serv saii peregrin, ceea ce până la 6re-care punct sar putea înțelege, căci numai cetățenul roman pâte testa Și muri cu testament, dar chiar dacă ar suferi o minima capitis deminulio, de exemplu: star da în adrogaţiune, Este considerată pers6na sa "juridică schimbată, nu mai e acelaşi testator, acela Sa stins juridicamente vorbind, și împreună cu el și actele lui juridice, dintre cari în prima linie testamentul. Şi acesta este așa chiar dacă în urmă și până la mârte testatorul va redeveni liber, cetățân ro- man și sui furis, adică va fi emancipat sati adrogatorul va fi mort deja. Cu tste că, în asemenea cas, pote testa şi pâte muri cu moștenitori, căci e sui juris, şi are patrimo- ni, pe când cât era sub puterea paternă a adrogatorului nu avea patrimoniu ; patrimo- niul săi, de care a dispus prin testainent, trecând la adrogator, Dreptul pretorian însă, dacă testatorul a recăpătat până în momentul morței calitatea de om liber și cetățen roman şi va [i devenit sui juris, şi va muri cu aceste trei calități, și dacă testamentul, pe lângă că va'avea formele unut testament valabil juve civili, justum, va fi investit şi cu formele pretoriane, pretorul, dic, acordă eredelui instituit bonorun Dosesiuneu secundum tabulas testamenti, neţinend socotâlă de' capilis deminuţiunea înterme- diară (Gaius, C. 1., $$ 145 şi 147). Acestă stare de lucruri subsistă și în legislaţia lui Justinian (Instituţiunile lui Justinian, Cartea II, Titlul XVII, $$ 4 și 0). 

Asemenea dreptul de succesiune ab intestat, resultând direct sai indirect din legea celor XII Tabule, precum dreptul de' succesiune ca: heves suus, agnat, gentil, - Patron, fiii de patron, ascendent sai extraneii manumisor, se sting prin orl-ce ca: pilis deminutio, chiar minimă. Prin maxima și media se sting şi drepturile de succe- siune ab intestat cele-alte, derivând din calitatea de cognat, rudă de sânge, vi» sati uzoi- Dar acestea din urmă nu se sting prin minima capitis deminulio, prin care nu' se sting nici drepturile de succesiune ab intestat, create de legile nout sai de senatus- consulte, cum ne-o spune în mod expres legea 7 princ., Dig. din Titlul nostru. Așa, de exemplu : dreptul de succesiune al mumel la averea copiilor săi stabilit de senatuscon- sultul Tertullian și al copiilor la averea mumel lor stabilit de senatusconsultul Orphitian nu se sting, dacă sati muma saă copiil vor fi suferit minia capitis deminutio. 
Adstipulaţiunea se stinge prin capitis deminuţiunea adstipulatorului, Acâsta re- sultă dintr'un fragment al lut Gaius, C. III, $ 114, care se exprimă ast-fel : „Relativ la adstipulaţiune avem câte-va singularități de observat. In adevăr, eredele adstipulatoru- lui nu are acţiune. Asemenea servul adstipulând face un act nul, el care în tâte cele- alte casuri de stipulaţiune câștigă un drept de creanţă pentru stăpânul săii. Tot acestă teorie a prevalut și relativ la pers6na liberă care se găsesce în m ancipium, căci şi ea este în situațiune analogă cu a servului. Cel ce însă se află sub puterea paternă a tatălui _săii face ceva adstipulând, însă nu câştigă acțiunea pentru tatăl stă, cu tâte că în tote cele-alte casuri când stipulă, câștigă dreptul de creanță pentru tatăl stă, şi chiar fiul de farăilie adstipulator nu pâte exercita acțiunea resultândă din stipulaţiune când va deveni sai juvis de cât dacă va eși de sub puterea paternă. a ascendentului 'săă firă capitis deminuţiune, de exemplu: prin mârtea ascendentului, saii prin inaugurarea descendentului ca fiamin dial. Acelaşi lucru trebue să dicem și despre filia familias de sub puterea paternă sati de sub manusu, Gaius prevede, între altele, în acest para=! graf speța unui filiii de familie sub putere paternă care. adstipulă alături cu o persână sui juris stipulator principal. EL de o cam-dată nu câştigă acţiune pentru tatăl sâii cătuși de puțin, căci stipulatorul %-a dat mandat special lu de a stipula, şi mandatul este tot-d'a-una personal, pentru cl nu pâte câștiga de o cam-dată căci este alieni juris, dar câștigă pentru viitor, pentru momentul când va deveni sui Jutvis, și dacă va deveni
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sui juris prin capilis deminulio, se stinge dreptul stii eventual la acțiune. Prin ana- 
logie dacă o persână sui juris a adstipulat, și în urmă, mai înainte de a exercita ac- 

"țiunea, suferă capitis deminutio, de exemplu se dă în adrogație, dreptul săi de ad: 
slipulator de a intenta acțiune se stinge, căci ca fiti de familie nu 7] pote intenta, adro- 
gatorului nu "1 transmite căci mandatul dat adstipulatorului e personal ca ori-ce 
mandat, 

TITLUL XVII 

Despre tutela legitimă a patronilor 

Ereditatea legitimă deferită patronilor este anume prevădută de legea celor XII 
Tabule. : - 

Legea celor XII Tabule însă nu dice nimic despre tutela legitimă a patronilor, 
Un libert cetăţen roman nu pâte avea nici tutori testamentari, nici tutori legi- 

timi aguaţi saă pentili. - i A 
- Cu tâte acestea, el nu puteati fi lăsaţi fără tutori, mai cu sâmă la o epocă în care 

nu era încă instituită tutela deferită de magistraji. , | 
Fiind-că legea celor XII Tabule deferea agnaţilor în mod expres și .tulela și ere- 

ditatea, prudenţii aii cregut că este în spiritul legei celor XII Tabule a acorda patroni- 
lor, cari in loc de agnaţi, tutela liberţilor lor impuberi, de 6re-ce legea celor XII 'Ta- 
bule le acordă în mod expres ereditatea, 

Acesta ne-o spune Gaius în paragraful 165 şi Justinian în titlul nostru. 
Fiind-că tutela nu este aci de cât o consecinţă a eredităței, urmeză : 

„ 1) Că dacă libertul sai liberta are mai mulți patroni, tutela revine la toţi ca 
și ereditatea ; -. A 

2) Că dacă unul din tutori mâre, tutela ca și ereditatea revine numai patronilor 
supraviețuitori, iar nu și copiilor patronului mort, care fiind considerat ca quasi-ag- 

-nati, sunt mai depărtaţi în grad; | 
3) Că tutela ca și succesiunea aparţine descendenților celor mat apropiați a tuto- 

rilor morți. Așa, dacă libertul a avut duoi patroni, şi unul murind a lăsat un fiii, iar cel- 
alt un nepot de fii, tutela ca și ereditatea revine numa! fiului, iar nu şi nepotului, . 

Insă fiind-că tutela este o sarcină publică, dacă manumisorul a fost -o femee, ea 
vine la succesiune, nu și la tutelă. Asemenea dacă patronul mort lasă un nepot de fiii și o fiică, tutela va reveni nepotului de fiii, iar ereditatea fiicer, A 

Dacă manumisul este Latin junian, dar a devenit Latin junian din causă că ma- numisiunea a fost făcută în mod privat, sai din causă că manumisul a avut mai puţin de tret-deci de ani, iar manumisorul a avut asupra lui dominium ex jure Quiritium, 
atunci şi tutela aparține manumissorului, şi bunurile lui aparţin iar manumisorului, 
însă cu titlul de peculii, nu cu titlul de ereditate. 

Iar dacă manumisul a devenit Latin pentru că manumissorul era numai dominus 
bonitarius, atunci bunurile îi aparţin lui jure peculii, iar tutela aparţine dominului 

" nud ex jure Quivitium din premomentul manumisiunef, căci, cum ne spune Gaius în paragraful 167, așa a dispus în mod expres legea celor XII Tabule. Apropie de para- graful 167 din Comentariul I și paragrafele 56—62 din Comentariul III al Instituţiuni- lor lui Gaius, .
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TITLUL XVIII 

„Despre tutela legitimă a ascendenților 

ŞI 

TITLUL XIX 

Despre tutela îiduciară 

În legislaţia clasică, ascendentul manumisor ca și extraneul manumisor era chemat şi la tutela şi la ereditatea manumisului. Tutela acesta se numesce legitină, pentru că 
este admisă prin interpretarea leget celor XII 'Tabule, ca Și ereditatea lor ; ei sunt con- sideraţi ca patroni, căci manumit din mancipii, putere analâgă cu servitutea. 'Tutela lor se mai numesce şi fiduciară, pentru că resultă dinte'un contract de fiduciă, 

Copiii ascendentului manumisor ca şi af extraneului manumisor sunt chemati la tutelă nu şi la ereditate, Nu s'a indrăsnit a se merge așa de departe. cu interpretarea. 
Fiind dar că tutela aci nu merge mână în mână cu ereditatea, tutela copiilor ascenden- tului saii extraneului manumisor se numesce pur fidiciară (Gaius, Com. I, $$ 166, 172 
şi 115), Tutela copiilor patronului se numesce legitimă, pentru că ei sunt chemaţi și la 
tutelă și la ereditate, - - 

In legislaţiunea lui Justinian nu mal există manumisor extraneii. Prin urmare, nu mai avem de cât tutela legitimă a ascendentului manumisor şi tutela fiduciară a copiilor 
lui (titlul nostru XVIID). K 

Novela 118, care a suprimat tutela legitimă a agnaţilor, nu a suprima! nică tutela legitimă a ascendentului manurmisor, nică tutela fiduciară a copiilor săi. 
Pe când tutela asupra impuberilor, de și organisată relativ la amănuntele sale de dreptul civil işi are origina în dreptul ginţilor, căci, cum dice Gaius în Com. |, $ 189, este contorm rațiunei naturale ca impuberii, adică acel a căror minte nu este destul de des- voltată să fie sub protecţiunea altora : inapuberos în tutela esse onuniuni civitatium jure 

castingit: quia id natuvali rationi conveniens est, ut îs qui perfecta statis non sit, alterius tutela vegatun': nec feve ulla civitas est, în qua non liceat paventibus liberis 
suis împuberibus testamento tutovem dore ; din'contră, tutela asupra femeilor nubile este 
esențialmente de drept civil ; ea este-creată de spiritul politic al populului roman, pro- prie acelui popul, străină de legislaţiunile populilor contimporani cu Romanii ; căci, na- 
turalmente vorbind, nu se pâte înțelege ca o femee de o etate desvoliată, cu mintea com=- plectă, să nu pâtă, prin practică, ca și bărbatul să capete experienţa necesară pentru administrarea bunurilor sale, şi de aceea cuventul ce se dă că ea este instituită propte» levitatem animi, cum dice Gaius, sai cum dice Ulpian (Regule, titlul XI, $ 1), propte» iynorantiam verum fovensium, este mat mult un pretext de cât un motiv serios. De aceea, in timpul lui Gaius femeile își administreză singure averea lor, și tutorii nu dai de cât din când în când autorisarea; Feminas vero perfeel:e setatis în tutela essc, fere nullu, pretiosa ratio suasisse videtur; nani quze vulgo ereditur, quia civitate animi ple- rumgue decipiuntur, et aquum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa vi- detar quam vera : mulicres enim quze perfecte cetatis sunt, îpsie sibi negotia tractant ; et în quibusdam causis dieis gratia tutor interponit auctoritatem suam ; spe etian invitus auctor fieri a preelore cogitur (Gaius, Com. 1, $ 190).— Relativ la tutela femeilor pubere, observăm că bărbatul care are în manu pe fereea sa îl pâte numi un tutore, ba încă să îl dea chiar dreptul de a'și alege un tutore, sai de câte ori va vrea în visla sa, sati numai o-dată, saii de un număr determinat de ori. Femeea căreia s'a dat drep- tul de ași alege un tutore, îl pote alege sai pentru tot patrimoniul sati numa! pentru parte din lucrurile sale, pe când, din contră, tutorul testamentar numit de ascendent im+ 
puberilor, ca și or! ce tutor al unui impuber, nu pâte fi dat de cât p2niru intregul pa- trimoniă (Gaius, Com. 1, $$ 148—153). Tutorul ales de femee se numesce optiv (Gaius,
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Com. I, $ 154). Cum observă cu multă sagacitate D. Accarias, era just ca femeei nubile, . 
„care la mârtea bărbatului ci ar fi cădut sub tutela fiilor ei, cari ?j țin loc de agnaţi, să” 
numâscă bărbatul un tutor saii să 7 dea voiă bărbatul să "Și alâgă unul. | 

„In lipsă de tutore testamentar, numit de bărbatul ci, saii ales de ca după faculta- 
tea testamentară ce "i-a dat bărbatul, femeia nubilă se pune, dacă este ingenuă, sub Lu- 
tela perpetuă a proximului sai proximilor săi agnaţi ; în lipsă de agnați, sub tutela per- 
petuă a proximului sati proximilor săi gentili. Dacă este libertină, sub tutela perpetuă 

“a patronului saii a fiului patronului ci ; dacă a fost emancipată, sub tutela perpetuă a 
ascendentului saii a extraneului manumisor saii a fiului stă. 

De sigur, la început, tutela agnatului, a gentilului, a patronului, a ascendentului 
Saii extraneulul manumisor era seri6să ; femeca nu putea face acte de alienaţiune, 
contracta obligaţiuni, face acceptilaţiuni, face testament, pleda fără autorisaţiunea tu- 
torelui săi. - i 

Incetul cu încetul, insă, dreptul uminisându-se, acestă supunere a femeei la direc- 
țiunea rudelor sale civile, fini prin a 'părea odidsă. Şi atunci, şi acâsta exista deja în 
timpul lui Cicerone, femeile nubile putură să ?şi administreze singure patrimoniul lor; 
și nu avură nevoiă a cere autorisarea tutorilor lor de cât pro forma, şi tutorii [ură obli- 
gali a le-o da, afară de patroni și de ascendenți manumisori, cari nu erati obligaţi a au- 
torisa pe femeile nubile de sub tutela lor: 1) a testa; 2) a contracta obligaţiuni; 3) a 
aliena lucruri mancipi. Tutela gentililor dispăru cea d'ântâii. 'Tutela agnaților asupra 
femeilor nubile fu desfiinţată în timpul lui Claudită prin legea Claudia. In cât nu mal r&-: 
maseră de cât extraneil manumisori tutori asupra femeilor nubilc, și aceştia neserioși, 

„căci putură să fie constrinşi de magistrat a autorisa pe.femeile de sub tutela lor chiar 
a mancipa lucruri maâncipi saii contracta obligaţiuni Și chiar a testa, în cât numai ră- - 
maseră tutori legitimi serioși asupra femeilor nubile de cât patronii Și ascendentii ma: 
numisori. o , | 

Tutorele femeei nubile nu e ţinut să dea socoteli, căci el nu administreză, ci nu- 
mai autorisă, pe când tutorele impuberilor di socoteli la eșirea sa din tutelă. 

„ Tutela asupra femeei nubile e perpetuă, pe când tutela asupra impuberului ince- 
t&ză la patru-spre-dece anf.. E Ie 

Femeile nubile sunt liberate de. tutela legitimă şi fiduciară, dacă ati tref copil. 
Acest beneficii fu introdus în favârea lor de legile caducare, Probabil că de la Con- 
stantin încolo nu mai e vorba de nici o tutelă asupra femeilor nubile, că ea încetase deja 
de a mai exista prin desuetudine. 

- Tutorii legitimi, agnaţii, patronii, ascendenţii și extraneii manumisori ai femeilor 
nubile, după unil, aii dreptul de a ceda tutela. Tutorele căruia se cedăză se numesce (u- tor cessicius. În adevtr, tutela asupra femeilor nubile este mat mult un drept de cât o „datorie, şi ea este onorâsă, căci dură tâtă viâţa personelor în tutelă. Tutela însă asupra impuberilor nu se pâte ceda, căci dură un timp mărginit, ea încetâză cu pubertatea (Gaius, Com. I, $$ 168 și 169, 172 şi 174). Dacă tutorul cessiciii mâre, sati suferă ca- pitis deminuţiuae, tutela se întârce la acela care după cedens vine imediat în grad. 

Femeile nubile sub tutelă de agnaţi pot cere ca tutorele lor absent să fie înlocuit printr'altul numit de magistrat, și atunci tutorele înlocuit înceteză pentru tot-d'a-una d'a fi tutor. Cu alte cuvinte, tutela legitimă dă loc unei tutele generale dative. Acâsta a fost decis printr'un senatusconsult, după cum ne spune Gaius, fără să ne spună numele lui, nici timpul în. care a fost făcut (Gaius, Com. 1, $$ 173—175). De sigur însă, acest se- natusconsult e anterior legei Claudia, care a desființat cu desăvirșire tutela legitimă a agnaţilor asupra femeilor nubile. Prin excepţiune, se pâte cere de o femee nubilă un tu- tore de la magistrat în cas de absenţă a tutorelui sati chiar patron, sati fiii de patron, pentru a face adiţiune de ereditate; în adevăr, e un act important pentru care nu se pote aştepta intârcerea patronului tutor general (Gaius, Com. I, $ 176). Şi, prin analogie, 
trebue să Qicem același lucru și pentru femeia nubilă sub tutelă de ascendent manumi- 

„sor, În cas de absență a acestuia (arg. din $ 175). Asemenea dacă femeia nubilă se află
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sub tutela fiului immpuber al patronului săii (Gaius, $ 177). Asemenca dacă femeea nu- 
bilă se află sub tutela legitimă a fiului impuber al patronului săi, sati a unui patron sail 
un fiă de patron furios saii mut, ca păte cere numirea unui tutor ad-hoc 'de la mMagis= 
trat pentru a o autorisa să %I constituiască o dotă. Acâsta a fost anume decis de legea 
Julia de marilandis ordinibus (Gaius, $$ 178—180).: , 

In adevăr, tutela legitimă a patronului, saii a fiului patronului, e un drept al tu- 
torului, iar nu o protecţie a femeei nubile; prin urmare, aparține atât fiului impuber al 
patronului, cât.şi patronului, saii fiului patronului furios saii mut. Şi pentru acele acte 
cari nu sunt de simplă administraţiune, şi pe cari femeia nubilă nu le pote face fără 
autorisarea tulorului sti, evident că, în cas de imposibilitate materială a tutorului de a 
autorisa, el trebue să fie înlocuit printrun tutor ad-hoc care să o autorise. 

. “TITLUL XX 

Despre tulorele Atilian și despre acela care se da în virtutea legeY Julia și 'Titia 

Inainte de legea Atilia, care este din anul 413 de la fundarea Romei, impuberului, 
care nu avea tutor testamentar sati legitim, nu i se da tutore de către magistrat. 

Care să fie causa acestel lacune ? Ei cred că causa a fost că până la anul 413 , 
fiind în plină vigore gentilitatea, rare-ori se întempla, dacă chiar se întâmpla, ca un im- 
puber să nu aibă nici tutore testamentar, nic! agnat, nici gentilis, care să [ie însărcinat 
cu tutela. | 

In adevăr, gentilii sunt în vigâre încă în limpul lui Cicerone. Inainte de anul 413 
ci trebue să fi fost în plină vigâre și dreptul lor sacru și plin de respect. Legea Atilia 
este un plebiscit propus de tribunul plebei L. Atilius Regulus. Legea Atilia nu se aplica 
de cât pentru Roma și Statul roman d'imprejur. In adevăr, la acâstă epocă Statul roman 
nu se întindea nici în tâtă Italia, ne cum să aibe provincii. 

Puțin timp însă după anul 413 Romanii ai început să aibe provincii. Totuşi lacuna 
pentru provincii n'a fost împlinită de cât peste câte-va secole, în anul 722 de la fun- 
darea Romei, pe la finele Repullicei, de legea Julia și Titia propusă sub consulatul lui 
Octav (devenit Juliă Octavian prin adopţiune de către Juliii Cesariii) și al lui Marcus Ti- 
tius, în comiţiile centuriate. Avem dar aci o lege purtând numele celor duoi consuli, 
din cari de sigur numa! unul a propus'o, pe când în regulă generală legea nu pârlă de. 
cât numele propuitorului, : 

Legea Atilia acordă dreptul ds a numi tutore pretorului urban și majorităţei tribu- 
nilor plebei. Așa qice Gaius, Instit. Com. I, $ 188. Şi ceea ce dice el nu pâte fi pus la 
înduoială. Trebue dar majoritatea tribunilor plebei să consimtă la numirea tutorului, Și 
în timpul legei Atilia numărul lor era de dece. Deci, numirea nu putea avea loc de cât de 
pretor cu asentimentul a șâse tribuni ai plebei. Acum e! se convocati toţi și deliberai, 
ori era destul ca să se adune numai șâse şi să adere, nu se scie. Dar de sigur nu putea 
să fie făcută numirea de pretorul urban cu asentimentul a tre! din șâse tribuni a! plebei, 
în cât intrebarea ce'şi face Accarias, dacă era posibil acâsla, este cu destvirşire ridiculă. 
De regulă, un tribun al plebei putea să pue veto al stă la decisiunea orl-cărul magis- 
trat, și prin urmare şi a unut coleg al stă. Aci era suficientă adesiunea a şese tribuni, 
E aci o excepţie la regula dreptului de 'veto, excepţie autorisată' chiar de legea Atilia, 
care creă acest drept al tribunilor plebei de a participa la numirea tutorului, drept pe 

„care nw'l aveati înainte. În provincii legea Julia și Titia acordă dreptul de numire al tu- 
torului presidentului provinciei, | 

E de observat că nici pretorul nică presidentul provinciei nu exercilă- dreptul de 
numire al tutorului în virtutea jurisdicţiunei sale sai al imperiului, ci în virtutea unor 
legi speciale ; de aceea acest drept nu pgte fi delegat (Ulpian, legea 6, $2, De tutelis, 
ÎXXVI, i, şi legea 8 principium, De tutoribus et curatoribus datis... XAVI, 5). Insă, ca 
ori-ceact de jurisdicţiune graţissă, numirea de tutor păte avea loc în ork-ce Qi (legea 8, $2,
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D., De tuloribus et curuloribus...). Dar nu păte fi făcută afară 'din forum, nici bine in- teles nu pote fi făcută ca numirea prin testament cu termen saă cu condițiune (Her- mogenian, legea 7, $ 1, De confirmando tutore vel curatore, XXYI, 3, și Ulpian, legea 6, $1, Detutelis). 
Acestă stare de lucruri a durat pentru Italia până la Claudiă. Claudiă a însărcinat. pe consuli cu numirea tutorilor, după cum ne spune Suetoniă în vista celor 12 Cesari. Marcu Aureliii creă un pretor special numit prator tutelaris pentru numirea tu- torilor în Italia. Ia 
În provincil Marcu Aureliii autorisă pe legatul presidentului provinciei cu numirea tutorilor pe lângă president (Ulpian, legea 1, $ 1, De tutoribus et cuvatovibus datis...]. De la un timp încolo însă magistraţii municipali începură în provincii să pâtă numi ei însuşi tutori. Acesta avea loc deja în timpul lui Ulpian, după cum ne spune el în legea 3 D. De tutoribus et curatoribus datis..., în care ne spune că acest drept le-a fost dat, bine înţeles de vre-o constituţiune imperială. Probabil la început magistraţii municipali avură numai dreptul de a recomanda persânele de numit presidentului provinciei. Acest drept de recomandare-se numea Jus nominandi în oposiţie cu dreptul de nu- mire, care se numea jais dandi. Eacă cum se petreceaii lucrurile. Rudele pupilului ce- reai magistratului municipal numirea unuţ tutore; acesta trămitea cererea presidentului provinciei, indicând și persâna de numit. Eraii persâne cărora chiar legea le impunea obligaţia de a cere numirea de tutore; acestea erai muma pupilului și liberţii tatălui pupilului (legea 2, principium, şi $ 1, Qui petent tutoves vel curatores et ubi pelan- tur, XXVL, 6). Magistraţi! municipali însă nu puteai să numâscă d'a-dreptul pe tutor (dare tutones/ de cât când fuseseră anume însărcinaţi de presidentul provinciet (Instil. lul Justinian, titlul nostru, $ 4). Așa trebuesc împăcate legea 3 D., De tutoribus et cu- "atoribus datis... cu paragraful 4 din titlul nostru din Înstituţiunile lui Justinian. Acesta este starea de lucruri înainte de 5 August 531 data constituţiunei lui Justinian care formâză legea 30 C., De episcopali audientia .. In Roma, după Marcu Aureliti, de la un timp încolo, pe care nu putem să'l pre- cisăm, dar care pare a fi anterior lui Tryphonin, care a trăit putin timp după Marcu Aureliiă şi care ne menţioneză deja în legea 45, $ 3, De excusationibus, XXVII, 1, de competenţa prefectului urbei, peatru impuber în genere rămase tot pretorul tute- lar competent el singur a numi pe tutor, dar pentru copii persânelor ilustre și clari- sime numirea de tutor se face de prefectul urbei, asistat deja de pretorul tutelar și de dece senatori cel puţin de la anul 389, după cum acesta resultă dintr? constituţiune: din acest an a împăraţilor Valentinian, 'Theodosiiă şi Areadiă, care formeză legea 1, C., De tutoribus vel curatoribus ilustrium wel clarissimarum personarum (V, 33). Pentru Roma, și de sigur și pentru Constantinopole, tot aşa se petrece şi în legislaţia lui Justinian, după cum acâsta resultă din paragratul 4 al titlului nostru din Instituţiu- nile lui Justinian. Pentru provincii însă. J ustinian, printr?o constituţiune a sa, pe care o resumă în paragraful 5 din titlul nostru din Instituţiuni şi care formâză în Condică legea 30 De episcopal; audientia..., modifică puţin acestă stare de lucruri, și decise că pentru impuberii a căror avere nu trece peste cinci sute de solidi de aur (un solid de “aur valora aprâpe 15 lei), magistraţii municipali din propria lor autoritate, fără să mai fie însărcinaţi de presidentul provinciei, sunt competenți a numi pe tutori, iar pentru pupilil a căror avere trece peste cinci sute de solidi, presidentul provinciei. „__ Tutorii numiţi de magistrați ati loc may ânteii ca tutori generali şi definitivi în lipsă de tutori testamentari şi legitimi, EI mat pot fi numiţi ca tutori provisoril : 4) până la sosirea termenulu! tutorelui testamentar numit ex cento die ; 2) până la implinirea . 'condiţiunei a tutorelui testamentar numit sub conditione; 3) pentru tutori! testamen- “tari numiţi pur, până la adiţiunea eredităţe! de către eredele extraneii instituit prin tes- tament ; 4) în casul în care tutorele testamentar saii legitim este făcut captiv, el este înlocuit până la întârcerea sa printr'un tutor dativ. Dacă se întârce, tutorele testamentar reia tutela în virtutea dreptului de postliminium, Dacă mâre la inimici, dacă este tes-
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tamentar, tutorele dativ incetâză Şi se chiamă la tutela unui tutore legitim ; 5) în casul în care tutorele general are un proces cu pupilul, se numesce acestuia un tutore ad-hoc pentru a”] autorisa a susţine procesul contra tutorulut general. 'Tgte acestea resultă din paragrafele 1 și 2 ale titlului nostru și din paragraful 3 al titlului XXI De auctoritate tutorum din Instituţiunile lui Justinian, 

TITLUL XXI 

De auctoritate tutorum 

Despre dreptul de administrație și autorisaţie al tutorului 

La Romani tutorul are duoă funcțiuni : 
1) Dreptul de a administra averea pupilului ; 
2) Dreptul de a autorisa pe pupil, adică de a complecta capacitatea pupilului în actele ce face acesta în persână relativ la administrarea averei sale, 
Când tutorul administră, el represintă complect pe pupil care nu ia parte la act. Face ceea ce face tutorul din timpurile moderne, represintă pe un incapabil care de şi are folosinţa drepturilor sale, nu are exercițiul drepturilor sale. : La moderni tutorul represintă în tot-d'a-una pe pupil până la majoritate (25 sub Condica Caragea, Condica Calimachi, legislația rusâscă în genere, şi la toți populii creştini din Turcia unde este încă în vig6re dreptul roman sub forma legislaţiei bizau- tine a lut Harmenopolu). In tot timpul minorităţet sale, pupilul dârme; el nu ia parte la nici un act, tutorul îl represintă, și din absolut incapabil se deșteptă de o-dată com- plect capabil la majoritate, până acura un minut incapabil devine la împlinirea a 21| sai 25 ani de o-dată capabil, până acum un minut nu putea închiria o casă a sa, nici percepe o chirie de nimic, iar acum devine îndată capabil de a instrăina tâte imobilele sale, chiar cu titlul de donaţiune. - 
La Romani nu era așa: tutorul când administra singur, când ajuta pe pupil intru administrarea prin el însuși a avere! sale, îl punea să facă şcâlă sub el în cât de îndati ce mintea sa se desrolta, pupilul lua singur parte la acte, tutorul îl ajuta cu autori- sarea sa, pupilul făcea șcâlă și când ajungea la pubertate era experimentat, nu ca pupilul din timpurile moderne care div absolut incapabil devine ca prin farmec de îndată capabil. - Sistemul roman e preferabil sistemului moderna. | - Când administreză tutorul singur, când din contră el nu face de cât să autoriseze? Evaii mat ntâiă acte solemne în cari pupilul trebuia să figureze în persână, prin urmare tutorul trebuia să 7] lase să figureze în persână și el numa! să” autoriseze. „Acestea eraiă ceea ce se numeau actus legitimi, adică acte pentru cari se cerea for- malism legal şi notamente al legei prin excelenţă, al leget celor XII 'Tabule. „+ Acestea erai: ă - o 1) Intentarea unei acţiuni saă figurarea ca pirit într'o acţiune intentată în formele sistemului sacramenta] organisat de legile celor XII Tabule, care a ţinut din cele d'ânteiă timpuri ale Romanilor, a fost consfințit de acele legi și a durat până în timpul lut Au- fust, până la legea Julia judiciaria, votată după propunerea lui August, prin care s'a desfiinţat şi ultima rămășiță a sistemului acțiunilor așa dise ale legei (celor XII Tabule). In acest sistem, în adevăr, una din formalități, una din condiţiunile cerute ad solemni- tate, era presenţa în persână a părței interesate, în speciă a pupilulut ; . 2) Cesiunea in jure, mod de transmisiune a proprietăţei civile, care nu era de cât ficţiunea acțiunei legei sacramenti. In acesta se revendica serios de către râcla- „mant proprietatea unui lucru posedat de altul. In cesiunea in jure se făcea reclamantul că revendică, el revendica cu voia defendorului, care nu contradicea, și atunci magis- tratul da iun decret prin care atribuea proprietatea revendicantului ; 3) Mancipaţiunea, — Acest act de Şi nu era calcat pe o acţiune a legei, dar era
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atât de solemn și sacramenlal în cât în cl, ca şi în acțiunile legei,. e cosea presenţa 
ambelor părţi în persână. Acestea erati cele mai importante actus legitimi. | 

In aceste acte, dacă pupilul cra infans, adică mai mic de 7 ani, saii absent, fiind- 
că se cerea neapărat presența lui, la început se amâna facerea actului până la ajunge- 
rea pupilului la 7 ant, saii, dacă cra absent, până se întorcea. | 

| Mal în urmă, fiind-că eraii acte utile de făcut pentru cari când pupilul era prea 
mic, de exemplu, de un an, în cât trebuia să se aştepte prea mult până la 7 anl, s'a 
admis ca tutorul să represinte pe pupil. 

Mai în urmă s'a admis acesta şi pentru absent. 
In i6te actele cele-alte, tutorul, dacă pupilul era present și mai mare de 7 ani, 

avea facultatea saii de a face actele singur represintând pe pupil, sati de a pune pe pu- 
pil să participe la acte şi el să '] autoriseze. Era lăsat Ia discreţiunea tutorului alegerea, 
EI se pronunța după gradul de inteligenţă al pupilului eșit din infantia. In regulă ge- 
nerală, tutorul punea pe pupil să participe la acteșiel numai îlautorisa. Era acte chiar 
pe cari pupilul eşit din infantia putea să le facă singur. Acestea erati acelea prin cari 
el câștiga un drept.de proprietate saii un desmembrement al dreptului de proprietate, 
un drept de creanţă, sai se libera de o obligaţiune, tâte acestea în mod gratuit, fără 
să scâtă din buzunar nimic, fără să ?1 coste nimic, adică când câștiga un drept real, sai 
de creanţă donandi animo, sati era liberat de creditor de obligaţiunea ce contractase 
prin acceptilațiune sai pactum de non petendo iarăși donandi animo. În tte aceste 
casuri se dlicea că el facit condilionem suam mcliorem, ceea ce însemnâză a câștiga 
ceva fără schimb de val6re, iar nu a profita, căci pote cine-va profită chiar când dă o '. 
valre în schimb, dacă valdrea ce dă face mai puţin de cât dreptul ce câştigă. 

Când, din contră, pupilul făcea un act prin care, cum diceait Romanii, conditionem 
suam deteriorem faciebat, adică aliena un drept real, sati se constituia debitor, puţin 
importă că primea ceva în schimb, el nu putea face actul de cât cu autorisaţia tutorului, 
și dacă actul măcar că constituia un schimb de valori, profita, era avanlagios pupilului, 
dacă adică valGrea dată în schimb era mat mică de cât dreptul real saii de creanţă ce 

„era să câștige pupilul sa vice-versa, tutorul autorisa ; dacă nu, nu. " 
Prin urmare, fatal, în contractele sinalagmatice, cum era vindarea și iocaţitinea, 

” tutorul trebuia să autoriseze, căci în el, ori cum ar figura pupilul, ori ca cumpărător 
ori ca locatar, or! ca vindător, orl ca Locator, pupilul tot se obliga la ceva; prin urmare, 
“actul complex nu era valabil de cât dacă era făcut cu autorisaţia tutorului. In adevăr, 
când pupilul cumpăra, el se obliga să plătâscă preţul ; când vindea, se obliga să predea 
posesiunea pacinică a lucrului ce vindea ; când lua cu chirie, se obliga a plăti chiria ; 
când da cu chirie, se obliga a procura folosinţa lucrului ce da cu chirie. In tâte casurile,. 
se obliga la ceva. Textele dic totuși, și, ântre altele, Instituţiunile lui Justinian, că în aceste 
acte sinalagmatice pupilul, dacă a contractat fără autorisaţiunea tutorului, devine cre- 
ditor, dar nu devine debitor, adică, de exemplu, în vindare dacă a vindut, devine credi- 
tor al preţului, dar nu devine debitor al lucrului vîndut. Să ne înţelegem : Tot ce vrea 
să qică Instituţiunile și cele-alte texte, e nu că pâte ține lucrul vindut şi totuși a cere 
prețul. Acesta ar fi o inichitate, și tocmal în contractul de vindare, care este un con- 
tract de bună credință ca și locaţiunea, acâsta nu se pote. 'Tot ce vrea să dică textele 
este că e la alegerea pupilului să se ţină de vindare saă nu. Dacă nu se ține de vindare, 
căci el nu a devenit debitor, evident că nu pste cere prețul; dacă preferă însă a se ţine 
de vindare și cere preţul, evident nu o 'pte face de cât predând lucrul. Tot ce vor a dice 
textele este că dacă ar fi major, ar fi dator neapărat a se ţine de vindare ; a vindut pe 
pret bun saii răă, trebue să dea lucrul, pă când fiind-că e pupil are facultatea, căci a 
vindut pe preț prost, să nu se ţină de vindare. Așa și când .el în loc să vindă a cum- 
părat. Așa și în locaţiune, fie că a închiriat, fie că a dat cu chirie. Asa şi în tote cele- 
alte contracte sinalagmatice. e, | 

In materie de acceptare de ereditate, fie testamentară, fie ab intestat, de către 
pupil, fiind-că ereditatea, ori cât de opulentă ar [i (lasă că adesea o ereditate care pare
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opulentă pote să se dovedâscă oncr6să prin descopeiire de datorii necurioscute în'mo= mentul adiţiunci), dar chiar dacă de sigur ar remânea opulentă până în cele după urmă; fiind-că ori ce ereditate coprinde neapărat datorii, dacă nu ar fi de cât datoriile fune= 
varii, adică ale inhumaţiunei, ale cultului mormintelor ascendenţilor, de accea ea nu pâle 
li acceptată de cât cu autorisaţia tutorului, “ : . 

Autorisaţia tutorului este un act solemn, Ea se numesce la Romani, auctoritatis 
interpositio. 'Tutorul careo dă auctoritatem suani înterponit, sati cum se qice, cu alle -expresiuni, acelor fit. Aucto» vine de la augere, -adică a augmenta capacitatea pupi- lului. De la eșirea din infantia, pupilul are un fragment cât de rhic de capacitate. 'Tu- torul dar are ce complecta. Inainte de a ajunge la 7 ani, pupilul, cum dic textele, nu are nici o capacitate, nullum habet intellectum, nu pricepe de loc valsrea.nici unul act 
juridic, de aceea tutorul n'are ce complecta, de aceea până la 7 ani tutorul adminis- treză singur fără participarea pupilului. Una din condiţiile de solemnitate ale autorisa- ției este presenţa tutorului la facerea actului. Autorisarea nu pote nici precede, nici urma facerea actului, cu deosebire de ceea ce se petrece, după cum vom vedea în ma-. 
terie de curatelă, unde vom vedea că curatorul minorului de 25 ani, de și puber, adică 
eşit din tutelă, pâte da consințimântul stă și inainte și după facerea actului, precum 
pote consimţi in momentul facerei actului. i 

O altă condiţie de solemnitate a autorisaţiei este că autorisarea trelue dală în 
termenii solemni următori, afară din care nici o altă expresiune nu e permisă. 'Tutorul 
trebue să gică : Auctor fio (deviă augmentator), saiă auctoritatem interpono (interpuiii, 
dati autorisarea mea). Pe când, din contră, consimţimentul curatorulul pâte fi dat in ori: 
ce termeni, verbal sai în scris. Jar autorisarea tutorului trebue să fie verbală. O auto- 
risare în scris chiar în termenii precedenţi, chiar în momentul facerei “actului, nu face 
nici o para. . - E E 

Până la Septim Sever tutorul pste face singur tâte .actele de administrare, chiar 
aliena' saii ipoteca imobilele de ori-ce fel, bine taţeles nu prin: donaţiune, afară de cele 
solemne. Asemenea pupilul, cu autorisarea tutorului, pâte face valabile tâte actele rela- live la patrimoniul săi, chiar aliena în mod oneros imobile de ori-ce fel saă a |6 ipoteca. 

Insă de la un senatusconsult. din timpul lui Septim Sever incolo, nici tutorul 
nici pupilul cu autorisarea tutorului, nu ma! pot aliena imobile rurale sai suburbane 
(preedia rustica sai suburbana) fără un decret al magistratului. Pein priedia suburbana 
se înțeleg imobilele din suburbiile Romoi (afară din Bulevardul care încongiura Roma), 
cari imobile eraii forte întinse. Dincolo de suburbii incepea țâra propriii qisă (la cam- 
pagane romainc), de unde încolo prediele se numeaii rustice. | , La moderni tutorul puţine acte face singur, cele mal multe nu le pâte face de 
cât cu autorisarea consiliului de familie, ba încă pe unele şi cu plusul omologărei lri- 
bunalului, ba încă pentru transacţii se mai cere pe asupra și conclusiile conforme 
ale procurorului și avisul conform a tref jurisconsulți. 

TITLUL XXIII 

De curatoribus 
Despre curatori 

„In cele dânttiii timpuri, şi după legea celor XII Tabule, nu erati de cât duvă 
casuri de curatelă: . | : 1) Curatela legitimă « agnaţilor şi a gentililor asupra furioşilor, adică asupra 
celor smiatiți, cu furie sati fără furie, a căror smintâlă era efectul unei cause poste- 
ridre nascerel, avea intervale de luciditate și erati susceptibilă de vindecare. Furioşii 
erai opuși demenţilor sati imbecililor, a căror smintire era congenitală, fâră intervale 
lucide și nevindecabilă. Aceștia din vrmă, la inceput, nu eraă puși sub curatelă, Tocmai 
mal târdiă, când nu se scie, de sigur insă inainte de căderea Republicei, ai fost puşi de
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„edictul pretorian sub curatelă dativă, adică [i se daii curatori de către magistraţii cari daă şi tutori impuberilor care nu aveai nici tutori testamentari nici tutori legitimi. Mal în urmă se dădură curatori tot de către magistrați şi bolnavilor de bâlechronice grave, cari nu pot de loc să se ocupe de interesele lor, acelora cum dic textele qui perpetuo mobo laborant, şi chiar surdilo» și muţilov. i Furioșii, cu tâte că sunt sub curatelă, nu sunt însă interdiși; et rămân, prin ur- mare, capabili de a face acte relativ la administrarea averei lor valabile în momentele lor de luciditate. 
| Din contră, în timpit moderni, sub Condica Napoleon şi cele calcate pe dânsa, cum este Condica civilă actuală a României, nebunii sunt prealabil intergişi și apoi puşi sub tutelă, și în timpul cât dură interdicţiunea, care, precum e pronunţată prin sentinţă, nu pote fi ridicată de cât iarăși prin sentință, ei nu sunt capabili a face nici un act „relativ la averea lor, nici chiar de pură administrare, nici chiar în intervale de reală | luciditate, cară sunt presumate neezistente în drept; “ 

2) Curatela legitimă a prodigilov, și prin prodigi se înţelegea numai aceia cari risipeaă averile strămoşesci. Cei ce risipeai averile provenite prin moşteniri saă libe: ralităţi provenite de aiurea de cât de la ascendenți paterni, sati câștigate de ex înşile, nu erai puși sub curatelă. Tocmai mai târdită pretorul, prin edictul s&ă, decise că li se vor da și lor curatori de către magistrați, de către aceiași magistrați ce erai însărcinaţi cu numirea tutorilor. | : Prodigii, înainte de a fi puși sub curatelă, eraii prealabil intergiși de către magis- trat, Iacă formula decretului magistratului care pronunţa interdicţiunea : e ” „»Quando tu nequitia tu paterna avitaque bona disperdis et liberos tuos ad egestatem perducis, ob eam vrem. tibi ere commereioque înterdico, —Fiind-că tu, prin neghiobia ta, risipesc bunurile paterne şi strămoșesci, pentru acâstă causă."ţi interdie ție usul avamei şi a! comereiuluiu.- Observaţi aceste din urmă expresiuni: Usul ara- mei şi al comerciului, însemnăză usul mancipaţiunci, care se făcea prin întrebuintarea unui cântar de aramă şi a unei bucăţi de aramă, simbol ale aramel cântărite altă dată şi dată drept preț. De aceea, și comercium esta omne quod per es ct libram geritus, adică: tot ce se face prin aramă şi cântar de aramă. In adevăr, în cele d'ântâiă tim- puri, înainte de legea celor XII Tabule, în timpul ei şi chiar mult timp în urmă, tâle operaţiunile relativ la patrimoniă se fâceaii pria mancipaţiune: Prin ea se făceaii trans- misiunile și acquisiţiunile de drepturi reale cu titlul singular, prin ca se făcea testamentul, . care este anume consacrat de legea celor XII Tabule ca de făcut în forma mancipa- fiunci. Tot prin ea se făcea acquisiţiunile de creanţe și stingerile de obligaţiuni. Tocma! mal târgiiă ati intrat în us cele-alte moduri de transmisiune a drepturilor reale în mod singular, cum este cesiunea in jure și tradițiunea, pentru creanţe stipulaţiunea și altele, precum şi arceptilaţiunea și plata simplă neformalistică, nu formalistică cum era plata pe ces et libram. Așa în cât a interdice pe acele timpuri cul-va usul mancipațiunel era a ” intergice usul ori-cărui act de administraţiune a patrimoniului, La moderni, din contră, prodigul este pus sub consilii judiciar saii curator, care numal asistă pe prodig și încă numal în actele de disposițiune, actele de simplă administraţiune putând a le face prodigul singur ; apoi prodigul la moderni nu este interdis. 
Cât pentru puberii minori de 25 de eni, ei mult timp nu ai fost puși sub curatelă, 
Mult timp actele lor ai rămas valabile și după dreptul civil şi după dreptul pre- torian, chiar dacă erai făcute în paguba lor. Tocmai mat târgiii, o lege Pletoria, care este din secolul VI, a decis că actele făcute de terţii cu minori! de 25 ani, în cari ?1 vor fi înșelat și păgubit prin manopere fraudul6se, vor fi anulabile, și cei ce ai înşelat și păgubit pe minorii pedepsiţi cu carcera în virtutea unci acțiuni publice relativă la un înteres privat, judicium publicum de re privata intentabilă de quivis ex populo, de ori și cine, înaintea magistratului care pe de o parte va anula actul, pe de alta va pro- nunja închis6rea contra autorului dolului, Acâstă. lege avea un înduoit inconvenient:
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1) nu alingea actele făcute de terţii cu minorii fără întrebuințare de dol din partea 
celor d'ântiă, şi cari puteaii fi fârte numerâse şi în cari minorii puteai să cadă victime 
din causa inexperienţei lor, fără ca neapărat cei ce profitati de ele să "1 fi băgat prin dol 
în capcană ; 2) pentru cele dolosive, sancţiunea era prea dură, în cât mulți se temeaii 
de a mal trata cu minorii, temându-se ca nu cum-va să fie condamnaţi ca doloși, fără 
să fie (căci cu martori câte nu se face), și atunci nu numai să pergă paralele, dar să 
mergă și la închisore. In cât ajunsese ca minorii să nu mai găsescă pe nimenea să "i îm- 
prumule, Şi de aceea un minor exclamă într'o comedie : 

Lex me perdit quina vicenaria, 
Meluunt me credeve ommnes, 

Adică: 

M& perde legea relativă la etatea de 25 de ani, 
Se tem toţi să 'mi mat dea bani cu împrumut. 

De aceea, acâslă lege a cădut în desuetudine, și pe la finele Republicei s'a in- 
trodus sistemul curatorilor minorilor de 25 ani. Puberul minor de 25 an! avea facul- 
tatea, iar nu obligațiunea, de a cere să i se numâscă de către magistrat un curatore. 
Impuberul este forţat în tutelă. | 

Puberul minor de 25 ant era sub curatelă numa! dacă vrea. Dar dacă după cere- 
rea lui e pus sub curatelă, atunci nu mai pâte face nici un act prin care faciat condi- 
tionem suam deteriovem fără asistența curatorului, Ori-ce act fâcut, când este din 

„ categoria de mai sus, fără consimţimântul curatorului, este nul, întocmai ca actul făcut 
de impuber prin care el facit condilionem suam deteriorem fără autorisarea tuto= 
rului, Şi unul şi altul e nul chiar după dreptul civil, chiar dacă nu aduce nici un pre- 
judiciă pupilului saii puberului minor de 95 de ani. 
„Dar pe când tutorele autorisă în praesenti, curatorul pâte da consimțimentul și 

inainte, şi în momentul facerei actului și în urmă, adică a ratifica actul făcut de minor 
singur. Pe când autorisarea tutorului trebue să fie verbală și solemnă: Aucto» fio sai 
auctovitatem interpono, consimţimântul curatorului pâte fi dat verbal în termeni ne- 
solemni, în ori-ce termeni, pâte fi dat în scris și trămis chiar prin nunţii, 
„Tot în timpul Republicei se introduse de pretor și vestitaţiunea in integrum în 

favărea minorilor de 25 de ani, fie impuberi, fie puberi, fic în curatelă, fie fără curator, 
Ori-ce act făcut de un minor de 25 de ani, chiar cu autorisarea tutorului sat cu 

consimţimentul curatorului, dacă este păgubitor minorului, este rescindabil, dar numai 
în limitele pagubei, lesiunei suferite de minor. De aci dictonul: Minor [viginti quinque 
annorum/ restituitu» non tamquan minor sed tamquam laesus, adică: Minorul de 
25 ani este restituit în starea dinaintea facerei actului nu ca minor, ci ca văt&mat (prin 
urmare, numai în limitele pagubci). . . 
- Exemplu: Un minor de 25 ant a cumpărat fără autorisarea tutorului, dacă e im- 
puber, a curatorului, dacă e puber, o casă care face 7.000 sesterți pe 10.000.— 
Actul e complectamente nul. Minorul pste cere 10.000 îndărăt și restitui casa, Dar 
dacă cumpărarea e fâcută cu autorisareu tutorului sai a curatorului, minorul tot ce 
pâte obține prin restituţiunea în integrum este 3.009 sesterţi, căci numai atât-a pă- 
gubit. Restituţiunca în întegrium nu este însă acordată-minorului de 25 de ani de cât 
ca ultimă resursă, ca ultinun subsidiuni. Dacă minorul nu va obține nimic de la tutor 
sau curator, căci sunt insolvabili, nici de la fidejusorii lor, căci şi aceştia sunt insolva= 
bili, nici de la magistratul municipal care n'a îngrijit ca tutorele saii curatorele să dea 
fidejusori, sai s'a mulţumit cu fidejusori nu .destul de solvabili , atunci, numai 
atunci, în ultimă analisă, va putea minorul cere rescisiunea actului în limitele lesiunei 
prin restituțiunea în întegrum. . SI a ie 

Așa în cât un debitor al unul pupil sati al unul puber minor. de 25 ant nu era 
sigur dacă plătea nici cu autorisarea tutorului, nici cu consimţimântul curatorulut. Căci, 
dacă bani! plătiţi eraii cheltuiţi în mod nefolositor de minor la eșirea din minoritate,
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prin restituirea în integrum minorul putea cere rescinderea plăţei și cere din noii banii, - Justinian, ca să remedieze la acest r&ă, a decis că dacă debitorul va plăti inaintea tribu= nalului, plata e definitivă, și Justinian adaugă că judecătorul va incheia procesul-verbal - de autorisare şi constatare a plăţei fără timbru (sine ulla celebratione]. E „.. Pe lângă curatorii generali sunt și curatovi ad hoc. Aşa se numea în legisla- - țiunea Ini Justinian tutori ad hoc din timpul classic; Unde adică altă dată se da un - tutor ad-hoc, se dă în timpul lui Justinian un cuvato» ad-hoc, 
——...._— 

Trei reguli comune la tutelă și la curatelă sunt obligaţiunea tutorilor. și curato- rilor de a da satisdaţiune, causele de scuză sai de scutire și causele de incapacitate sati de destituire ale tutorilor și ale curatorilor. La cea ('ântâiii se referă titlul NAIV, la cea de a duoa se referă itlul XXV și la cea de a treilea titlul XXVI din -Carlea [a Instituţiunilor lui Justinian. N 

Despre salisdaţiunile tutorilor şi curatorilor 
O obligaţiune comună, ce se impune atât tutorilor cât și curatorilor, este acela de a da 6re-cari asigurări, Gre-cari garanţii pentru buna lor administraţiune, Despre acestă materie. se ocupă titlul XXIV din Cartea 1 a Instituţiunilor lui Justinian, care pârtă drept rubrică : De satisdatione tutorum vel curatorum (despre Satisdaţiunea tutorilor sa a curatorilor). A “ Legile Atilia, Julia și Tiţia, cari ai creat instituţiunea tutorilor numiţi de magis- . trat, coprindeaii o lacună, căci nu ingcijiseră a cere de la tutori darea unei garanţii pen-. iru buna lor administrare. , | e PN „Tocmai ma! în urmă se împlini acestă lacună. In timpul. jurisconsulţilor clasici lipsa era deja împlinită: Unii tutori sai curatori erai datori să promită că vor îngriji să nu paţă nimie interesele pupililor sasi pers6nelor. în curatelă : "em pupilli vel ado- lescentis salvam fore, şi înfățișată și fidejusori cari garanta acestă promisiune. Pupilul Sati pers6na În curatelă stipula de la tutore sai de la.curator mal înainte de intrarea sa În funcţiune; Spondesne "em meam salvam fore, şi tutorele sa curatorele r&s- pundea: spondeo. După aceea pupilul sai persâna în curatela întreba pe fidejusore : Fidejubesne rem meam salvam fore,. şi fidejusorele răspundea : fidejubeo. Ceea ce e de observat este că pupilul putea face acestă promisiune fără nici o autorisare. Dacă pupilul, fiind absens sai infans, nu putea stipula în persână,. stipula atunci un serv al „S&ă de avea, și, în ambele casuri, atât în cel d'ântâiă cât şi în cel din urmă, pupilul câș- tiga o acţiune directă, căci în dreptul roman câștigăm.. prin servi. ca prin no! înşine, Dacă nu avea serv, căuta să se cumpere unul. De nu se putea, saă pentru că pupilul nu avea numerar, sai pentru că nu se găsea ocasie favorabilă de cumpărat, atunci sti- pula pentru pupil un servus publicus, după ordinul și înaintea pretorului (1. 2, D., Rem pupilli vel adolescențis salvam fore, 46, G). Insă în casul acesta pupilul nu câștiga de cât o acţiune utilis ex stipulatu.. a Da Nu toţi tutorii saă curatorit sunt obligați. a da satisdațiune; Aşa tutoril numiți prin testament nu ati astă datorie, căci e de presupus că destul a examinat testato- rul de merită încredere şi de sunt diligenţi. Alegerea tatălui e cea mai bună garanție. Tot asemenea și pentru același cuvânt și tutorii saă curatorit numiți de magistrat în urma unei cercelări ex inquisitione (Inst. princ, Î. t.]. Din contră, tutorii sai cura- torii numiți de magistrat fără inquisițiune, şi tutorii legitimi (agnaţii, gentilii, patronii, etc.) sati curatorii legitimi (al furiosului, prodigului) în timpul jurisconsulţilor 1) erati datori să dea garanţie (Inst. princ. k. î., Gaius, C.I, $.200). - : 

1) Căci în timpul lut Justiiian obiceiul era d'a li se nunni şi lor un curator de călre magistrat | (Ut XXII, $3), 
E
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Acâslă garanţie se număsce satisdatio, pentru că printr'ânsa se paranteză îndes- 
tul /satis dat/ interesele pupilului sai persânei în curatelă. Vorba'satisdatio se aplică 
Ja promisiunea însoţită de un fidejusore, vorba cautio este generală, da» în special se a- 

„plică la o promisie simplă, e sinonimă cu nuda promissio. : 
Când sunt mai mulţi tutori saii curatori, atunci, dacă pupilul, saii curatorul 

are bunuri în diferite provincii, administră fie-care separat bunurile dintr'o -pro- 
vincie. Dacă însă bunurile pupilului saii curatorului sunt într'aceeași provincie, 
și cu tâte acestea prin testament sai de magistrat în urma unei inquisiţiuni i 
s'a dat mai mulţi tutori sati curatori, după regula de mai sus ar urma să nu se 
dea garantie. Cu tâte acestea, fiind-că pentru o bună administrare e. trebuință ca u- 
nul singur să administreze, cel ce vrea să administreze pâte oferi colegilor săi să dea 
garanție ca să administreze el, sai să dică celor-alţi : de nu vreţi, dea unul din voi 
atunci garanţie și adminislreze el singur. Cu chipul acesta, colegii săi sunt puși în al- 
ternativa sati a primi satisdaţiunea ce el oferă și a '1 lăsa să administreze, sai a da 
unul dintr'enşii salisdaţiune celui d'ântâiă și a administra el singur. Cel ce dă satisda- 
țiunea, satisdut, cel ce o primesce adică stipulă, satis accipit. In casul acesta dar, satisda- 
țiunea se primesce nu de pupil sait de curator, ci de unul din tutori saă curatori. Ce 
se întâmplă dacă nici unul din tutorii sait curatorii numiţi prin testament sati de magistrat 
ez înquisilione nu oferă a da satisdaţiune ? Atunci sai că testatorele a însărcinat pe 
unul din el cu administrarea, și atunci va administra acela. Sai, în cas contrariii, îi va 
convoca magistratul şi le va cere să alegă pe cel ce trebue să administreze. In cas de 
neunire, il alege magistratul (Inst., Ş 1, . t., şi Ulpian, 1. 3, $ 6, De admin. et perie. 
tutovum/. Dintre mai mulţi tutori saă curatori, cel ce administră se numesce onera- 
vius, pentru că are sarcina administrărei, cei-alţi honoravii. Acegtia din urmă autorisă 
numai. Cu tâte acestea şi ci sunt responsabili, însă subsidiar către pupili saii persânele 
de sub curatelă, adică în cas de insolvabilitate a tutorelul onerariii şi a fidejusorului 
dat de dânsul /blandiuntu» sibi qui putant honorarios tutoves omnino non teneri, 
„ice Ulpian în legea 3,-$ 2, De admin. et per. tut.]. Ba încă, subsidiarmente, e răspun- 
(l&tor chiar și magistratul însărcinat cu recepţiunea satisdaţiunei, qui satisdutionem 
ezigere debet. Acesta este responsabil sai dacă n'a îngrijit ca să dea satisdațiunea tu- 

„torele sa curatorele, sati dacă a cerut o satisdațiune rea, non idonea (Inst., $2, h. t./ 
Nu sunt însă responsabili de cât magistraţii însărcinaţi a cere satisdațiunea, iar. nu și 
aceia a căror misiune este de a numi pe tutore sai curatore (dare tutorem vel cu- 
vatorem/, precum este pretorele saii presidentul provinciei. Obicinuit erai însărcinaţi 
a cere satisdaţiunea magistraţii inferiori, magistraţii muncipali sai scribu pretorulni 
(după cum pomenesce Zenon într?o constituţie, legea 6, tit. 75; Lib. V), car erai tu- 
sărcinați a căuta pers6na aptă la tutelă sati curatelă și a o presenta (ceea ce se dicea 
nominare] magistratului superior, pretorului sati presidentulul provinciei care o întărea 
[dabat tutovenm vel cuvatorem/. Cam pe timpul lui Dioclețian magistraţii municipali, cari 
m'avea până aci misie de cât nominandi tutorem vel cuvalorem et ab co exigendi sa- 
tisdationenm, fură investiţi şi cu jus dandi tutorem vel curatorem. EI, cu tâte acestea 
vEmaseră pasibili de acțiunea subsidiară, peniru că cu deosebire de primitivii magistrați 
importanţi cari avură la inceput singuri jus dandi tutovem vel curatorem, el r&ma- 
seră însărcinaţi cu povara exigendi satisdationem. 

Chiar şi eredele magistratului era ţinut de acţiunea subsidiară, dar numai în cas 
de dol saii culpa lata a magistratului, pe când magistratul era ţinut chiar în cas de 
culpa levis : magistratus quidem în omne periculum succedit ; heves ipsius dolo 
proxima culpie succeda neus est, dice Ulpian, |. 4 și 6, D., De magistratibus conve- 
niendis (27, 8). Ast-fell a pevalut în opiniunea prudenţilor, care fu întărită în urmă și 
de constituțiuni imperiale (Inst., $ 2, în fine 7. t./. 

„Dacă tutorele saii curatorele, dator să dea satisdațiune, nu consimte a o da, a- 
lunci magistratul însărcinat a o cere și o primi, trebue drept echivalent să sechestreze 

.



504 

  

o cătățime suficientă din bunurile tutorului saă curatorului recalcitrant, care să serve drept gagiii pentru implinirea datoriilor sale (Ş 3, n. 7. | i Pe lângă acestă măsură a satisdaţiunel se mai luă și alta în interesul pupilului sati persânei de sub curatelă. Se decise că tutorele sat curatorele nu va putea intra în' funcţiune până ce nu va face un inventar. Prin excepțiune el pote administra înainte de inventar lucrurile a căror administrare nu suferă nici cea mai mică întârdiere (1. 7, princ., De adm. et per. tut.]. - „___ Acţiunea directă a tuteli era în timpul jurisconsulţilor privilegiată inte» De)*30- nales actiones (adică faţă cu creditoril chirografari). , 
Constantin merse și mat departe, căci investi acțiunea pupilului sai a persânel de sub curatelă cu o ipotecă tacită asupra tutulor bunurilor tutorului sati curatorulni (1. 20, C., De admin. tut, 5, 37). Acestă ipolecă tacită este sorgintea ipolecei legale din Codicele Napoleon și Alexandru Ioan 1. 

Despre causele de scuză sait de scutire 

Prin cause de scuză saii de scutire se înţelege acele cause cari autorisă pe tutor Saă pe curator a se lepiida de sarcina tutelei sai curatelei la care e chemat sati în care se găsesce funcționând. In adevăr, tutela ca și curatela sunt sarcine quasi publice Şi obligatorii. Prin urmare, ori cine este chemat la una din ele trebue să o primâscă. Prin excepţiune numai se pâte dispensa. Aceste excepţiuni constitue atâtea cause de scuze. 
Causele de scuze se împart: 
1) In timporale și perpetue. Timporale sunt acelea cari produc ca efect dis: pensarea numai pe cât dură ele,-Perpetue sunt acelea cari o-dată ce ati existat produc dispensă pentru tâtă durata tutelel saă curalelei. 
Așa, administrarea intereselor fiscului e o causă timporală, dispensă de la tutelă Saii curatelă numai pe cât dură administrarea. 
Din contră, numărul copiilor e o causă perpetuă; o-dată dispensat tutorul Sail cu- ratorul, dispensat rămâne chiar dacă peste cât-va timp ar muri toți copii. | 2) In: cause care dispensă numai de la o tutelă sai curatelă neincepulă, nu și de la o tutelă sati curatelă deja începută, şi cause care dispensă de la amânduoă, Numărul copiilor face parte din cele d'al duoilea, absenţa pentru interesele Repu- blicei asemenea. | 
Din contra, exercitarea unci funcțiuni (potestas), cum dice $ 3, alta de cât admi- nistrarea intereselor fiscului dispensă numai de o tutelă sati curatelă neincepută. Principalele cause de dispensă, și care se menționeză în Instituţiuni, sunt: 1) Numărul copiilor. Trei copil în Roma, patru în Italia, cinci în provincii, dis- pensă și de la o tutelă sati curatelă neincepută și de la o tutelă sati curatelă deja ince- pută. Şi este o causă perpetuă. Să nu credem că numărul copiilor e o causă de dispensă din causa dificultăţei de a îngriji cine-va și de copii săi şi de pupil. Nu, probă este: 1) că acestă causă nu exista în timpul Republicei; 2) că variază numărul copiilor după cum chematul e pentru Roma, Italia sai o provincie.” 

„Nu, causa acâsta iși are altă rațiune. Este o parte alicotă din sistemul general creat de August pentru a încuragia procreaţiunea copiilor legitimi, La finele Republicey, cu destrăbălarea moravurilor, ajunseseră căsătoriile să fie rare, și câte se contracta să se desfacă ușor, în cât, cum dic istoricii, ajunseseră fe- meile să "ȘI numere bărbaţii cum Republica își numără consulii, adică precum Repu- blica își schimba consulii, în fie-care an, asemenea și femeile fși schimba bărbaţii în fie-care an. Ac6sta a fost și causa introduceret,: chiar în timpul Republicei, a prohibi- țiunei donațiunilor între vii între bărbat și femee, care donaţiuni ajunseseră o adevă- rată speculă,
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“Tot în acâstă ordine de idel August a creat-un sistem întreg de încuragiare a: casătoriilor legitime. | SI Pe de o parte, prin legile caducare Julia şi Papia Poppza pedepsi celibatul şi! Încuragiă paternitatea ; pe de alta, prin legea Julia de adulteriis a acordat paternităţei . dreptul de dispensă de tutelă (acesta este jus liberorum, care constitue scuza n6stră), iar femeilor cari ati copii legitimi Gre-cari drepturi de Succesiune, despre car! vom vorbi în materia succeslunilor, | De aceea, copii adoptivi nu comptă pentru scuză, căci este aci o paternitate arti- ficiali. Nepoţii din fiă compteză toți drept unul, adică drept tatăl lor. Nepoţii din fată însă nu compteză; mama lor dacă trăesce, da; iar dacă muma lor emârtă, nu. Se vede ci a voit si se dea incuragiare filiaţiune! masculine. Ceva iar curios este că copii morţi nu comp-. teză, de și tatăl lor nu e vinovat că aă murit şi el “şi-a făcut datoria, s'a însurat și ?i-a născut. Afară numai dacă at murit, în legislaţia clasică, în răsboiă, fie şi nu pe câmpul. de Lătae, iar în timpul lui J ustinian, pe câmpul de bătae, în acie, cum Qice principiul titlului 25, 
Di A duoilea causă de scuză este funcțiunea de administrator fiscal. Acâsta este o causă timporală, nu perpetuă, dar e valabilă pentru a dispensa și de intrarea. în tutelă Sail curatelă şi de continuarea tutelel saă curatelei, tam a suscipienda tutela vel cura quam a tutela vel cura jana suscepta ($ 1). N A treilea cauză de scusă este absenţa pentru interesele Statului, Acestă absenţă putea să aibă loc pentru exercitarea de veri-o funcţiune, în pro- vincie de exemplu pe când tutela sati curatela se deschidea în Italia.” 

Ea este o scuză tam a suscipienda quam a suscepta tulela vel. cura, dar lim= porală, cu deosebire că, în cas de tutelă saii curatelă neincepută, dispensa nu dura nu- inal cât ţinea absenţa, ci şi un an după întârcere, pe când pentru o tutelă saă o curatelă deja începută absenţa intervenită în cursul administrației nu dispenseză de cât pe cât dura acea absenţă ($ 2). 
a E A patra scuză este orl-ce altă funcţiune (potestas). Ea însă este o causă de scusă tantum a suscipienda non etiam a suscepta tutela vel cura (Ş 3). | a A cincea causă de dispensă este un proces ce ar avea pupilul cu tutorul saii adultul în curatelă cu curatorul, cu condiţia ca să pârte asupra unei eredităţi (Ş 4). | A ş6sea scuză este numărul de tutele sai de curalele. Tutorul, încărcat deja cu trei tutele, se pâte dispensa de o a patra la care ar fi chemat. Asemenea Şi euratorul, Cu condiţie însă ca să fie adevărate trei administrații deosebite, iar nu o tutelă sati o curatelă unică asupra unel averi unici, dar aparţinând în devălmășie la trei pupili sau la trei adolescenți (Ş 5), | Ie 

T6te causele precedente nu sunt lăsate -la aprecierea magistratului. __ Vine acum una, a şeptea, care este lăsată la aprocierea magistratului. : Acesta este sărăcia (Ş 6). a e In aceeași categoriă este şi cea următâre, adică a opta, care este bla ($ 7). A noua causă este lipsa de sciință de carte (Ş 8). Sa A decea este relativă la tutela testamentară ($ 9). Este vorba de tutela încredin- fată cui-va prin testamentul ascendentului pupilului din pur spirit de inimiciţie pentru tutor. 
e "A un-spre-decea causă de dispensă este inimiciţia dintre cel chemat la tutelă saă curatelă şi tatăl pupilului saii adolescentului ($ 11). Acestă causă este iarăși lăsată la aprecierea magistratului, 

A duoă-spre-fecea causă de dispensă este procesul ce a avut cel chemat la tutelă. sai curatelă cu tatăl pupilului sai adolescentalul care “i a intentat “proces relativ la status al stă, adică sati la calitatea sa de om liber, sa la calitatea sa de cetățen vo- man, saiă la calitatea sa de membru al cutărei familii civile ($ 192), -- - A trel-spre-decea causă de scuză este etatea. Cel ce este mal bătrân de şepte-geci- 

20
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de ani și cel mai tînăr de 25 se pot scuza. Acesta în legislaţia clasică. Minoritatea 
de 25 ani, din causă de scuză devine în legislaţia lui Justinian o causă de incapaci- 
tate ($ 13). 

: 

TITLUL AXVI 

De lutoribus suspectis vel curaloribus 

Despre tutorii saii curatoril suspecți 

Ultima regulă comună relativă la tutelă și la curatelă este aceea relativă la cau- 
sele de suspiciune a tutorilor saii a curatorilor, cause cari saii îi fac incapabili de a în- 
cepe administrarea unei tutele sai a unei curatele, sati dă loc la destituirea lor dintr'o 
tutelă sati o curatelă începută. 

Acusaţiunea contra tutorului sai curatorului suspect - avea loc -printr'o acţiune 
quasi-publică, care purta numele de crimen suspecti, și care fusese introdusă deja de 
legea celor XIL Tabule, după cum ne spune deja Ciceron în traclatul săi De officiis, 
Cartea III, Capitolul 15, şi după cum o repetă Justinian în Instituţiunile sale, principiul 
titlului nostru în termenii următori: Sciendum est suspecti crimen ex lege duodecim 
Tabularum descendero.—'Trebue să scim că acţiunea pentru depărtarea tutorului sai 
a curatorului resultă din legea celor XII Tabule. 

Acţiunea este quasi-publică. Nu publică, căci nu este aci o acţiune care să intere- 
„_ seze direct interesele Statului, ci o acţiune care, de și de utilitate publică, intereseză pe 

un particular, pe pupil sati pe persâna în curatelă. De aceea, ea pâte fi judecată de pre- - 
tor saă de president de provincie, în virtutea chiar a jurisdicţiune! sale, iar nu în virtutea 
imperiului săii. De aceea, ca și orl-ce atribut al jurisdicțiunei el îl pâte delega, pe când 
dacă ar fi al imperiului, el nu "l-ar putea delega. Intru acâsta crimen suspecti diferă și 
de datio tutoris, care asemenea nu pote fi delegată după cum. am vEdut. Dar, totuși, 
acestă acţiune de și nu e publică, este cel puțin quasi-publică, şi de aceea conirariă ac- 
țiunilor private cari nu pot fi intentate în numele și pentru comptul cui-va de femei, 
ciimen suspecti pste fi intentată și de o femee, şi nu numai de o femee legată cu pu- 
pilul sai cu persona în curatelă prin legătură de sânge, dar și de o femee care să o facă 
din causă de pietate. De aceea, nu numai o rudă, mumă, mătușe, etc., pâte s%o intente, 
dar şi doica pupilului. Combină, în privinţa acesta, paragralul 4 cu paragraful 3 din ti- 
tlul nostru din Instituţiunile lui Justinian: „Datum autem est jus removendi tutores 
suspectos Rome pretori; et in provinciis preesidis eorum et legato proconsulis.—S'a dat 
dreptul de a depărta pe tutarii suspecți în Roma pretorului, iar în provincii presiden- 
iului provinciei sati legatului stii, de, exemplu legatului proconsulului i. — » Consequens 
est ut videamus qui possunt suspeetos postulare; et sciendum est, quasi publicam esse 
hanc accusationem, hoc est omnibus patere, Quinimus mulieres admittuntur ex rescripto 
divorum Severi et Antonini: sed hze sol que pielatis necessitudine duete ad hoc pro- 
cedunt; ut pute mater, nutrix quoque, et avia; potest et soror. Sed et si qua alia mu- 
lier fuerit, quam pretor propensa pictate intellexerit, sexus verecundiam non egrediente, 
sed pietate productam non sustinere injuriama pupillorum: admittet eam ad accusatio- 
nem. — Urmeză acum să vedem cine pte intenta acusaţiunea de suspiciune. Şi trebue 
să scim că acestă acţiune este quasi-publică, și, că prin urmare, competă tutulor. De 
aceea și femeile sunt admise a o intenta, după eam aă decis'o printr'un rescript divii 
Septim Sever şi Antonin Caracalla; dar numai dacă ati fost pornite dintr'un sentiment 
de pietate. De exemplu, muma, mâșa, surora și nutricea. Şi ori-ce altă femee pe care 
pretorul va aprecia că procede din pietate şi nu trece peste margimle delicateţai sexu- 
lui sătia, IE 

Pupilul care nu pâte intenta nici o acţiune fără autorisarea tutorului stii, evident 
că nupste intenta acusaţiunea de suspiciune contra tutorului săi, nici chiar cu autori- 
gaţiunea unul tutor ad-hoc, Prea ar fi neverecundios. Şi apol, are cine să o intenteze. Dar
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adolescentul pâte, cu autorisaţia rudelor celor mai de aprâpe, să intente acusaţiunea de suspiciune în contra curatorilor lor. Acâsta a fost admis printr'un rescript al împăraţilor Srptim Sever și Antonin Caracalla ($ 4), 
P6te un tutor sa un curator fi eliminat de la început de la tutelă saii cura- 

telă, de exemplu tutorul care, din neglizenţă, nu vrea să intre în tutelă. Saă tutorul 
legitim care, chemat de lege, este o persână notată de mai înainte prin vre-o sentinţă de infamie, sati care a mai administrat o-dată vre-o tutelă și a fost depărtat pentru negli- 
gență, ne cum pentru dol. Pote fi degradat dintro tutelă saii o curatelă un tutor care administreză întrun mod fraudulos, cu dol, averea pupilului săii, a adolescentului, sait chiar care comite o simplă negligenţă în administrație, Cu deosebire că,-dacă e depărtat 
pentru causă de dol sati de culpa lata prozima do'o, el va fi notat şi de infamie, afară dacă este patron, fiă de patron sati ascendent manumisor; iar dacă e depărtat pentru 
causă de culpa levis, nu va fi notat de infamie. Când e culpabil de dol pâte, după im- pregiurări, să fie supus și la o pedâpsă publică, ceea ce va avea loc dacă va fi sustras ceva din averea pupilului sai adolescentului, sati dacă în mod mincinos va declara că nu pote da nimic pers6nei însărcinate cu îngrijirea personală a pupilului saii a adoles- 
centului, căci n'are avere, saii dacă va fi dat ban! ca să facă pe magistrat să] număscă 
tutor saii curator. Dacă tutorul este libertul fiului sai fiicel patronului săă, pâte, 
chiar pentru simplu dol, nu numai a fi notat de infamie, dar chiar încarcerat. 

Ori-ce fel de tutor sati de curator pste fi depărtat pentru dol6să sai negligentă ad- 
ministrare, fie testamentar, fie legitim, fie numit de magistrat. 

Şi nu pâte să scape de a (i depărtat ori cât ar propune că dă satisdaţiune, dacă 
este din aceia ce nu sunt supuși a da satisdaţiune, măcar că dacă ar fi din cel supuși la 
satisdaţiune ar oferi darea unei satisdaţiuni mal avantagi6se. Căci e mai bine a preveni răul de cât a'1 pedepsi. În sens invers, tutorul sai curatorul nu pste fi depărtat pentru 
causă de sărăcie, 

Tote acestea resultă din paragrafele 4, 5, 6, 9, 10, 41 şi 12 din titlul nostru, 
Este de notat aci că, ca în ori-ce acţiune publică, erimen suspecti, intentat în con- 

tra unui tutor sai curator se stinge dacă tutorul sai curatorul mâre în cursul pro- 
cesului, N'are de ce să mal continue. Prin morte el a încetat de a fi tutor sa curator. 
Nota de infamie saii incarcerare sunt pedepse publice cari nu se aplică morţilor. O 
singură excepţie este în privinţa pedepsei infamiei care se aplică mortului insolvabil și 
a căreia dreptul roman a prevenit aplicarea prin introducerea posibilităţei instituire și 
liberărel servulu! insolvabilului, chiar dacă prin liberare s'ar aduce prejudicii creditorilor 
testatorului ($ 8). | 

Este asemenea de notat că, în timpul judecăref acţiune de Suspiciune, administraţia bunurilor este luată din mâna suspectului și încredinţată unui tutor saă unui curator 
ad-hoc ($ 7).



„CARTEA II 
TITLUL 1 

De divisione rerum et qualitate 
Despre divisiunea și calitatea lucrurilor 

In Cartea I, Instituliunile lui Justinian se ocupă de persâne, adică de drepturile 
personale, de drepturile ce o persână pste să aibe independent de orl-ce patrimoniii, de 
'orl-ce avere, adică de drepturile ce o persnă păte să aibe în societate ca om liber, în 
cetate ca cetăţân roman, Și în familie ca membru al unei familii civile din care face 
parte. Şi, cu acestă ocasiune, am vădut că persânele în societate se împart în libere şi 
serve, în cetate în cetăţeni şi peregrini, în familie sati ginte în patres familias şi filii 
familias, şi patres familius în patres familias în tutelă sa curatelă şi patres fami- 
lias afară din orl-ce tutelă și din ori-ce curatelă. 

De la Cartea II incolo Justinian se ocupă de drepturile asupra lucrurilor, de drep- 
turile patrimoniale, Acesta formeză obiectul Cărţei II și Cărţei a III-a. lar în Cartea 1V 
Justinian se ocupă despre acţiuni, adică despre meşliile silite ce Statul pune la dispo- 
siția unel persâne pentru a "și exercita drepturile sale, fie personale, fie patrimoniale, 
când aceste drepturi nu sunt respectate, ci violate de una sai mai multe alte persâne, 

Sub numirea de lucruri, ves în limba juridică romană, nu se înţelege, ca în sciin- 
țele naturale, tâte lucrurile din lumea. externă cu cari suntem. în raport prin simţu- 
rile nâstre, ci numai acelea cari sunt susceptibile de a procura omului o utilitate dre- 
care inavuţindu!'l, cari aii saii pot avea o valsre reală, fie că prin legi aceste lucruri 
sunt susceptibile de o apropriaţiune individuală, fie că nu sunt, destul numai că, după 
natura lor, aceste lucruri să p5lă avea o valâre venală. Sunt lucruri fârte utile, dar, 
cari neavând valdre venală, sunt excluse din domeniul dreptului. Ast-fel este lumina, 
căldura, aerul, etc. Lucrurile cari formâză obiectul dreptului se mal numesc și bona, 
adică bunuri, pentru că, după natura lor, pot forma patrimoniul omului. Vorba bona de- 
rivă de la beatus, căci bunurile fac fericirea omului : 'Si Vargent ne fait pas le bon- 
heur, dice un proverb frances, îl y contribue cependant puissamment,. 

Lucruri în sensul dreptului, ves sinonime de bona, sunt acelea cari fac sati folo- 
sința unei comunități, fără a fi proprietatea exclusivă a nimului, sai formâză proprieta= 
tea exclusivă a cui:va. 

Comunitatea pâte fi mat intinsă saii mai restrinsă. 
Intinsă de tot este genul uman întreg, E IE 
Mai restrinsă este o naţiune, populul roman -de exemplu. Şi mai restrinsă este 

o cetate, un municipiii, un colegiii, colegiul flaminilor diali, de exemplu. - ii. 
Când lucrurile servesc spre folosinţa unei comunităţi, fără a -fi proprietatea ex-
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clusivă a nimului, se numesc lucruri afară din patrimoniul nostru (res extra putrimo- 
nium nostrum], când ele aparţin cul-va, saii cel puțin sunt susceptibile de a aparţine 
cui-va ca proprietar, ele se numesc lucruri din patrimoniul nostru (res în nostro pa= 
trimonio). Ă 

Cele d'ântâiă pot fi comune când folosesc „genului uman întreg, tutulor națiu- 
nilor, măcar că nu ar face parte din Statul roman; altele pot fi publice, afectate usului 
membrilor unei naţiuni speciale, de exemplu populului roman ; altele ale unei univer- 
sități juridice mai restrînse de cât un popul, de exemplu unui municipii. 

Pe lângă lucrurile publice și ale uncl universitas, cart fac parte. din domeniul 
public al populului şi al universităţei juridice, fie-care popul, fie-care universitas mai 
pâte avea, în domeniul săii privat, lucruri relativ la cari să se compârte ca un proprie- 
tar particular, de care să useze, să se folosescă, pe cari să le închirieze sai arendeze, 
de cari să dispună, cu 6re-cari restricțiuni pentru acâstă persână morală, restricţiuni ce 
nu sunt impuse particularilor. 

Avem mal multe divisiuni ale lucrurilor, după punctul da vedere sub care le privim. 
Divisiunea principală, de care se ocupă Justinian, copiând pe Marcian, este în res 

întra patrimonium nostrum si ves extra patrimoniun, nostrum, adică în lucruri 
cari sunt susceptibile de apropriare individuală și lucruri - cari nu sunt susceptibile de 
apropriare individuală. - 

Res extra patrimonium nostrum, adică lucruri nesusceptibile de apropriare in- 
dividuală sunt ves communes, ves publica și res universitatis, după cuma am arătat 
mai sus, ! 

Lucruri comune sunt acele a căror proprietate este a nimului, iar al căror us 
este conform dreptului ginţilor, comun tutulor 6menilor, prin urmare și cetăţenilor”. 
romani și peregrinilor. Ast-fel este aerul. E este în atâta mare cantitate în cât n'are 
nimenea interes a și-l apropria. Bine înţeles, dacă cine-va va închide aer întrun reci- 
pient, şi altul îl va da drumul, acesta din urmă va putea fi supus la despăgubire, . nu 
pentru valrea aerului care este în imensă cantitate, ci pentru ostenâla ce "și-a dat și 
cheltuiala ce a făcut pentru închiderea aerului. 

Putem qice că aerul nu are nici valre venală, așa în cât, propriii dis, el face mat 
mult parte din domeniul sciinţelor fisice de cât al dreptului. Tot aşa este și. cu apa 
curgătore din mare și din riuri. Este atât de multă şi în mare și în riuri. în cât este 
pentru t6tă lumea. Cu tâte acestea, în orașe, apa curgălâre, din causa ostenelei adusu- 
lui, capătă valdre, în cât, bine înţeles, apa adusă pe socotăla cul-va devine proprietatea 
lui; numai în rii sai în mare este comună. Asemenea este şi usul măref. De aceea 
t6tă lumea pâte naviga pe mare, pescui în mare. 
= "ŢErmul mărel, littus maris, este asemenea un lucru comun. 

- Termul mărei este, după definiţiunea lui Ciceron, acea parte de uscat după. mar- 
ginea mărei până unde se întind apele mărei în timpul celui mai mare flux, pe care 
textele îl declară că are loc iarna. Usul țărmului măret este comun ; usul lui aparţine 
tutulor 6menilor. Ori-cine pote să se servescă de dânsul spre a arunca plasa în mare, 
a o scote, a o întinde şi a o usca. Ork-cine asemenea pâte construi pe dânsul o cabană 
spre a se adăposti într'ânsa, în interesul serviciului ce aduce ţărmul măret pentrn pes- 
cuit. Și acesta nu contragice ideeă că nimenea nu & proprietar pe țtrm. Căci, mai ân- 
i€ită, acestă construcţiune nu o pâte face de cât cu autorisaţiunea autorităţei, a preto- 
rului, sai a proconsulului, cum o spune-Pomponiă în legea 50 D.,. De adquirendo ve- 
rum dominio ; al duoilea, căci nu atribue constructorului asupra locului de cât o pose- 
siune provisorie, care nu ţine de cât cât ţine ușsra construcțiune, câre incetâză la des- 
trucţiunea construcţiunei, intrând locul în condiţiunea anteridră de-lucru comun, de 
care altul pste usa în urmă, construi pe el și devine, la rândul să, posesor provisoriti 
pe cât va ţine şi construcţiunea lui ; în fine, acâstă construcțiune nu pâte avea loc de 
cât cu condiţiunea ca să nu jeneze usul public al țărmului, după cum prea bine o spune 
Sceerola în legea 4 D., titlul 8 al Cărţei XLIII. , A
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Tacă textele cari se ocupă de lucrurile comune : 
$ 1, din titlul nostru |, al Cărţei a duoa din Instituţiunile lui Justinian, împru- 

mutat din Marcian, Cartea 3 a Instituţiunilor sale, care formeză în Digeste legea 2, $ 1, 
și legea 4, principium, De divisione rerum (|, 8): | 

"Et quidem naturali jure communia sunt omnium hc: aer, aqua profluens, et 
mare, et per hoc litora maris. , | 

„Nemo igitur ad litus accedere prohibitur, dum tamen villis et monumentis et :edi- 
ficiis abstineat ; quia non sunt juris gentium, sicut et mare. 

„Şi, în adevăr, după dreptul natural, lucruri comune sunt acestea : aerul, apa 
curgătre a riului și marea, şi, prin ucmare, țărmul mărel, 

„Prin urmare, nimenea nu pste fi impedicat de a se apropia și de a se plimba 
pe țărmul mărei, cu condiţiune de a respecta vilele și monumentele clădite pe țărm; 
căci ele nu sunt de drept a ginţilor ca marea şi ţărmul eiu. 

Paragra[ul 2 este împrumutat din legea 96, principium, De vevborum signifi= 
catione (L. 16), extrasă din Cartea 25 a Digestelor lui Celsus. Vom transeri și traduce 
textul lut Celsus, care este mai desvoltat: 

„Litus est quousque maximus fluctus a mari pervenit, idque Marcum Tullium 
aiunt, quum arbiter esset, primum constituisse.—Se numesce țărm partea de uscat pe 
care o udă valurile mărei când se întind mai mult, în timpul celui mai mare flux, și 
acesta se (ice că s'a stabilit pentru prima 6ră de Marcus Tullius (Cicero), întrun pro- 
ces pe care ?l-a judecat ca arbitru“. 

Paragraful 5 este împrumutat din legea 5, $ 1, și legea 6, principium, De divi- 
sione verum, împrumutate cea dântţii din Gaius, Cartea 2, Res Quotidianze sive 
Aurea, cea d'a duoa din Marcianus, Cartea 3 a [nstitaţiunilo» sale. In loc de paragra- 
ful 5 vom traduce textele lui Gaius și Marcian, căci sunt ma! desvoltate : 

„la mare piscantibus liberum est casam in littore ponere, qua se recipiant. 
In tantum, ut et soli domini constituantur, qui ibi zedificent, sed quamdiu :edifi- 

cium manet; alioquin, zedificio dilapso, quasi jure postliminii revertitur locus in pristinam 
causam, et, si alius in oedem loco :edificaverit, ejus fiet. 

Celor ce pescuesc în mare le este permis a construi pe țărm case în cari să lo- 
cuiască. - 

" Intru atât în cât să devină proprietari şi al solului cet ce construesc pe ţărmul 
mărei, dar numa! pe cât dura construcţiunea”; 'căci, dărimându-se construcțiunea, ca 
printr'un drept de postliminiă locul se reîntârce în starea și condițiunea primitivă, și 
dacă altul va construi pe acelaşi loc, locul. va deveni proprietatea lul «. 

Lucrurile comune se disting de cele publice întru aceea că usul celor d'ântâiiă 
aparține tutulor 6menilor, tutulor locuitorilor de pe glob, pe când usul lucrurilor pu- 

"Dlice nu aparţine de cât membrilor une! naţiuni, naţiunei în teritoriul căreia se află 
situate. 

„ Lucruri publice sunt, de exemplu, porturile, riurile, malurile riurilor. De aceea, 
pote cine-va naviga pe riă, a se servi de maluri pentru a lega luntrile, a usca mrejile 
pentru prinsul pescelui, a pescui intr'ensul. Asemenea și amfiteatrele sunt lucruri 
publice. . | | 

Textele relative la lucrurile publice sunt paragrafele 2 şi 4, extrase cel d'ântâii 
din legea 4, $ 1, De rerum divisione; cea d'a duca din legea 5 principiu și Ş 1 ace- 
lași titlu: 

„Flumina autem omnia et portus publica sunt. Ideoque jus piscandi omnibus com- 
mune est in portu fluminibusque. | A 

Riparum quoque usus publicus est jure gentium, sicut ipsius fluminis : itaque 
navem ad eas adplicare, funes arboribus ibi natis religare, onus aliquod in his repo- 
nere cuilibet liberum est, sicut per ipsum flumen navigare : Sed proprietas illarum eorum 
est, quorum preediis heerent; qua de causa arbores quoque in iisderă natze eorum- 
dem sunt. -
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Tote (Marcian dice mai tstc) riurile şi porturile sunt publice, 
De aceea, dreptul de a pescui în rturi şi în porturi este comun tutulor. 
Usul malurilor rîurilor ca și al riurilor este asemenea public după dreptul gin- ilor ; și de aceea, ori-cine este liber a se apropia şi a se atinge cu năva sa cu luntrea de maluri, de a o lega de arborit crescuți pe ele, ca și de â naviga pe riuri. Dar pro-. prietatea malurilor este a proprietarilor mălureni, cari din acestă causă sunt proprie- 

tari și pe arborii crescuţi pe maluri“. ” N 
Lucruri ale une! aniversitas sunt lucrurile unei asociațiuni de persâne mai res- ” trinse de cât asociaţiunea membrilor unct națiuni, cum, de exemplu, o cetate (civitas), - o corporaţiune religissă, cum e corporaţiunea augurilor, vestalelor, ete. 

„ Vorba universitas are la Romani trei sensuri: Intr'un prim sens ea însemnâză o asociațiune de persâne cu caracter de pers6nă juridică, morală, acordat printr'o lege, un senatusconsult saii o constituţiune imperială. Intr'un al duoilea sens însemneză mă- nuchiul de drepturi cuprinse într'un patrimoniii, drepturi reale, creanţe, obligaţiuni. Ast-fel este ereditatea unei persâne, care este patrimoniul unu! defunct deferit eredilor sti testamentari sati ab intestat. Intr'un al treilea sens însemneză reuniunea de ma! multe lucruri corporale, și atunci ia numirea de universitas facti, cum e o turmă de oi, o cirâdă de bol, o herghelie de cal, ete. îi 
Paragraful 6 se ocupă de lucrurile cari sunt în domeniul public al unei univer- sitas, Acest paragraf este împrumutat din legea 6, $ 1, D., De rerum divisione, extras din Cartea 3 a Instituţiunilor lu! Marcian. Vom transcri şi traduce textul lui Marcian, căci este mal desvoltat: - - | Ia : 
„ Universitatis sunt, non singulorum, veluti que in civitatibus sunt theatra, et stadia ct similia, et si qua alia sunt communia civitatum, Ideoque nec servus communis civitatis singulorum pro parte intelligitur, sed universitatis. Et ideo tam contra civem, - quam pro eo posse servum civitatis torqueri, divi fratres rescripserunt. Ideo et libertus civitatis non habet necesse veniam edicti petere, si vocet în jus aliquem ex civibus. — Sunt ale universităţei (persânei morale), iar nu a fie-căruia din membrii cari compun | universitatea, de exemplu teatrele, stradele și altele asemenea ce se găsesc prin cetăţi, Şi ork-ce alte lucruri comune cetăților. Şi de aceea, nici servul comun al unei cetăţi nu este considerat că aparţine fie-cărui cetățen, ci cetăţe!, persânei morale, universităţej, Și de aceea servul unei cetăți pâte fi pus la tortură atât în contra unui cetăţân, cât și în favârea lui, după cum ai decis printr'un rescript divii fraţi (Marcu Aureliii și Lucius Verus). Şi de aceea și libertul unei cetăți n'are trebuinţă să câră voiă de la magistrat când vrea să cheme în judecată pe vre-unul din cetăţenie. 

„Altă divisiune a lucrurilor este aceea în lucruri divini juris şi lucruri humani juris. Gaius, în Instituţiunile sale, nu vorbesce de divisiunea d'ântâia, dar vorbeste de acesta din urmă. Lucrurile divini juris şi ele sunt afară din patrimoniul nostru, adică nesusceptibile de o apropiare individuali. Lucrurile divini juris se subimpart în lucruri -. . sacre, veligidse și sanete. Lucrurile sacre și cele sancte intră în categoria lucrurilor unei universitas. Cele religisse de şi lucruri nullius, adică nesusceptibile de apropriare individuală, totuși usul lor nu e comun mat multor persâne, ci afectat usului membrilor . familiei a căreia un membru "i-a dat prin îngropare de mort caracterul de lucru religios, In timpul religiunet păgâne lucrurile sacre erati acelea cari erati consacrate zeilor superiori, adică zeilor Olimpului. In mitologia grâcă ca și în cea romană erati trei feluri de zel: dii superi sai af Olimpului, unde locuia J upiter, Junone, Apolon, "Marte; etc; dii iînferi sai al infernului, ca Pluton, Charon Şi alţii ; zeii mărilo» ca Neptun, Eol și alţii. Consacrarea avea loc prin pontifici în virtutea unui ritual solemn și în pu- terea une! legi, unui senatusconsult și mal târgiă a unei constituţiuni imperiale, Ast- fel eraă templele al căror teritorii rămânea Sacru chiar după d&rimarea templului, dacă nu avea loc o desinaugurare, adică o ceremonie religi6să în sens invers și o lege de declasare, În timpul religiunei creștine, consacrarea avea loc printr'o ceremonie”re-
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ligisă celebrată de cpiscopi fără intervenția a nici unui act al puterei legiuiiâre. Aste fel eraă bisericile și Le odsrele bisericilor, policandrele, candelele, sfitele şi altele. Lucrurile religisse erai locurile unde se îngropa morţii. Fie-cine îngropând un mort în locul săi, îl face religios și în dreptul clasic și în dreptul justinianeii. Vorba religiosus vine de la relictus și însemneză că, pe când lucrurile şacre sunt con- 
sacrale zeilor superiori, cele religisse sunt veliciee, lăsate zeilor inferiori. In adevtr, pe lângă Pluton și alţi zel, Romanit considerau ca zei și sufletele morţilor, cari lo- cueaii sub pământ în infern și veneaii la morminte de se ospătaii din nutrimentul și vinul ce descendenţii puneaii pe mormintele ascendenților lor. In adevăr, cum qice Ci- 
ceron în tractatul stii: De legibus, II, 22, strămoșii Romanilor ati voit ca cel ce trec din 
lumea acâsta în cea-altă să trâcă în numtrul zeilor: Majores nostricos qui ex hac vila 
migraverunt în deorum numevo esse voluerunt. 

Ca un loc să pâtă deveni religios prin inhumaţiunea unui mort trebue : 
„Î) Ca locul să aparţină celui ce îngrâpă sa să fie cel puţin coproprietatea lui, sai, în fine, să aibă voiă anteridră sati ratificare posterisră din partea proprietarului, 

Nudul proprietar nu pâte îngropa fără voia usufructuarului, proprietarul unui fond servient fără voia titularului fondului dominant ; 
2) Să aibă dreptul a îngropa cadavrul ; | . 
3) Ingroparea să se facă întrun loc unde legea permite să se facă ingropări. 
La început fie-care îngropa în casa sa. Acesta este ceva forte vechii la Greci şi la Romani (Euripid, Helena, 1163—1168, citat de Fustel de Coulanges, Cite antique, 1 l-a ediţiune, paginele 34 şi 35). : ” 
Mal târdiă ingroparea se făcea afară din casă, într'o câmpie vecină. 
Mormântul era al familief, al gintel. “ 
Mal târdiii însă inhumațiunea nu putu să se facă de cât afară din oraşe. Acâsta 

este starea de lucruri, de sigur, în timpul lut Paul (Paul, Sentinţe, Cartea |, 'Ti- 
tul 21, $ 2). 

Violarea lucrurilor sacre constituia un Sacrilegii, crimă a căret pedepsi putea merge până la mârte. 
_ Violarea lucrurilor religisse da loc la o actio popularis a căreia consecinţă putea să [ie infamia sai o pedâpsă pecuniară. Violarea cadavrului atrăgea o pedepsă şi mal 

mare, condamnarea la deportaţiune şi câte o-dată in metallum. . 
Lucruri sancte sunt lucrurile ferite de ori-ce atingere, de ori-ce violare prin 

legi, a căror parte privitârela pedepsa iaflesă violatorilor se numea pentru aceia sanc- țiune, Ast-fel eraii zidurile şi porţile cetăților, La cel vechi fie-care cotate era încongiu- 
rată de ziduri în care erai lăsate deschidături sub numire de porţi. Acâsta din causa răsboielor perpetue ce erai la cet vechi. Acest obiceiii s'a conservat şi în evul mediii, şi în Braşov şi Viena, zidurile și porţile aii fost în ființă până după jumătatea secolului acestuia, E 

Causa era pentru că fundarea cetăților era precedată de o ceremonie religissă, care avea de obiect determinarea incintei orașului. De aceca, la început și proprietăţilo imobiliare rurale erai lucruri sancte, pentru că delimitarea proprietăţei imobiliare se făcea, consultându-se auspicii, şi era însoţită de sacrificii. Şi era un zei, numit Termi- nus, care presida la respectarea hotarelor. Totuși Gaius ne spune că lucrurile sanete, porţile şi murii cetăților erai quodammodo numai, 6re-cum' numai de drept divin. Causa e, probabil, că ele nu eraiă consacrate zeilor, nici Superi nici Mfanes, de și sancti- ficarea se făcea printr'o ceremonie religi6să, | Să transcrim acum și să traducem textele relative la lucrurile divini juris, adică Ja lucrurile sacre, religise și sancte, | 
Avem mai ântâiii paragrafele 2—41 din Comentariul II al Instituţiunilor lut 

Gaius: i | a "Summa itaque rerum divisio in duos articulos deducitur, nam ali sunt divini juris, alice humani. Divini juris sunt, veluti res sacra et religios, Sacre .sunt, quze
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Diis superis consecrate suul; religios que Diis manibus, relicte sunt. Sed sacrum 
cpuidem, solum existimatur auctoritate populi romani fieri; consecratur enim lege de ea 
re lata, aut senatusconsulto facto. Religiosum vero nostra voluntate facimus, morluum 
inferentes in locum. nostrum, si modo ejus mortui funus ad nos pertineat. Sed in pro- 
vineiali solo placet plerisque solum religiosum non ficri, quia in eo solo dominium po- 
puli romani est vel Czesaris, nos autem possessionem tantum et usumfructum habere 
videmur : utique tamen ejusmodi locus, licet non sit religiosus, pro religioso habetur, 
quia etiam quod in provinciis non ex auctoritate populi romani consecratum est, quan- 
quam proprie sacrum non. est, tamen pro sacro habetur. Sanctie quoque res, velut muri 
et port, quodammondo divini juris sunt. Quod autem divini juris est, id nullius în 
bonis est, id vero quod humani juris est, plerumque alicujus în bonis est, potest autem 
et nullius în bonis esse; nam res hereditarice, antequam aliquis heres existat, nullius 
in bonis sunt. He autem res que humani juris sunt, aut publice sunt aut private.. 
Quze publice sunt, nullius in bonis esse creduntur; ipsius enim universitatis esse cre- 
duntur : private autem sunt, que singulorum sunt. IE 

__ Așa dar, principala divisiune a lucrurilor are duoă subdivisiuni: căci lucrurile 
unele sunt de drept divin, altele de drept uman (sati profan). Sunt de drept divin, de 
exemplu : lucrurile sacre şi religisse. Sacre sunt lucrurile consacrate zeilor superiori, 
religise cele lăsate (relictze) zeilor mani. Solul insă e considerat 'că davine sacru prin 
autoritatea populului roman, căci este consacrat printr”o lege într'adins propusă, saii 
printr'un senatusconsult într'adins făcut. Religios însă facem locul prin voinţa nostră, 
îngropând un mort în locul nostru, numai să avem drept a îngropa cadavrul acelui 
mort. Dar în sol provincial (ingropând) cei mai mulţi sunt de părere că nu pote solul 
să devină religios, căci asupra acelui sol proprietatea este a populului roman saă a 
Cesarului ; iar noi suntem consideraţi că nu avem asupra lui de cât posesiunea și usu= * 
fructul; totuși acel loc, de şi nu devine religios, este considerat ca religios, căci şi locul 
care este consacrat în provincii nu prin autoritatea populului roman, de. și nu e pro- 
priii sacru, este insă considerat ca sacru. Şi lucrurile sancte, precum zidurile și por- 
tile cetăților, sunt 6re-cum de drept divin. Ceea ce însă este de „drept divin nu face 
parte din bunurile nimului ; ceea ce este insă de drept uman este, în cea ma! mare 
parte din casuri, între bunurile cul-va ; pte însă să nu facă parte din lucrurile nimu- 
lui ; căci lucrurile ereditare, înainte de adiţiunea de ereditate, nu fac parte din bunurile 
nimului. Lucrurile de drept uman sunt sai publice sai private. Lucrurile publice sunt 
considerate ca nefăcând parte din bunurile nimului, căci sunt considerate ca fiind chiar 
ale universităţei ca corp, ca pers6nă morală; lucrurile însă private sunt acele cari apar- 
țin particularilore. | 

Să transcrim și să traducem acum fragmentele din Digeste relative la lucrurile 
de drept divin: o 

Marcian, legea 6, paragrafele 2, 3, 4 şi 5, Titlul nostru în Pandecte, extras din 
Cartea 3 a Instiluţiunilo» sale : ” o 

„Sacre res, et religios, et sancte in nullius bonis sunt, Sacre autem res sunt 
ha quze publice consecratze sunt, non private ; si quis ergo privatim sibi sacrum consti- 
tuerit, sacrum non est, sed profanum. Semel autem zede sacra facta, etiam diruto zedi- 
ficio, locus sacer manet. Religiosum autem locum unus quisque sua voluntate facit, 
dum mortuum infert in locum suum. În commune autem sepulcrum, etiam, invitis ce- 
teris, licet inferre. Sed et în alienum locum, concedente domino, licet inferre; et licet 
postea ratum habuerit, quam illatus est mortuus, religiosus locus fit. 

- Cenotaphium quoque magis:placet locum esse Teligiosum, testis în ea re est 
Virgilius. | | o 

Ulpian, legea 7, Titlul nostru; extras din Cartea 25 asupra edictuluj : 
Sed divi fratres contra rescripserunt. 
Lucrurile sacre, religidse şi sancte nu fac parte din bunurile nimului. 
Lucrurile sacre sunt însă acelea cari sunt consacrate în mod public, iar nu pri- 

+
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vat; deci, dacă cine-va va fi întocmit pentru sine un lucru sacru în mod privat, acel lu- 
cru nu e sactu, ci profan. O-dată insă ce edificiul a fost consacrat în mod regulat, chiar 
după d&rimarea lui, locul rămâne sacru. | 

„. Fie-care pote însă, după simpla sa voinţă, să facă un loc religios, spre acâsia n'are 
de cât să ingrâpe un mort în acel loc dacă este al stii. Pâte cine-va însă să ingrâpe un 
mort Într'un sepulcru comun și fără voia celor-alţi. Dar pâte să îngrâpe și întiun loc 
străin cu voia proprietarului ; și chiar dacă a îngropat înainte de a” da voiă Şi apoi ra- 
tiGcă proprietarul, locul devine tot religios. 

Cenotaphiul (mormânt funerar gol care nu conţine corpul pers6nei pentru care a 
fost construit) e de preferat a ?1 considera ca religios, după cum o atestă Virgiliu e. 

Cu tâte acestea, divii fraţi ati dat un reseript în sens contrarii: „(ice Ulpian, 
cave repetă acelaşi lucru într'un alt fragment extras tot din Cartea 25 a Cornentariulul” 
s&ii asupra edictului, care formâză în Digeste legea 6, $ 1, De religiosis, et sumptibus 
funerum, ut funus ducere liceat, XI, Tu (Despre lucrurile religidse, despre cheltuelile 
înmormântărilor, şi despre permisiunea de a duce cadavrele spre înmormentare), 

Decisiunea împăraţilor e raţională, căci ceea ce face ca lucrul să devină religios 
“este inhumaţiunea (Justinian din neatenţie a inserat in Pandecte textele contradictorii 
ale lui Marcian și Ulpian. : 

Calistrat, legea 41 D. De re'igiosis, extrasă din Cartea 2 a Instituţiunilor sale : 
"Si plures sint domini ejus loci, ubi mortuus infertur, omnes consentire debent, 

cum extranei inferantur; nam ex ipsis dominis quemlibet reete ibi sepeliri constat, etiam 
sine ceterorum consensu, maxime cum alius non sit locus ubi sepeliretur. — Dacă 
sunt mai mulţi coproprietari pe același loc, toţi trebue să consimtă la îngroparea unui . 
străin; dar dacă este vorba să se ingrâpe veri-un coproprietar, el pste fi îngropat chiar 
fără consimţimentul celor-alţi, mai cu sâmă dacă nu este alt loc unde să fie îngropate. 

Florentin, legea 62 D., De religiosis, extrasă din Cartea 7 a Instituţiunilor sale: 
» Monumentum generaliter res est memorie causa in posterum prodita ; in qua si 

corpus vel reliquize inferantur, fiet sepulcrum; si vero nihil eorum inferatur, erit monu- 
mentum memorize causa factum, quod Graeci xeverăgtev appellant. — Monument, în re- 
gulă generală, se numesce lucru întocmit pentru aducerea aminte a posteritățel, în care, 
dacă se ingrâpă verl-un cadavru saă rămășițe mortuare, devine sepuleru; dacă nu se 
îngrâpă nimic, rămâne monument făcut pentru aducere aminte, ceea ce Grecii numesc 
wevoTăptovu, ! 

Florentin, legea 211, De verborum significalione, extrasă din Cartea VIII. a 
Instituţiunilor : : , 

»Fundi appellatione omne sedificium et omnis ager continetur ; sed in usu urbana 
zedificia zedes, rustica ville dicuntur. Locus vero sine zedificio in urbe area, rure autem 
ager appellatur. Idemque ager cum sedificio fundus dicitur, — Sub numirea de fond se 
înțelege ori-ce'construcţiune şi orl-ce țarină; dar obicinuit construcțiunile urbane se 
numesc case, cele rustice vile. Locul însă fără construcţie în orașe se nurnesce loc viran, 
la eră țarină. Iar țarina cu casă pe dânsa se numesce fond. 

Marcian, legea $, principium, paragrafele 1 și 2 D., De reram divisione, extrasă 
din Cartea IV a Regulilor: . 

»Sanctum est, quod ab injuria hominum defensum atque munitum est. Sanctum 
autem dictura est a sagminihus. Sunt autem sagmina quzedam herb:e, quas legati populi 
romani ferre solent, ne quis eos violaret, sicuti legati grzcorum ferunt ea que vocan- 
tur cerşcia. În municipiis quoque muros esse sanctos, Sabinum. recte respondisse Cas- 
sius refert, prohiberique' oportere, ne quis in his immiteretur, — Sanct este ceea ce este 
apărat și garantat în contra injuriei âmenilor. Vorba sanetum vine de la sagmina, un 
fel de iarbă ce obicinuiaii a purta legaţii populului roman ca să fie feriți de violare, 
precum legaţii Grecilor pârtă ceea ce se numesce cerycia (nisce bețe). In municipil ase- 
menea zidurile sunt sancte, după cum referă Cassius că a răspuns Sabinus, și că trebue 
prohibit ori şi cine de a arunca saii de a depune ceva pe denseleu,
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Instituţiunile lui Justinian, Ş$ S şi 10: „Sacre res sunt que rite et per pon- 
tifices consecratz sunt veluti zedes sacrze, et donaria, qua rite ad ministerium Dei con- : 
secrata sunt. | | ” : | 

„ Quze etiam per nostram constitutionem alienari et obligari prohibuimus, excepta 
causa redemptionis captivorum... o e 

Sanctze quoque res, veluti muri et portze, quodamimodo divini juris sunt, et ideo 
nullius în bonis sunt. Ideo autem muros sanctos dicimus, quia pcena capitis constiluta 
sit in eos qui aliquid in muros deliquerint. Ideo et legum eas partes, quibus ponas 
constituimus adversus eos qui contra leges fecerint, sanctiones vocamus, 

Lucruri sacre sunt acelea cari sunt consacrate de pontifici. cu ritualul într'adins 
stabilit, precum edificiile sacre și cele-alte obiecte mobile consacrate cultulut creștinesc, 
dedicate lut Dumnodeii după ritualul âd:hoc prescris. 

| Cari nu pot fi nici alienate, nic! ipotecate, conform constituţiunel nâstre 1), afară 
numai pentru causă de rescumpărare de captivi. - 

„_ Asemenea și lucrurile sancte, precum zidurile Și porțile, sunt 6re-cum de drept 
divin, și de aceea nu intră între bunurile nimului, De aceea, numim zidurile sancte pen- 
tru că este stabilită o pedepsă capitală în contra acelora cari ar comite verl-un delict 
in contra lor, le-ar murdări, le-ar strica. Şi de aceea, şi acele părţi ale legilor prin cari 
se stabilesc pedepse în contra acelora cari le calcă se numesc sancţiuniu, | 

Lucrurile susceptibile de apropriare individuală, saă res! singulorum, cum le 
numeai Romanii, adică susceptibile de a fi ale fie-căruia, se subimpărţeaii în lucruri 
mancipi şi lucruri nee mancipi, în lucruri corporale și incorporale, divisiune de care. 

- ne vom ocupa în titlul II al Cărţei II, în lucruri fungibile şi nefungibile, în lucruri 
cari se consumă saii se deterioră prin primul us şi în lucruri cari nici se consumă, nici 
se deterioră prin primul us. | . II 
- Lucrurile sunt mobile când se mişcă prin sine însuși saii printr”o forţă străină; 
lucruri imobile când nu se pot prin nici un medii mişca din loc. Pe cele d'ântâii Roma- 

„mii le numeaii res mobiles, pe cele dal duoilea res soli, e 
| Interesul acestei divisiuni exista sub mai multe puncturi de vedere: -1) lucrurile 
mobile se usucapaă printr'un laps de timp mai scurt: de cât cele imobile; 2) interdictul „relativ la posesia mobilelor era interdictul utrubi ; cel relativ la posesiunea imobilelor 
era interdictul uti possidetis, și aceste duoă interdicte eraă guvernate de reguli deose- 
bite; 3) după legea Julia de adulteriis, imobilele dotale nu se puteai aliena de bărbat 
fără consimţimentul femeei sale, pe când, pentru alienarea mobilelor dotale, bărbatul, ca 
și în trecut, nu avea trebuinţă de consimţimentul femeel sale. | Ă 

Lucruri mancipi eraă lucrurile susceptibile de modul de acquisițiune de drept 
civil, unic la început, și aplicabil Ia tote operaţiunile asupra patrimoniului, susceptibile adică de mancipaţiune ; lucruri mice mancipi erati acelea ce nu eraă susceptibile de 
mancipaţiune, și cari, la început, nu eraii susceptibile de cât de tradiţiune, mod de acqui- sițiune derivat, de drept al ginţilor, împrumutat de Romani 'de la cei-alți populi, Intr'adevăr, tocmat târgiă s'a creat ca mod de acquisiţiune între vit cesiunea în jure, care s'a aplicat și lucrurilor mancipi și lucrurilor nec mancipi. | 

Lucruri mancipi erai la Romani, imobilele situate în Italia sai în acele părți din provincii a căror sol se bucura de jus italicum, fie rustice cum e o țarină, fie urbane cum e o casă; 2) servit; 3) anirnalele domestice quadrupede cunoscute Romanilor când S'a făcut clasificarea, care se încarcă pe spinare, saii se înjugă, sai se înhamă, quz dorso collove domantur, precum erati boit, caii, catârii, măgarii. Sabinianil erai de „părere că ele erati res mancipi din momentul nascerei. Proculianii din momentul do- 

  

1) Constituţiunea la care se referă Instituţiunile este legea 21 în Condică De sacrosantis ecele- siis, et de rebus, et de privilegiis earum, 1, 2 (Despre sacrosantele ecelesit și despre lucrurile şi pri- vilegiite lor). Insă, printr?o constituțiune posterisră, Novela 420, capitolul 10, Justinian permite vinda- - vea sai topirea vaselor sacre superilue pentru achitarea de datorit, : a
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mesticirei sai ajungerei la acea etate la care obicinuit se domesticese; 4) Serviluţile 
prediale rustice, 

Tâte cele-alte lucruri erai lucruri nec mancipi. 
Acâstă clasificare e fârte antică, e făcută la o epocă în care tot Statul roman 

- nici că se întindea în tâtă Italia, înainte de sigur de răsbsiele lor cu Pyrrhus, când pen- 
tru prima 6ră ai cunoscut elefanții; de aceea, elefanții Și cămilele măcar că sunt qua- 
drupede domestice câri se încarcă pe spinare, nu erati clasificate între lucrurile man- 
cipi; când mal târţiii le-aă cunoscut Romanii şi s'aii servit cu ele prin Africa, lista era 
închisă şi Romanii fideli celor antice aii păstrat clasificarea cum era când s'a făcut. De 
aceea, și dintre servituţi numai cele rustice era considerate ca res mancipi. Cele urbane ' 
pâte nici nu existaii, saii, de şi existai, n'aveată importanţă mare la un popul în care ca- 
sele de prin cetăţi erai forte puține una lângă alta, în cât să se nască utilitatea servi- 
tuților urbane; pe când cele rustice ai trebuit să presinte utilitate unui popul agricol 
ca Romanii chiar din cele d'ântâii timpuri. 

Textele la lucrurile mmancipi şi nec mancipi sunt paragrafele 15, 16 și 17 din 
Comentariul ÎI al Instituţiunilor lu! Gaius: . : 

»Omnes res aut mancipi sunt aut nec mancipi. Mancipi sunt preedia in italico 
solo, tam rustica, qualis est fundus, quam urbana, qualis domus ; item servi, et qua- 
drupedes quze dorso collove domantur, veluti boves, muli, equi, asini. Sea h:ec animalia 
nostri quidem praeceptores statim ut nata sunt, mancipi esse putant. Nerva vero Pro- 
culus et ceteri diverse scholz auctores non aliter ea mancipi esse putant, quam si 
domita sunt; et, si propter nimiam feritatem domari non possunt, tunc videri mancipi 
esse, cum ad eam tatem pervenerint, cujus «tatis domari solent.— Nec mancipi sunt 
velut ursi, leones ; item ea animalia quze ferarum bestiarum numero sunt, velul ele- 
phantes, et cameli; et ideo ad rem non pertinet, quod h:ec animalia etiam collo dor- 

 sove domantur...... quorum ...... mancipi esse, quzdam non mancipi sunt.— Item 
fere omnia Que incorporalia sunt, nec mancipi sunt, exceptis servitutibus prodiorum. 
rusticorum ; nam hzec quidem mancipi res sunt, quamvis sunt ex numero rerum incor- 

- poralium.— T6te lucrurile sunt sai mancipi sai nec mancipi. Sunt lucruri mancipi 
fondurile de pe sol italic, atât rustice precum este o moşie, cât şi urbane precum este 
o.casă ; asemenea și servii și quadrupedele cari se injugă, saii se inhamă, sati se încarcă 
pe spinare, precum : boii, catâri!, caii, asinii. Preceptorii noștri însă sunt de părere că 
aceste animale sunt lucruri mancipi de îndată ce se nasc. Proculus insă şi cel-alţi au- 
tori al șeolei contrarie sunt de părere că ele nu devin lucruri mancipi de cât după ce 
se domesticesc, și, dacă nu se pot domestici din causa prea marei lor sălbiticii, atunci * 

„sunt considerate lucruri nancipi când ajung la acea etate la care obicinuit se pot do- 
mestici. Lucruri nce mancipi sunt, de exemplu, urşi, leit, precum Și acele animale cari 
fac parte dintre animalele sălbatice, precum sunt elefanții și cămilele, şi puţin importă 
că aceste animale se inhamă și se încarcă pe spinare . . ..— Asemenea sunt lucruri nee 
mancipi mai tâte lucrurile incorporale, afară de servituţile prediale rustice, cari sunt 
lucruri mancipi, de şi fac parte din lucrurile incorporale. | 

Lucruri fungibile sunt acelea cari se represintă unu printr'altul res quarum al- 
tera alterius vice fungitur, cari naiă valâre prin identitatea lor ca opositul lor res 
cent saii species, cari aii valâre prin identitatea” lor, din cari unu nu pste într'un 
mod exact fi inlocuit printr'altul. Acestea sunt lucrurile cari se măsâră, se cântărese 
saii se numără, res que mensura, pondeie numerove constant, din cari o măsură 
egală, o greutate egală, un numtr egal de lucruri de aceeași natură și calitate are ab- 
solut aceeași valdre, în cât e tot una a avea alte lucruri de aceeași natură şi calitate în 
aceeaşi greutate, mesură sati număr, în locul acelor predate. E tot una a avea din aceeași 
bucată de postav gece metri ori de la inceputul, ori de la mijlocul bucăţei, E tot una a 
avea dece libre de făină de aceeași calitate din același sac, ori de la începutul ori de la 
mijlocul sacului. E tot una a avea Qece aurei dintr'o pungă ori dintr'alta, din cei bătuţi 
în anul 806, sati in anul 810 de la fondarea Romei. Pe când nu e tot una a avea fondul
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Cornelian saii fondul Se:npronian, de şi suat unul lângă altul și ai aceeași intindere și calitate de pimâat, chiar când ar avea aceeași valdre venali, căci pote să le diferenţieze valdrea de afecţie, pe când la lucrurile fungibile nu există valdre de afecţie, In .regulă generală, lucrurile fungibile sunt cele ce se consumă sati se deterioreză prin primul us. Cu tâte acestea, pot să fie lucruri fungihile Și cele ce nici se consumă nici se deterioreză prin primul us, dacă intenția părţilor contractante le-a dat caracterul. de lucruri fun- gibile. Așa, o carte, un hoii nu se consumă nici se deterioră prin primul us, și de aceea, în regulă generală, nu sunt lucruri fungibile, ci species. Se pâte însă ca părțile să le dea caracterul de lucruri fungibile; ast-fel un boi întce duoi măcelari, o carte între duoi librari pâte lua caracterul de lucru fungibil., Măcelarul ce a dat unui alt măcelar un boii împrumut, i ?l-a dat ca săi dea altul în schimb de aceeași greutate şi calitate. Ase- menea un librar care a împrumutat unui alt librar un: Manuale juris synopticum, ediţia 1, de Pellat, i ?l-a dat ca acesta să% dea un alt exemplar din aceeași ediţie. Ideea părţilor face dar ca lucrurile să fie fungibile. Şi când e înduoială asupra intenţiei lor, ea se pote deduce din profesia lor, Şi e mare interes a şti dacă un lucru e fungibil sati nu; căci, în casul d'ântâii, se restitue tantumdem, în casul al duoilea idem, în casul ânttiă nu e furtum usus la Romani, abus de încredere la moderni, în casul d'al duoilea este. | E , o 
„Lucrurile cari se consumă saii se deterioră prin primul us sunt acelea de cari nu putem usa firă a le consuma, fără a dispune de densele în mod definitiv, ves quarum usus în abusu consistunt ; ast-fel e grâul, vinul, banii, saii a căror us de și se pote re- peti, însă nu în timp îndelungat, cum sunt vestmintele, cari, după un an, duoi, se de- terioreză cu desăvirşire. Interesul a le distinge de cele ce nici nu se consumă, nici nu se deterioră prin primul us, este că numai aceste din urmă sunt susceptibile de un ade- vărat drept de usutruct sa de us, cele d'ântâiii nu, Și de aceea relativ la .ele sa in- ventat un drept analog care se numesce Quasi-usufruct, i 
Asupra lucrurilor susceptibile de apropriare individuală, asupra res singulorum, „putem avea deosebite feluri de drepturi. 
Aceste drepturi se împart în duoă mari categorii : în drepturi reale şi drepturi de creanţă. 

A e 
Prin drepturi reale înţelegem acelea cari ne pun în contact direct cu lucru, fără necesitatea intervenţiunel. vre-unei pers6ne, pe cari le putem exercita direct asupra lu- crului, fără intervenţia vre-unei persâne, pe cari le putea opune ori-cărei persâne, care există cum gic Romanii, adversus omnes, pe cari nu scim a priori cine ni le pste con- tradice, și care, orl-cine le-ar contradlice, îl putem impedica de a o face. Ele se numesc reale, pentru că ne pun în contact direct cu lucru și le putem exercita fără interven- (iunea vre-unia saii mai multor persâne determinate. ” PR Prin drepturi de creanţă, pe cari unii le numesc impropriii drepturi personale, înţelegem drepturile pe cari le avem în contra uneia saii mal multor persâne determi- nate, de care nu ne putem folosi fără concursul uneia saii mai multor persâne. de- terminate, și de aceca unii interpreți le numesc drepturi personale, dar răă fac; căci acestă denumire pâte da nascere la mai multe confusiuni; în adevăr, pede o parte, avem și drepturi reale cari sunt personale, se sting cu persâna titularului lor, ast-fel sunt: usufructul, usul și habitaţiunea ; iar pe .de alta, avem Și drep-. turi. personale. nepatrimoniale, de cari ne-am ocupat în Cartea 1, drepturile de om liber, de cetățen, de membru dintr'o familie civilă, etc. De aceea, e de preferat a numi opositul drepturilor reale drepturi de creanţă. Ele există în favârea unia sai mai multor persâne determinate, cari se numesc creditor sati creditori, şi în contra uneia Saii mal multor porsâne determinate, cari se numesc debitor saă debitori, şi raportul dintre ele se numesce obligaţie. Drepturile de creanţă, cu deosebire de cele reale, nu sunt oposabile de cât debitorului şi ereilor lui. Nu succed activ la dânsele de cât eredii creditorului, Nu sunt transmisibile pasiv de cât eredilor debitorului. Pe când drepturile reale sunt transmisibile nu numai eregilor și succesorilor per universitate, ci și suc-.
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cesorilor cu Litlu particular, cumpărătorilor, Jegatarilor, donatarilor. Și sunt oposabile 
tutulor, nu numai unei anume persâne determinate și eredilor să, cum sunt drepturile 
de creanţă. 

Dintre drepturile reale cel ma! important este dreptul de proprietate. 
Dreptul de proprietate este dreptul cel mai absolut, cel mai complect ce pâte avea 

cine-va asupra unui lucru, și exclusiv de ori-ce amestec al ori-cărei alte persâne. Când 
este cine-va proprietar asupra unui lucru, el pâte, și numai el pâte, face cu lucru ce 
vrea, trage din el tâte serviciile, tote fol6sele, dispune de el în ori-ce mod. Şi dreptul 
este atăt de complect și nesupus la nici o restricţiune, în cât dreptul de proprietate qui- 
ritar, dominium ex jure Quivitium, cum îl numesc Romanii, nu e supus relativ la 
imobilele italice, asupra cărora singure el se pote concepe, la nici un imposit. 

Dreptul de proprietate prin excelenţă este dominium ex jure Quiritum, domi- 
niul recunoscut de dreptul civil roman. El este recunoscut de dreptul civil roman, fie 
asupra lucrurilor mancipi, când modul de acquisiţiune este de drept civil, fie asupra 
lucrurilor ee mancipi, când modul de acquisițiune este de drept al ginţilor, cum e 
tradiţiunea. 

Afară de dominium ex jure Quiritium, avem ceea ce interpreţii dreptului ro-: 
man numesc dominium bonitarium, iar jurisconsulții romani prin perifraze : habere 
in bonis, esse în bonis alicujus, ceca ce are loc când se aplică tradiţiunea ca mod de - 
alienare la lucruvile mancipi, presupunând că tâte condiţiile de transmisiune există, 
calitatea de proprietar și capacitatea de a aliena a tradentului, voința lui de a traas- 
mite proprietatea accipientului care are voinţa de a o câştiga, dar numai forma lipsesce, 
în loc să se aplice mancipaţiunea saă cessiunea în jure, se întrebuinţeză tradiţiunea. 
Intrun asemenea cas, probabil în cele Vântâiii timpuri ale dreptului roman, tradiţiunea: 
nu transmitea de cât posesiunea, mai târdiii insă se admise ca tradiţiunea, în asemenea 
cas, să transmită mai mult de cât posesiunea, un fel de proprietate de drept a ginţilor a 
căror efecte să fie mal egale cu ale dominiului quiritar, mai mari chiar de cât ale posesiunei 
de bună credinţă, de cari vom vorbi în curând; căci, pe când revendicarea proprietarului 
înainte de usucapiune în contra posesorului de hună credinţă nu pâte [i respinsă prin 
nici o excepţiune de către posesorul de bună credinţă, din contră revendicarea do- 
minului ex jure Quiritiun in contra dominului bonitariă pâte fi. respinsă prin excep- 
țiunea doli mali sati in factum concepla, vei vendile et tradite, dacă tradiţiunea: 
procede ex 'venditione, vei donata et tradila,; dacă tradițiunea procede ex dona- 
tione, etc. De altmintrelea, atât dominul bonitariii cât și bona fidei posesorul ali tre-: 
buinţă de usucapiune pentru a deveni domini ex jure Quiritium. In fapt, însă, domi- 

„nul bonitariii are t6te avantagiile dominului ex jure Quiritiuna. Atâta numai că domi- 
nul bonitariii al unul serv, dacă îl manumile, nu 7] face de cât Latin junian, pe când 
dominul ex jure Quirilium, dacă îl manumite, ?1 face celăţen roman şi dacă servul e 
impuber, devine tutor legitim al lui, pe când dominul bonitariă manumițend pe serv nu 
devine tutore legitim al lui, și la mârtea lut nu “i ia bunurile jure patronatus, ci jure 
peculii. Dominiul ex jure Quirilium nu pote exista de cât asupra fondurilor italice, 
saii în provincii asupra solurilor bucurându-se de jus italicum. Asupra restului solului 
provincial, fie că provincia e cucerită în timpul Republicei, în numele Senatului și po- 
pulului roman, fie că provincia e cucerită în timpul Imperiului î în numele Impăratului, 
nu există un adevărat domini quiritar, ci un dominiii sui generis, pe care îl putem 
numi provincial, supus plătei unut imposit fonciar anual și ordinar numit stipendiun, 
pentru provinciile republicane, tribulum pentru cele imperiale,, plus a unui imposit 
extraordinar numit aurum covonarium, plătit o-dată la avenimentul pe iron a fie-cărul 
împărat. Gaius ne spune, relativ la imobilele situate în provinciile stipendiare sai tri- 
butare, că dominiul era al Senatului saii al împăratului, iar că particularii nu aveati 
asupra solului provincial de cât quamdam possessionem et quemdam usufruelum, 
adică un fel de posesiune și un fel de usufruct, ceea ce este inexact, căci litularit unor 
asemenea fonduri aveati mai mult de cât posesiunea, căci nimenea nu pâte revendica.
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în contra lor și a % desposeda, mat mult de cât usufructul, căci la mortea lor ef trans- miteaii fondurile moștenitorilor lor, | i Acţiunea care garanta dominiul ex jure Quiritium era vindicatio ex jure Qui- vătium. Acţiunea care garania dominiul bonitariă ca şi posesiunea de bună credinţă era acţiunea publiciană, de origină pretoriană, pe când vindicatio era de: origină civilă, Acţiunea care garanta dominiul provincial era o vindicatio sui generis, juris gentium. . 
A Avantagiile pe car! le are proprietarul, drepturile în cari se descompune jus dominii sunt: 1) jus utendi, dreptul de a trage din lucru tâte serviciile ce el e menit a procura după natura și destinaţia sa; 2) jus fruendi, adică dreptul de a lua produc- tele lucrului atât naturale și periodice, cât şi extraordinare, pe când jus fruendi în mâna usufructuarului se reduce la dreptul de a lua numat fructele lucrului, adică pro- ductele sale naturale și periodice; 3) dreptul de a dispune de lucru, de a face de el un us definitiv, care să nu se mai pâtă repeti, cel puţin pentru același proprietar, jus, abutendi, dreptul de a usa de lucru ast-fel în cât să %i iasă din mâini, să te speli pe mâini de el, cum dice Românul, adică a 2] consuma sait a '] aliena. , | In regulă generală, proprietarul unul lucru ?1 posedă în același timp, adică, în re- gulă generală, proprietatea și posesiunea lucrului sunt reunite în aceleași mâini. Prin excepţiune însă, se pâte întempla ca proprietatea și posesiunea unui lucru să fie în mâint deosebite, ca unul să fie proprietar al unui lucru fără a ?] poseda, iar altul posesor al unul lucru fără a ?] avea în proprietate. Posesiunea este exerciţiul dreptului de proprie- tate. Posesiunea, când se află în mâna proprietarului, n'are interes a fi studiată. Pose- siunea însă presintă interes când este în mâna altuia de cât a proprietarului. La în- cepul, în cele d'ântâii timpuri ale istoriei dreptului roman, posesiunea nu era recu= noscută și investită de efecte şi protegiată de cât când proceda ex justa causa şi era de bună credinţă. Atunci numat dreptul, şi acest drept era dreptul civil, o recunoscea, și de aceea se și numea posesie civilă, îi da avantagiul de a procura fructe ti- „tularului, și de a *! conduce după un timp 6re-care prin usucapiune la dominiul ex jure Quiritium. Ori-ce altă posesiune nu producea nici un efect după dreptul civil. Şi nici un alt drept, nici chiar cel pretorian, nu o recunoscea la: început. Puțin însă câte puțin începu să se introducă o schimbare în legislaţiunea romană, şi după cât-va timp dreptul pretorian începu să protege acea posesiune, care se compunea din corpus și din animus dominii, măcar că nu avea bona fides, nici preceda ex justa causa. In cât, în cele după urmă timpuri ale dreptului roman, avem tre! grade de posesiune: 1) Possessio naturalis sai detentio, compusă numai de corpus, adică de faptul material al detenţiunei, al averei lucrului la disposiţiunea sa; | | 2) Possessio protoria sati ad înterdicta, compusă din corpus și din animus da- minii, adică din voinţa de a poseda ca proprietar, fii nu fil proprietar, seit ori nu scii că nu ești proprietar ; 

3) Possessio bonz fidei sai civilis sai ad usucapionemm, compusă : 1) din corpus; 2) din animus dominii; 3) din justa causa, adică din o sorginte recunoscută de drep- tul civil.care constitue o causă translativă de proprietate, o causă care conţine din partea tradentului voinţa de a transmite şi din partea accipientului voinţa de a câştiga proprie- tatea; 4) din bona, fides, adică dia credința eronată în fapt că tradentul era. proprietar şi capabil de a aliena. | i ” Să examinăm pe rând fie-care din aceste irei grade de posesiune. Şi mai ânleiă să vorbim despre possessio naturalis saiă detentio. 
Vorba possessio, când este întrebuințată singură, este tot-d'a-una sinonimă de pos- sessio cu corpus şi animus. In cât primul grad de posesiune, care nu coprinde de cât corpus, și pe care interpreţii dreptului roman o mai numese şi detentio, se designă în limba jurisconsulţilor romani prin possessio naturalis, Detentor sati posesor natural este acela care n'are de cât faptul material al detențiuner, al posibilităței de a dispune de lucru, fără animus dominii, fără voinţa de a deține ca proprietar, recunoscând din con=.
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tră calitatea de proprictară altei persone, în cât el nu posedă pentru el, ci pentru altul : este un instrument al posesiunei altuia, cum dic textele: naturalite» tantum possidet, non quidem îpse possidet, sed alius pei se possidet, probet ministerium Possessionis - sue alio, 
Ast-fel este depositarul care posedă pentru deponent. 
Ast-fel este comodatarul care posedă pentru comodant. ” Ast-fel este locatarul care, pe de o parte, posedă pentru locatar pe care îl recu- nbsce de proprietar, dar care posedă și pentru sine, în sensul acesta că posedă lucru pentru a usa și a se folosi de el, conform contractului de locaţiune prin care locatarul "i-a remis lucrul pentru a se servi Şi folosi de el, ba încă s'a-îndatorat chiar a'1 face să -_POlă usa și a se folosi, cu deosebire de nudul proprietar, care lasă numai pe usufruc- tuar să useze și să se folosâscă de lucru. | o Ast-fel este creditorul pigneratițiii, care, pe de o parte, posedă pentru debitorul pignerator pe care îl recunâsce de proprietar, iar pe de alta posedă pentru el, căci re- ține lucrul ca asigurare a creanței sale până la plată. 
Ast-fel este precaristul care, pe de o parte, posedă lucrul pentru concedent în pre- cariii, iar pe de alta îl posedă pentru el, pentru a usa și a se folosi! de el, ca şi como- datarul unui lucru mobil. | Drepturile decurgând din detentio sunt: 
1) Dreptul de retentio exercitat prin ezceptio doli mali în contra proprietarului lucrului care îl revendică și cere restituirea lui fără a plăti impensele utile făcute de detentor; a | 2) Dreptul de a'și definde posesiunea întrebuinţând chiar violenţă, Şi de a se res- tabili prin violenţă în posesiunea lucrului de care a fost deposedat prin violenţă (|. 1, G., Unde vi, VIII, 4 şi legea 17 D., De vi ct de vi armata. XLIII, 16); 3) Dreptul de a se apăra ca ori-ce defendor, fără a avea nimic a proba în contra revendicantului și de a câștiga procesul în contra lui dacă revendicantul nu dovedesce dreptul săă de proprietate. : Al duoilea grad de posesiune este posesiunea propriii Qisă, care se mat numesce și pretoriană, pentru că ea este garantată de pretor prin interdicte, și de aceea se mai numesce și interdictală. E 
Ea se compune din corpus şi din animus, . ! : Corpus este faptul material al detenţiunei, al averei lucrului la disposiţia sa. Spre acest sferşit, de şi, în regulă generală, cel ce are corpus deţine în fapt lucru, dar acestă detentio nu e neapărat necesară, E destul ca să aibe cine-va lucrul' la disposiţia sa, să potă imediat dispune de el, de și pentru moment nu '] deține. Așa, acela care a cumpt- rat o carte ce i s'a adus acasă are corpus relativ la acea carte mai înainte de a intra în casă și de a pune mâna pe ea ; căci nu atârnă de cât de el de a intra în casă la el când va vrea și să pue mâna pe carte. Așa şi bărbatul care încă nu e în casa sa, are posesia femeei din momentul ce a fost adusă în casa sa, de şi pentru moment el încă nu e în “casă, căci n'are de cât să vie acasă când va vrea și să aibe pe femce la disposiţia sa. Animus saii mal bine animus dominii este voinţa, intenţia de a poseda ca pro- prietar, adică pentru sine, iar nu pentru altul, Acesta este independent de Vona fides, care este credința că cel ce a primit posesia lucrului a primit?o de la adevtratul pro- . prietar capabil de a aliena. ste cine-va avea animus dominii, fără să aibe bona fides. Așa furul are intenţia cea mai accentuată de a poseda pentru sine, iar nu pentru altul, şi totuși este cel mai de rea credinţă posesor, căci scie că nu e proprietar al lucrului furat. Posesor propriii dis este mat întâi furul, cum diserăm. ” Mai este posesorul de rea credință al unut imobil, care a intrat în posesiunea lut. - fără violentă, nică clandestinitate, ci diua inamiadă mare şi fără îngăduirea altuia. Drepturile cari resultă din posesiunea propriii (lisă este, pe lângă acelea ce resultă' o din detentio, şi garantarea posesiunei prin înterdictul utrubi pentru mobile, prin inter-- dictul uti possidetis pentru imobile. Aceste interdicte sati acliuni posesorii ai fost pen- | 

pi 

a



329 

  

tru prima Gră introduae de către pretor pentru garantarea posesiune! compuse din cor- 
pus Și din animus, | i 

Ca să existe o asemenea posesiune, trebue ca ea nu. numai să se compue din 
„corpus şi din animus, dar încă posesorul să nu fi intrat în posesiune cu violenţă, nici 
cu clandestinitate, nici îngăduit de altul. De aceea, în formula ambelor interdicte se gă- 
sesc'expresiunile ; nec vi, nec clam, nec precario. - 

Pentru a putea exercita interdictul uti possidetis, aplicabil la imobile, se cere : 
1) ca să fie posesorul turburat în posesia sa; 2) ca posesorul să nu fi încetat de a po- 
seda. Acest interdict este dar la origină cel puţin un interdict vetinendre possessionis. 

. Iacă formula lui: »Uti nunc nec vi, nec clam, nec precavio alter ab altero 
possidetis, quominus ita possideatis, vim fieri veto. — Cum. posedaţi acum unul 
față cu cel-alt în mod neviolent, neclandestin și nu prin îngăduire, opresc ca prin vio- 
lenţă să fiţi impedicaţi unul de către altul de a poseda ast-felu. 

| Pentru a putea intenta interdictul utrubi trebue: 4) ca posesorul să fie turburat 
în posesiunea sa; 2) ca cel ce ?] intentă să fi posedat în cursul anului, computat îndărăt 
de la data cererei interdictului, un laps de timp mal lung de cât adversarul. 

Iacă formula interdictului » Utrubi hie homo, quo de agitur, mujove parte hu- 
jusce anni nec vi nec clam nec precario fuit, quominus is cum ducat vim fiori veto.— 
La care din duoi a fost servul de care e vorba cea mal mare parte a acestui an, posedat 
de el în mod neviolent, neclandestin și fără ingăduire faţă cu adversarul, opresc ca să i se 
facă violenţă de către adversar întru a'și lua servul îndărăte, Şi cum ne spune Gaius, 
Inst., Com. 1V, $ 150, în interdictul ati possidetis învinge acela care posedă în momentul 
dărei interdictului faţă cu adversarul nec vi, nec clan, nec precario, iar în interdictul 
utrubi învinge acela care în cursul anului calculat îndărăt a posedat mai mare parte 
din timp faţă cu adversarul nec vi, nec clam, nec precario. Și cum adaugă jurisconsul- 
tul Licinnius Rufinus în legea 156 D., De verborum significatione (L. 16), chiar dacă 
în cursul anului îndărăt calculat, dintre cei duol adversari unul a posedat duoă luni și 
altul mai puţin, cel d'ântâii totuși va triumfa în interdictul utrubi, 

„ Prin urmare, nu era necesar în dreptul clasic să posede cine-va în momentul ce- 
rerei interdictului. Acest interdict era, prin urmare, în același timp et retinende et 
vecuperand possessionis, pe când interdictul uti possidetis, la început cel puţin, era 
retinende possessionis. Cu tâte acestea, cu timpul, s'a simţit necesitatea ca să se acorde 
în privința pășunilor de veră și de iarnă /saltus sestivi el hiberni/ interdictul uti pos- 
sidelis și spre a recupera posesiunea perdută a acestor pășuni. La ltomani, în adevăr, 
erai locuri ca și la noi, unde se pășuna numai vera, cum era în nordul și în centrul 
Italiei, pe văile munţilor. înalți, Alpi saii Apenini; dar erai și locuri unde nu se pășuna 
de cât iarna, cum era în Calabria și Sicilia, unde în lunic, lulie şi August e imposibil a 
sta Gmenii și animalele fără insolaţie. Apoi iarna pentru păşunile de veră, vera pentru 
cele de iarnă, acele locuri nu eraii păzite, şi dacă ar fi fost destul ca cine-va să se intro- 
ducă acolo, mai înainte de a se întârce ciobanii cu oile, ar fi fost dificil a se conserva 
posesiunea. De aceea, utilitatis causa s'a admis că posesiunea relativ la ele se conservă * 
pentru saltus zestivi iarna, pentru saltus hiberni vera, animo lantum, fără corpus, fără 
a le poseda efectiv nici prin sine, nici prin alții, și de aceea s'a acordat relativ la ele in- 
terdictul ti possidetis, chiar pentru a recupera posesiunea perdută în timpul în care 
ele obicinuit nu se păzesc (Paul, Sentinţe, Cartea V, Titlul 2, $ 1, Papinian legea 46, 
De adquirenda vel amittenda possessione, XII, 2, Gaius, Instit., Com. 1V, $ 153). Pe 
urmă acestă doctrină s'a întins și la cele-alte imobile, cum ne spune Ulpian în legea 1, 
$ 25 D., De vi et vi armata (SLI, 16), în care Ulpian ne spune că acâsta era deja părerea lut Proculus.: - ci 

Justinian asimilăză înterdictul uti possidetis cu interdictul - utrubi, cerând ca 
pentru amenduoă, ca să pâlă triumfa cine-va, să posede faţă cu adversarul în momentul 
litiscontestațiunei nec vi, nec clam, nec precario. - 

„ In înterdictul utrubi, în legislaţia clasică, era loc la juncţiune de posesiune, putea
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cine-va triumfa dacă a posedat mai mult timp de cât adversarul în cursul anului cal- 
culat îndărăt, servindu-se nu numai cu posesiunea sa, ci și cu a autorului stii, de exem- 
plu a defunctului, sati a donatorului, saiă a vindătorului, ceea ce nu putea avea loc în interdictul uti possidetis (Gaius, C. 1V, $ 151); în legislaţiunea lui Justinian nu mat pote fi vorba de juncţiune de posesiune nici în interdictul utrubi. : 

Când pe lângă corpus şi animus se mai adaugă și justa causa și bona fides, atunci avem cel d'al treilea grad de posesiune, și cel mal avantagios, posesiunea așa nu- mită de bună credinţă, possessio bonze fidei cum o numea Romanii, saă posesiunea ci- vilă, possessio civilis, pentru că era singură de care se ocupă dreptul civil, sai possessio ad usucapionem, pentru că duce prin usucapiune la proprietatea quiritară. 
Justa causa este titlul translativ de proprietate, recunoscut, consfințit de jus, „adică de dreptul civil roman, acea operație juridică care conţine din partea tradentului 

întențiunea de a transfera proprietatea, şi din partea accipientului intențiunea de a o câștiga. Aşa este vindarea, donaţiunea, constituirea de dote. Aşa, de exemplu, vindătorul, 
când trădezii cumpărătorului lucrul vindut, are intențiunea de a" transmite proprietatea, iar cumpărătorul de a o câștiga. Locaţiunea nu este o causa transferendi dominii, căci locatorul, când remite lucrul locat locatarulul, nare intenţiunea de a" transfera proprietatea, ci numal posesiunea spre a „usa și a se folosi de lucru în timpul termenului locaţiunei. Dar nu e destul ca tradiţiunea să emane dintr'o causă translativă de proprie- tale, ci trebue în același timp acâstă causă să fie recunoscută de dreptul civil. Așa, fe-: meea când primesce un lucru de la bărbatul ei cu titlul de donaţiune între vil în timpul 
căsătoriei, nu ?1 primesce ex justa causa, ci ex causa injusta ; căci la Romani donaţiu- nile între bărbat și femee în timpul căsătoriei, eraă nule. Justa causa se mai numesce 
câte o-dată în texte şi justum titulum ; acestă expresiune insă este mai rară; ea se in- 
trehuinţăză mai adesea de moderni cari dic: possede» d juste titre, a posede cu just 
titlu, în loc de posseder en vertu d'une juste cause, a posede în virtutea unei juste cause, . 

Bona fides este credinţa din partea aceipientului că tradentul era proprietar și capabil de a aliena, saă că cel puţin avea: mandat din partea proprietarului de a aliena. 
Ea constitue o erdre de fapt, erâre în case se găsesce în fapt accipientul asupra calităţii de proprietar şi capacităţei de a aliena a tradentulul. 
Ambele aceste definiţiuni și a justei cause și a bunei credințe resultă în mod evident dintr'un text relativ la acquisițiunea fructelor de către posesorul de bună cre- dință. In adevăr, posesiunea ex justa causa şi cu bona fide are înduoitul efect de a face pe posesorul de bună credinţă în momentul percepliunei fructelor, de a deveni proprie- „tar al lor prin simplul fapt al percepțiuney Și, În același timp, de a duce la proprietate prin usucapiune când dură neintrerupt. un an pentru mobile și duot pentru imobile. Acestea sunt cele duoă efecte suplimentare ce posesiunea de bună credință produce pe X lângă efectele ce produce posesiunea pretoriană. Textul la care facem alusiune este pa- ragraful 35 din titlul 4 al Cârţei II a Instituţiunilor lui Justinian: »Si quis a non do- mino, quem dominum esse crediderit, bona fide fundum emerit, vel ex donatione aliave qualibet justa causa que bona fide acceperit, naturali ratione placuit fructus quos per- cepit ejus esse... — Dacă cine-va a cumperat un fund de la un non proprietar pe care îl credea proprietar, saă "l-a primit în virtutea unei donaţiuni saă în virtutea ori-căre! alte juste cause, tot cu bună credinţă, s'a decis în virtutea raţiunei naturale ca fructele ce a perceput să fie ale luis. Vorbele: si; quis fundum emerit vel ex donatione, aliave qualibet justa causa acceperit, se referă la justa causă: vingarea, donaţiunea sati ori-ce altă justă causă de tradițiune. Vorhele: dacă cine-va de la un non proprietar pe care 71 credea proprietar cu bună credință a primit, servesc a defini buna credinţă. Buna credință este dar distinctă de justa causa j ea e erdrea asupra calităţe! de proprie- „tar şi capacităţel de a aliena a tradentului, n?are a face cu justa causa, care e titlul trâns- lativ de proprietate legitim; calitatea de proprietar pâte lipsi, ea e înlocuită prin erârea 

asupra existenţei el din partea tradentului. Titlul translativ de proprietate nu pâte lipsi,
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- credinţa eronată în existenţa lui nu face parale. Acesta mat resultă și din paragraful 43 
a Comentariului 1 a Instituţiunilor lui Gaius, care dice: n Coterum etiam earum rerum: 
usucapio nobis competit, que non a domino nobis traditee fuevint, sive mancipi sint 
ese res, sive nec mancipi, si modo eas bona fide acceperimus, cum crederemus eum 
qui tradiderit dominum esse. — Pe lingă acesta, ne competă usucapiunea Şi a acelor 

„lucruri cari ne-ai fost trădate de un non proprietar, fie mancipi acele lucruri, fie ele 
nec mancipi, destul ca să le fi primit cu bună credință, credend că cel ce ni le-a trădat 
este proprietaru. Aci definiţiunea bunei fede este şi mai accentuată. Textul ne dice: 
le-am primit de la un non proprietar cu bună credinţă, cregând că acel non pro- 
prietar este proprietar. Același lucru o repetă şi aliniatul ântâită al principiului titlului G 
al Cărţei II din Instituţiunile lui Justinian, care mai definesce pe lângă bona fides şi 
justa causa. Același lucru mai repetă şi Modestin relativ la Vona fides în legea 109 D., 
De verborum significatione : Bone fidei emptor esse videtur, qui ignoravit cam rem 
alienam esse; aut putuvit cum qui vendidit, jus vendendi habere, pula procurătorem 
«ut tutorem esse, — Cumpărător de bună credinţă se consideră acela care a ignorat că 
lucrul (ce a cumpărat) este străin, saii a credut că cel ce a vindut avea dreptul de a 
vinde, credend, de exemplu, că era procurator saă tutore. " 

: Buna credinţă am dis că este o er6re de fapt. 
- Er6rea de drept nu constitue pe posesor de bună credință. Așa, cel ce crede că 
donaţiunea între bărbat şi femee este o justa causă, nu e de bună credinţă pentru a 
usucupa cel puţin. Buna credinţă nu e dar credinţa în existența, causei sat în legitimi- 
tatea el. Cel ce crede că locaţiunea pe timp lung și cu t6tă chiria plătită o-dată este ca 
şi vindarea translativă de proprietate este în erâre de drept, dar nu e de bună credinţă. 

„_ „De aceea și Paul, în legea 136 D., De vegulis juris, dice: » Bona fides tantumdem 
possidenti prestat, quantum veritas, quoliens lex impedimento non est. — Buna 
credință atât dă posesorului cât “i-ar fi dat veritatea, de câte ori însă legea nu se împo- 
trivesceu, Prin urmare, de câte ori legea se împotrivesce, nu e bună credință folositâre 
posesorului. Deci, error juris nu constitue în mod util pe posesor de bună credinţă. 
In materie de usucapiune, acesta este sigur, Pomponivs, în legea 4 D., De juris et 
fucti îgnorantia, formul&ză regula în mod neînduoios: nJuris ignorantiam in usuca- 
pione negatur prodesse: facti vero ignorantiam prodesse constat. — In materie 
de usucapiune, se negii că ignoranţa de drept folosesce, pe când este constant că igno- 
ranța de fapt folosesceu. Şi acesta este lesne de înțeles: In erdre de „fapt cad 6menii 
cei mai prudenţi, în ercre de drept cu bigare de sâmă eviți de a cădea, nai 
de cât să consulți un jurisconsult, cum observă Neratius în legea 2 D., eod. til. 
Cu tâte acestea, se pâte întâmpla ca să crâdă cine-va în existența unel juste cause 
şi să potă usucapa dacă credinţa sa provine 'dintr'o 'erdre de. fapt. Așa am însăr- 
cinat pe un serv să ?mi cumpere un imobil. EI îl ia cu chirie Şi intră ca locatar 
în posesiunea lucrului, plătind. tâtă chiria pe tot termenul locaţiunei de o-dată, și 
mă face să cred că a intrat în posesiunea lucrului ca cumpărător, După duoi ani de 
posesiune, dacă voiii poseda eii imobilul, devii proprietar prin usucapiune. Acâsta este 
o derogaţiune de la principiile dreptului și nu sta admis de cât utilitatis causa, benigni 
ratione. În ceea ce ce privesce insă achisițiunea fructelor, erârea de drept profită ca Și cea 
de fapt. In adevăr e mai puţin grav a lua fructele unui om de cât a?i lua lucru, și apof 
posesorul s'ar ruina dacă ar restitui fructele, căci în cea mai mare parte din casuri el 
le-a cheltuit lautius vivendo. Acesta o declară în mod positiv Gaius în legea 48 princ. 
De adquirendo rerum dominio (XLI, 1): „Bona fidei emptor non dubie percipiendo 
fructus etiam ex aliena re suos interim facit, non tantum eos qui diligentia et opera ejus 
pervenerunt, sed omnes : quia quod ad fructus altinet, loco domini pene est. Denique 
etiam priusquam percipiat, statim ubi a solo separati sunt, bon fidei emptoris fiunt. 
Nec interest ea res, quam bona fide emi longo tempore capi possit, necne: veluti 
si pupilli sit, aut vi possessa, aut praesidi contra .legem repetundarum 'donata, 
„ab eoque abalienata sit bone fidei emptori. — Cumptriitorul de bună credinţă face 

7 
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fructele ale sale prin percepțiune măcar că provin dintrun lucru străin, și nu numâi 
pe acelea cari vin din dilizenţa și cheltuiala sa, ci pe tâte fructele; ciici, în ceea ce pri- - 
vesce fructele, el e mal mal pus pe aceeași linie custăpânul lucrului, De aceea, chiar inainte 
de a le percepe devin ale cumpărătorului de bună credinţă de îndată ce sunt separate de 
sol. Şi puțin importă că lucrul pe care ?l-am cumpărat cu bună credință pâte sati nu fi 
usucapat (Textul dice: câștigat prin lung timp, longo tempore capi, de sigur juriscon- 
sultul a dis : usucapi, și comisarii lui Justinian aii schimbat vorba usu prin longo teni- 
pore], de exemplu : dacă lucrul este al unui pupil, saii posedat cu violenţă, saii dăruit 
unui president de provincie în contra legei Julia, relativă la concussiunc, și de către pu- 
pil sati posesorul violent saii presidentul de provincie a fost alienat unu! cumpărător 
de bună credinţău. Acest text este important sub mai multe puncte de vedere. EI nc 
arată mai ântâiii că posesorul de bună credință câștigă fructele nu numai când le-a 
perceput el, și din momentul percepţiunei, ci din momentul separărei de sol, ork-cine 
le ar [i perceput, cu deosebire, după cum vom vedea, de usufructuar, care câștigă fructele 
numai când aii fost percepute de el sai de altul în numele lui saă pe socotela lui. Al 
duoilea, textul ne arată că chiar când posedă cine-va un lucru ce nu pote usucapa, pen- 
tru că are un viţiii care "] face impropriii usucapiunei, așa a eșit din mâna proprietaru- 
lui prin violență, sai e un bun rural al unul pupil care a fost alienat de tutor fără de- 
cretul mașistratului, sai un imobil rural dăruit unui president de provincie în contra 
legei Julia repetundarum și alienat de acesta unul cumpărător de bună credință care 
ignora tâte aceste viţii, el nu ?1 pote usucapa, ciici buna sa credință repausă pe o ersre 
de drept, iar nu de fapt, cumpărătorul ignora că imobilul rural al unui pupil nu pâte fi 
alienat fără decretul magistratului, nici că presidentul unci provincii nu pste primi în 
dar un imobil situat în provincia ce administrâză, erdrea sa de drept nu 1 constitue de 
bună credință pentru a usucapa, îl constitue însi de burii credinţi pentru a câștiga 
fructele, ceea ce dovedesce că pentru acquisiţiunea fructelor și.erârea de drept profită ca 
și erârea de fapt. " 

Vice-versa, în paragraful 1, Paul ne arată o altă diferinţă între acquisiţiunea (ruc- 
telor şi usucapiune, acâsta în favârea usucapiunei și în detrimentul acquisiţiunei ftucte: 
lor. Pentru a câștiga fructele, trebue cine-va să fie de bună credinţă în momentul per- 
cepțiunei lor, în cât dacă era de bună credință în momentul intrărei în posesiune, și 
pe urmă a aflat că lucrul ce cumpărase nu era al vindstorului, nu mai pâte câștiga- 
fructele, de şi pote usucapa, căci buna credință se cere la începutul posesiunei pentru 
usucapiune, în usucapionibus initium possessionis spectandum est, mala fides su- 
praveniens non împedit usucapionem : „In contrarium qucritur, si eo tempore, 
quo mihi res traditur, putem vendentis esse, deinde cognovero alienam esse : 
quia perseverat per longum tempus capio, ari fructus meos faciam? Pomponius veren- 
dum, ne non sit bone fidei possessor, quamvis capiat : hoc enim ad jus, id est capio- 
nem; illud ad factum pertinere, ut si quis bona aut mala fide possideat. Nec contrarium 
est quod longum tempus currit : nam e contrario is qui non potest capere prepter rei 
vitium, fructus suos facit.— In sens contrarii, se întrebă, dacă în momentul când mi 
se tradă lucru cred că este al vindătorului, iar după aceea aflu că este al altuia: fiind- 
că continuă usucapiunea (textul dice : per longum tempus capio, de sigur jurisconsul- 
tul scrisese usucapio/, dacă câştig fructele ? Pomponius qice că : e de temut să nu [ie 
cumpărătorul posesor de bună credinţă de și usucapă ; căci usucapiunea se referă la o 
cestiune de drept, pe când câștigarea fructelor la o cestiune de fapt, cestiune dacă 

„în fapt (la percepţiunea fructelor) posedă cu bună saii cu rea credință. Şi nu e lucru con- 
trariiă că curge usucapiunea (textul dice : longum tempus currit, jurisconsultul (icea 
de sigur : usucapio currit) : căci și în sens contrariiă cel ce nu pote usucapa din causa 
viţiului lucrului câştigă cu i6te acestea fructelev, a | - 

Posesiunea propriii qisă, compuindu-se de corpus şi de animus, se câștigă natu- 
ralemente corpore et animo, adică când câştigăm și corpus şi animus. e 
„» :. “Prin corpus se înțelege fâptul material al averei lucrului” la disposiţia sa, care
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obicinuit se capătă prin aprehensiune, care aprehensiune insă nu e necesară in tole ca- 
sele; e destul ca să aibă cine-va lucrul la disposiţia sa, fără a” aprehenda, fără a'l de- ține în fapt, pentru ca să aibă corpus. . 

Aşa pentru imobile nu e necesar ca cine-va să culreere “tote părţile imobilului pentru a intra în posesiunea lui, ci e destul să calee pe o parte din el, cum (ice fârte bine Paul în legea 3, $ 1 D., De adquivenda vel amitlendu possessione (XLI, 2), nici chiar a călca pe pământ, e destul a sta dincâce de limite și a i se arila fundul ce i se predă, cum adaugă Celsus în legea, 18, $ 2, eod. tit. - : i 
Aşa, pentru mobile, e destul ca ele'să fie aduse în casa mea, fără să fii în casă, nici să le atingă cine-va din partea mea, pentru ca să incep a le poseda, cum dice ace- lași jurisconsult Celsus în aceeași lege 13, $ 2, titlul nostru în Pandecte, pentru că atârnă de mine să intru când voii vrea în casă și să pun mâna pe ele. De aceca Şi când mi se vinde marfa din o magasie și mi se remite cheile, ei intru in posesia mărlei mat înainte de a deschide magasia și a pune mâna pe marfă, după cum dice Gaius în legea 9, $ 6 D., De adquirendo rerum dominio (ALI, 1), şi Justinian în paragraful 45, Car- tea II, titlul ], destul numai ca cheile să mi se remită lângă magasie, cum dice f6rte bine Papinian în legea 74 D., De contrahenda emptione et de pactis inter emptorem et venditorem compositis, et qua res venire non possunt (XVIII, 1), pentru ca să pot intra imediat în magasie, căct altmintrelea până să ajung acolo se pâle să facă vinq&- torul să fiii impedicat de a deschide magasia. In cât nu e necesar a explica, cum fac unii interpreţi, aci acquisiţia posesiunei prin ceea ce numese ei o tradițiune simbolică, adică prin remiterea cheilor, simbolul mărfet din magasie, căci atunci ar fi destul, ceea ce nu e exact, să mi se remită cheile cât de departe de magasie. In cât ceea ce Qic unii că corpus, în majoritatea casurilor, constă într'o apprehensio ficta este ceva cu totul inexact. Er6rea celor ce susțin o asemenea teorie falsă constă in ideea eronată ce îi fac de corpus, căci cred că constă într'o aprehensiune corporală, într'o atingere, Şi de aceea când văd că nu e atingere şi totuși este început de posesiune ei, încurcați, dic că este o aprehensiune fictivă; Dar, cu explicaţia ce dăm noi vorbei corpus, adică averea lucrului la disposiţia sa, îl vei atinge sat nu, nu este necesar a mat imagina o aprehen: siune fictivă, cum o făceau cei vechi, precum Doneau, Comentariul V, Capit. 9, S. p. Gasser De apprehensione possessionis, Capit. 1 și 2, și glosatorii înainte de Doneau. Cel d'ântâiti care ne-a dat adevărata idee despre corpus este nemuritorul Savigny în celebra sa scriere Das Recht des Bositzes, tradusă în franțuzesce după a ș&ptea edi- tiune de Henri Stzedtler (vedi paginele 181—210 ale traducţiunei), și după dânșii ne- muritorii profesori de la facultatea de drept din Paris, Pellat, la cursul stă din 1857—1858, și Machelard /Teztes de droit romain sum la possession, $ 2). Căci, în adevăr, cum dice forte bine Paul în legea 1: $ 21 D., De aquirenda vel amittenda pos- sessione (XLI, 2): n... Non est enim corpore et aclu (după alţii, precum: Savigny, tactu/ necesse apprehendere Possessionem, sed etiam oculis el affectu.— „i. Căci nu e trebuinţă să se aprehende posesiunea cu corpul și cu fapta (după Savigny cu tactul), ci e destul să se aprehendeze cu ochit ŞI cu voinţa. 

| O aplicaţiune importantă a ideii că corpus însemneză punerea lucrului la disposi- țiunea posesorului o găsim în legea 3, $ 3 D., De adquirezida vel amittenda possessione : „Neratius et Proculus solo animo non posse nos adquirere possessionem, si non ante- ceda! naturalis possessis, Ideoque si thesaurum ia fundum meum positum sciam, con- tinuo me posidere, simul atque possidendi animum habuero : quia, quod desit pos- sessioni naturali, id animus împlet. Ceterum quod Brutus et Manilius putant, eum qui fundum longa possessione cepit, etiam thesaurum cepisse, quâmvis nesciat in fundo esse, non est verum : is enim qui nescit, non possidet thesaurum, quamvis fundum possideat : sed et si sciat, non capiet longa possessione:: quia scit alienum esse. Quidam putant Sabini sententiam veriorem esse, nec alias eum qui scit, possidere, nisi si loco motus sit, quia non sit sub custodia, nostra, quibus 'consentio.— Neratius şi Proculus sunt de părere că nu putem câștiga numat cu voinţă de a poseda pentru noi posesiunea unui
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lucru,.dacă nu precede posesiunea naturală (adică con pus/. Şi de aceea, dacă sciti că în 
fundul meii se află un tesaur, 7] posed îndată ce voiii avea voinţa de a : poseda pentru 
mine ; căci ceea ce lipsesce posesiunei naturale ?1 împlinesce voința de a poseda. Pe de 
altă parte, părerea lui Brutus și Manilius că cel ce a usucapat un fond, a usucapat im- 
plicit şi tesaurul din acest fond, de şi ignora că se află ascuns în fond, nu este adevă- 
rată ; căci cel ce nu scie despre existența tesaurulul nu posedă tesaurul, de şi posedă 
fondul in care se găsesce tesaurul; dar chiar de scie despre tesaur nu 1 usucapă, de 
6re-ce scie că este al alluia. Unii însă cred mai adevărată părerea lui Sabinus, care 
crede că nici dacă scie despre existenţa tesaurului (măcar că ignoră că este al altuia) 
totuşi nu ?1 posedă până nu '1-o scâte din pământ, căci nu se află sub păstrarea sa. Cu 
ac6stă părere mă unesc şi eiis. Paui expune aci duot păreri deosebile: una, după care 
cel ce posedă un loc posedă şi tesaurul din acest loc, de îndată ce ailă de existența lui 
mai înainte de a 71 scote; alta, după care nu?l posedă de cât după ce?l scâte, căci numai 
atunci se pâte glice propriii că "1 are la disposiţia sa, căci până atunci pâte să "1 seâță 
altul; nu dâră că trebue contactul material ca să fie corpus, dar pentru că până la 
scâtere nu se pote dice că tesaurul este la disposiţia posesorului fondului, Căci pâte să 
"1 seâtă altul și atunci va (i jumătate al lui ca inventor, și jumătate al proprietarului 
locului, care pâte să fie altul de cât posesorul locului. O altă aplicaţiune analogă avem 
aci pentru usucapiune. Cel ce posedă un fond nu 7] usucapă de cât pe el, nu usucapă 
şi tesaurul ce ignorii că se află în el. Dar chiar daca află de tesaur, după opiniunea lui 
Neratius și Proculus '1 usucapă, căci după părerea lor încep de a "1 poseda din momen- 
tul ce află despre existenţa lui. După opiniunea însă a lui Sabinus, numa! din momentul 
scoterei tesaurului, căci numai de atunci, după el, incepe să?! posâdă. Tot aşa vom 

- vedea că cel ce posedă o casă nu usucapă materialul din care a fost construită, măcar 
că a posedat casa cu bună credinţă şi ez justa causa duoi ani, căci n'a posedat mate 
rialul distinct. Şi de aceca, dacă se dărimă casa din întâmplare, proprietarul materia- 
lului "1 va putea revendica înainte de împlinirea de un an de posesiune distinctă a 
materialului de Ja dărimarea casei, pentru ca să se împlinscă usucapiunea anuală a 
materialului posedat separat de sol. 

O altă aplicație a ideei că corpus iăsenaneză : averea lucrului la disposiţie, posibi- 
litatea a dispune de lucru, o găsim în ceea ce privesce ocupaţiunea aplicată la un ani- 
mal sălbatic. După opiniunea care a prevalut, vânătorul devine posesor (și fiind-că lucrul 
este nultius/ şi proprietar al animalului nu din momeatul chiar al atingere! corporale, 
nu iarăşi din simplul moment al rănirei, ci din momentul în care, după ce "l-a rănit, 
urmărirea lui să devină sigură, ceea ce are loc când animalul e lovit de mârte, de şi 
incă nu a pus mâna pe dânsul, şi de și incă nu a murit, dacă erănit în câmp liber unde 
nu pâte, făcând câte-va salturi, să se ascundă. Trebalius, conform doctrinei adoptate 
pentru casul tezaurului de Neratius şi Proculus, decidea că e al vânătorului din mo- 
mentul rănirei, pe cât timp încă e sub ochit venătorului în cât să "1 pstă urmări. Opinia 
care a prevalat decide contrariul pentru că măcar că, e sub ochii vânătorului și se pâte 
urmări, multe se pâte întîmpla ca să scape din ochi şi să nu mai pâtă fi urmărit, și de 
uceea este inexact a decide că dacă în urmă altul ?l-ar prinde, saii "l-ar lovi de mârte, 
ar comite furt de ar pune mâna pe el (Gaius, ]. 5, $2 2 D., De adquirendo verun do- 
minio, și Justinian, Instituţiuni, Cartea Ii, Titlul 1; ş $13). | 

E destul ca să căpătăm corpus și animus pentru ca să câştigăm posesiunea ; puţin 
importă că am câștigat ambele elemente în mod simultaneii, sai în momente âilerite. 
De aceea porcii câştiga corpus înainte, și unimus în urmă, fără să fie necesitate în 

- momentul câștigărei voinței să se repete prin transferare şi retransferare corpus. Așa 
adi Primus depune în mâinele lui Secundus un obiect 6re-care, Secundus a câștigat 
corpus ca depositar. După aceea Primus vinde același obiect lui Secundus. Din mo- 
mentul acela Primus tran:feră lui Secundus animus dominii. Secundus, care până acum 
poseda nomine alterius, începe a poseda nomine suo, el, din momentul acesta chiar, 
devine posesor adevărat, Nu e necesitate ca Secundus să (rădeze lucrul lui Primus ca
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să se libereze de obligațiunea lut de depositar Şi după aceea Secundus să” retrădeze lu- crul lui Primus în execuțiunea contractului de vindare. In cât e inexact a dice aci, cum dic unii interpreți ai dreptului roman, că este o traditio brevi manu, adică o elimi- nare de tradiţii în sens invers. Cu explicaţia nâstră că tot ce se cere este să se transmiti corpus şi animus, şi că ele pot să se transmiti în acelaşi timp şi chiar în timpuri di- ferite, scăpim de tote aceste încurcituri, de tradiţie brevi manu, precum adineori am scăpat de apprelensio ficla, de tradiţiunea simbolică. Incă o-dată, onre și glorie ne- muritorului Savigny care a elucidat aceste puncturi, și care a făcut din materia pose- siunci, care Înaintea lui era la bouteille & Pencve, o materie limpede, sigură (Vei Savigny, op. cit., pag. 211—920). E : „AL duoilea element ce trebue să câştigiim, ca să câștigăm posesiunea propri gisă, este animus domini, adică voința de a poseda pentru noi ca proprietar, puţin importă că credem sai nu în calitatea nsstră de proprietar. De aceea, cel ce nu pste avea voinţă, cum e nebunul și pupilul înfans, nu pot câștiga posesiunea, căci neavând nici un intel. lectus, nu pot voi. Pupilul eșit din infantia, fiind că pote avea o voinţă incomplectă, pâle câșliga posesiunea, complectându-i-se voinţa prin autorisaţia tutorului. Prin ur- mare, pentru înfans, stricto sensu, ar [i fost imposibilă acquisiţiunea posesiunci, căci tutorele nu 'l-ar fi putut represinta, intrând cl şi în posesiunea de fapt a lucrului, și având animus domini pentru pupil, căci posesiunea fiind o cestiune de fapt, nu se pote câștiga prin representant. Totuși utilițatis causa s'a admis că tutorele pste câş- tiga pentru înfans posesiunea, și, prin consecinţă, s'a admis că intantele pote câștiga po- sesiunea căpătând el corpus și autorisându!'l tutorele întru acesta, adică complectându'i sai mal bine (is supleândui el animus domini. Acesta resultă din duoă texte celebre cari ai dat nascere la multe controverse, legea 32, $ 2, D., De acquivenda vel amit- tenda possessione și legea 3, C., De acquirenda et retinenda possessione (VII, 32): * - Iacă textul din Pandecte : »Infans possidere recte potest, și tutore auctore cepit : nam judicium infantis suppletur auctoritate tutoris : utilitatis enim causa hoc receptum est: nam alioquin nullus consensus infantis est accipiendi possessionem. — Infantele , pote valabil poseda, dacă a aprehendat lucrul cu autorisarea tutorului, căci voinţa in- fantelui este suplinită prin autorisarea tutorului ; în adevăr, acesta s'a admis pentru causă de utilitate, căci de altmintrelea nu pote fi vorba de vre-un consensus al infan- telul pentru câștigarea posesiunelu. Iacă acum textul din Condică : »Donatarum rerum a quacumque persona infanti vacua possessio tradita corpore quzeritur, Quamvis enim sint auctorum sententiae dissentientes : tamen consultius videtur interim, licet animi plenus non fuisset affectus, possessionem per traditionem esse quzesitam : alioquin sicuti con- sultissimi viri-Papiniani responso continetur, nec quidem per tutorem: possessio infanti poterit acquiri. — Posesiunea lucrurilor dăruite de ori-ce pers6nă se câștigă prin sim pla tradiţiune făcută infantelui, prin simplul corpus al infantelui, Căci, de și sunt pă- reri de -jurisconsulţi contrarii, - cu tâte acestea este mal chibzuit a decide că în inter- valul impubertăţei trebue să se câștige posesiunea prin tradiţiune făcută infantelui, de şi nu are plină voinţă; căci, altmintrelea, după cum dice Papinian cel fârte bine chibzuil într'un răspuns al săii, nici chiar prin tutore nu nu sar putea câștiga pentru infante posesiuneaa, | - | Adoptăm întru tte versiunea textelor dată de Savigny și interpretarea ce le dă lor acest mare jurisconsult, 
Putem câștiga posesiunea nu numa! animo et corpore nostro, ci şi animo nostro: et corpore alieno. Așa o putem câștiga prim servi şi fii noștri de familie, de indată ce am luat cunoscinţă de intrarea lor în posesiune, şi, ox peculiari causa, chiar inainte . de a lua cunoscinţă despre intrarea lor în posesiune, după cum am arătat în volumul | al Fragmentelor mele juridice, a | Asemenea putem câștiga posesiunea et pe» libevam et extraneam persona, adică prin mandatar, chiar înainte de luarea în cunoscinţă de către mandant de intra. rea în posesiune a mandatarului; dar în ceca ce privesce usucapiunea, ea nu începe de,
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cât din momentul acestei luărt de cunoscință: »Per liberam personam inoranti qusque acquiri possessionem, et postquam scientia intervenerit, “usucapionis conditionem in- choare posse, tam ratione utilitatiş quam juris pridem receptum est:— Sa admis atât pentru cuvânt de utilitate cât și pentru cuvânt de drept ca să se pâtă câștiga -de man- dant chiar ignorând posesiunea prin liberă persână (adică prin mandatar), și din mo- mentul aftărei intrărei în posesiune a mandatarului să începă chiar a usucapau. Prin tutor putem câștiga posesiunea chiar ad usucapionem, ignorând intrarea în posesiune a tutorului. Da 
Tot aşa și persânele morale (universitates) pot câștiga posesiunea chiar «d usu- capionem prin mandatar (|. 1,$92et1. 20, De" adquivenda vel amittenda POses- sione]. o N 
Precum pociii prin altul câștiga posesiunea, asemenea pociii înceta dea posede pentru mine, constituindu-mă posesor pentru altul. Acesta este ceea ce se numesce constitutuni Possessorium, expresiune care de și nu există în textele de drept roman, totuşi exprimă un lucru eminamente exact aci textul care pune în privința. ac6sta regula generală. EI este legea 18 principium, D., De adquirenda vel amittenda Possessione, în care jurisconsultul Celsus se exprimă ast-fel: » Quod meo nomine possideo, possum alieno no- mine possidere: nec enim muto mihi causam possessionis, sed et desino possidere, et alium possessorem ministerio meo facio: nec idem est possidere, et alieno nomine possi- dere. Nam possidet, cujus nomine possidetur. Procurator alienz posscssioni prestat mi- nisterium.— Ceea co posed în numele meii, pociă să posed în numele altuia ; în adevăr, nu'mi schimb mie causa posesiunci, ci încetez de a posede și fac pe altul posesor prin ministeriul mcii, și nu e tot una a posede șia posede în numele altuia. Cici posede acela în numele căruia se posede. Procuratorul prestâză ministeriului săi posesiunei altuia. In casul constitutului posesorii; posesorul adevărat de pînă acum fără a înceta de a deţine lucrul, fără a trăda lucrul altuia, transferă animus de la el la altul, și prin acâsta chiar el încetâză de a posede, şi acel altul incepe a posede prin el; nu e în ase- menea cas, cum gice forte bine Celsus, o schimbare de causă de posesiune, ci o perdere de posesiune ; cum dice el forte elegant, alta e a posede, și alta a posele pentru altul, când posede cine-va pentru altul, nu el posede, ci altul posede prin el. 

“ Constitutul posesoriii nu se presumă. | , EI trebue să fie expres, adică voinţa părților trebue să fie expresă din partea ac- „tualului posesor de a înceta de a posede pentru el, și de a incepe a posede pentru altul; şi din partea acestuia de a începe a posede prin intermediul celui d'ântâiă. 
"Totuşi cl pâte resulta în mod implicit din alt act, ca consecință fatală a lut, Dar aceste acte formâză excepţia. Așa, de exemplu, el pâte resulia din luarea cu chirie din partea vindătorului al obiectului ce vinde cumpărătorului. Când Primus vindend o casă lui Secundus convine cu el ca, fără să 'i-0 predea, să o reţie pe viitor - ca chiriaș, prin acâsta chiar fatalmente el se constitue posesor in numele și pe comptul cumpărătorului. „Tot aşa și cel ce transferă altuia nuda proprietate, reţinând usufructul, sc con- stilue tacitamente posesor în numele concesionarului usufructului. a Asemenea debitorul care constitue un obiect in pignus unul creditor, reţinend precarite» lucrul constituit în pizn,. se constitue tacitamente posesor în numele şi pe comptul concesionarului pignului. * A „ n Tot asemenea și în societatea universorum bonorum, fie-care asociat n'are tre-. huinţă să facă tradiţiune coasociaților săi a părţilor indivise pe. cari voesce a le: trans- mite lor în' posesiune și proprietate, ci implicitamente se constilue posesor 'a acestor părți indivise în numele și pe comptul coasociaţilor să | , : Este evident că posesiunea adevărată compuindu-se din corpus și din animus do- mini, ea se conservă pe cât timp cine-va conservă ambele elemente. : 
Şi nu e necesar ca să se conserve ca în fapt să fie lucrul la dişposiţia de fie-care moment a posesorului, e destul ca să se pstă cu ușurință reinuoi facultatea dea dis- pune. Așa, de exemplu, conserv posesiunea unei case de teră, sa a unei moşii, măcar că,
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pentru moment in'ain depărtat dintr'ensa şi că altul nu o deţine în numele mcă, e destul 
să pociă ușor reveni acolo, și să nu fi intrat altul în posesiunea lucrului ca să mă pâtă 
opri de a.dispune de dânsa. 

Dar când unul din cele ducă elemente dispare, posesiunea încetăză de a mai exista, 
căci ca este formată din suma lor. Așa e evident că, prin urmare, posesiunea se perde nu 
numai prin perderea ambelor elemente, și a lui corpus şi a lui animus, dar și prin 
perderea unuia numai din ele ca se perde covporo vel animo tantum. Acesta este atât 
de evident, în cât nu ar avea trebuinţă de demonstraţie. Sunt, cu tâte acestea, și texte 
cari o demonstră. Avem mai ântâiă legea 44, $ 2, D., De adquivenda vel amiltenda 
possessione, care nu lasă cea mai mică induoială în acestă privinţă. Intr'ânsa juriscon- 
sultul Papinian se exprimă ast-fel: n... Nam ejus quidem quod corpore nostro: tene- 
remus, possessionem amiitti vel animo, vel etiam corpore... — Căci a lucrului ce po- 
sedăm prin noi înșine, perdem posesiunea când perdem sai animus saă corpusu. Cu 
tote acestea, este un text care pare că ar decide că pentru perderea posesiunel se cere 
perderea ambelor elemente in mod cumulativ. Acest text este legea 153 D., De diversis 
vegulis juris antiquii (L. 17), în care jurisconsultul Paul dice: »Fere, quibuscumque 
obligamur, iisdem in contrarium actis liberamur: cum quibus modis acquirimus, iisdemn 
in contrarium actis amittimus. Ut igitur nulla possessio adquiri nisi anim» et corpore 
potest: ita nulla amittitur nisi in qua utrumque in contrarium actum=, Totul depinde 
de sensul ce dăm vorbei utrumque. Uterque, în regulă generală, însemnâză şi unul şi 
altul, în oposiţie cu alte» uter care, în reguli generală, însemnăză anul sai altul. Prin 
excepţie utergue însemneză și unul szii altul. Așa, același jurisconsult Paul, în legea 10, 
$ 13 D., De gradibus (XNXVILI, 10), întrebuinţăză vorba uteumque în amânduoă sen- 
surile, la începutul legei în sens disjunctiv, iar la fine în sens conjunctiv: „Frater | 
quoque per utrumque părentem accipitur, id est, aut per matrem tantum, aut per. 
patrem aut per utrumque. — Vorba frate se pte lua în raport cu fie-care din genitori, 
adică sai numal faţă cu taţăl sati numai faţă cu muma, sai faţă cu amânduola, Așa 
vorba uterque e luată în sens disjunctiv în următârea proposiţie a lui Ciceron De -of- 
ficiis, UI, 15: nUterque, si ad eloquendum venerit, non plus quam semel eloquetur.— 
Ori-care din duof, de va veni să vorbâscă, nu va vorbi de cât o-datău. Unii traduce pe. 
utrumgue din legea ndsiră în sens conjunctiv, și atunci decid că Paul cere perderea 
ambelor elemente pentru perderea posesiunei. Alţii o traduc în mod disjun tiv, cum o 
traducea Savigny în cele duoă d'ântâiă ediţii ale tractatului săi asupra -posesiunel și 
atunci textul e de acord cu regula de bun simt şi insemneză că posesiunea se perde 
când se perde unul numai din cele două elemente, or numai corpus or nurnai animus. 

„n ediţiunile posterisre, prin urmare și în a șâptea, după care e făcută traducţia fran- 
cesă a lui Stacdtler, Şavigny dă altă explicaţie textului. E dice că vorba utrumgque se 
referă la corpus şi la animus, dar fără intenţie precisă de coajunctivitate sati disjune- 
livitate ; că scopul jurisconsultulul nu a fost de a spune că pentru perderea posesiunci 
se cere p2rderea cumulativă a lui corpus şi a lui animus, saii perderea numai unuia 
din ele, ci de a arăta că pentru fie-care din aceste duoă elemente, necesare amânduvă 
pentru acquisiţia posesiunel, trebue să se manifeste un act contrarii fie pentru un ele- 
ment, fie pentru altul, fără să spue dacă:se cere perderea amândurora sai numa! a 
unuia din ele pentru perderea posesiunei. Așa, ca să intru în posesiune, trebue să capăt 
corpus, să incep a avea lucrul la disposiţia mea; ca să perd posesiunea, trebue un fapt 
contrariă, să încetez de a mai avea lucru la disposiția mea ; nu e destul să se depărteze 
posesorul de la imobil pentru ca să'l-pârdă, ci trebue să inceteze de a'] mai putea avea 
la disposiția sa. Așa, ca să intru în posesiune, trebue să am voința de a posede peniru 
mine: ca să perd posesiunea, trebue să am voința contrarie, să nu mai vreaii să posed 
pentru mine; nu e destul să perd consciinţa despre posesiunea lui, ci trebue să vreaii să 
nu'l mai posed pentru mine. Așa pot să plec şi să nu mai mă gândesc la lucru nici la 
posesia lui, nu e destul ca să perd posesiunea ; ca să o perd (rebue să vrea să nu mai 
posedez pentru mine, să” abandon, o intra altul în lucru sai nu. Așa în cât iacă după
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ultima părere a lul Savigny. cura ar trebui tradus textul: nilai “adesea ne liberăm de obligaţiile nâstre prin moduri contrarii acelora după cari ne-am obligat: perdem un drept prin acte în sens contrarii modurilor după cari am câştigat dreplul. Aşa, prin urmare, precum nici o posesiune nu se păle câştiga fără corpus şi animus, tot așa nici 0 posesiune nu se perde fără un act contrarii şi corpului şi animuluău, 
Posesiunea se perde şi s'a perdut în tote timpurile legislaţiei romane când pose- sorul a perdut animus, a încetat de a mai voi să posede pentru sine. Cât pentru per- derea numai a corpului, ar fi trebuit, conform regulei, să fie tot aşa, și perderea cor- pului, adică încetarea din partea posesorului de a ma! avea lucrul la disposiţia sa, la o disposiţie facilă, ar fi trebuit prin ca însăși să facă pe posesor a perde posesiunea, orl- care ar fi voința sa de a continua de a posede ceea ce nu mai pote posede. 
Cu tste acestea, utilitatis causa, S'aă admis exceptiuni la acâstă regulă, și s'a decis mai ântâiă pentru salturile estive şi hiberne, apoi şi pentru tâte cele-alte imobile, conservarea posesiunei lor, nu numai în tot timpul cât altul n'a intrat în ele, dar și după intrarea altuia, până la aflarea posesorului despre acestă intrare. Şi de aceea am arătat că până atunci posesorul conservă interdictul uti possidetis pentru a face să | iasă usurpatorul, și dacă acesta care a intrat în posesiune se Împotrivesce cu violeuţii, atunci posesorul va putea să'l dea afară prin interdictul unde vi. Acâsta resultă anume din legea 46, D., De adquirenda vel amittenda possesione, în care Papinian gica : „Quamvis saltus proposito possidendi fuerit alius ingressus, tamdiu priorem pos- sidere dictum est, guamdiu possesionzm ab alio occupatam îgnovavil., — De şi cine- va a intrat într'o livede cu scop de a o posede, totuși primul posesor este considerat că continuă de ao posede pe cât timp n'a aflat că posesiunea livedei este ocupată de aliulu. Putem conserva posesiunea unui lucru prin altul, cu tâte că de fapt ne-am des- investit de corpus. Acesta se întâmplă când închiriim, comodăm, depunem saă dăm în usufruct un lucru altuia. Noi continuăm a posede prin locatar, comodatar, depositar și usufructuar. 

Da După ce am vorbit de posesiune, să revenim la proprietate, la dominium ex jure Quiritium. Dominium ex jure. Quiritium se câştiga la Romanl în diferite moduri, cari nu sunt întocmai aceleași în lepislațiunea clasisă și în legislaţiunea lut Justinian. Să vorbim mal ântâiă de legislaţiunea clasică. Modurile de acqnisiţiurie 'a pro- prietăței quiritare se impart în legislațiunea clasicii, în moduri de acquisiţiune de drept civil şi în moduri de acquisiţiune de drept al ginţilor. | Gaius ne-o spune întrun fragment extras din Cartea Il a Lucrurilor sale quo- tidiane, sai a Aureelor cari formeză în Pandecte legea 1, principium, De adquirendo verum dominio (Despre acquisiţiunea proprietătei lucrurilor), Cartea XLI, 'Titlul 4, unde se exprimă ast-fel : » Quarumdam rerum dominium nanciscimur jure gentiuiu quod ratione natuvali inter omnes hâmines peraeque servate» ; quarumdam jure . civili, îd est jure proprio civitatis most... A uror lucruri câştigăm proprietatea după dreptul ginţilor, care, conform raţiunei naturale, este observat de o potrivă la toţi 6menii ; a unor lucruri, din contră, căștigim proprietatea după dreptul civil, adică după dreptul propriă cetăţei nâstre«. 
Să nu credem că sunt duoă feluri de proprietăţi: una juris civilissaii Quiritium, care se câștigă după modurile deacquisiţiune de drept civil, și alta juris gentium, care se câştigă după modurile de aequisiţiune de drept a ginţilor. Nu, atât după modurile de acquisiţiune de drept al ginţilor, cât şi după modurile de acquisiţiune de drept civil, câș- tigim un singur fel de proprietate : proprietatea quiritariă, dominium ex jure Quiri- tium. Așa, prin tradiţiune a unui lucru nee mancipi, un peregrin pote câștiga un ade- vărat dominium ex jure Quiritium, ca şi prin mancipaţiune a unui lucru mancipi un cetățen roman. E adevărat că sunt interpreți cart at credut contrariul. Dar, cum a demonstrat nemuritorul Pellat, sunt în erdre cel ce cred că prin tradiţiune un peregrin nu pte câștiga asupra unul lucru nec mancipi de cât un dominium furis gentium (Vedi Pellat, Expos6 des principes gânsraux sur la propristâ..., $$ 32 —34).
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+ Așa Gaius, Instit., Com. II, $ 19, ne spunc că lucrurile nec mancipi corporale 
se pot aliena: prin tradiliune. Și în $ 20 adaugă : că, 'de exemplu, dacă îți voiti trădă'o 
haină... sai În virtutea unci vindări, sati în virtutea unci donaţiuni, saii în virtiitea vre- 
unci alte cause, haina. devine a ta, tun fit, expresiune care indică proprietatea ta, fării 
să adauge ex jure gentium, lar Ulpian, în Regulile sale, Titlul XIX, $ 2, dice că pro- 
prietatea (dominia), fără să adauge ex jure Quiviliuum, căci prin dominium se înţelege - 
dominium ex juve. Quiritium, se câștigă de noi asupra lucrurilor singulare prin man- 
cipațiune, prin tradiţiunc, . prin usucapiune, prin în jure cesiune, prin adjudecaţiune, 
prin lege, amestecând la un loc îradiţiunea, mod de drept al ginţilor, cu cele-alte mo 
duri cari sunt de drept civil. 

Și, în adevăr, de îndată ce Romanii ati intrat în contact mat (recuent cu pere- 
șiinii și prin pretorul peregrin ati cunoscut instituţiunile celor-alţi populi, . între cari 
tradiţiunea, mod de acquisiţiune de drept al ginţilor, ei ati împrumutat acest mod ca și : 
altele din dreptul gintilor, le-aiă aplicat nu numai peregrinilor, ci şi cetăţenilor lor, și, in- 
troducendu-le în lepislaţia romană, le-ati făcut să producă âcelaşi efect, dominium ex 

„jure Quiritium. Interesul subsistă însă şi după introducere a distinge modurile de acqui- 
„_sitiune de drept civil de modurile de acquisiţiune de drept al ginţilor; el constă întru 
“acesta. că numai modurile de drept al ginţilor sunt aplicabile și peregrinilor și cetățe- 
nilor Romani, pe când pe modurile de drept civil Romanii, după, ca şi înainte de intro- 
ducerea lor de pretorul peregrin, le reservari numat cetăţenilor romani. E: 

Să vorbim mai ânteiă de modurile de acquisiţiune de drept civil. 
Modurile de acquisițiune a proprietăţei după dreptul civil sunt: - 
1) Mancipaţiunea (mancipalio]; 2) cesiunea in jure'(in jure cessio]; 3) adjude- 

cațiunea (adjudicatio]; 4) legatul per vindicationem [legatum per vindicationem/; 
9) usucapiunea /usucapio), şi 6) legea (lex). - a 

| Gaius nu enumtră în Instituţiunile sale într'un mod complect modurile de acqui- 
“sițiune, EI nu vorbesce în paragrafele 23, 24 şi 65, Com. II, de cât de mancipațiune, 
de în jure cesiune și de uzucapiune, dintre cele de drept civil, și de tradițiune, dintre 
cele de drept al ginţilor, Ulpiun însă vorbesce- în mod complect de nodurile de âcqui- 
sițiune de drept civil în paragrafele 2—17, Titlul XIX al Regulilor sale, - 

Atât numai că el amestecă la un loc legatul per vindieaiionem şi legea ($ 17), 
ceea ce este inexact, căc! în casul'legatului per vindicationem voința testatorului, con- 
firmată numai de lege, transmite proprietatea ca și în cas de mancipațiune, cesiune în 
jure, pe când,. în casul de acquisiţiune a caducului şi a creptoriului, voinţa singurii a 
legiuitorului, în contra chiar a voinţăi testatorului, operă acquisiţiunea. ” 

"Mancipaţiunea /mancipatio, cum o numese Romanii) este o vorbă care vine de 
Ja maneipi, contracţiune din mancipii, genetiv al lui mancipium, pentru că maneci: 
palio este un mod proprii de alienaţiune al lucrurilor mancipi. Gaius (Instituţiauni, 
Com. ], $ 22) dice în mod inoxact că lucrurile mancipi se numesc ast-fel pentru că ele 
se alienâză prin mancipatio, ca cum mancipi ar veni de la mancipatio, ceea ce nu se 
pote, căci vorba cea mai lungă derivă în tot-da-una de la vorba cea mai scurtă. Vorba 
mancipium, ca și vorba mancipatio, derivă de la manu capere. In adevăr, cea mai 
mare parte a lucrurilor importante ale Romanilor primitivi aă fost cucerite în r&sbâie, 
manu ab hostibus capta, ast-fel ati fost caii, servii și pământurile cele dânteiii, situate 
t6te în Italia, și acestea constituiaii cea mat: mare parte din lucrurile mancipi.' ” 

| Mancipaţiunea era la început chiar un mod universal de acquisițiune nu numai a 
proprietăței, dar și a desmembrementelor dreptului de proprietate, un mod de a dispune 
chiar de o universitas, căci, în timpul lege! celor XII Tabule, testamentul se făcea per 
ies et libram. era în acelaşi timp un mod de acquisițiuna de creanţe, de contractare de 
obligaţiuni, şi un mod de stingere de obligaţiuul (Gaius, Instituţiani, Com. III, $$ 173 
și 174), în cât tâte operaţiunile relativ la un patrimoniiă se făceati la început prin man- 
cipațiune. - -- ! . ÎN a 

Pe urmă s'a introdus cesiunea în jură. şi sta imprumutat din dreptul ginţilor,
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tradiţiunea pentru lucrurile nec mancipi. Cât pentru adjudecaţiune, cred că ea este 
contimporană cu mancipaţiunea, căci principiul eșirei din indivisiune a trebuit să existe 
încă din cele d'ânteiii timpuri ale dreptului roman. 

Mancipaţiunea mai era aplicabilă și pentru vindarea persânelor libere sati consti- 
tuirea lor în stare de mancipium, putere analogă cu servitutea. Ea mai servea şi 
pentru adopţiune şi emancipaţiune, Și de aceea Gaius trămite în $ 23 al Com.. II, pentru 
forme la Comentariul I, la $ 119, unde vorbesce de mancipațiune a proposito de 
coemptio care și ea este un fel de mancipalio. In acest paragraf și în paragrafele ur- 
mălore 120, 121 și 192, Gaius intră în multe amtnunte cu ocasiunea mancipațiunei, 

"Să dăm textul și traducerea acestor paragrafe, 
"$119: „Est autem mancipatio... imaginaria quzedem venditio: quod et ipsum jus pro- 

prium civium Romanorum est ; eaque resita agitur,adhibitis non minus quam quinque tes-. 
tibus, civibus romanis puberibus, et pricterea alius ejusdem conditionis, qui libram zeneam 
teneat, qui appellatur libripens ; is qui mancipio accipit, rem tenens ita dicit: hune 
ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio, isque mihi emptus est hoc aere ieneaque 
libra ; deinde zere percutit libram, idque ses dat ei a quo mancipio accipit, quasi pretii 
loco.—Mancipaţiunca este... o vindare imaginară : și ea este un drept proprii al ce- 
lăţenilor romani. Și ea se petrece ust-fel întrehuinţându se nu mai putin de cinci 
martori ceteţeni romani puberi, și pe lângă acâsta o altă persână de aceeași condițiune, 
care să ţie în mână un cântar de aramă, care se numesce cântăritor; acel care primesce 
lucrul in mmancipium, ţinend lucrul dice : acest serv susţiii că este al meă după drep- 
tul Quiriţilor, şi el a fost cumpărat de mine cu acâstă bucată de aramă Şi prin acest 
cântar de aramă; după acesta lovesce cântarul cu bucata de aramă, şi dă bucata de 
aramă aceluia de la care a primit lucrul în mancipium, ca drept preţe. 

$ 120: „Eo modo et serviles et liberze persone mancipantur : animalia quoque 
que mancipi sunt, quo in numero habentur boves, equi, muli, asini ; item priedia tam 
urbana quam rustica, quze et ipsa mancipi sunt, qualia sunt italică, eodem modo solent 
mancipari. — În acest mod se mancipă și persânele.servile şi cele libere ; asemenea 
şi animalele cari sunt lucruri mancipi, în numărul cărora intră boii, caii, catârii, 
asinii ; asemenea şi fondurile atât cele urbane cât și cele rustice, precum sunt cele ita- 

” lice, se obicinuesce a se mancipa în același mode. 
Ş 121 : nIn eo solo priediorum mancipatio a ceterorum mancipatione diftert, quod 

person: serviles et libere, item animalia que mancipi sunt, nisi in proesentia sint, 
mancipari non possunt : adeo quidem, ut cum qui mancipio accipit, apprehendere id 
ipsum quod ei mancipio datur, necesse sit: unde etiam mancipatio dicitur, quia “manu 
res capitur. Przedia vero absenția solent mancipari.— Întru acâsta nu mai se deosibesce 
“mancipaţiunea fondurilor de mancipaţiunea celor-alte lucruri, că persânele servile. și 
libere; precum și animalele cari sunt lucruri mancipi, nu se pot mancipa de cât când 
sunt presente, și acâsta întru atât în cât acel care primesce lucrul în maneipiii trebue 
să apuce cu mâna lucrul ce i se dă în mancipiii, de unde. și operațiunea se numesce 
mancipaţiune, căci lucrul se apucă cu mâna. Pe când fondurile se pot mancipa şi în ab- 
senţa lore, . , - . 

Mancipaţiunea este o operaţiune solemnă în care figureză transmitentul, îs qui 
mancipat, acquisitorul, îs qui mancipio accipit sai cui mancipatur, cinci persâne ce- 
lăţeni romani și puberi ca martori, car! representati cele cinci clase ale comițiilor cen- 
luriate, înaintea cărora se făcea mancipaţiunea, și un libripend saă un cântăritor cu un 
cântar de aramă. La inceput cântărirea era reală, şe mancipa un lucru al căruia preţ 
era fixat la atâtea libre de aramă, căci monede nu exislai; sat, de și exista de aramă, 
dar val6rea lor era nu convenţională, ci reală, constând în greuiatea lor, pentru care 
verificarea se făcea prin cântărire. Mai târzii, când Romanii începură să aibă monede 
de aur şi argint cu val6re fixă, nu se mai făcea cântărirea, dar simulacrul cântărirei îi 
luă locul propter veteris juris imitutionem, și de aceea toL mai figura libripendul cu 
cântarul de aramă, dar în' loc de cântărire, cel căruia se mancipa ishea cântarul de a-
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rarnă cu o buctiţică de aramă pro forma. In acestă operațiune vorbea: numai acquisi- torul care, apucând lucrul cu mâna, dacă era mobil dicea : Susţin că acest cal, de e- xemplu, este al meii, după dreptul Quiriţilor, și că l-am cumpărat prin mijlocul acestui cântar de aramă şi drept preț dati acestă lucată de aramă, și, dicând acestea, lovea cu bucata de aramă cântarul de aramă. Textul nu dice că se adresa și către martori, ca în testamentul pe» zes et libram, care era tot o mancipatio, Gicând : EL vos cives, tes- timonium mihi perhibetote (Gaius, Com. II, $ 104). Totuși e probabil că acest supli- inent de formalitate avea loc în tâte mancipaţiunile. Mobilele.se mancipati fiind presente şi apucate sai atinse cel puţin cu mâna. Imobilele dice Gaius că se mancipaii și în ab- sența lor. E probabil însă că la început se mancipaii la localitate, că în urmă se făcea mancipaţia în absenţa lor, aducendu-se de la fondurile rustice o brasdă, de. la cele ur- bane o ţiglă care se apuca cu mâna, și că, în cele din urmă, a dispărut şi aducerea bras- del sai a ţiglei.. Ceea ce mă autorisă a crede acesta, este că acesta se petrecea -la re- vendicarea imobilelor în timpul procedurei per. sacramentum, după cum ne spune Gaius, Com. IV, $ 17. La inceput revendicarea se făcea la localitate, după aceea și de- parte de locul situaţiunei, dar aducându-se înaintea magistratului o brasdă saii o ţiglă (Vedi Fragmenlele mele juridice, Vol. 1, pag. 31 şi 32), 
$ 122: nIdeo autem ces et libra adhibetur, quia olim ereis tantum nummis ute- bantur ; et erant asses dupondii, semisses, quadrantes, nec ullus aureus vel argenteus nummus in usu erat, sicut ex lege duodecim tabularum intelligere possumus ; eorum- que nummorum vis ac potestas, non in numero erat sed in pondere nummorum : veluli - asses librales erant ; et diponii tum erant bilibres ; unde etiam dipondius dictus est, quasi duo pondo : quod nomen adhuc in usu relinetur ; semisses quoque et quadrantes pro rata scilicet portione librz zeris habebant certus pondus. Item qui dabat olim pe- cuniam non adnumerabat eam, sed appendebat: unde servi quibus admittitur admini- stratio pecuniz dispensatores appellati sunt, et adhuc appellantur.— Pentre acâsta însă se întrebuinţeză arama şi cântarul, pentru că o-dată Romanii se serveati numai de bani de aramă și erai aşi dupondii, jumătăţi și sferturi de as, şi nu era în us nici un ban de aur saii de argint, după cum putera să înţelegem din legea celor duoă-spre-dece Tabule; şi puterea și val6rea acestor bani nu sta în nuni&rul lor, ci în greutatea lor; erai de exemplu ași de o libră, ași de duot libre, cari se numea dipondit, pentru că avea de. duoă ori greutatea unitară a unei libre: numire de dupondii care până adi este în us; erai și ași de o jumătate de libră, și de un quart de libră, care adică aveai greutatea unei fracțiuni din greutatea unei libre. Asemenea cel ce da o-dată bani, nu “i număra, ci "i cântărea, de unde și servit cărora li se încredinţăză administraţia banilor, se nu- mesc dispensatori (de Ia dispendere, adică a distribui prin cântărire); ei și astădi se numesc ast-felu, iu , In jure cessio este un alt mod de transmisiune a proprietăţei după dreptul civil. Cu deosebire de mancipatio, care nu se aplică de cât la lucrurile .mancipi, în jure cessio se aplică şi la lucrurile mancipi și la lucrurile nee mancipi, ceea-ce dovedesce că acest mod este introdus posterior mancipaţiunei, și după introducerea tradițiunei din dreptul ginţilor aplicabilă numai lucrurilor nec mancipi, adică după introducerea pretorului peregrin, care după cum am dis, în introducţiune, devenind în urmă prin alegere pretor urban, a introdus in dreptul “civil instituțiuni din dreptul ginţilor apli- cabil peregrinilor. 

De in jure cessio ne Yorbesce Gaius în Com. II, $ 24, și Ulpian în Regulile sale, titlul XIX, $$ 9 și 10. Gaius dând mai multe amănunte vom transcri, traduce și para- frasa $ 24 din Instituţiunile sale : 
„În jure crssio, autem hoc modo fit. A pud magistratum populi romani, velut przetorem, vel apud prsesidem provincize, iş cui res in jure ceditur, rem tenens ita dicit : ame ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio ; deinde postquam hic vindica- verit, pr:etor interogat eum qui cedit, an contra vindicet; quo negante aut tacente, tunc ei qui vindicaverit eam rem: addizit, Idque legis actio voeatur ; qu:e fieri potest
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etiam in provinciis apud presides earum.— Cesiunea în juve se face în modul următor : 
Inaintea magistratului populului roman, de exemplu înaintea pretorului sati a presiden- 
tului provinciei, acela căruia se cedeză lucrul în jure ţinând lucrul în mână (ice: Susţiii 
că acest serv este al meii după dreptul Quiriţilo» ; apol, după ce acesta revendică în 
acești termeni, pretorul întrebi pe cel care cedeză dacă revendică în sens contrarii ; și 
acesta negând sati tăcând, atrihue atunci lucrul aceluia care "l-a revendicat. Şi acesta se 
numesce acțiune a legei, și pâte să aibă loc și în provincii înaintea presidenţilor lore. 

In jure cesiunea este un proces fictiv, un simulacru al revendicărei in forma ac- 
țiunei legei per sacramentum. 

În revendicarea adevărată, fie-care dintre litiganți, înaintea magistratului popu- 
lului roman, revendică în sens contrariii unul în contra altuia, şi cel ce nu posedă lu- 
crul și cel ce ”] posedă. Primus de exemplu vrea să revendice în mod serios servul Sli- 
chus de la Secundus, .care 7] posedă. Se duce cu el saii de bună-voiă saă aducându-l cu 
„forța, obtorto collo, inaintea magistratului populului roman, și acolo îl revendică ast-fel : 
hune ego Slichum ex jure Quirilium meum esse aio secundum stam causam. sicut 
dizi : ecce tibi vindictam imposui, adică : susțin că acest serv Stichus este al mei 
după dreptul Quiriţilor, după causa sa după cum giseiii, şi iacă că şi am pus pe 
el vindicta. Şi dicând acestea atingea cu o festucă, cu o' vergea pe sclav. Secundus, 
la rendul s&ă, revendicând în sens contrarii, dicea : Ego contra aio hunce servum Stie- 
hum meum esse ex jure Quivitium, secundum suani causam et ecce libi vindictam 
imposui. Şi dicând aceste vorbe, lovea și el cu vergua pe serv. Apoi, după câte-va alte 
formnalităţi, magistratul, după ce acorda posesia provisorie a servului unuia dintre ei, 
trămitea pe amenduoi înaintea tribunalului centumviral, în timpurile mal vechi, care să 
jidece în fapt care din duoi era proprietar. După acestă actio legis sacramenti de re- 
vendicare aii imaginat Romanii să formeze un mod de transmisiune a proprietăței, și 
acesta este cesiunea în jure, Cel ce vrea să transmită se duce cu cel ce vrea să câș- 
tige înaintea magistratului populului roman, și acolo transmitentul, care se numesce 
cedens în jure, lasă pe viitorul acquirent, care se numesce îs qui ceditur, să pronunțe o 
parte dia vorbele revendicațiunei: aio hune hominem meum esse ex jure Quiritiuun, 
suprimându-se vorbele secundun suam causa, sicut dixi : ecce tibi vindictam im- 
posui. Cedentul nu revendică în sens contrarii, pentru că este de acord cu cesionarul, 
şi de aceea la întrebarea ce ?i face magistratul, dacă el revendică în sens contrariii, el 
sati tace saii răspunde că nu, și atunci magistratul atribue (addicit/ proprietatea ser- 
vului cesionarului. Cum ne spune Gaius în paragraful următor 95, mancipațiunea este 
mai frecuentă de cât cesiunea în jure, căci este mai lesne să stringi ș6se amici de cât 
să te duci înaintea magistratului. Gaius nu adaugă că cesiunea în jure, care este o actio 
legis sacramenti fictivă în revendicare a proprietățel, se pâte face chiar afară din tribu- 
nalul magistratului, adică pe drum chiar, cum spune că se pâte opera - manumisiunea 
vindicta, care este şi ca o actio legis sacramenti fictivă în revendicare a libertăţei, 
într'un Fragment al Cârţei 1 din Res quotidiana sive Aurea, care formeză legea 7 D., 
De manumissis vindicta (XL, 2), în cât nu putem, în privința acâsta, asimila aceste 
duoă acte de jurisdicțiune grațidsă, şi se pote în adevăr ca în favârea libertăţei să se fi 
făcut derogarea ca manumisiunea vindicta să se pstă face afară din tribunal, pe când, 
în lipsă de texte cari să ne-o spună, trebue să decidem că cesiunea în jure nu se putea 
face de cât pro tribunali, 

Un al treilea mod de acquisițiune a proprietăţei după dreptul civil este adjude- 
cațiunea. 

Precum magistratul in cesiunea în jure are puterea de a conlirma voința părților 
pentru transmisiunea proprietăţei, tot așa și judecătorul de fapt, dar numai în trei ca- 
suri, în acţiunea communi dividundo, în acţiunea familie herciscunde, și în acțiunea 
finium regundovum, are puterea de a transmite proprietatea, în virtutea purului stii 
«rbitrium, adică puterei de a judeca. Acâsta ne-o spune Ulpian în: Regulile sale, 
titlul XIX, $ 16, în termenii următori; »Adjudicatione dominia nanciscimur per for-
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mulam familie herciscundze, qu:e locum habet inter coheredes ; et per formular com- muni dividundo, cui locus est inter socios; et per formulam finium regundorum, que est inter vicinos. Nam si judex uni ex heredibus aut sociis aut vicinis re aliquam ad- judicaverit, statim illi adquiritur, sive mancipi sive nec mancipi sit. — Căștigim prin adjudecaţiune proprietatea lucrurilor în acţiunea pentru împărțirea unei moșteniri, care are loc între coeregi; și în acțiunea în împărţire a unuia sai mai multe lucruri comune, care are loc între coproprietari, şi în acţiunea în regulare de hotare, care are loc între vecini. Căci, dacă judecătorul va adjudeca un lucru 6re-care unui coerede saă unul co- proprietar saă unul vecin, de îndată acel lucru devine proprietatea adjudecatarului, fie acel lucru mancipi sai nec mancipis, . . 
| Judecătorul, în virtutea purului să oficiii, purelor. sale atribuţiuni, are puterea în duoă acţiunt divisorii, adică de împărţire, în acțiunea de împărţire a unei moșteniri și în acţiunea de împărțire a unui lucru comun, precum și în acţiunea de regulare de hotare, a transmite proprietatea de la unul din litiganţi Ia cel alt. 

Iacă cum se întâmplă acâsta în fie-care din aceste trei acţiuni. Să vorbim mai ân- „teii de acţiunea familie herciscundre. DI Acâstă acţiune se numesce aşa pentru că are de obiect impărțirea unei moșteniri; “ familia, în adevăr, între alte significaţiuni, are şi aceea de patrimoniii, de universalitate a bunurilor unei persâne vii sati morte, și prin urmare şi aceea de moștenire, adică pa- trimoniul unui mort, iar herciscene insemnăză a divide, a împărţi. „_. Patrimoniul unei persâne vii sati mârte se pâte compune: 1) de lucruri corporale asupra cărora pers6na să aibă dreptul de proprietate ; 2) de creanţe; 3) de datorii. Tâte aceste drepturi reunite intr'un mănunchiă constitue o universitas. Creanţele şi obliga- țiunile se impart ipso jure între mai mulţi cocreditori sai codebitori conjuncți sati între eredii unui creditor sai debitor unic. Principiul acesta este consacrat deja de legea celor XII 'Tabule în modul următor: inter coheredes nomina ercta cita sunt, adică: între coereţi creanţele (şi prin urmare şi datoriile) să fie divisate de plin drept. " Aşa în cât faţă cu debitorul repausatului, fie-care erede ipso juve nu e creditor de cât peniru o parte virilă a creanței, față cu creditorul r&posatului, fie-care erede nu e de- bitor de cât pentru o parte virilă a datorier, Dar judecătorul acțiune familia hercis- cunda între coeredi pâte arangia alt-fel lucrurile, pâte pune o creanţă întrâgă - în lotul unuia din eredi, pste impune plata unei datorii întregi unuia din eregi. Cu alte cuvinte, în raportul dintre creâitor şi ereşi, debitor şi eredi, nu e trebuință de împărţire, îm- părțirea are loc de plia drept. Intre ereţi însă pâte să se facă împărţirea Şi a creanţelor și a datoriilor, și atunci eredele singur împărtășit de creanţă va putea nomine proprio cere partea 'sa virilă de la debitorul defunctului şi, ca procurator în reim suam, păr- țile coeregilor puse în lotul săi, eredele Singur impus la plata unei datorii, de nu o va plăti integral creditorului, va putea fi urmărit de creditor pentru partea sa virilă; va putea și fie-care din coeredi să fie urmărit pentru partea sa virili; dar coeredele care va fi silit a face plata, va putea cere restituirea a ce va (i plătit de la eredele singur impus prin acţiunea familie herciscunde. 
Dar pentru lucrurile corporale ele nu se divid ipso jure, ele rămân indivise între eregi. Fie-care erede se găsesce într'o stare de condominium, de coproprietate, de conmunio, cum (iceaă Romanii, asupra fie-căruia din lucrurile corporale coprinse în moştenire. In cât dacă presupunem duoi ereţi, Primus şi Secundus, Și duoă lucruri corporale, fondul Cornelian și fondul Sempronian, o datorie câtre Gaius de dece mil de sesterţi, și o creanţă în contra lui Seius de dece mii de sesterți, Primus va fi coproprietar. pe o jumătate indivisă din fondul Cornelian şi pe o jnmătate indivisă din fondul Sempro- nian, dator către Gaius cinci mii de sesterți, creditor al lui Seius de cinci mii de sesterți, şi Secundus tot aşa. Starea însă de îndivisiune asupra lucrurilor corporale este contrarie interesului public și interesului fie-cărul proprietar, care se pote si «nu se înţelză cu coprietarul stă asupra modulul “exploatăvei fondurilor comune, așa în cât exploa- tarea să „se facă răă.și să sufere interesul public, căci, când averile particu-,
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lare nu sunt exploatate saii răi exploatate, venitul descresce şi Statul perde, 'căci pa 
de o parte, Statul stringe mai puţine imposite, pe de altă parte se compune din locui- tări săraci, şi sărăcia locuitorilor diminueză importanța Statului. De aceea, încă din cele Mânteiă timpuri de civilisație a populilor antici, și la Greci şi la Romani, s'a stabilit ca principiă de ordine publică că nimenea nu este ținut să stea în indivisiune, că ork-ce co- proprietar are dreptul să câră de la justiţie să facă să înceteze indivisiunea între el şi coproprietarii săi. Spre acest sferșit, s'a stabilit între moștenitori acţiunea în împărţire 
a moștenirei, numită actio fumilice herciscundae cum am arătat mal sus, între copro- prietari resultândi din altă sorginte juridică de cât moștenirea, acţiunea communi di- vidundo, pentru a face să inceteze indivisiunea. In specia n6stră, fie-care dintre moște- 
nitori va putea cere împărţirea moștenire! în contra celut-alt. Să presupunem că Primus 
e acela care intentă acţiunea familize herciscundae în contra lul Secundus, și că judecă- 
torul, înaintea căruia "I-a trămis magistratul, anume Sempronius, pune în lotul lui Pri- mus fondul Cornelian și în lotul lui Secundus fondul Sempronian, gicând: udjudico 
Primo fundum Cornelianum, adjudico Secundo fundum Sempronianum, prin 
acâsta el face o adevărată translaţiune de proprietate, căci transferă lui Primus jumă- tatea indivisă ce avea Secundus in fondul Cornelian Și, în schimb, transferă lut 
Secundus jumătatea indivisă ce avea Primus în fondul Sempronian. Tot așa se 
va întempla dacă Primus şi Secundus, în loc să fie comoştenitori, sunt copro- prielari ai fondurilor Cornelian şi Sempronian, pentru că le-ai cumpărat! impreună, saii li S'aă dăruit, saii li s'a legat împreună. Eșirea din indivisiune. între dânșii, 
cari sunt socii, cum il numesce textul, comuniști cum îl numim no! în limba juridică 
modernă, va avea loc prin intentarea acţiune communi dividundo (adică pentru îm- părțirea unuia saii mal multor lucruri comune, când comunitatea resultă din altă sor- 
ginte de cât moştenirea). Dacă Primus va intenta acţiunea communi dividundo în 
contra lui Secundus, și magistratul îl va trămite înaintea judecătorului Sulpicius, şi Sulpicius va pune în lotul lui Primus fondul Cornelian și în lotul lui Secundus fondul Sempronian, prin acâsta, ca și adineaoră, el va opera o transmisiune de proprietate, căci va transmite lui Primus jumătatea indivisă ce avea Secundus în fondul Cornelian Și în schimbva transmite lui Secundus jumătatea indivisă ce avea Primus în fondul Sempronian. 

Să trecem acum Ia acţiunea finium regundorum. Ce este acâstă acţiune ? Să nu 
o confundâm cu acţiun-a în hotărnicie din legislaţiunea nâstră. In acțiunea în hotărnicie, 
cel ce se pretinde călcat revendică de la adversar o cătăţime de pământ ce pretinde că 
este a sa de mai inainte, în virtutea unui act anterior translativ de proprietate, vindare, 
donaţiune etc., şi judecătorul care ordonă restituirea nu face de cât să confirme titlul anterior, să declare o proprietate anterior existentă, iar nu să transmită o proprietate 
de la unul la altul. In acţiunea finium vegundorum, din contră, judecătorul, ca și în acţiunile familize herciscundae şi commauni dividundo, operă o adevărată transmisiune de proprietate. Căci ea are de obict a transforma, pentru causă de utilitate publică, pentru a evita o amestecare de hotare, o linie curbă sati şerpuită sa stărâmată, necon- testată, într”o linie dreptă. Să presupunem de exemplu că între Primus și Secundus ve- cini, cel d'ântâiii cu fondul Cornelian, cel d'al duoilea cu fondul Sempronian, linia de hotar necontestată între ei, este linia șerpuită următâre: a b e d e, şi că judecătorul 
  

Fondul Cornelian 

b 4 
dea TD | 

Fondul Sempronian       

Cecilius, după cererea unuia din vecini, Primus, care a intentat în contra lut Secundus 
acțiunea finium regundorum, însărcinat de magistrat, care "I-a trămis inaintea lui spre 
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a le îndrepta linia de hotar, a stabilit pe viitor între ei 'ca linia de hotar linia drâptă 
fghiîjk, prin acesta el a făcut mai multe transmisiuni de proprietate, căci a transmis 
lui Primus bucăţile de pământ gb h șii dj, cari erai ale lui Secundus, în schimbul 
bucăţilor de pământ fag, hcişi j ke, cari de la el Primus le-a transmis lut Se- 
cundus. 

În Condica Caragea și în Condica Calimach, și în o bună parte din legislaţiunile 
inodere, împărțirea este, ca și la Romani, translativă de proprietate. Din contră, în Con- 
dica Napoleon, Condica Alexandru loan [, și legislațiunile care aii imitat Condica Napo- 
leon, împărţirea este declarativă de proprietate. Printwo ficţiune a legiuitorului fie-care 
moştenitor sai coproprietar este considerat că a fost în tot-d'a-una, încă d'inainte de 
împărţire, proprietar unic al.imobilului, sai a fracțiunei de imobil pus în lotul săi. Nu 
e locul a discuta și a compara aci ambele sisteme, roman și frances. Totuși, cât pentru 
rnine, care prefer în tot-d'a-una realitatea ficţiunei, mai cu sâmă in materie de legis- 
laţiune, preter sistemul roman sistemului frances. . 

Un al patrulea mod de acquisiţiune al proprietăţei după dreptul civil este asucu- 
piunea. Instituţiunile lui Justinian, consacrânduii. un titlu special, titlul G din Cartea II, 
vom explica şi noi acâstă instituţiune, când vom explica titlui 6, atât în legislaţiunea: 
clasică, cât și în legislaţiunea justinianeă. 

Un al cincilea mod de acquisiţiune a proprietăţei după dreptul civil este legatul 
per vindicationem și legatul per prieceptionem. . 

In legislaţiunea clasică sunt mat multe feluri de legate: legatul per vindicatio- 
nem, legatul per damnationem, legatul sinendi modo și legatul per praceptionem. 

In legatul per vindicationem testatorul transportă direct proprietatea unui lucru 
legatarului care devine proprietar ipso jure, prin însăşi puterea testamentului, a lu- 
crulul legat în momentul adiţiunei de creditate, firă intervenţiunea eredelui căruia le- 
gatarul n'are a ?i cere de cât remiterea posesiunei, căci proprietatea a câștigat'o firă 
intervenţia sa. Tot așa se întâmplă și în legatul per pr:eceptioneni, care este făcut unui 
erede pe Wasupra părţei sale din ereditate, pe când legatul per vindicationen este făcut 
unui străin. Şi în legatul per praceptionem legatarul preciputar devine ipso jure pro- 
prietar al întregului obiect legat îndată ce cel-alţi ereţi aii ficut adiţiune de ereditate. 
In legatul per vindicalionem nu numat termenii legatului, dar și numele indică trans- 
laţiunea directă a proprietăţei la legatar, căci acest legat, după numele săă, arată că 
transportă vindicatio, acţiune care garanteză proprietatea de la testator direct la legatar. 

In legatele per damnationem și sinendi modo, proprietatea obiectului legat trece 
de la testator la erede, care este numai obligat a transfera acâstă proprietate legalaru- 
lui, care câștigă ast-fel un singur drept de creanţă in contra eredelui obligat ad dan- 
dum, iar nu un drept real adversus omnes ca în legatele per vindicutionem și per 
prieceptionem. Compară Gaius, Com. Il, $$ 194, 217, 220 şi 222 cu Gaius, Com. Il, 
Ş$ 204 şi 213. a 

AI şeselea mod de acquisiţiune a proprietăţei după dreptul civil este legea. - 
Legea Julia și legea Papia Poppzea decid că dacă un instituit sati un legatar nu se 

“găsesc Însuraţi și cu copii legitimi în momentul morții testatorului, saii cel mal târditi 
până în una sută de ile de la deschiderea testamentului, liberalitatea făcută lor devine 
caducă pentru tot, dacă sunt celibi, pentru jumătate, dacă sunt însurați dar fâră copii, . 
și sa totă liberalitatea sai jumătate o atribue, în contra voinței testatorului, celor-alți 
beneficiari coprinși în testament dacă sunt patres, adică dacă sunt însuraţi și aă copii, 
care ast-fel beneficiâză nu numai de ceca ce a voit să le dea testatorul, dar Şi în contra 
voinței testatorului, în virtutea purului capriciă al legei, de ceea ce testatorul a voil 
să dea altora. a 

Tot așa se intemplă şi în cas de creptorium. Prin ereptovium, se înţelege eredi- 
tatea testamentară sait ab intestat răpită de lege din mâna celui chemat la dânsa saii 
prin testament sa ab intestat prin dreptul civil saă pretorian, care a deschis testamen- 
tul și a făcut adiţiune de ereditate sai a ficuL adiţiune de ereditate ab intestat, sai a



339 

cerut bonorum posesiunea ab intestat a bunurilor unui defunct omorii, înaintea ins- 
truirei și judecărei procesului de omor și supunerei la tortură a şervilor defunctului 
omorit. Succesiunea e răpită din mâna chematului la dânsa și atribuită de lege fiscului. 
Acesta în virtutea senatusconsultului Silanian combinat cu senatusconsultul Claudian și 
cu senatusconsultul Neronian (Paul, Sentinţe, Cartea III, titlul 5, Ş$ 1, 5 şi 10, Ulpian 
legea î, principium, și legea 3, $ 29, Cartea XXIX, titlul 5). E 

In legislaţiunea lui Justinian ne mai fiind deosebire între lucrurile mancipi și 
nec mancipi, mancipaţiunea a dispărut. Cesiunea în jure a devenit o simplă cesiune 
care se operă înaintea magistratului de: ori-ce trâptă, care judecă Şi în drept și in fapt 
de la Dioclețian incolo, și înaintea căruia cedentul și cesionarul se presintă şi declară, cel 
Wânteiii că cedeză, cel d'al duoilea că primesce proprietatea lucrului ce formâză obiectul 
cesiunei. Acestă cesiune se tace prin ork-ce expresiuni, ori-ce solemnitate fiind abolitiă 
în privința acesta. Adjudicaţiunea subsistă cu aceleași efecte și în legislaţia lui Justinian. 
Legatul transmite pe viitor proprietatea ipso jure, ori-care ar fi forma lui, numai tes- 
tatorul să fie proprietar şi capabil de a aliena. Legea nu mai operă transmisiune în cas 
de caduc, căci caducele s'aiă desfiinţat printr'o constituţiune a lui Justinian din anul 534, 
legea unică în Condică, Cartea VI, titlul 51. Dar totuşi operă transmisiune în cas de 
ereptorium, căci disposiţiunile senatusconsultulul Silanian sunt conservate, textele ju- 
risconsulților cari tractată despre dânsul fiind inserate în Pandecte, în titlul 5 al Cirţei 
NAILX, ce am menţionat mal sus. | 3 

Să vorbim acum de modurile de acquisițiunea proprietăţei după dreptul ginţilor, 
In privinţa lor, puţine modificaţiunt săii adus de legislaţiunea bizantină dreptului 

clasic, ă 
De aceea vom studia pe fie-care dintrânsele, și relativ la fie-care vom arăta mo- 

dificările aduse. 
Aceste moduri sunt ocupaţiunea, tradiţiunea şi o sumă de casuri de acquisiţiune - 

relativ la care Romanii dic că e conform raţiunei naturale ca să se câştige proprietatea 
sati că proprietatea e câștigată ca accesorii unui lucru principal, și pe care interpreţii 
dreptului roman le-ai grupat sub denumirea de accesiune, denumire sub formă de sub- 
stantiv, care figurăză forte rar în textele romane, cum e în paragralul 26 din titlul 1 
al Cărţel Il a Instituţiunilor lui Justinian, căci Romanii mai adesea exprimă ideia prin 
întrebuinţarea verbului cadere ca în paragrafele 29, 32, 33, 34, Nu tâte aceste moduri 
cadrăză cu ideia de accesiune, după cum vom vedea. 

Să vorbim mai întâi de ocupaţiune. . 
Ocupaţiunea este un mod de aequisițiune originar în oposiţiune cu Lâte cele-alte 

moduri, fie de drept civil, lie de drept al ginţilor, cari sunt derivate, cari constituese nu 
numai moduri de acquisițiune ci și de transmisiune, unul transmite Şi altul câștigă, pe 
când ocupaţiunea e un pur mod de acquisiţiune fără transmisiune, un mod de aequisiţiune 
originar care ce aplică la lucrurile pullius, care adică nu ati pentru moment stăpân, de 
şi sunt susceptibile de apropriaţiune individuală, fie că nu ai avut nici o-dată stăpân, 
fie că ai avut dar acum nu malai, căci proprietarul lor le-a abandonat întrun mod 
definitiv. Ocupaţiunea constă întru luarea în posesiune a acestor lucruri. Prin ocupa- 
țiune câştigăm în mod imediat posesiunea acestor lucruri Şi În mod mediat și concomi- 
tent. proprietatea asupra lor. Şi de aceea, când proprietarul perde posesiunea lor, perde 
în același timp şi proprietatea. îi 

Iustituţiunile lui Justinian vorbesc fârte pe larg de ocupaţiune în paragrafele 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 47 şi 48, împrumutate cea mal mare parte din Res quoti- 
diane sive Aurea a lui Gaius, 

Vom transcrie, traduce și explica pe rând pe fie-care din aceste paragrafe. 
Ş3 12 şi 13: Aceste paragrate sunt în mare parte reproducţiunea leget 1, Ş 1, 

legei 5 principiura și $ 1, D., De adquirendo rerum dominio (XLI, 1), extrase din 
Cartea II a scriere! lui Gaius, intitulate Res quotidian:e sive Aurea. 

„Fere igitur bestize, et volucres, et pisces, id est, omnia animalia que mari,
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colo et terra nascuntur, simul atque ab alio capte fuerint, jure gentium statim illius 
esse incipiunt : quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur. Nec 
interest feras bestias et volucres utrum in suo fundo quisque capiat, an in alieno, Plane 
qui in alienum fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, si id 
providerit, prohiberi ne ingrediatur. Quidquid autem eorum ceperis, eousque tuum esse 
intelligitur, donec tua custodia ccercetur ; cura vero evaserit custodiam tuam, et in na- 
turalem libertatem se receperit, tuum esse desinit, et rursus occupantis fit. Naturalem 
autem libertatem recipere intelligitur, cum vel occulos tuos effugerit, vel ita sit in cons- 
pectu tuo, ut difficilis sit ejus persecutio.— Illud quzsitum est, an, si fera bestia ita 
vulnerata sit, ut cepi possit, statim tua esse intelligatur. Quibusdam placuit statim esse 
tuam, et eousque tuam videri, donec eam persequaris ; quod si desieris persequi, desi- 
nere tuam esse, et rursus fieri occupantis. Alii non aliter. putaverunt tuam esse, quam 
si eam ceperis.' Sed posteriorem senientiam nos confirmamus, quia multa accidere pos- 
sunt ut eam non capias. — Așa dar, animalele sălbatice și pastrile, şi pescii, adică (6le 
animalele cari se nasc în mare, în cer și pe pământ, de îndată ce ai fost prinse de 
cine-va, devin imediat, după dreptul ginţilor, proprietatea lui ; căci ceea ce este înainte 
al nimului, se concedă după raţiunea naturală ocupantului. Şi puţin importă că a prins 
cine-va animalele sălbatice și pastrile în fondul săi sai al altuia. Bine înţeles că acel 
care intră pe fondul altuia cu scop de a vena sai de a prinde în laţ, pote fi impedical 
de stăpân ca să intre, dacă acesta bagă de semă. Or-ce vei prinde însă, până atunci se 
consideră că este al tăii, până când va fi sub paza ta ; de îndată însă ce a scăpat de sub 
paza ta şi 'Şl-a recăpătat libertatea naturală, încetâză de a mai fi al tăi, și devine din 
noii al celui ce 1 va prinde. Este considerat că “şi-a recăpătat libertatea naturală sati 
când a scăpat de sub ochii tăi, sai când urmărirea lui devine dificilă, de şi 71 mai vegi.. 
încă cu ochil.— S'a întrebat dacă un animal sălbatic este rănit ast-fel în cât să 71 poţi 
prinde devine de îndată proprietatea ta. Unii ai fost de părere că este de îndată al tăi, 
și că este considerat ca al tăi pe cât timp il urmăresci; iar dacă încetezi de a'l urmări, 

” încetză de a mai (i al tăiă și devine al celui ce 71 va prinde. Alţii ai fost de părere că 
nu devine al t&ă de cât din momentul în care vei pune mâna pe el. Noi confirmăm 
acâstii din urmă părere, căci multe se pot întâmpla ca să nu'l poţi prindec, 

Animalul sălbatic, fie fieros sai nu, ca și pasărea, devine al l&ă prin ocupaţiune, 
ca și pescele din apă, căci este lucrul nimului până ce'l pringi tu, și nimic mal natural 
ca să devie al t&ă. Textul lui Justinian dice: pasările cari se nasc în cer. Nimic mai 
inexact : paserile se nase pe pământ, dar sbâră numa! în aer, și de aceea Gaius se fe- 
resce de a dice ce dice Justihian. A fost chestie coatroversată dacă animalul devine al 
venătorului din momentul ce 'l-a rănit și 71 pote urmări, în cât să'l prindă, sati numai 
din momentul prinderei. Trebatius era de părerea d'ântâiii și de aceea considera ca fur 
pe cel ce rănesce un aniinal deja rănit și pune mâna pe el. Gaius însă aprobă părerea 
celor mai mulţi, pe care o aprobă și Justinian, după care animalul rănit nu devine al 
vânătorului de cât din momentul prindere! ; căci, de și rănit râii, în cât de sigur are să 
cadă jos, se pste să cadă într'un tuliș, sai intr'o apă, unde să”i perdi de urmă și să nu'l 
nai găsesci. Precum animalul prins devine al tăi de îndată ce al pus mâna pe el, ase- 
menea încetâză de a mai fi al tăă din romentul ce a eșit din paza ta și 'şi-a recăpătat 
libertatea naturală, 

Ocupaţiunea a fost modul primitiv de acquisiţiune a proprietăţei. Aşa a fost la 
început și pentru imobile, căci la început pâmântul nu era apropriat de nimenea, fie-care 
îl ocupa până îl cultiva și'i lua rodul; apoi îl:părăsea, lua alt pământ odihnit și!l cultiva 
pe acesta. Tocmai mai târdiii a început omul să se aşede și să menţină definitiv pământul 
ce a ocupat. Până astădi încă sunt părţi ale globului unde pământul nu c proprietatea 
exclusivă a nimului, de şi acesta pe qi ce merge devine mai rar. La început, 6menii 'i-ati 
apropriat animalele, apoi locurile de casă și apoi ţerinele. In timpul Romanilor eraii 
mult mai multe lucruri nullius. de cât astădi, cu tte' că și în timpul lor numărul lor 
era mult redus de ce fusese cu secole inainte. Dar toiuși şi astădi mui sunt lucruri
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nullius, şi prin urmare şi astăgi ocupațiunea și are aplicaţiune. Așa și astă sunt ani- 
male sălbatice, păsări, pesci, car! sunt lucruri ale nimulul. Cu tâte că adi, în regulă ge- 
nerală, nu se pâte vâna nică pescui pe pământul saii în apa altuia, de cât în virlulea 
unci permisiună care se cumpără cu Dani. | 

$$ 14 și 15: Aceste paragrafe sunt reproducțiunea legei 5, $$ 2, 3, 4și5,D., 
cod. tit., extrase din aceeași Carte a aceleeași scrieri a lui Gaius: 

» Apium quoque natura fera est. Itaque quze in arbore tua consederint, antequam 
te alveo includantur, non mâgis tuze intelliguntur esse, quam volucres qua în arbore 

ua nidum fecerint ; ideoque si alius eas incluserit, is earum dominus erit. Favos quoque, 
si quos effecerint,. quilibet eximere potest. Plane integra re, si provideris ingredientem 
fundum tuum, poteris eum jure prohibere ne ingrediatur. Examen quoque quod ex alveo 
Luo evolaverit, eousque intelligitur esse tuum, donec in conspectu tuo est, nec diflicilis 
cjus est persecutio ; alioquin occupantis fit.— Pavonum et columbarum fere natura est: 
nec ad rem pertinent, quod ex consuetudine avolare et revolare solent; nam et apes 

"idem faciunt, quarum constat feram esse naturam. Cervos quoque ita quidam mansuetos 
habent, ut în silvas ire et redire soleant, quorum et ipsorum feram esse naturam nemo 
negat. În iis autem animalibus quz ex consuetudine abire et redire solent talis regula 
comprobata est ut eousque tua esse intelligantur, donec animum revertendi habeant; 
nam Si revertendi animum habere desierint, etiam tua esse desinunt, et fiunt occupan- 
tium. Revertendi autem animum videntur desinere habere, cum revertendi consuetu- 
dinem deseruerint. — Şi natura albinelor este sălbatică. Şi de aceea albincle carl stai .. 
pus pe copaciul t&ă, până ce nu le vei inchide în stup nu sunt ale tale, precum nu sunt: 
ale tale nici pastrile cari aii făcut cuib în copaciul tăi; şi de aceea, de le va închide 
altul în stup, el va fi proprietarul lor. Şi faguri de vor face, ori-cine le pâte lua. Bine 
înțeles, dacă, pe cât lucrurile sunt încă în întregimea lor, vel vedea pe cel ce vrea să 
intre în fondul tăi, poti cu tot dreptul să”l împedici de a intra (Și dea intrat să'l dat 
afară). Asemenca și roiul care va fi sburat din stupul tăi până atunci se consideră ca al 
L&ă până când îl ve! încă cu ochii, și poți sil urmăresci cu înlesnire; altmintrelea 
devine al celuf ce'l va prinde.— Asemenea şi natura păunilor și a porumbilor este săl- 
hatică ş și puțin importă că ei aii obiceiul de a se duce şi de a se întârce; căci şi albi- 
nele a căror natură este constant că este sălbatică, at asemenea ohiceiă. Chiar și pe 
cerbi unii îi îmblândesc și domesticese ast-fel în cât iati obiceiul de a se duce prin pă- 
duri și de a se întârce, și de natura lor nimenea nu pâte tizădui că este sălbatică. Re- 
Jativ la animalele car! ati obiceiul de a se duce şi dea se întârce, s'a aprobat regula ca 
să fie considerate ca ale tale, până când ai încă intenţiunea de a se întârce; căci, dacă 
ait perdut acestă intenţiune, înceteză de a mai fi ale tale, și devin proprietatea acelor ce 
le vor prinde. Sunt considerate însă că aii perdut intenţiunea de a se mat întârce, când 
ati perdut obiceiul de a se mal întorcea. 

Sunt animale cari nu stai pe loc, de și sunt domestice, car! plecă, se duc şi se 
întorc. Aceste animale nu putem fi consideraţi că am încetat de a le posede şi, prin ur- 
mare, de a fi proprietari asupra lor, de îndată ce ai plecat de la locuința lor, căci 
aşa le e obiceiul de a se duce şi a se întârce, Ast-fel sunt: porumbil, albinele, 

„cerbi. De aceea conservim posesiunea și, prin urmare, proprietatea asupra lor pe 
cât timp ai intenţiunea de a se întârce, adică obiceiul de a se întârce, care obiceii 
nu sunt considerate că "l-ai. perdut de cât când a trecut atât de lung timp de când ati 
plecat în cât să se pârdă ork-ce speranţă de întârcere. - 

Paragraful 16 este împrumutat din legea 5, $ 6 D., titlul nostru, extras din 
aceeași Carte a aceleeași scrieri a lui Gaius: 

»Gallinarum autem et anserum non est fera natura ; idque ex eo possumus întel- 
ligere, quod alice sunt gallinze quas feras vocamus, item alii anseres quos feros appella- 
mus. Itaque si anseres tui aut gallin tuze aliquo casu turbati turbatzeve evolaverint, 
licet conspectum tuum effugerint, quocumque tamen loco sint, tui tuzeve esse intelli- 
guntur, et”qui lucrandi animo ea animalia retinet, furtum committere intelligitur. —
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Natura însă a găinilor şi a gâscelor nu este sălbatică. Şi acesta lesne o putem înțelege, 
căci sunt şi alte găini și alte gâsce pe cari le numim sălbatice. De aceea, dacă gâscele 
sati păinele tale speriate vor sbura și vor eși chiar de sub ochit tă, nu ati încetat de a 
fi ale tale, și cel ce le va reţine cu scop de a se folosi de dânsele e considerat că a co- 
mis un furt, i : 

Sunt animale cari ai congenerele lor sălbatice. Ast-fel sunt. gâscele, șiinele, 
rațele. Sunt gâsce, găini, rațe domestice, și găini, gâsce, rațe sălbatice. Pe cele domes- 
tice nimenea nu Je pâte prinde. De le va fi prins, nu devine proprietar, ci comite chiar 
un furt. „i E 

Paragraful 17 este imprumutat din legea 5, $ 7 D., titlul nostru, extras din 
aceeași Carte a aceleeași scrieri a lui Gaius: 

„tem ea qu:e ex hostibus capimus, jure gentium statim nostra fiunt ; adeo quidem 
„ut et liberi homines in servitulem nostram deducantur; qui tamen si evaserint nostram 
potestatem, et ad suos reversi fuerint, pristinum statum recipiuntu. o 

Orl-ce cine-va prinde de la un popul inimic în timp de r&sboiii sa chiar şi în 
timp de pace, dacă populul nu cste nici amic, nici aliat, e bun ciipătat, devine prin sim- 
pla luare în posesiune proprietatea acelui ce “l-a prins. Şi acesta se aplică nu numai la 
lucrurile neinsufleţite și la animale, dar chiar și la 6meni liberi, cari scim că devenind 
captivi, devin proprietatea celor în mâinile cărora aii cădut. Atâta numai că, după cum 
scim, la captivi există beneficiul postliminiului în virtutea căruia dacă captivii vor fi 
scăpat din mâna inimicilor și vor fi trecut peste hotarul ţărei unui popul amic saii aliat 
'cu populul roman, a fortiori în Statul roman, redevin cu efect retroactiv liberi, ca și 
cum nu ar (i cădut nici o-dată în servitute. 

Paragraful 18 este imprumutat din legea 3 D.; De divisione rerum (, 8), care 
este extrasă din Cartea VI a Instituţiunilor jurisconsultului Florentin: 

„Item lapilli, et gemma, et cetera que în littore inveniantur, jure naturali statim 
inventoris fiunt..— Asemenea și pietrele scumpe,  mărgăritarul (adăugaţi coraliul) și 
ori-ce se găsesce pe țărmul mărei (saii chiar în mare) devin, după dreptul natural, pro- 
prietatea celut' ce le-a păsite, ! 

In adevăr, aceste lucruri nefiind ale nimului, e natural să devină proprietatea pri- 
mului ocupant. 

» Gaius se ocupă și în Instituţiunile sale de câştigarea lucrurilor nullius prin ocupa- 
țiune, dar forte pe scurt, în paragrafele 66, 67, 68 şi 69. 

“ Paragrafele 47 şi 48 sunt relative a câștigarea prin ocupațiune a lucrurilor ahan- 
donate. Aceste lucruri aii fost o-dată ale cut-va, dar proprietarul lor, abandonându-le 
în mod definitiv, cu scop de a se desbrăiea şi de proprietatea şi de posesiunea lor, ele 
devin lucruri ale nimului, şi, prin urmare, devin proprietatea primului ocupant, ca şi 
lucrurile nimului cari nu ai fost nici o-dată proprietatea veri-unut particular. Este un 
argument de analogie de a decide acăsta. " 

Dintre paragrafele precedente, paragraful 48 este imprumutat din logea 9, $ 8 D., 
De adquirendo rerum dominio, extrasă din aceeaşi carte a acelceași scrieri a lui Gaius: 

"n Qua ratione verius esse videtur, si rem pro derelicto a domino habitam occupa- 
verit quis, statim eum dominum eflici. Pro derelicto autem habetur, quod dominus ea 
mente ahjecerit, ut id rerum suarum esse nollet, ideoque statim dominus esse desinit. — 
Alia causa est carum rerum que în tempestate maris, levanda navis causa, cjiciuntur ; 
hze enim dominorum permanent, quia palam est eas non eo animo ejici quod quis cas 
habere non vult, sed quo magis cum ipsa navi maris periculum effugiat. Qua de causa, 
si quis eas fluctibus expulsas vel etiam în ipso mari nactus, hucrandi animo abstulerit, 
furtum committit; nec longe discedere videntur ab his que de rheda currente, non in- 
telligentibus dominis, cadunt. — Pentru același cuvânt este mai adevărat a decide că 
dacă cine-va va lua un lucru considerat ca abandonat de stăpânul săi, devine imediat 
proprietar al acelui lucru. E considerat însă ca abandonat lucrul aruncat de stăpânul s&ă 
cu intenţiune de a ?] scâte dintre lucrurile sale, și de aceea abandonatorul încet&ză în 

x
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asemenea cas de îndată de a fi stiipânul lucrului. — Alta însă este sârta lucrurilor cari 
se aruncă în mare în cas de tempestă pentru ușurarea corăbici; acestea rămân ale stă- 
pânilor lor, pentru că este evident că ei nu le-ai aruncat cu intenţia de a nu mai f 
proprietari asupra lor, ci cu intenţia de a scăpa de pericolul tempestei impreună cu 
corabia. De aceea, dacă cine-va va lua aceste lucruri, fie că le va găsi aruncate de valuri 
pe tărin, fie că le va scâle din mare, comite furt. Aceste lucruri nu diferă mult de lu- 
crurile cari fără observarea stăpânilor lor cad din căruță pe când mergec. 

Justinian consideră ca res nallius lucrurile abandonate, şi de aceea le declară pro- 
prictatea ex jure Quiritium a primului ocupant. Intru acâsta el adoptă opiniunea lui 
Julian. Proculus era însă de altă părere, după cum ne spune Paul în legea 2 2, $10, 
Pro develicto, XLI, 7. 

In paragraful 48 Justinian qice că lucrurile aruncate în mare, în cas de tempestă, 
nu Sunt considerate ca abandonate, și prin urmare nu devin res nullius. El adoptă pă- 
rerca lui Gaius din titlul expus mal sus şi a lui Julian din legea 8, De lege Rhodia de 
jacta, Cartea XIX, titlul 2. Ulpian însă, într'un text inserat de "acelaşi Justinian în 
Pandecte, distinge, și de sigur acâstă distincţiune este rațională și Justinian a admis'o 
inserând textul lui Ulpian i în Pandecte. Acest iext este legea 43,.$ 11 D., De furtis 
(ALVII, 2), și Ulpian înti”ânsul face distincțiunea următâre: Dacă a aruncat cu intenţie 
de abandon, și acâsta este ceea ce vom presume până la proba contrarie, căci probabil 
a creţul că lucrul o să se prăpădâscă, lucrul devine nullius, şi aparţine primului ocu- 
pant. "Dacă însă a aruncat lucrul cu intenţie de a 71 căuta după scăpare, sati de se va 
șăsi să fie tot al lui, ceca ce va trebui să probeze aruncătorul, atunci lucrul nu devine 
nullius, și cel ce '1 găsesce comite furt. 

Să ne ocupăm acum, în ordinea paragrafelor din Jnstituţiunile lui Justinian, de 
casurile de acquisiţiune numite accesiune de interpreţii dreptului roman, și apol, dupi 
aceca, vom vorbi de tradiţiune. 

" Casurile de accesiune sunt împărţite de interpreți în casuri de accesiune în ma- 
icrie imobiliară și casuri de accesiune în materie mobiliară. La cele Wântâiii sunt rela- 
live paragrafele 20, 21, 922, 93, 24, 29, 30, 31 şi 32 din titlul nostru 1 al Cărței II; 
la cele d'al duoilea se-referă paragrafele 25, 26, 39 şi 34 din același Litlu, 

Si explicăm aceste paragrafe. 
Paragraful 20 este împrumutat din legea 7, $ 1 D., De adquirendo rerum do- 

minio, extrasă din aceeași Carte și sericre a lui Gaius: 
»Prieterea quod per alluvionem agro tuo flumen adjecit, jure gentium tibi adqui- 

rilur. Est autem alluvio incrementum latens; per alluvionem autem id videtur adjici, 
quod ita paulatim adjicitur, ut intelligere non possis quantum quoquo momento adjicia- 
tur, — Pe lângă acesta, ceea ce riul adaugă la târina ia prin aluviune, devine proprie- 
latea ta după dreptul g ginţilor. Aluviunea însă este o crescere latentă; prin aluviune se 

consideră adăugat ceca ce se adaugă așa de încet, în cât să nu se pstă observa, ceca ce 
s'a adăugat În fie-care momentu. 

Aluviunea este adăugarea incâtă și îndelungă, produsă pe nesimţite din molecule 
de nisip, sati argil, sati humă, sai alt-fel de pământ, cărate de apa riului, deslipite din 
(6rinele de mai sus, fără să se scie de unde, și alipite la t&rina de mai jos de pe malul 
riului. Acest acrescământ nu se scie din ale cui molecule sunt produsc, deosebit că des- 
lipirea lor nu presinlă interes pentru proprietarii acestor molecule dacă s'ar cunâsce. 
EI e natural dar ca să devină proprietatea proprietarului mălurean. Aci este o adevărată 
accesiune, căci este o adevărată alipire. Gaius trateză de aluviune și în Instituţiunile 
sale, Comentariul II, $ 70. 

| Să nu confundiim aluviunea cu ruptura, despre care trateză paragraful urmă- 
tor 21, imprumutat din legea 7, $2D,, eod. tit., extrasă din aceeași Carte al aceleeași 
scrieri a lui Gaius: 

» Quod si vis fluminis partem aliguam ex tuo pracdio detraxerit, ct vicini praedio 
attulerit, palam est tuam permanere. Plane si longiore tempore fundo vicini tui hze-



34 

serit, arboresque quas secum traxerit, in eum Fundum radices egerint, ex eo tempore . 
videntur vicini fundo adquisitze esse. — Dacă forţa riului va fi rupt o parte din fondul 
tă şi o va fi alipit de fondul vecinului, este evident că acea parte rămânea ta, Este 
evident însă că dacă acea parte va fi stat alipită mal mult timp de fondul vecinului 
tă şi arborii pe cari îi va fi tirit cu dânsa vor fi prins rădăcini în acel fond, ci se con- 
sideră câștigați din acel moment fondului vecinuluiu, - 

Acest text a dat nascere la o dificultate. 
Evident că partea ruptă rămâne proprietatea proprietarului locului de unde s'a rupt, 

măcar că s'a alipit la fondul vecinului. Prin urmare, eo va putea revendica. Se pste însă 
întempla ca ea să stea mult timp alipită de fondul vecinului, în cât, după un timp 6re-care, 
prin molecule de pământ, prin foile putrețite ale arborilor ce erati pe dânsa, locul de 
alipire să fie asi-fel de astupat şi să ajungă să semene atât partea lipită cu fondul de 
care s'a lipit, în cât să nu se mai distinsă una 'de altul şi să nu se cunâscă unde s'a 
făcut lipitura și, pe de altă parte, arborii din acea parte alipită să “Și fi întins rădăcinile 
în fondul vecinului atât de mult în cât din sucul lui să se (i nutrit Și devenit mult 
mai mari de cum eraii. Ce se întâmplă atunci cu arborii Și cu acea parte de pimtnt? 
Cât pentru arbori, nu e cea mat mică înduoială că ei, din momentul ce aă inceput să se 
nutrescă din fondul vecin, devin proprietatea vecinului, căci e un principiă la Romani 
că arborul e al aceluia din fondul căruia se nuiresce, iar nu al cui a fost; ele consi- 
derat că are prea puţină importanţă prin el însuși, că importanța lui reală începe din 
momentul din care a prins rădăcini în locul unde a fost plantat; de aceea până atunci, cum 
decide paragraful 31, el rămâne încă al proprietarului vechii, nu e ca cărămidele cari din momentul în care sunt legate prin mortier, uscatu-s'a saă nu mortierul, devin pro- prietatea proprietarului solului. Dar pentru partea de pământ cestiunea e controver- 
sată între interpreții dreptului roman. Unii cred, după textul paragrafului 21 din In- 
stituţiunile lui Justinian, că numa! arborii deveneată proprietatea vecinului; căci textul dice adquisitz și pare să se refere numai la arbori. ATI cred că și bucata de pământ, 
după textul lui Gaius, legea 7, $ 2 D., De adquirendo rerum dominio, din care e im- prumutat paragraful 21, care lege 7, $ 2, pârtă adquisita, referindu-se de sigur la 
partea alipită, căci pentru arbori nu avea trebuinţă Gaius so spună. Este, în adevtr, 
evident că, din momentul prinderet de rădăcini în fondul vecinului, el aii devenit pro- 
prietatea vecinului, și apoi jurisconsultul nu "ȘI propusese a spune al cui sunt arhorij, 
ci partea ruptă şi alipită în oposiţiune cu. pământul adăugat prin aluviune. Partea ruptă 
până nu se confundă cu fondul de care s'a alipit rămâne a proprietarului s&ă; din mo- 
mentul în care nu se mat pâte cundsce punctul de alipire, devine a vecinului, căct nu. 
mal pâte fi distinct indicată ca să mat P6tă fi revendicată: si extincta res vindicari 
non possunt, condici tamen possunt, cum dice paragraful 96, aşa în : cât din mo- mentul confundăret, în locul revendicăret stinse, se dă proprietarului părţel o condictio, o acțiune în despăgubire pentru valsrea acelei părți. In edițiunea Galisset, textul lui : Gaius coprinde singuritul adquisita. Este însă o altă edițiune a Pandectelor, -Vulgata, în care se vede înmulţitul, adquisita, ca şi în Instituţiunile lui Justinian. Dar, după cum am arătat mai sus, este evident că versiunea adquisita este mai exactă. 

Accarias, Prăcis de droit romain, ediţia IV, susține opiniunea dWântâiă, invocând paragraful 71 din Comentariul II al Instituţiunilor lui Gaius, fără să bage de sâmă că Gaius nu se ocupă de casul în care bucata de pământ adjunctă a stat mult timp alipită, 
în cât să nu se mai cunâscă punctul de juncţiune. In cât Gaius în Instituțiuni nu se 
pâte invoca nici pro nici contra. Iar în Pandecte e toemat un text al lui Gaius, extras 
din Res quotidiana sive Aurea, care e transcris în mod divers în cele duoă edițiuni: Florentina și Vulgata. Sunt fericit că interpretarea acâsta pe care o dai ei și moti- varea el ce am scris anul acesta 1897, în Câmpina, în luna August, fără să am la în- 
demână nici pe Accarias, nici pe veri-un alt scriitor, acum în Septembre, intorcându-mă 
în Bucuresci, și consultând pe Vinnius, le găsesc împărtăşite întocmai de marele juris- 
consult olandez, și că raţionamentul stii sâmănă atât-cu al mei. El ne spune că marele
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Cujas conservă înmulţitul, de și este de părere că și partea. alipită devine împreună cu 
arborii proprietatea vecinului. Compară pe Vinnius, Comentariiă asupra acestui para- 
graf cu Cujas, Notă asupra Instituţiunilo» lui Justinian, Cartea YI, capitolul 1, 
nota 49. Voet. Commentarius ad Pandectas, cartea XLI, titlul 1, $ 16, este de acceaşi 
părere cu Cujas, dice că este indiferent a cili adquisitee sai adquisita, declară însă că 
de la alipire încolo partea alipită devine proprietatea vecinului până întru 'atât în cât 
nu acordă fostului proprietar al părței alipite în locul revendicărei stinse nici o acţiune 
în despăgubire, pe când Vinnius și chiar Cujas îi acordă vindicatio utilis, sai o acțiune 
în factum. "I-am putea, prin analogia paragrafului 926, să % acordăm și condielio, în 
virtutea principiului: extinelze res vindicari non posstnt, condici tamen possunt, 

Paragraful 22 este împrumutat din legea 7, $ 3 D., cod tit., care este extrasă 
din acceași Carte ale acelceași scrieri a lui Gaius: 

„Insula que în mare nata est, quod 'raro aecidit, occupantis fit; nullius 
enim esse creditur. In flumine nata, quod frequenter accidit, si quidem mediam 
partem fluminis tenet communis est corum qui ab utraque parte fluminis prope 
ripam pricdia possident, pro modo latitudinis cujusque fundi, quz latitudo prope 
ripam sit; quod si alteri parti proximior sit, eorum est tantum qui ab ca parte prope 
ripam preedia possident. Quod si aliqua parte divisum sit Îlumen, «deinde, infra unitum, 
„agrum alicujus in formam insulie redegerit, ejusdem permanent is ager cujus et fue- 
rat. — Insula care se nasce în mare, ceea ce se întâmplă fârte rar, estea primului ocu- . 
pant, căci este considerată ca lucru nullius. Cea născută în rii, ceca ce se întâmplă 
adesea, dacă ocupă partea medie a riului, este comună acelora cari posedă predie aprâpe 
de mal de ambele părți ale rîului, în proporție cu lăţimea fie-cărui fond, lăţime d'a-lun- 
gul malului. Dacă însă insula este mat aprâpe de una din părţi ale riuluj, ca este pro- 
prietatea numai a acelora car& posedă fonduri de acea parte a riului aprâpe de mal. 
Dacă însă apele rîului se divid și apoi iar se împreună mai în jos, în cât să transforme 
ț6rina cut-va în formă de insulă, ţărina rămâne proprietatea a cul era mal înainte. 

Forte rar se nasce o insulă în mare. Ca acâsta să se întemple, trebue să presupu- 
nem Sail că apele mărci ai scădut atât de mult în cât verl-o proeminență 6re-care si 
apare asupra apei, saii că focul intern al pământului să ridice asupra măret sub 
formă de proeminenţă o parte a fundului mărei. Când acesta se va întâmpla, ceea ce va 
fi fârte rar, fiind că marea nu e a nimului, acest pământ descoperit va fi considerat 'ca 
res nullius, și de aceea va deveni proprietatea primului ocupant. _ 

Nu este tot așa pentru albia riului. Ac6sta, prin secarea apei riului în partea unde 
este proeminentă, pâte apare sub formă de insulă. Ac&stă insulă aparţine proprietarilor 
mălureni, Şi iacă de ce. Proprietarii mălureni sunt consideraţi proprietari până în -mij- 
locul riului, până la o linie medie presupusă descrisă în mijlocul rîului. Și dacă cât apa 
acopere albia, ci nu se pot folosi de alhie, este numai pentru că proprietatea e parali- 
sată în mâinile lor. Când acestă paralisie dispare, pentru că o parte din albie e desco- 
perită, exerciţiul proprietăţei devine posibil asupra acestei părți. Şi de aceea, dacă pre- 
supunem că, descriind o linie în mijlocul albie! riului, acâstă linie va tăia insula în duoă, 
partea care va cădea spre stânga va fi a proprietarilor de pe malul stâng, partea: care 
va cădea spre dr&pta va fi a proprietarilor de pe malul drept. Şi dacă presupunem că 
sunt mai multă proprietari pe un mal în faţa părţet de insulă ce cade în faţa acelui mal, 

„. atunci, ca să impărţim acea parte a insulei între ei, vom scobori din punctul de sepa- 
rațiune a proprietăţilor lor de pe mal o perpendiculară pe linia din mijlocul riulut, care 
perpendiculară va despărți în duoă bucăţi acea parte a insulei, şi fie-care proprietar va 
lua bucata ce vine în faţa proprietăţei sale de pe mal. Dacă insula nu e tăiată în duoă 
de linia medie din mijlocul rîului, ci cade tâtă într?o parte în faţa numai a unui mal, 
atunci acea insulă va aparține numaj proprietarilor de pe acel mal, cari vor împărti-o 
între dânșii cum am arătat mat sus. Să nu confundăm formarea insulei prin descope- 
rirea unei -părți a albiei cu insula ce se formeză prin separarea la un punct a apelor 
riulul în duoă braţuri și împreunarea lor mal la vale, în cât să dea pământului de la
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mijloc forma unei insule, Acâsta nu e insulă, acesta aparţine cui aparținea pământul 
mal Înainte. o | A 

Paragralele 23 și 24 sunt imprumulate din legea 7, $$ 5 şi 6 din aceeași 
Carlo și scriere a lui Gaius: | 

»Quod si naturali alveo in universum derelicto alia parte fluere ceperit, 
prior quidem alveus eorum est qui prope ripam ejus' priedia possident,: pro moto 
scilicet latitudinis cujusque agri, quz latitudo prope ripam sit; novus autem alveus cjus 
juris esse incipit, cujus et ipsum flumen; id est publicus. Quod si post aliquod tempus 
ad priorem alveum reversum fucrit flumen, rursus novus alveus corum esse incipit qui 
prope ripam ejus priedia possident. — Dacă un riii părăsesce complectamente albia sa 
naturală și "şi formâză o nouă albie aiurea, albia veche aparţine acelora cart sunt, pro- 
prietari pe malul albiei vechi, fie-căruia în proporţie cu lăţimea fondulut fie-căruia de a 
lungul malului; iar noua albie începe să devină publică ca și riul. ar dacă, după cât-va 
limp, riul se va întârce la vechia albie, noua albie devine proprietatea celor ce posedă 
fonduri pe malul cic. 

. Avem aci aplicarea aceluiași principii, că albia aparţine proprietarilor mălurent, 
„căt este chiar. acoperită cu apă, atât numai că proprietatea e paralisată prin apă cât 
“curge apă în albie. Şi acest principiă merge până acolo cu consecinţele în cât chiar dacă 
riul abandonă noua albie şi reintră în cea veche, acesti nouă albie nu e dată neapărat | 
celui ce a posedat piimântul ei, inainte de a'și fi schimbat riul albia, ci celor cari se vor 
găsi proprietari pe malul riului care curge în noua albie, abandonată acum. și ea, 

Condica Napoleon, în articolul 563, decide altmintrelea ; ea dă albia părăsită ca 
despăgubire proprietarilor a căror pământuri sunt ocupate de noua albie. Condica nâstră 
civilă Alexandru Ioan ], articolul 502, n'a urmat în privinţa acâsta Condica Napoleon, 
ci dreptul roman. Prefer Condica Napoleon ca mai echitabili, cu tâtă logica dreptului 
roman, mai cu sâmă că dreptul roman duce la consecința nedrâptă ce am arătat când 
riul abandonă noua albie și revine în cea veche. | 

-$ 24: Alia sane causa est, si cujus totus ager inunundatus fuerit: neque enim 
inundatio fundi speciem commutat: et ob id, si recesserit aqua, palam est cum fundum 
cjus manere cujus et fuit. — Alta este sârta fondului inundat de apă, căci inundaţiunea 

„nu schimbă natura fondului, și de aceea când se va trage apa, fondul evident va reintra 
În posesiunea aceluia ce'l poseda ma! înaintes, - 

Nu este în casul acesta albie nouă, nu se schimbă proprielatea a cărui numai 
exerciţiii este împedicat momentan, 

Paragrafele 29, 30, 31 și 32 sunt aplicaţiunea principiilor: omne quod în sedifi- 
calu solo cedit, omne quod în solo plantatur vel sevitur solo cedit. 

Paragraful 29 este împrumulat din legea 7, $ 20 D., De adquirendo rerum «du- 
minio, extras din aceeași Carte și scriere a lui Gaius: a 

"Cum in suo solo aliquis ex aliena materia zedificaverit, ipse intelligitur dominus 
edificii: quia omne quod in:eaificatur, solo cedit. Nec tamen ideo is qui materi:e domi- 
nus fuerat, desinit dominus ejus esse; sed tantisper neque vindicare eam potest, 
neque ad exhibendum de ea re agere, propter legem duodecim tabularum, qua cavelur 
ne quis tignum alienum :edibus suis junctum eximere cogatur, sed duplum pro eo pries- 

„tet per actionem qu:e vocatur de tigno adjuncto. Appellatione autem tigni omnis ma- 
teria significatur, ex qua zedificia fiunt. Quod ideo provisum est ne zedilicia rescindi ne- : 
cesse sit: sed si aliqua ex causa dirutum sit :edificium, potest materia dominus, si non 
fucrit duplum jam persecutus, tunc eam vindecare et ad exhibendum de ea re agere. — 
Dacă cinie-va clădesce pe pământul săi cu material străin, cl însuşi e considerat ca pro- 
prietar al edificiului; căci tot ce se construesce pe un pământ 6re-care cedâză pământu- 
Iul. Pentru acesta însă proprietarul materialului nu înceleză de a fi proprietar asupra 
lui, atât numai că de o cam dată nu pâte relativ la el intenta nici acţiunea ad exhiben- 
dum, nici-acţiunea in revendicare, din causa legei celor XII. Tabule, care decide că ni- 
menea nu pâte fi silit să scoţă materialul străin din clădirea sa, ci să plătescă induoitul 

4
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” & . 
valorei sale prin acțiunea numită de tigno adjuneto. Prin numire de tignum se înțe- 
lege orl-co material din care se construesc edificiile. Acâsta a fost prevădut pentru ca 
nu cum-va să fie nevoiă să se derime edificiile; dar, dacă dintr'o causă Gre-care, se va 
dărima edificiul, proprietarul materialului va putea relativ la el să intente acţiunea ad 
exhibendum saii acțiunea în revendicare, bine înţeles dacă nu va fi obţinut deja înduoi- 
tul valorci acelui material prin acțiunea de tigno adjunelou. 

Primus construesce cu materialul lui Secundus pe pământul săi ; puţin importă 
că a cumpărat sati a primit ca dar, sati în virtutea altei cause, materialul cu bună cre- 
dinţă, credând că cel de la care "] ţine era proprietar, sait cu rea credinţă, sciind că nu 
e proprietar. Dacă ar fi fost să urmăm principiile de drept comun, Secundus nu ar fi în- 
cetat de a fi proprietar al materialului, și ar fi putut intenta acțiunea ad exhibendum 
spre a obține d&rimarea casel și exhibiţiunea materialului pe'care în urmă ?l-ar fi putut 
revendica. Legea Însă a celor XII 'Tabule, într'un interes de ordine publică, pentru în- 
frumuseţarea orașelor, ca să nu se dărime casele, a decis că, pe cât timp casa va sta în 
picidre, ea nu pste fi dârimată, acţiunea ad exhibendum şi acţiunea în revendicare 
trebue să stea paralisate. Dacă, din întâmplare, fie din cutremur, fie din chiar voia pro- 
prietarulul locului, pe care legea, în același scop de ordine publică, îl declară proprietar 
al casei, casa se va dărima, atunci, dar atunci numai proprietarul materialului îl va 
putea revendica. Dar, fiind-că ar fi fârte dur ca să aștepte atâta timp, legea celor XII 
Tabule a decis că dacă: materialul a fost furat, adică dacă a cșit prin furt din mâna 
proprietarului szii, ceea ce se va putea întâmpla fârte des, căci la Romani furtum co- 
prinde și abusul de incredere, care se numesce furtum usus, măcar că cel ce?l-a între- 
buinţat şi "l-a procurat de la o persână pe care o credea proprietară, atunci proprietarul 

” materialului va putea intenta acţiunea de tigno junelo prin care va obține înduoitul va- 
lorei acelui material, ” 

Că materialul trebue să fi efit prin furt din mâna proprietarului s&ă, resultă din 
legea 1 principium D. De tigno juneto, Cartea XLVII, titlul 3. Prin numirea de tignum 
se înțelege ori-ce material din care se fac casele, de şi strict tignam însemnâză grindă, 
și Sar aplica vorba numai la gringi. Acesta o spune nu numai textul nostru şi fragmen- 
tul lui Gaius din care este împrumutat, dar şi Ulpian în legea 1, $2D., De tigno 
juneto. Dacă însă materialul nu a eșit prin furt din mâna proprietarului s&ii, ceea ce, 
de și rar, se pote întâmpla, în casul de exemplu în care el a fost vindut de eredele de- 
positarului care ignora deposilul, căci nudlum furtum sine animo furandi, nullum 
delictum sine animo delinquendi, atunci dacă cel ce ?l-a cumpărat a fost de rea cre- 
dință, se va intenta în contra proprietarului edificiului de rea credință cumpărător a! | 
materialului actiunea ad exhibendum, nu pentru a obține exhibițiunea materialului, 
căci acâsta o define legea celor XII Tabule, ci pentru a obţine valârea materialulul 
fixată cu jurămînt de proprietarul săii, cum qice fârte bine Ulpian în legea 4, $2 D., 
De tigno juneto :.... non enim sic cum convenimus guasi possidentem, sed ita, quasi 
dolo malo fecerit  quominus possideret. Dacă insă materialul nu numai nu a fost de 
furat, dar și proprietarul solului și "l-a procurat cu bună credinţă, atunci nu numai nu 
se va putea da contra lui acțiunea de tigno juneto, dar nici acțiunea ad exhibendunu, 
ci simpla condietio, pentru a obţine numa! valrea materialului fixată de judecător, în 
virtutea principiului că eztinctre res vindicari non possunt, condici tamen possunt, 
principii a cărui aplicaţiune am făcut?o şi mat sus. 

Paragraful 12 al leget 7 D., De aquirendo rerum dominio, se întrâhă ce se va 
intâmpla dacă constructorul posesor al caset zidite pe-pământul s&ă cu material străin 
va vinde casa unui cumpărător de bună credință ? Putea-va acest cumpărător de bună 
credinţă dacă va poseda casa atât timp cât l-ar trebui să o usucape, dacă ar fi cumpă- 
rat'o cu bună credinţă a non domino, să usucape materialul in cât să scape de reven- 

"dicarea materialului, de s'ar dărima în urmă casa. Şi Gaius răspunde cu drept cuvânt 
că nu, căci el nu a posedat materialul distinct, separat de casă, ca să1 potă usucape.
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Dacă însă după d&rimarea casei va posedă un an materialul, el, în dreptul clasic, îl va 
usncapa, Și fostul săii proprietar nu 2] ya mai putea revendica. | 

Paragraful 30, imprumutat din legea 7, $ 12 D., De adyuivendo rerum domi- 
nio, extras din acceaşi Carte și scriere a lut Gaius, prevede casul invers, casul în care 
cine-va cu materialul săi şi cu manopera sa construesce pe piimânt străin: 

„Ex diverso, si quis in alieno solo sva materia domum zedificaverit, illius fit do- 
nus cujus et solum est. Sed hoc casu materia dominus proprietatem ejus amiltit, quia 
volunlate ejus intelligitur alienata, utique si non ixnorabat se in alieno solo sedificare: 
et ideo, licet diruta sit domus, materiam tamen vindicara non potest. Certe illud constat, 
si in possessione constituto zedificatore, soli dominus pelet domum suam esse, nec sol- 
vat pretium materii et mercedes fabrorum, posse eum per exceplionem doli mali 
repelli, utique si bona fidei possessor fucrit qui zedificavit, nam scienti alienum solum 
esse potest objici culpa quod zedificaverit temere în co solo quod îintelligeret alienum 
esse.—Vice-versa, dacii cine-va a construit cu materialul săă o casă pe pământ străin, 
casa devine proprietatea proprietarului pământului. Dar, în acest cas, proprietarul mate- 
rialului perde proprietatea lui, căci este considerat că "l-a alienat prin voința sa, bine 
înțeles dacă nu ignora că construesce pe păment străin. Este evident constant că dacă 
constructorul posedă încă locul cu casa, și proprietarul solului îi cere casa ca a sa, şi 
nu plătesce prețul materialului și al manoperei, el va putea fi respins prin excepţiunea 
de dol, bine înțeles dacă constructorul e posesor de bună credinţă, căci acelui care scie 
că locul este al altuia, i se pâte imputa culpa că într'un mod temerar a coastruit pe un 
loc ce scia că este al altuiau, Si | 

Primus construesce pe locul lui Secundus cu materialul sită și cu meșterii plătiți 
de el. In virtutea principiului zdificium solo cedit, lotul este al lui Secundus. Primus 
insă are drept, după 6re-cari distincțiuni şi în Gre-cari casuri, a fi despăgubit. In pri- 
vința acâsta trebue să distingem patru ipotese:' 

Ta ipotesă. Primus a construit cu bună credință, credend că construesce pe locul stii și este încă în posesiune. In casul acesta cl n'are de cât să se defindă. Dacă 
Secundus va revendica, el îi va opune excepțiunea doli mali, prin care judecătorul 
este autorisat să respingă revendicarea lui Secundus, dacă acesta nu plătesce lui 
Primus sai plus-valuta sai valârea materialului și a manoperei; plus-valuta dacă e 

mai mică plus-valuta de cât costul construcțiunei; costul construcțiunci dacă prin 
extraordinar este mai mic costul construcţiunei de cât plus-valuta. In casul d'ân- 
(6iă, Secundus va răspunde lui Primus: dacă i plătesc plus-valuta, ei nu mă îm- 
hogățesc în detrimentul tăi, de și tu păgubesci. In casul d'al duoilea va răs- 

- punde lui Primus : De şi mă imbogăţese, dar nu în detrimentul t&ii, căci îţi plătesc cât te-a costat construcţiunea. Așa decide Justinian în paragratul 30 şi Gaius în legea 7, 
$ 12 D., De adquirendo rerum dominio. Cu tâte acestea, acâsta este ceea ce va de- 
cide obicinuit judecătorul. Celsus însă, în Pandecte, legea 38 D., De rei vindicatione, 
Cartea VI, titlul 1, arată și alte soluţii ce va putea da judecătorul după împregiu- 
tări, Așa, dacă proprietarul locului est sărac și n'are mijlâce a plăti nici plus-valuta 
nici costul construcţiunei, dar el are fondul de vindare, nu ţine la el, şi constructorul păte să "i plătescă valdrea locului, atunci judecătorul 'va condamna pe constructor să 
plătescă proprietarului solului acâstă valâre. Dacă însă 'nu are atâtea. parale și ține la 
loc, căci îl are de la moși de la strămoși, dar pete plăti cât ar costa materialul după ce Sar dărima casa, va fi condamnat a plăti numai atât, Dacă nici acesta nu pâte face Şi tine la loc, cum am dis mai sus, constructorul, de și de bună credință, va fi autorisat numai a dărimacasa și a ridica materialul. 

II-a ipotesă, Primusa construit cu rea credinţă, dar posedă încă locul cu casa. In acest cas Gaius şi Instituţiunile lut Justinian nu "1 acordă nimic ; el decid că constructorul de 
rea credinţă este considerat că a dăruit materialul și salariul meșterilor proprietarului 
solului. Acestă soluțiune este prea draconiană, și măcar că a fost inserată în compila- 
țiunile luf Justinian, adică în Pandecte şi în Instituţiuni, nu e aceca care a prevalut
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şi chiar Justinian a inserat în aceleași Pandecte o altă soluţiune mai umană a lui Ul- 
pian sub legea 37 D., De rei vindicatione, după care constructorul de rea credinţă va 
putea să dărime casa și să ridice materialul. De sigur acâsta e soluţiunea cea mai 
dreptă și care a prevalut, căci: 1) donaţiunile nu se presumă; 2) neque adversus la- 
tronem cum jactura ejus aliquis locupletavi debet, adică : nici în paguba hoţului, ne. 
«um a unui simplu posesor de rea credinţă, e permis cui-va să se îmbogățescă. 

III-a ipotesă. Constructorul e de bună credinţă, dar nu mat e în posesiunea edi- 
ficiului. In casul acesta, în textele de drept roman nu giisim să se fi acordat veri-o ar- 
țiune constructorului spre a obține veri-o despăgubire, - 

” Julian se într&hbă dacă i se pâte da condicţiunea indebiti, și răspunde că nu ; căci 
'cel ce a plătit indebitul, intră în raport de afaceri cu cel cui îi plătesce, pe când cel ce 
intră în posesia locului săi cu casa construită de altul nu intră în nici un raport de 
ataceri cu acesta (Julian, ]. 33, Cartea XII, titlul 6). Sar putea dice mai bine, cel ce 
plătesce altuia intră în raport cu el; cel ce construesce pentru el, iar nu pentru altul, 
nu intră în raport de afaceri cu nimenea. 

* S'ar putea invoca prin analogie ceea ce gice același Julian în legea 6, $ 3 D., De 
neyotiis gestis. lacă specia. Primus gereză afacerile lui Secundus, nu de dragostea lui 
Secundus, ci pentru ca să folosâscă, ca să câștige. Pâte intenta acţiunea negoliorum 
gestorum contraria pentru impensele ce a făcut? Textul dice că da. S'ar pulea ice: 
Vedi: Aceluia care nu în interesul stăpânului, ci pentru al lui, cheltuesce pentru lucrul 
altuia, cari cheltueli în parte folosesc stăpânului, în limita folosinţei i se dă actio nego- 
tiorum gestorum contraria. De ce să nu se dea și celui ce cheltuesce pe fondul altuia, 
de şi în interesul stă ? 

Răspunsul este : în casul legei 6, $ 3, De neg. gestis, cel ce gerâză şei că ge- 
reză lucru! altuia, de și în folosul stă, pe când în casul nostru cel ce construesce pe 
locul altuia, crede, fiind-că e de bună credinţă, că gereză lucrul stii, prin urmare nu 
pote fi loc la actio negotiorum gestorum contraria, nici chiar utilis, adică trasă de 
păr, prin analogie, căci nu e analogie posibilă. 

Vinnius se întrebă dacă sar putea da o acţiune în factum, şi răspunde că nu ; 
căci, dice el, acţiunea în factum se dă de câte ori cel în contra cui se dă a comis, 
a făcut veri-un fapt 6re-care; apoi în specie proprietarul n'a făcut nimic. Insă 
nicăieri nu se limiteză ast-fel aplicarea acţiunei în factum. Ea se dă de câte ori preto- 
rul, în lipsă de principii de drept civil, care să legitimeze o acțiune, găsesce că în fapt 
este echitabil a se da acţiunea. Mărturisesc că text nu e care să acorde în asemenea cas 
o acţiune în factum, în cât se pâte să nu se fi dat, Dar constat că, cu principiul larg 
al echităei ce servă de basă acestei acţiuni, nu e de mirare ca pretorul să fi acordat 
in casul nostru o acţiune în factun. Cine scie dacă între fragmentele neinserate în 
Pandecte nu o fi existat veri-un text ? (Vegi Vinnius asupra paragrafului nostru). Cu- 
jas e de părere că se pâte da constructorului de bună credință condietio incerti pentru 
a repeta posesiunea perdută, și încă numai în casul în care din erdre a restituit pro- 
prietarului casa, și apoi, dacă proprietarul locului şi al casei ar revendica casa, i se 
pâte da exceplio doli mali pentru a se despăgubi (Vedi Cujas, Observationes, Cartea X, 
capitolul 4). Dar de sigur dacă casa se dărimă altmintrelea de cât prin faptul construc- 
torului, el va putea revendica materialul, Acesta resultă positiv-din legea 2 C., De rei 
vindicatione (Il, 32), : 

IV-a ipotesă. Constructorul e de rea credinţă şi nu posedă. In acest cas de sigur 
constructorul nu are nici o acţiune în despăgubire. Instituţiile lui Justinian și Gaius îi 
refusă chiar dreptul de a revendica materialul în cas de dărimare. De sigur acâstă so- 
luţiune e nedreptă. Ea nu a prevalut. Legea 2 C., D., De rei vindicatione, citată mai 
sus, dă acest drept nu numai constructorului de bună credinţă, dar şi constructorului 
de rea credință. Şi comisarii lui Justinian, din nebăgare de semă, aii reprodus în colec- 
țiunile lor și părerea rigurâsă a lui Gaius și părerea echitabilă a' împăratului Antonin 
Caracalla, exprimată prin constituțiunea sa care formeză legea ? D., De rei vindicatione,
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Paragraful 31 este imprumutat din legea 7, $ 13 D., De adquirendo rerum!do- mânio (XLI, 1), extrasă tot din Cartea II a scrierei Res Quotidianw sive Aurea a lui Gaius: ” a . 
"Si Titius alienam plantam in solo suo posuerit, ipsius eri; et ex diverso si Ti- tius meam plantam in Mzevii solo posuerit, Maevii planta erit: si modo utrogue casu: radices egerit; ante enim quam radices egerit, ejus permanet cujus et fuerit. Adeo au- tem ex eo tempore quo radices agit planta, proprietas ejus commulatur, ut si vicini arbor ita terram Titii presserit, ut in ejus fundum radices egerit, Titii effici arborem dicamus ; rationem enim non permiltere ut alterius arbor esse întelligatur, quam cujus în fundum radices egevit. Et ideo prope conlinium arbor. posita, si etiam in vi- cini fundum radices egerit, communis fit. — Dacă Titius a plantat în solul săi o plantă străină, a lul e planta; şi, vice-versa, dacă 'Titius a plantat planta sa în solul lui Mevius, a lui Mevius este planta; dacă insă, în ambele casuri, planta a prins rădăcini este a cui era mai înainte. Intru atât este de adevărat că planta nu ȘI schimbă proprietarul de cât din momentul în care ea prinde rădăcini, în cât dacă arborele vecinului va [i apă- sat întru atât solul lui Titius în cât tâte rădăcinele sale vor fi pătruns în solul lui Ti- lius și se vor nutri pe viitor numai dintr'&nsul, arborul va deveni proprietatea unică a lui Titius; căci raţiunea nu permite ca arborul să fie al altuia de cât al aceluia în ul cărui fond "i-ati crescut rădacinile. Şi de aceea arborul plantat lângă limita a duot proprietăţi, dacă *i întinde rădăcinile și în proprietatea vecinului, devine comune. Arborul altuia nu devine proprietatea proprietarului solului în care a fost plantat de cât din momentul în care a prias rădăcini în acel sol, nutrindu-se dintr'nsul ; până atunci el rămâne proprietatea celui al cut era; nu e ca cărămida . care de îndată ce se unesce prin mortier, mai înainte chiar de a se usca mortierul, in cât să facă un tot, de- vine proprietatea proprietarului solului. Condica Napoleon, art. 555, şi Codul civil Alexandru loan I, art. 494, declară plantațiunile proprietatea proprietarului solului din momentul facerei lor, mai înainte ca plantele să fi prins rădăcini. Soluţiunea modernă e nai echitabilă și mai folositre progresului. In ceea ce privesce dreptul de despăgubire al proprietarului plantei, aplicăm aceleași soluţiuai ca și în materie de construcţiuni. Paragraful 32 este imprumutat din legea 9, principium, D., De adquirendo ve- rum dominio, extras din aceeași Carte a aceleeași scrieri a lui Gaius: nQuva ratione autem planta quze terra coalescunt solo cedunt, eadem ratione frumenta quoque qui: sala sunt, solo cedere intellizunlur. Ceterum sicut is qui in alieno solo sedificaverit, si ab eo petat zedificium, defendi potest per exceptionem doli mali, secundum ea qu:e di- ximus, ita ejusdem exceptionis auxilio tutus esse potest is qui alienum fundum sua impensa bona (ide conseruit. — In virtutea aceleeași rațiuni după care plantele cari se hrănesc din pămînt cedeză pământului, și seminţele cari se sâmănă în pămint cedeză pă- meântului. Bine înţeles că întocmai precum acela care a construit pe pământ străin pâte, în contra proprietarului pământului, care revendică clădirea, să se apere prin excepțiunea de dol, după cum am dis, tot cu ajutorul acestei excepțiuni se pote definde și acela care cu bună credință.a semănat cu cheltuiala sa o țerină străinăe. 

Precum construcţiile cedâză solului, asemenea și plantele cedsză solului, și tot așa și seminţele cedeză solului, dar seminţele din momentul semănărei, înainte de a prinde, căci ar (i lipsă _de ori-ce utilitate de a scormoni în pămint și a le scâte chiar inainte de a prinde. Pentru despăgubirea proprietarului seminţelor se aplică aceleași re- guli ca și pentru construcţiuni.; | | Am terminat cu accesiunea în materie imobiliară, Să trecem acum la accesiunea în materie mobiliară, - e 
ŞI să explicăm pe rând paragrafele relativ la dânsa din Instituţiunile lui Justinian. Și mai ântâiui să explicăm paragraful 25, relativ la specificațiune. Acest paragraf este împrumutat din legea 7, $ 7 D., De adquirendo rerum do- 1ninio, extras din Cartea 1 a scrierei lui Gaius Res Quotidiane sive Aurea. Fiind însă că paragraful 25 din Instituțiunile lui Justinian expune o opinie intermediară între
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"„cele duoă ale Sabinianilor şi a Proculianilor relativ la specificațiune, de aceea vom tran: 
seri, traduce și explica și fragmentul ul Gaius și paragratul lui Justinian. 

Legea 7, $ 7 D., De adquirendo rerum dominio: 
„Quum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit, Nerva et Pro- 

culus putant, hunc dominum esse, qui fecerit, quia quod factum est, antea nullius fuerat. 
Sabinus et Cassius magis naturalem rationerm efficere putant ut, qui materie dominus 
fuerit, idem ejus quoque, quod ex eadem rnateria factum sit, dominus sit, quia sine ma- 
teria nulla species elfici potest, veluti si ex auro vel argento, vel sere tuo vas aliquod 
fecero, vel ex tabulis tuis navem, aut armarium, aut subsellia fecero, vel ex lana lua 
vestimentum, vel ex vino et melle tuo mulsum, vel ex medicamentis tuis emplastrum 
aut collyrium, vel ex uvis, aut olivis, aut spicis tuis vinum, vel oleuim, vel frumentum. 
Est tamen eliam media sententia recete existimantium, si species ad materiam reverti 
possit, verius esse, quod et Sabinuș et. Cassius senserunt; si non possit reverli, verius 
esse quod Nerve et Proculo placuit; ut ecee vas conflatum, ad rudem massm auri vel 

" argenti vel zeris reverti potest: vinuin vero, vel oleum, vel frumentum ad uvas, et olivas, 
et spicas reverti non potest: ac ne mulsum quidem ad mel et vinum; vel emplastruim, 
aut collyria ad medicamenta reverii possunt. Videntur tamen mihi recte quidam dixisse, 
non debere dubitari quin alienis spicis excussum frumentum ejus sit, cujus et spice 
fuerunt: cum enim grana que spicis continentur, perlectam habeant suam speciem ; qui 
excussit spica, non novam speciem facit, sed cam, quie est, detegit.—Când cine-va din- 
ir'o materie străină face în numele săi și peniru sine o nouă specie, Nerva și Proculus 
sunt de părere că specilicatorul este proprietar al speciei noul, căci specia nouă în mo- 
mentul ce iese din mâna specilicatorului este lucru nullius (şi este drept să fie al lui ca 
prim ocupant). Sabinus şi Cassius, din contra, die că e mai conform raţiunel naturale ca 
sii fie specia nouă a aceluia din a cui materie s'a făcut, căci fiiră materie nu se putea 
face specia, de exemplu dacă am făcut un vas dintr'o bucală de aur, de argint saă de 
aramă a ta, sait vre-o navă, dulap, scaune din scândurile tale, saii vre-un vestmânt din 
lâna ta, saii muls din vinul și mierea ta, sai vre-un plastru saii colyriii din medicamentele 
tale, saii vin, ulei, grâti din strugurii, măslinele sai spicele iale. Este însă și o părere 
intermediară a unora. cari, cu drept cuvânt, cred că este mai adevărată părerea lui 
Cassius și Sabinus, când specia se pâte întâree la materia primitivi, și, din contră, e nai 

"adevărată părerea lui Nerva şi Proculus în casul în care specia nu pâtereveni la materia 
din care a fost făcută; așa, de exemplu, vasul se pâte transforma în masa rudă de aur, 
argint saă aramă din care a fost făcut; vinul insă, uleiul şi grâul nu se pâte transforma 
în struguri, măsline sai spice, nici mulsul în miere şi vin, nici plastorul sait collyrul în 
substanțele medicamentâse din cari a fost făcut. Sunt însă unii cari "mi-ati dis cu drept 
cuvânt că nu incape înduoială, că grâul scos din spice trebue să fie al proprietarului 

| spicelor, căci bâbele de grâtă ce se coprind în spice ai deja forma lor perfectă în spice, 
Şi cel ce scutură spicele, cel ce bate snopii, nu face o specie nouă, ci descoperă specia 
deja existentăc, 

Ş 25 din Instituţiunile lui Justinian: 
„Cum ex aliena materia species aliqua facta sit ab aliquo, quzeri solet quis eorum 

naturali ratione dominus sit, utrum is qui fecerit, an ille potius qui materie dominus 
fuerit; ut ecce si quis ex alienis uvis auit olivis aut spicis vinum aut oleum aut frumen- 
tum fecerit, aut ex alieno auro vel argento vel cere vas aliquod fecerit, vel ex alieno vino 
et melle mulsum miscuerit, vel ex medicamentis alienis emplastrum aut collyrium com- 
posuerit, vel ex aliena lana vestimentum fecerit, vel ex alienis tabulis navem vel armarium 
vel subsellium fabricaverit. Et post multas Sabinianorum et Proculeianorum ambiguitates 
placuit media sententia existimantium, si ea species ad materiam reduci possit, eum videri 
dominum esse, qui materi:e dominus fuerit : si non possit reduci, eum polius intelligi domi- 
nun, qui fecerit : ut ecce, vas conflatum potest ad rudem massam zeris vel argenti vel auri 
reduci ; vinurn autem aut oleum aut frumentum ad uvas et olivas et spicas reverti non 
potest, ac ne mulsum quidem ad vinum et mel resolvi potest, Quod si. partem ex sua
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materia partim ex aliena speciem aliquam fecerit quis, veluti ex suo vino et alieno mell 
mulşum fecerit, aut ex suis et alienis medicamentis emplastrum aut collyrium, aut ex sua lana et aliena vestimentum fecerit, dubitandum non est hoc casu eum esse dominum qui fecerit, cum non solum operam suam dedit, sed et partem ejusdem materize pries- taverit. — Dacă cine-va face o specie nouă dintr”o materie străină, se întrâbă obicinuit : cine după rațiunea naturală trebue să fie considerat stăpânul speciei, specificatorul saă „proprietarul materiei ; de exemplu, dacă cine-va a făcut din Strugurii, măslinele sai spicele altuia vin, uleiă saă grâu, sau din aurul, argintul sai arama altuia un vas, sai din vinul și mierea altuia mulsum, sai din medicamentele altuia plastru saă collyr, sati din lâna altuia un vestmint, saii din scândurile altuia o navă, un dulap sa un scaun. Şi după multe îndoeli între Sabiniani şi Proculiani a prevalut o opiniune intermediară a unora cari decideaă că dacă specia pâte reveni la materia primitivă, proprietarul speciei să fie proprietarul materiei, iar dacă nu, specilicatorul ; așa, de exemplu, vasul se pote reduce la masa de aur, argint sai aramă din care a fost făcut; vinul însă sai uleiul, sai spicele nu se pot preface în struguri, măsline sati spice, nici mulsul în vin și miere. * Dacă însă cine-va a tăcut o specie nouă, parte din materia sa, parte din materia străină, de exemplu din vinul săi și mierea altuia mulsum, din medicamentele sale și ale altuia plastru sai collyriă, din lâna sa şi a altuia un veşiment, în acest cas fără induoială spe- cificatorul este stăpânul speciei noui, de 6re-ce el a intrebuinţat nu numai industria sa dar şi o parte din materiec, Cu 

Se glice că este specificaţie când dintr?o materie străină se face o specie nouă, atât de nouă în cât substantivul designator al speciei nu e tot același cu acel ce designa materia, ci altul noii. Aşa din aurul lui Titius Gaius face un inel, Substantivul spe- ciei este in2l, al materiei aur. Din lemnul lui Titius Gaius face un dulap, din stru-. gurii lui Titus Gaius face vin, din mierea şi vinul lui Titus Gaius face mulsum sat wnomel, o băutură dulce plăcută Românilor şi Grecilor. Gaius și Justinian, între alte exemple de specificaţie, citeză și scâterea griului din spice. Gaius, însă în același para- graf, mai la vale, adaugă că acest exemplu nu este un exemplu de adevărată specificaţie, şi că aprobă părerea acelora cari susțin acâsta și cari dic că aci este descoperirea unei specie existente, iar nu crearea unei specie noui. Sabinianii tipicari diceau : fără materie „nu se pote face specie nouă, materia e principalul, meșteşugul, industria accesoriul;, deci, accesoriul cedând principalului, trebue a decide că proprietarul materiei trebue să fie proprietarul specie! noui, şi acesta fără a distinge dacă specia nouă se pâte întârce sati nu la materia primitivă. Proculianil, din contră, ma! progresiști, încuragiatori ai indus- triei, declarată pe specificator proprietar al speciel noul. Ei raţionati ast-fel: alt sub- stantiv designă specia nouă, materia a dispărut, căci nici nu se mai numesce speciă nouă cu substantivul cu care se designa materia; specia nouă este dar un lucru noii, care se găsesce pentru prima 6ră în mâna specilicatorului, și; prin urmare, trebue să”i aparțină. lui ca prim ocupant. Ast-tel colorată el cu argumente juridice soluţiunea lor, care, în realitate, era o inovaţiune făcută pentru protecţiunea industrie, ŞI ei decidea ast-fel, chiar dacă specia nouă nu se pote intârce la materia primitivă. Forma dut esse rei, diceaii el în ambele casuri, forma nouă dă o nouă esenţă și existență lucrului. Dătătorul formei- noui trebue dar să fie proprietarul speciei noui. 
Gaius, în Instituţiunile sale, cari nu pot fi bănuite de interpolațiune, Com. Il, $ 79, expune ambele păreri ale Sabinianilor şi Proculianilor, fără a mat vorbi de o a treilea părere. Cu tâte acestea, în Pandecte, în fragmentul ce am citat și tradus, vedem pe Gaius menţionând o a treilea părere, aceea pe care o aprobă și o adoptă redactorii In- stituțiunilor lui Justinian, după care trebue să distingem dacă specia nouă se pote reduce sai nu la materia primitivă, şi, în casul dântâiă, să dăm proprietatea speciei proprieta- rului materiei; în casul d'al duoilea so dăm specilicatorului. Şi, ceea ce e curios, Gaius, în Pandecte, gisesce mal lună acesta a treilea părere ; el, în adevăr, dice recte ezisti- "antiurm, iar nu numai ezistimantium. Mie nu'mi vine să cred una ca acesta. In Ins- 

tituţiuni nici nu vorbâsce de a treilea părere, şi in Res Quotidianz sive Aurea să
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vorbescă şi să o și aprobe. Şi chiar dacă am admite, cum susţine Pellat, că Res Quoti- 
diana sive Aurea este desvoltarea Instituţiunilor, și că, prin urmare, a putut Gaius 
într'o scriere mal desvoltată să vorbâscă și de a treilea opiniune, totuși, după mine, 
vorba recte este interpolată, căci nu cred ca Gaius, Sabinian şi logic, să admită tocmai : opiniunea stupidă a distincţiunei, care face proprietar pe proprietarul aurului din care 
un artist distins a făcut o cupă artistică, neţiind socotelă de arta care aci e mare, iar 
din contră să facă proprietar al uleiului pe acela care ?şi-a dat mica ostenălă de a com- 
prima niţel măslinele pentru a face să curgă din ele uleiul, unde industria este insig- 
nifientă și arta încă mat puţin importantă. Dacă e să judecăm, nu se pâte alege de cât 
dintre cele duvă opiniuni extrerne a Sabinianilor şi a Proculianilor, una logică și alta 
echitabilă, și în legislaţie a se pronunța pentru a Proculianilor. Opiniunea' medie e stu- 
pidă, și numai nisce comisari puţin inteligenti ca ai lui Justinian aă putut aproba o ase- 
menea opiniune. . 

Condica Napoleon, în articolele 570 şi 571, și după ea Condica Alexandru I6n |, 
în articolele 508 și 509, ati admis o altă soluţiune, cu alte distincțiuni mai stupide de 
cât soluţiunea adoptată de comisarii lui Justinian, căci e stupid a distinge după valsrea 
industriei, dacă trebue să ?i dăm preferința ei, ork materie], și să dăm ast-fel soluţiunea 
unei cestiuni de drept, de pur principii în rnâna judecătorului faptului, căci după mine 
cea mal bună legislaţie este aceea care lasă mal puţin arbitriului judecătorului, mai cu 
sâmă la moderni, și la populii neo-latini, la cari nu se găsesc judecători ai faptului de 
talia judecătorilor ai faptului din timpul clasic roman, 

Justinian adaugă la sfârșitul paragrafului 25, că în casul în care specificatorul, va 
fi pus pe lângă industria sa și o parte din materie, atunci chiar dacă s'ar putea reduce 
specia nouă la materia primitivă, totuși proprietar va fi specificatorul. Cum se va des- păgubi acum în opiniunea Sabinianilor specificatorul, în opiniunea Proculianilor pro- prietarul materiei ? In opiniunea Sabinianilor specificatorul de este în posesiune, ceea ce 
se va întâmpla ma! adesea, și este de bună credinţă, prin excepţiunea doli mali va ob- 
ține despăgubire pentru opera sa în limitele plus-valutel bine înțeles, dacă e de rea 
credință, măcar că e în posesiune, excepţiunea doli mali nu” va servi la nimic. Dacă nu 
mai posedă, chiar de este de bună credinţă, nu se vede a fi avut vre-o acţiune, afară nu- 
mai dacă nu s'ar admite, după părerea mea, căi s'ar da o acţiune in factum. In opiniu- 
nea Proculianilor dacă, după cum se va întâmpla mat adesea, specificatorul este în pose- 
siune, se va da o acţiune în revendicare utilis saă o condictiune proprietarului materiei 
pentru a cere val6rea materiei, și dacă materia i s'a furat chiar o acţiune furti mani- 
fosti sati nec manifesti în contra autorului furtului, după cum ne spune Gaius în Insti- 
tuţiunile sale, paragraful 79, citat ma! sus, lar dacă, din întemplare, lucrul va fi intrat 
în mâna proprietarului materiei, atunci la revendicarea specificatorului va opune pro- 
prietarul materiei excepţiunea doli mali cu ajutorul căreea va obține valârea materiei. 

$ 26: nSi tamen alienam purpuram vestimento suo quis intexuit, licet pretiosior -est purpura, accessionis vice cedit vestimento. Et qui dominus fuit purpură, adversus 
eum qui subripuit, habet furti actionem et condictionem, șive ipse sit qui: vestimentum 
fecit, sive alius: nam extincte res, licet vindicari non possint, condici tamen a fu- vibus el quibusdam aliis possessoribus possunt.— Dacă cîne-va a țesut în vestmântul stii fire de purpură străine, ele vor ceda vestmentului cu titlu de accesiune, Şi stă- pânul firelor de purpură va avea contra furului acțiunea furti şi conâicțiunea, fie că el e autorul fesăturei, fie că este ultul; căci lucrurile stinse, de şi nu se mai pot reven- 
dica, se pote însă relativ la ele intenta condicţiunea în contra furilor lor, si altor 
câţi-va posesori ale loru. 

Purpura este o culsre roșie fârte preţidsă, provenită principalmente din Phenicia. 
Cu asemenea coldre se coloraii vestmintele, și mal adesea fire de mătase sati lâna care 
se ţeseaă numai în vestminte. In specia nâstră, proprietarul unui vestmânt a înţesut fire 
de purpură străine în vestmânt. Aceste fire de purpură pot să aibă mult mai mare va- 
l6re de cât vestmentul. Totuși vestmântul e considerat ca principalul, şi firele de :pur- 

23
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pură ca accesoriul și, prin urmare, ele devin proprietatea proprietarului vestmântului. 
lar proprietarul firelor de purpură nare de cât o acţiune în despăgubire. Firele de pur- 
pură de și se văd în vestmânt, în interesul industriei nu se vor putea scâte din vest- 
mânt, nu se va da acţiunea ad exhibendum pentru scăterea lor, ele sunt considerate ca 
stinse, şi, în locul revendicării, se va da condicţiunea spre a se cere val6rea lor, furtiva 
în contra furului, simplă în contra posesorului de bună credință a firelor de . purpură 
care le-a înțesut sai a făcut să se ţesă în vestmânt, iar dacă posesorul acelor fire le-a 

“tesut cu rea credinţă, sciind că nu sunt ale lui, de şi nici nu le-a furat el, nici e com- 
plice al furtului, atunci se va da în contra lui acțiunea ad exhibendum, nu pentru sc6- 
terea firelor, ci ca în contra unei persâne que dolo malo fecit quominus possidsrel, 
pentru a fi condemnat la val6rea firelor de purpură fixată nu de judecător ca in cas de' 
condictio, ci de însuși proprietarul firelor după jurământul să. In contra furului se va 
da, cum dice textul, și acţiunea furti manifesti sai nec manifesti, peniru condam- 
„narea lui cu titlu de amendă privată în faverea proprietarului firelor de purpură la îm- 
pătritul sai înduoitul valorei firelor de purpură. In acest paragral e o adevărata acce- 
siune, și textul, unul din cele rare în astă privinţă, pomenesce chiar de numele «ceessio, 
vice accessionis dice el in adevăr. Sa : 

Alături cu specia prevădută în paragraful 26, putem arăta ceea ce decidea Ro- 
-manii într'un alt cas de accesiune, în cas de adjunețiune. 

Când duoă lucruri mişciitâre se unesc unul cu altul, cu saă fără interposițiune 
de un agent străin, avem ceea ce se numesce adjuncţiune, E 

Romanii, în cas de adjuncţiune, decideati că dacă lucrurile adjuncte se pot despărți 
fără deteriorare, atunci își va Lua fie-câre diu proprietari lucrul săi. Aşa, de exemplu, 
la statua mea de marmură am adăugit un braţ saă un picior ce era al ti prin interpo-: 
sițiune de un agent străin, căci marmura de marmură nu se lipesce. In acest cas, pe 
care Romanii îl numea adplumbatură, pentru că mai obicinuit agentul interpus era 
plumbul, proprietarul braţului de nu era în posesiune, casul cel mai frecuent, intenta 
în contra proprietarului siatuei acţiunea ad exhibendum pentru a obține separaţiuneu, 
i apoi vindica (Paul, legea 93, $ 5, De rei vindicatione, VI, 1), pentru că numai lucru- 
rile distincte se puteai vindica. Dacă însă obiectele adjuncte nu se puteati separa fără de- 
-teriorare, atunci proprietarul lucrului accesorii perdea proprietatea lucrului săă şi devenea 
creditor a unei indemnităţi în contra proprietarului lucrului principal care devenea pro- 
prietar şi pe lucrul accesoriii. Și ca să decidă care era lucrul principal și care accesorii, 
“Romanii se refereaii numai la natura lucrurilor, iar nici de cum la valrea lor. Era prin- 

” cipal acela pentru a căruia ornament sati complectare s'a adjunct cel-alt lucru, fie el 
mal mult saii mal puțin preţios de cât acesta. Așa, de exemplu, dacă la o statuă de bronz 
Sa adjunct un braţ fără interposiţiune de agent străin, ci numai prin încăldire a extre- 
„mităţilor acestor duoă obiecte și lipirea lor, ceea ce Romanii numeaii ferruminaţiune, 
atunci proprietarul statuel, devenea definitiv proprietar.al braţului, fără a se mai teme 
de separaţiune, şi fostul proprietar al braţului avea numai o acțiune în indemnitate (le-. 
gea 23,$ 5 D., De rei vindicatione]. Asemenea dacă in vestmântul mei am țesul firele “tale de purpură, acestea, de şi mult mal preţise, înceteză de a fi ale tale și devin ale mele, şi tu n'ai în contra-mi de cât o acţiune în indemnitate (Instit. lui Justinian; Car- 

“tea Il, titlul 1, $26) E o 
În dreptul românesc, Condica lui Caragea nu pomenesce nimic despre adjune- - 

țiune. ANEI A . , 
Pe de altă parte, atât din Porunca domnâscă de punerea în lucrare a legiuirei 

lui Caragea, cât şi din Anaforaoa obştescă a părinţilor Archierei şi a Dummneulo» 
„Boerilor, adresată către M. S. Domnul Caragea pentru primirea şi votarea Condi- 
cei, resultă că dreptul roman la noi, în puncturile cele netractate de Condica Caragea, nu 
"mal are autoritate de lege, ci numai de rațiune scrisă, adică că soluțiunile lui pot fi 
-adoptate de judecători în causele neprevădute când vor fi raţionabile, echitabile. Si ve- 
dem dacă în Qilele nâstre soluţiunile romane sunt echitabile. Cât pentru mine, cu tot
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respectul şi admiraţiunea ce am pentru acâstă monumentală legislațiune, cu tâtă cir- cumspecţiunea ce trebue să observe cine-va în revocarea autorităţei sale celel forte, mi se pare, de şi pâte mă înșel, cu tâte că aştept cu cea mai mare plăcere a (i convins de alţii că sunt în erdre, mi se pare că soluţiunile ei nu sunt echitabile întru. tâte. Solu- țiunea romană este fârte raționabilă, echitabilă, în casul când lucrurile unite se pot se- para fără deteriorare. Atunc nimic mal just de cât să se separe şi săi ia fie-care al sti. Dar în cas când lucrurile nu 'se pot separa, nu mi se pare just ca tot-d'a-una să remiie totul la proprietarul obiectului principal, adică al aceluia pentru ornamentul săi complectarea căruia s'a adăugit luerul accesoriă, fie acela chiar de mult mai mică va- l6re de cât acesta. Bine să admitem acâsta când obiectul principal este de mal: mare valâre sati de o valsre egală saii chiar de o valsre forte puția mat mică de cât obiectul uccesoriii, pentru că atunci într'o parte avem calitatea de obiect principal şi o: valâre mal egali, pe când dincolo avem numai o val6re puţia mai superidră. Dar când obiectul principal va [i de o valsre mult mal mică de cât obiectul accesorii, precum în casul când la un vestmânt de 30 galbeni s'a țesut purpură de 100 galbeni, şi când pote pro: prietarul purpurei ţine cu drept cuvânt la purpură, ciici vine de la strămoşii săi, pe când proprietarul vestmentului pote să nu aibă cuvent a ține la vestment, și când proprie- tarul vestmântului este insolvabil și de rea credinţă, cum atunci să dim proprietarului purpurel, să “i dim numai o acțiune în indemnitale, care fiind în contra unui insolvabil nui va procura nimic, şi chiar fiind în contra unui solvabil ?i pâte aduce lul numai va- l6rea venală, care pentru dânsul e mult mai mică de cât valdrea lut de afecţiune. Şi să uu ni se opue că aci e vorba de drept, iar nu de morală, căci dreptul când se tine prea mult strins de logicii, cade în inichitate, summum fus summa injuria, dreptul mai cu semi în timpii moderni, trebue să mârgă cât se pâte mai aprâpe de echitate, și câna. e vorba a sacrifica pe una din ducă, pe logică orl pe echitate, mai bine să se sacrifice prima și să se urmeze secunda, 
| _ Ghiar Romanii, întw'un cas analog, în casul de construcţiune, ţineaii socolâlă de ufecţiune, de şi este adevărat, pentru a da o soluţiune contrarie proprietarului mate- rialurilor, proprietarului accesorului, și favorabile proprietarului locului, proprietarului principalului. Dar e vorba că tot ținea compt de afecțiune, de echitate, căci da drept constructorului a lua numai materialurile sati a primi val6rea ce ar avea după dărima- rea lor, pe când logica % da drept la costul materialurilor şi a manoperei saă la plus- | valută (Celsus, 1. 38 D,, De rea vindicatione), o Paragraful 27, de şi nu e relativ nici la materia ocupaţiunei, nicl -al accesiunei, nici al tradiiunei, fiind că este intercalat intre casurile de accesiune (Justinian imitând în privința acâsta pe Gaius, paragraf 8 al legei 7 D., De adquirendo rerum dominio/ il vom traduce și noi și ?1 vom explica. 

| "Si duoruin materie ex voluntate dominorum confuste sint, totum id corpus quod ex confusione fit, utriusque commune est; veluti si qui vina sua confuderint, aut massas argenti vel auri conflaverint. Sed et si divers: materie sint, et ob id propria „species facta sit, forte ex vino et melle mulsum, aut ex auvo et argento electrum, idem juris est; nam et eo casu communem esse speciem non dubitatur. Quod si fortuitu et uon voluntate dominorum confusce fuerint vel diversa materie, vel que ejusdem „generis suni, idem juris esse placuit. — Dacă stai confundat materiile a ducă persâne după a lor voinţă, corpul resultat din contusiune este comun al amândurora; de exem- plu, dacă s'a amestecat vinul mei cu vinul tăă, aurul mei cu al ti, argintul meă cu al tă. Tot aşa va fi și dacă materiile sunt diferite, în cât să se facă o specie nouă, pre- cum dacă s'a amestecat vinul me cu mierea ta şi să se facă mulsum, Sati argintul mei cu aurul (&ă și să se facă electrum, Căci, și în acest cas, nu e induoială că specia este co- inună.; Dar tot așa a prevalut să se decidă că trebue să fie, chiar dacă confusiunea a avut loc prin cas fortuitu, 
- Acest paragraf nu e relativ la accesiune. : ! - | EI are de scop a arăta că dacă duoă materii tie lichide, fie solide, cari s'aă topit
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impreună și apol răcindu-se aii făcut un corp solid, Sairamestecat la un loc, fie că îa-: 
mestecarea saii confusiunea a avut loc prin voinţa ambelor proprietari, fie prin cas for- 
tuit, fie numai prin voinţa unuia, fără scirea sai învoirea celui-alt, fie materiile de 
același fel, fie diferite, precum vin cu miere, aur cu argint, corpul produs va fi comun. 
Şi nici că putea să fie altmintrelea, fiind că nu se pote considera unul ca principal și al-. 
tul ca accesoriii, și nici nu e mijloc de a despărţi aurul mei de al tăi, vinul meă de 
al t&ă, nici mierea mea de vinul să, nici argintul meii de aurul tăi, din care s'a făcut 

ceea ce Romanii numeati electrum, pentru că Romanii nu cunosceaii ca modernit mij- 
locul chimic de a despărți aurul din argint. Masa dar va fi comună, și fie-care va fi co- 
proprietar al masei În proporțiune cu cătățimea materiei sale și cu valârea el. Așa, de 
exemplu,.dacii aurul meii fiind de o libră, dar nu valEză de cât irei mil sesterţi, pe când 
ul tăii de și tot de o libră val&ză trel mii cincă sute, eu nu voiii avea în masa comună o 
parte egală cu tine, ci eă voiă avea 6/3 din masă, iar tu 1/43. Pentru constatarea quotei- 
părți a “fie- -căruia, se dă o vindicalio încerla paris, și pentru împărţirea masel co- 
mune acţiunea communi dividundo. " 

Să nu confundăm casul paragrafului 27, unde avem ceea ce se numesce confusio, 
„cu casul prevădut de paragraful următor 28, unde avem miztio. In paragraful 28, care 
şi el e străin de ori-ce idee de accesio, se prevede casul în care duoă grămedi de cor- 
puri solide amânduoă, s'aii amestecat între dânsele, în cât să se potă la nevoiă separa 
corpurile, de şi cu mare dificultate. 

nQuod si frumentum Titii frumento tuo mixtum fuerit, si quidem ex voluntate 
vestra, commune crit; quia singula corpora, id est, singula .grana, quae cujusque pro- 
pria fuerunt, ex consensu vestro communicata sunt. Quod si casu id mixtum fuerit, vel 
Titius id miscuerit sine tua voluntate, non videtur commune esse, quia singula corpora 
in sua substantia durant, nec magis istis casibus commune fit frumentum, quam grex 
intelligitur esse communis, si pecore Titii tuis pecoribus mixta fuerint. Sed si ab alteru- 
tro vestrum totum id frumentum retineatur, in rem duidem actio pro modo frumenti 
cujusque competit; arbitrio autem judicis continetur, ut ipse zestimet quale cujusque 
frumenturn fuerit.— Dacă grâul lui Titius sa amestecat cu grâul tăii, din vointa vâstră, 
grămada va deveni comună; căci fie-care corp; adică bobul de grâu, care până acum era 
al unuia, a devenit comun prin voinţa sa şi a celui-alt, şi fie-care bob care era al celui- 
alt .a devenit comun prin voinţa sa și a. celui d'ântâiii. Dacă însă amestecarea s'a pro- 
dus prin cas fortuit sati prin voința numai a unuia, grămada nu devine comună, căci 
fie-care bob de grâii îşi conservă substanța şi individualitatea sa, și, în casul acesta, gră- . 
mada de grâti nu devine comună, cum nu devin comune capetele mele de vite cari se 
amestecă cu ale tale, cum nu devine comuni cireda în care stati amestecat. Dar dacă 
unul din voi reţine singur grămada de grâiă, se acordă fie-cărui din voi în contra celui- 
alt o acţiune în rem, în oficiul judecătorului căruia intră dreptul de a estima cătăţimea 
şi calitatea (prin urmare valrea) grâului fie-căruiau. 

In casul de amestecare a lucruri solide, cum e în casul amestecărei grâului mei 
cu al tă, nu e ca în casul confusiunel, adică contopirel solidelor sai amestecărel lichi- 
delor. Când amestecarea se face cu voinţa tutulor, atunci evident se dă efect voinței 
părţilor şi grămada devine comună. Dar, în tâte cele-alte casuri, fie că amestecarea are 
loc prin cas fortuit, fie că are loc prin voinţa numai a unuia sai a unora dintre 
proprietari, fiind-că corpurile își conservă individualitatea lor, fiind-că b6bele de grâti 
ale unuia se pot distinge de ale celui-alt, grimada nu devine comună. Prin urmare, 
stricto jure se pâte da fie-căruia acțiunea ad exibendum şi revendicarea pentru a "și 
lua bsbele sale de grâii. Dar fiind-că în practică acesta ar fi absurd, căci ar fi forte 
grei a alege cu gimbistra bâbele mele dintrale tale, de aceea, în practică, ajungem la 
un resultat analog cu cel din casul de confusiune, şi se va da o vindicatio incerte par- 
tis celui ce nu posedă conira celui ce posedă grămada pentru a *şi fixa quota sa parle 
de coproprietate din grămadă, în care judecătorul va ține compt și de cătățimea şi de
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calitatea şi, prin urmare, de val&rea grâului fic-căruia, și care va îsbuti ca resultat la 
condamnarea detentorului a plăti revendicantului valârea părţet sale din grămadă. 

Paragrafele 33 și 34 conţin adevărate casuri de aceesiune, 
Paragraful 33 este împrumutat din legea 9, Ş$ 1, D., De adquirendo rerum do- 

minio, extrasă din aceeași Carte a aceleeași scrieri a lui Gaius : ” 
nLiterm quoque, licet aurez sint, perinde chartis membranisque cedunt, ac solo 

cedere solent ea quz incedificantur aut inseruntur; ideoque si in chartis membranisve 
tuis carmen vel historiam vel orationem 'Titius scripserit, hujus corporis non Titius sed 
lu dominius esse videris. Sed si a Titio petas tuos libros tuasve membranas, nec im- 
pensas scriptura solvere paratus sis, poterit se Titius defendere per exceptionem doli 
mali, utique si earum chartarum membranarumve possessionem bona fide nactus est.— 
Asemenea și literele, măcar că ar fi scrise cu tinctură aureă, cedEză chartei și mem- - 
branci, întocmai precum cedâză solului, ceea ce se construe pe el saii se s&mănă în- 
tr'casul, și de aceea dacă pe charta sati pe membrana ta 'Titius va fi scris vre-o poesie, 
vre-o istorie saii vre-o oraţiune, nu Tilius, ci tu vei fi considerat ca proprietar al manus- 
criptului. Dar dacă vel cere'de la Titius cartea ta sati membrana ta, fără 'a fi gata să ?i 
plătesci costul scrierei, Titius se va putea definde prin excepțiunea de dol, bine înțeles 
dacă el a intrat cu bună credință în posesiunea chartel sati a membranele. 

Pe pergamentul tăii, cu tinctura sa, fie orl-cât de scumpă, fie chiar aureă, 'Titius 
serie ceva, o odă, un fragment istoric. Scriptura este considerată ca accesoriul perga- 
mentului, cedesă pergamentului, prin urmare tu vei deveni proprietar al manuscriptului. 
Avem aci un adevărat cas de accesiune. Acura, binc înţeles, Titius trebue despăgubit de 
val6rea tincturei și a muncei sale. Dacă posedă încă manuscriptul, ceea ce se va întâmpla 
may adesea, și este de bună credinţă, el se va despăgubi pe cale de excepţiune, pe calea 
exceptiunei doli mali de la tine, când vei revendica manuscriptul va obține costul tinc- 
turei șial manoperei. Dacă insă scriitorul, de şi în posesiune, e de rea credinţă, adică “șI-a 
procurat charta sait membrana de la o persână care scia că nu e proprietară, atunci ex- 
cepțiunea doli mali ce el ar opune acţiunei în revendicare nu “l-ar servi la nimic. Dacă 
insă nu mai posedă, de și de bună credinţă, nu găsim în texte, în regulă generală, dân- 
du-i-se vre o acţiune, nici lut, nici constructorului de bună credinţă, dar în imitaţiune 
cu acesta, am putea să i dăm, după mine, o acţiune în factum. Când nu e nici în po- 
sesiune, nici de bună credinţă, evident că nu are nici un mijloc de despăgubire. 

Paragraful 34 este imprumutat din paragraful 79 al Comentariului II al Institu- 
țiunilor lui Gaius, EL se ocupă de casul picture! făcută pe o tabulă străină : „Si quis 
in aliena tabula pinxerit, quidam putant tabulam picturi cedere ; -aliis videtur pictu- 
ram, qualisqumque sit, tabul:o cedere. Sed nobis videtur melius esse tahulam picture ce- 
dere : ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissim:e tabulze 
cedere. Unde si a domino tabul:e imaginem possidente, is qui pinxit'eam petet,. nec 
solvat pretium tabulze, poterit per exceptionem doli mali submoveri. At si îs qui pinxit 
possideat consequens est ut utilis actio domino tabulze adversus eum detur; quo casu, 
si non solvat inpensam pictura, poterit per exceptionem doli mali repelli, utique si bone . 
fidei possescor fuerit ille qui picturam imposuit. IIlud enim palam est quod, sive îs qui 
pinxit subripuit tabulas, sive alius, competit domino tabularum furti actio.— Dacă cine- 
va a depins pe o tabulă străină, unii sunt de părere că tabula trebue să cedeze picture ; 
alţii, din contră, susţin că pictura, ori-care ar fi calitatea ei, trebue să cedeze tabulei. 
Noi insă credem mai bună părerea după care tabula trebue să cedeze picturei. In ade- 
văr, este ridicul ca pictura unui Apelles sati unui Parrhasiii să cedeze une! vile ta- 
bule. Prin urmare, dacă în contra stăpânului tabulei, în posesiune a tabloului, pictorul 
va intenta acţiunea în revendicare, fără să plătescă preţul tabulei, el va putea fi respins 
prin excepțiunea de dol. Dacă, din contră, pictorul 6ste în posesiunea tabloului,! e cu- 
viincios să se dea stăpânului tabulei o acţiune în revendicare utilă în contra pictorului 
şi atunci, dacă nu va plăti preţul picturei, el va putea fi respins prin excepţiunea doli 
mali, bine înţeles dacă a fost de bună credinţă pictorul. Este evident că stăpânul ta-
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hulei are acțiunea furti în contra furului fabulei, fie acesta pictorul, fie altă per- s6năa. IE ” 
In casul În care cine-va, de exemplu Gaius, a făcut o pictură pe tabula altuia, de exemplu a lui Seius, jurisconsulţii romani eraii în disensiune. Paul, ' în legea 93, $ 3, D., De rei vindicatione, decide, ca și în cas de manuscriere, că proprietarul materiei,; adică a tabulei, este. proprietarul tabloului. Gaius în Instituţiunile sale, spurie că opi- niunea contrarie a prevalut, după care tabula trebue să cedeze picturei, dar critică acâstă soluţiune, dicând că nu vede cuvânt a se distinge casul picturei de casul maniuu- scricrei, iar în Res guotidiana sive Auvea, Cartea II, într'un fraginent inserat în Pandecte sub legea 9, $ 2, De adquirendo rerum dominio, dice iarăși că opiniunea care a prevalut este că tabula trebue să cedeze picturei, dar nu critică acâstă opiniune, Justinian adoptă acâstă din urmă opiniune. Motivul este că pictura are o val6re ma! în- semnată de cât manuscricrea ; nu trebue, dice Justinian, ca o pictură a unui Parhasiă sai a unui Apelles să cedeze unel vile tabule. Opiniunea care a prevalut este raţională. . Dar motivul dat de Justinian este prost. Căci nu calitatea picturei face să se decidă ast- fel. Cât de prâstă ar fi pictura, tot așa trebue să decidem şi se decide în opiniunca care a prevalut. Causa, deosebirei între scriere şi pictură e alta, In scricre nu se identifică opera intelectuală a autorului cu manuscrisul, Virgil, Ciceron, Tacit rămâne stăpân pe Eneida, Oraţiunea sa în Verrem, Analele sale, iar. manuscrisul e numai o re- producţie a operei autorului, se pole 'dar sacrifica manuscrisul pergamentului, căci prin acesta nu se sacrifică opera autorului. In pictură nu e așa, opera pe- nială a pictorului se confundă cu culorile,:e un lot opera artistului, nu ce o copie după. pictura sa originală, şi ar fi fost dura se sacrifica opera artistică unet tabule. Acesta este cu atât de adevărat, în cât dacă manuscrisul ar fi el însuși o operii artis- Lică, o operă caligrafică de mare valâre, în care inițialele să fie scrise cu fiorituri artis- tice, ar trebui raţional să decidem ca şi pentru pictură. Cum însă se va despăgubi pro- prietarul tabulei ? Dacă posedă pictorul, ceea ce se va întempla mai adesea, se va da proprietarului tahulei, în locul acţiunel în revendicare, directa, care este stinsă, o ac- tiune în revendicare utilă prin care el va cere de la pictor valârea tabulei. Dacă însă » se va întempla să posede tabloul proprietarul tabulei, atunci se va da pictorului “ac: iunea în revendicare directă, contra căreea proprietarul tabulci va putea prin ' excep- țiunea doli mali să obţină preţul tabulei. . it : Paragrafele 35, 36, 37 și 38, fiind relative la aquisiţiunea fructelor de către usu- fructuar și posesar de bună credinţă, le trămitem la materia usufructului, unde iși aă. locul lor, spre a le explica acolo. e Paragraful 39 se ocupă de acquisițiunea tesaurului. Până la Gre-care punct se pote ice că aquisițiunea părţel de tesaur cuvenită proprietarului locului unde: a: fost descoperit, are loc prin accesiune. E ! ba ! __„Thesauros, quos quis in loco suo invenerit divus Hâdrianus riaturalem equitatem secutus, ei concessit, qui invenerit ; idemque statuit si quis in sacro aut religioso loco fortuito casu invenerit. At si quis in alieno loco, non data ad loc opera sed fortuito in- venerit, dimidium inventori, dimidium domino soli concessit. Et convenicnter, si quis în Czesaris loco invenerit, dimidium inventoris; dimidium Czesaris esse statuit. Cui conve- niens est, ut, si quis in fiscali loco vel publico invenerit, dimidium, ipsius esse, 'dimi- dium fisci vel civitatis, — 'Tesaurele pe cari cine-va le-a descoperit în locul săi, divul Adrian, conform echităţei naturale, le-a atribuit inventorului ; și tot așa a hotărit in casul În care cine-va a găsit din întâmplare un tesaur intrun loc sacrii sată religios. Dacă însă cinc-va păsesce un tesaur în locul altuia, din intrăplare, iar nu pe ciiulate; el ?l-a atribuit jumătate inventorului, jumătate proprietarului locului. ŞI, în consecinţă, dacă cine-va a găsit un tesaur într'un loc privat al Cesarului, divul Adrian “l-a atribuit jumătate inventorului, jumătate Cesarului. Prin urmare, este consecuent'că dacă cine-va găsesce un tesaur întrun loc al fisculul saă public, să fie jumătate al lui, jumătate al fiscului saă al cetăţelu, i | a 
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Definițiunea tesaurului ne este dată de jurisconsultul Paul în legea 31,$1D, De adquirendo rerum dominio : »Thesaurus- est, dice Paul, vetus quzedam  depositio pecunize cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat, la care trebue să adău- găm cu Instituţiunile lui Jnstinian, non data ad hoc opera, sed fovtuito casu inventa: sic enim fit cjus qui invenerit, quod non alterius sit. Alioquin si quis aliquid vel. lucri causa, vel metus, vel custodize, condiderit sub terra, non est thessaurus; cujus ctiam furtum fit. —'Tesaurul este o valâre depusă de mult timp, de atât de indelungat timp în cât nu "ȘI mai aduce aminte nimenea de depunerea sa, care, prin urmare, nare stăpân, găsită din întâmplare, iar nu pe căutate; acea val6re, în acest cas, devine a inventorului,: căci nu este a nimului. Altmintrelea, dacă cine-va, saii pentru causă de câștig, sati de frică, saă pentru păstrare, va ascunde ceva în pământ, acâsta nu este tesaur; cel ce "1 va găsi și lua comite chiâr furte,. . 
“ Tesaurul este jumătate al inventorului, jure occupalionis, jumătate al proprie- tarului locului, jure accessionis; se acordă lui ca product extraordinar, nici periodic, nici natural, şi de aceea În cas de desmembrare al usufructului de proprietate, el aparţine nu usufructuarului, ci nudului proprietar. Prin urmare, când un tesaur a fost găsit de către insuși proprietarul locului, el aparţine întreg lui, jumătate jure occupalionis, ju- mătate jure accessionis. Tot așa se întemplă şi când e găsit intrun loc sacru saii reli- - gios, sati întrun loc făcând parte din domeniul public al Statului saă al'cetăţei, precum într'o piață saii cale publică, căci ele nu aparțin nimului în particular, ca să potă fi atri-- huită jumătate din tesaur proprietarului locului. Dacă însă este găsit într'un loc din do- meniul privat al Cesarului, al fiscului, saă al unei celăți (în acest sens trebue luate vorbele loco publico de la finele paragrafului 39), atunci aparţine jumătate inventorului, jumătate Cesarului sati fiscului sai celăței. Textul dice că tâte aceste soluţiunt ati fost date de Adrian. De sigur însă el a confirmat ceea ce exista încă de mat înainte prin tra- dițiune. e ! 
A mai rămas să vorbim despre ultimul mod de acquisițiune de drept al ginţilor, adică despre tradiţiune. Tradiţiunea este obicinuit un mod de acquisiţiune a posesiunei. Cu tâte acestea, prin tradițiune, în sre-cari condițiuni, se pâte câștiga și proprietatea concomitent cu posesiunea. Pentru acâsta, în dreptul clasic, se cerea: 1) ca tradentul să fie proprietar și capabil de a aliena ; 2) ca tradiţiunea să emane ex justa causa, adicâ dintr”o causă translativă de proprietate, recunoscută de dreptul civil, cum este vindarea, înzestrarea, donaţiunea între vi sai mortis causa, elc.; 3) în dreptul clasic ca lucrul să fie nec mancipi, căci tradițiunea lucrurilor mancipi nu transfera accipientului do-, minium ex jure Quiritium, ci punea numai lucrurile în bonis ejus, îl transfera, cum dic interpreţii dreptului roman, numai dominiul bonilariă, pe care, ca să ?l transforme: în domini quiritar, se cerea ca accipientul să usucape lucrul, posedându-l timpul ne- - cesar pentru a "] usucapa. Acesta ne-o spune Gaius în Comentariul II, paragrafele 40, &l și 49, aa _ ! Ne "Sequitur ut admoneamus, apud peregrinos quidem unum esse dominium ; itaque. aut dominus quisque est, aut dominus non intelligitur. Quo jure etiam populus roma- nus: olim utebatatur; aut enim ex jure Quiritium unusquisque dominus erat, aut non. intelligebatur dominus; sed postea, divisionem accepit dominium, ut alius posset esse ex jure Quiritium dominus, alius in bonis habere. =— Nam si tibi rem mancipi neque mancipavero, neque in jure cessero, sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficietur, ex jure Quiritium vero mea permanebit, donec tu eam possidendo usucapias:. semel enim impleta usucapione, proinde pleno jure incipit, id est et in bonis et ex jure Quiritiumn tua res esse, ac si ca mancipata vel in jure cessa esset.—Usucapio auten mo- bilium quidem rerum anno completur, fundi vero et zedium biennio: et ita lege XII: labularum cautum est.—Urmâză să anunțăm că la peregrini nu e de cât un singur fel. de proprietate; căci ori e cine-va proprietar, ork nu e. Și acâsta era la început starea. dreptului și la Romani (înainte ca să se împrumute din dreptul ginţilor tradițiunea ca: mijloc de transmitere a proprietățe!); căci ori era cine-va proprietar ex jure Quiritium,
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ori nu era de loc proprietar, În urmă însă s%2 introdus divisiunea proprietăţei, ast-fel 
în cât unul să pâtă fi proprietar ex jure Quiritium, altul să aibă lucru în boniîs. — 
Căci dacă în loc de a “ţi mancipa sati ceda in jure un lucru mancipi, mă voiii mărgini 
a ţi-l trăda, lucrul va trece între bunurile tale, dar va rămânea al mai ex jure Quiri- 
tium (dominiul' mei cz jure Quiritium se numesce nudum, mal nudum de cât al 
nudului proprietar faţă cu usufructuarul), până când tu posedându-l timpul cerut de 
lege, îl vei usucapa; căci o-dată împlinită usucapiunea, de aci încolo lucrul devine al 
tăi întrun mod complect, adică șiex jure Quiritium şi în bonis, ca cum "l-ar fi fost 
mancipat saă cedat în jure.—Usucapiunea însă se împlinesce pentru mobile printr'un 
an de posesiune, iar pentru fonduri și case prin duoi ani de posesiune, și acâsta a fost 
prevădut ast-fel prin legea celor XII Tabule«. 

Condiţiunea d'a treia, adică ca lucrul să fie nec mancipi, nu se mal cere în le- 
gislaţia lui Justinian, de 6re-ce a încetat orl ce deosebire între lucrurile mancipi şi cele 
nec mancipi, precum și între fondurile italice Şi cele provinciale. | 

Și de aceea paragraful 40 din titlul nostru se exprimă ast-fel: 
„Per traditionem quoque jure naturali res nobis adquiruntur: nihil enim tam 

convenicus est naturali zequitati, quam voluntatem domini, volentis rem suam in alium | 
transferre, ratam haberi, . aa 

Et ideo cujuscumque generis sit corporalis res, tradi potest, et a domino tradita 
alienatur. Itaque stipendiaria quoque et tributaria pradia eodem modo alienantur: vo- 
cantur autem stipendiaria et tributaria praedia quz in provinciis sunt: inter quae nec 
non et italica preedia ex nostra constitutione (|. unică C, 3, De nudo jure Quiritium 
tollendo, VII, 25) nulla est diferentia. o 

- Sed, si quidem ex causa donationis aut dotis aut qualibet alia ex causa tradantur. 
sine dubio transferuntur. — E 

Asemenea și prin tradițiune, conform dreptului natural, câștigăm proprietatea lu- 
crurilor ; căci nimic mal conform echităţet naturale nu este de cât ca voinţa stăpânului, 
care vrea ca lucrul stii să fie transferat în proprietatea altuia, să “şi producă efectul. 

Și de aceea, de ori-ce gen ar fi lucrul corporal, se pâte trăda și dacă se trădezi 
„de către stăpân, se alienâză. De aceea, în același mod se pot aliena și fondurile stipen- 
diare şi tributare: se numesc însă fonduri stipendiare şi tributare acele cari sunt si- 
tuate în provincii, între cari și fondurile italice în virtutea Constituţiunei nâstre (legea 
unică in Condică, despre abolițiunea nudului drept ul Quiviţilor], nu mai este nici 
o deosebire. 

lasă, dacă sunt trădate în virtute de donaţiune sai de constituțiune de dote saă 
În virtutea unei alte cause, de sigur se transferă în proprietatea altuia. 

După cum vedem, nu mai este nici o deosebire între fondurile italice și provin- 
" ciale, lucrurile corporale de ori-ce gen se pot transfera prin tradițiune, dreptul nud al 

Quiriţilor este desfiinţat, prin urmare nu mat e dominiă bonitariii, prin urmare nu mai 
e diferință între lucrurile mancipi și nec-mancipi,"prin urmare tâte lucrurile se pot 
transfera în proprietatea altuia prin tradiţiune. Şi când causa translațiunei nu e o vin- 
dare, ci ori-ce altă causă în legislaţia clasică, e destul în legislația clasică cele trei con- 
dițiunt sus menționate, în legislaţia justinianeă cele duoă d'ântâii. 

Când este vorba de vindare, când tradiţiunea provine ex causa venditionis, atunci 
se cere o condiţiune -mai mult, după cum ne. spune celebrul paragraf 41 din titlul 
nostru : 

5 Venditee vero res et traditie non aliter emptori adquiruntur, quam si is vendi- 
tori pretium solverit, vel alio modo ei satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato. 
Quod cavetur etiam lege duodecim tabularum, tamen recte dicitur et jure gentium, id 
est, jure naturali, id efici. Sed si is qui vendidit, fidem emptoris secutus est, dicen- 
„dum est statim rem emptoris fieri.—Insă lucrurile vindute Și trădate nu devin proprie- 
tatea cumpărătorului de cât: decă cumpărătorul a numărat vindătorulu! preţul, sati 
dacă i-a dat o satisfacţiuue echipolentă, de exemplu un piga.saă unexpromisor. Acesta
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este prevădut în adevăr şi de legea celor XII Tabule, cu tâte acestea cu drept cuvânt 
se dice că acâsta se operă și în virtutea dreptului ginţilor sati natural. Dar dacă vin- 
Qătorul s'a încredut în cumpărător, trebue să decidem că de îndată lucrul devine pro- . 
prietatea cumpărătorului. 

Când causa tradițiunei este vindarea, pe lângă condițiunile indicate mai sus, se 
cere, și în legislaţia clasică, și în legislaţia lui Justinian, ca cumpărătorul să plătescă 
prețul vingătorulut pentru ca să devină proprietar al lucrului cumpărat, saă să: dea 
altă satisfacțiune, de exemplu, un fidejusor sai un pizn pentru asigurarea plăţei prețu- 
lut, după cum o spune paragraful 41 şi Gaius în legea 53 D., De contrahenda emptione, 
XVII, 1, saii ca vindătorul să fi făcut novaţiune prin schimbare de debitor, să (i primit 
ca altul să se oblige ca expromisor în locul vindătorului să plătâscă o sumă egală cu 
prețul, când atunci cumpărătorul este liberat. In regulă generală, însă, până la plata 
prețului, vindătoril măcar că a făcut tradiţiune rămâne proprietar, și prin urmare, dacă 
cumpărătorul nu % plătesce preţul, pste revendica lucrul vîndut în mâna cumpărătoru- 
lui sati a ork-cărei alte per<6ne. Causa pentru care vîndătorul reţine proprietatea, este că 
altmintrelea în dreptul roman el ar putea fi păcălit. Cumpărătorul ar vinde, sa ar dărui 
lucrul altuia care ar deveni proprietar, In mâna lui vindătorul nu ar putea să urmărescă 
lucrul ; iar în contra vindătorului urmărirea preţului ar putea să devină ilusorie, dacă 
acesta S'ar arangia să devină insolvabil saii să pară insolvabil ascundându-şi averea. 

Condica Napoleon, în art. 1583 şi Condica nâstră civilă în art, 1295, aii adoptat 
alt sistem. Ele ati declarat pe cumpărător proprietar în virtutea simplului contract al 
vingărei, înainte chiar de ori-ce tradiţiune, care, la Francezi ca şi la noi, nu are utili- 
tate de cât pentru transmiterea posesiunei, dar vîndătorul rămâne de plin drept creditor 
ipotecar privilegiat pentru plata preţului, și ast-fel, în virtutea ipotecei sale privilegiate 
care se conservă fără chiar necesitatea veri-unel inscripţiuni prin simplul efect al tran- 
scriptiunei vingăre! imobilului, vindătorul pâte urmări imobilul vindut în ort-ce mâini 
s'ar afla. Care din aceste duoă sisteme este mat bun? Amânduoă sunt bune, și fie-care 
din ele e potrivit stărei de civilisaţie a populului pentru care a fost edictat. Romani nu 
puteai edicta sistemul modern, căci el nu aveai destul pergament pentru a face registre 
pentru tdte alienările imobiliare. De abia aveaii atât cât să ajunsă pentru insinuarea 
donaţiunilor de o valdre însemnată. Modernii ?l-ai putut adopta, căci aii hârtie multă. 
ŞI bine aă făcut că l-ai adoptat, căci la moderni circulabilitatea sigură a bunurilor pre- 
sintă mare interes, şi dacă terţiul cumpărător nu ar fi sciut că cumpără în mod eficace, 
afară numai de sarcina de a plăti restul preţului în mâna vindătorului primitiv neachi- 
tat, el nu ar fi cumpărat şi, cu chipul acesta, transacţiunile ar fi rămas în stagnaţiune. 

In locul proprietarului pste face tradițiunea un mandatar special, după cum ne 
spune paragraful 42, sa chiar un mandatar general cu liberă administraţiune, cum o 
declară paragraful 43, mandatar care pste face chiar tradiţiunea unui imobil în virtutea 
ori-cărel alte cause, afară de aceea a une! donaţiuni; căci dacă intră într?o liberă și do-: 

plină putere de administraţie și dreptul de a vinde imobile şi a pune val6rea lor în l6c 
în patrimoniă, nu pâte intra însă dreptul de a dărui, căci prin donaţiunt nu se 'admi- 
nistră, ci se sleesce un patrimonită. 

Paragraful 44 este împrumutat din legea 9, $ 6 D., De adquirendo rerum do- 
minio, extrasă din aceeași Carte a aceleeași scrieri a lui Gaius: ” 

»Interdum etiam sine traditione nuda voluntas domini sufficit ad rem transfe- 
rendam, veluti si rem quam tibi aliquis commodavit aut locavit aut apud te deposuit, 
vendiderit tibi aut donaverit; quamvis enim ex ea causa tibi cam non tradiderit, eo ta- 
men ipso quod patitur tuam esse, statim tibi adquiritur proprietas, perinde ac si co no- 
mine tradita fuisset, — Câte o-dată chiar și fără tradiţiune simpla voinţă a stăpânului 
este de ajuns pentru a transmite proprietatea lucrului, de exemplu, dacă cine-va "l-a 
comodat sai inchiriat un lucru saiă "l-a depus la tine, şi apoi ţi Pa vindut sai ți Va 
donat; căci, de și în virtutea acestei cause nu ți ?l-a trădat, prin aceea că suferă să fie.. 
al t&ă, el devine de îndată proprietatea ta, ca cum ţi star fi trădat cu acest titlua,
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Maniera de a se exprima a lui J! ustinian, de şi e călcată după Gaius, este inexactă, Nu este exact că în specie nu e tradițiune; nu este exact 'că simpla voinţă transferă proprietatea. Nu ai ajuns Romanii acolo. De abia inainte-mergătorul Ulpian admite acest principiă într'un singur cas. Nu! E, în specie, o adevărată tradiţiune. Tradiţiunea însă, care nu e de cât remiterea posesiuni, adică a corpului (a detenției) și a animulut (a voinței de a se comporta ca proprietar), în loc să se opere pentru ambele elemente în același moment, se operă în duoă momente deosebite: Proprietarul lucrului când a co- modat, depus, locat, a transmis 'corpus, acum când se hotărasce să' vindă “sati să dă-: ruiască, transmite şi animus celui căruia transmisese deja corpus, și așa corpus plus' animus fiind egale cu Possessio, el Y%-a remis în realitate posesiunea. Acâstă manieră - inexactă de a se exprima a lui Gaius și a lui Justinian a indus în erâre: pe unii inter- preți, cari, ca să explice acest paragraf, au inventat o tradiţiune brevi manu. Nu e nici traditio brevi manu, nu e nici translaţiune a dominiului prin simplul efect al voinței, este o adevărată iradiţiune, însă în duoă timpuri deosebite, lucru la căre nu se opune nici un principiă şi nici un text de lege. i - Parașraful 45 este împrumutat din legea 9, $ 7 D., De adquirendo rerum! do- minio, extrasă din acecași Carte a aceleeași scrieri a lul Gaius: MR »Item si quis merces in horreo depositas vendiderit, simul atque claves -horrei Iradiderit emptori, transfert proprietatem mercium ad emptorem. — Asementa dacă: cine-va va vinde marfa depusă într'o magasie, de îndată ce va fi predat cumpărătorului cheile magasiel el % transferă proprietatea mărfeie. | i ŞI aci avem o tradiţiune adevărată, iar nu o tradiţiune simbolică, cum ai susținut unii din interpreţi. Căci dacă'cheile nu se predai la uşa magasiei, cum dice: Papinian în legea 74 D., De contrahenda emplione, de care am vorbit mai sus, nu e tradiţiune, și, prin urmare, transferare de proprietate. Prin urmare, tradiţiunea cheilor, care ar fi simbolul mărfei din magasie, este ineficace. - ! N Paragraful 46 este împrumutat din legea 9, $ 7 D., De adquirendo rerum do- minio, extrasă din aceeași Carte a aceleeași scrieri a lui Gaius: “ »Hoc amplius et in incertam personam collata voluntas domini transfert rei pro- prietalem : ut ecce, prectores et consules, qui missilia jactant' în vulgus, ignorant quid. eorum quisque sit excepturuc, et tamen quia volunt quod quisque exceperit cjus esse; statim cum dominum cfliciunt. — Ba încă și mai mult, voința stăpânului, aplicată la o pers6nă incertă, transferă proprietatea lucrului; de exemplu, pretorit și consulii, când aruncă bani și obiecte la mulţime, ignoră ce va prinde și cine va prinde din mulțime, și cu t6te acestea fiind-că vreată că ori-ce va prinde ori şi cine să fie al lui, "1 fac pe ce va prinde imediat stăpâne, 
o Consulii, și mal târdii împ&raţit, aveati obiceiul de a arunca bant şi alte ohiecle la mulțimea strinsă înaintea caselor lor. ET nu Sciaiăi, când aruncai, cine şi ce o'să prindă. Prin urmare, nu e o tradiţiune la o persână certă în casul acesta. Totuși e o adevărată tradițiune. Căci aruncătorul prin aruncare se desbracă de corpus şi în mo- mentul prinderci lucrului animus al săi de care S'a desbrăcat şi pe care a voit să 7]. transfere celui ce va prinde sc găsesce în momentul prindere! pe capul celui ce "l-a ” prins. Este o desbrăcare de corpus şi de animus separată, printr'un interval de timp adesea forte scurt, de imbrăcarea cu corpus și cu animus a celui ce pune mâna pe lucrul aruncat, In cât este o adevărată tradiţiune, cum dice și Gaius și J ustinian, și cum susțin cea mai mare parte din interpreţi, între cari și Vinnius, asupra ăcestul paragraf. Heineccius însă asupra acestui paragraf, anotând pe Vinnius în ediţiunea Comentariulut acestuia asupra Instituţiunilor luf Justinian 'din 1755, tipărită în Lyon, dice că în acest cas e o acquisiţiurie prin ocupaţiune a unui lucru abandonat. Heineccius'se înșălă, căci in abandon abandonatorul nu se preocupă de cât de desinvestire, nici nu se gândesce că o să ia cine-va lucrul; în casul de missilia, din contră, magistratul și împăratul nu se ocupă numai de desinvestire, ci şi de investire a celui ce se va nemeri'ca să pună mâna pe lucru. - 

e
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TITLUL II 

Despre lucrurile incorporale 
“Să transcrim mai ântâiă şi să iraducem textele relative la acestă materie, » Quedam praeterea res corporales sunt, qu:edam incorporales. — Corporales ha sunt, quze natura tangi possunt: veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum et dc- nique alie res innumerabiles.—Incorporales autem sunt, quze tangi non possunt: qualia sunt ea quze in jure consistunt, sicut hereditas, usufructus, usus, obligationes quoquo modo contracte. Nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales conlinentur; nam et fructus qui ex fundo percipiuntur corporales sunt, et id quod ex aliqua obliga- tione nobis debetur plerumque corporale est, veluti fundus, homo, pecunia : nam ipsum jus hereditatis, et ipsum jus utendi fruendi, et ipsum jus obligationis incorporale est.— Fodem numere sunt jura prtediorum urbanorum et rusticorum, qu:e etiam servitutes vocantur.— Pe lângă acâsta, unele lucruri sunt corporale, altele incorporale.— Corporale sunt acelea cari, după natura lor, se pot atinge, precum un fond, un serv, o haină, v bu- cată de aur saii de argint și alte multe nenumărate lucruri. — Incorporale sunt însă cele ce nu se pot atinge: precum sunt lucrurile ce consistă într'un drept 6re-care, de oxemplu : ereditatea, usufructul, usul, creanţele, ori-cumar fi contractate. ȘI putin im- portă că in ereditate se coprind lucruri corporale ; căci și fructele carl se. percep din- tun fond sunt lucruri curporale, și ceea ce pe este datorit în virtutea unci obligaţiuni este mai adesea un lucru corporal, precum 0 moşie, un serv, o sumă de bani; căci drep- lul de ereditate însuşi, dreptul de usufruct însuși, dreptul de creanţă însuși, este un lucru incorporal. — Tot între lucrurile incorporale se numără şi servituţile prediale rustice și urbanec. | 

In realitate, tâte lucrurile sunt corporale, căci tâte se pot atinge. 
Dacă însă considerăm drepturile cark pârtă asupra lucrurilor, și le calificăm și pe ele de lucruri, atunci tâte sunt incorporale, dreptul de proprietate, de usufiuct, us, «de creanții, de ereditate, servituţile prediale, căci tâte se concip cu mintea, nu se pot con- cipe de cât în urma unu! raţionament. Romanii însă, practici cum erai, fiind-că din tâte aceste drepturi nici unul nu se confundă cu lucru, de cât numai dreptul de proprietate, care absârbe lucrul, în. cât a dice că cine-va este proprietar al unui lucru, saii luând lucrul în locul dreptului, a dice cii cutare lucru este al cutiruia este tot'una, aiă distins între dreptul de proprietate şi cele-alte drepturi, și pe cel Wintâiă confundându'l cu lucrurile ea păte avea drept obiecte, aii dis că aceste lucruri sunt corporale, iar pe cele- alte drepturi, neabsorbind Incrurile și neputendu-le confunda cu ele, aii dis că sunt lu- cruri incorporale. 

| " In realitate insă este o pură cestiune de terminologie, care nare nici o importanţă. practică, : ! 
TITLUL IN 

Despre servituţi 
"O persână e liberă când nu este supusă autorităței altuia, căruia să” procure munca sa. a | Pâte să fie liberă, dar obligati, atunci libertatea este compleclă, minus restric- țiunea ce resu!tă din obligația sa de a da sai de a face saii de a se abține de teva, res- tricțiune ce nu există în starea absolută de libertate. a - Un lucru se dice liber când el nu procură servicii și avantașii, folâse de cât pro- prietarului săii. El se dice că este aservit când o parte din serviciile şi folâsele sale lu procură altuia de cât stăpânului săi. Când un lucru procură servicii unei pers6ne stră- ine alta de cât proprietarului săi, independent de calitatea sa de proprielar al vre-unui lucru 6re-care, atunci se dice că este supus la o servitute personală, la un us, la un usu- fruct sai la un drept de habitaţiune. 

3.
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În adevăr, usuarul, usufructuarul saă habitatorul unu! lucru nu are trebuință a 
fi proprietar de vre-un lucru altul de cât acela asupra căruia are dreptul de us, de usu- 
fruct sati de habitațiune. Aceste servituţi se mai numesc personale și pentru alt cuvânt, 
căci ele sunt alipite de persâne titularului lor, în cât când acesta dispare sati fisica- 
mente sati juridicamente prin capitis deminuţiune ele se sting. Acesta este exact pen- 
tru us și usufruct, nu și pentru habitaţiune, care prin excepțiune, de şi se stinge prin 
mortea habitatorului, nu se stinge prin capitis deminuţiunea lui. Servituţile personale pot 
să existe şi asupra mobilelor și asupra imobilelor. | 

Când un lucru imobiliar procură servicii saă fol&se altuia de cât proprietarului săi 
în calitate de proprietar al unul lucru imobiliar vecin, atunci se dice că acel lucru imo- 
biliar, că acel imobil, că acel priedium, cum se exprimă Romanii, este supus la o ser- 
vitute reală saii predială, căci o parte din serviciile sa folâsele ce el procură le procură 
proprietarului fondului vecin, în calitate de proprietar al acelui fond, și numai în astă 
calitate, în cât el alienând fondul a alienat și dreptul s&ii de servitute alipit de fond, și 
care nu se concipe de cât în favârea fondului. | 

O servitute predială, ca să existe dar, trebue să presupunem duo& fonduri vecine, 
din cari unul este supus, la nevoia, la obligaţia de a procura un serviciii sa un avan- 
tagiă fondului vecin, care din causa acâsta câștigă în valsre, pe când cel-alt perde în 
val6re. Nu pâte i servitute predială fără acâsta. Servitutea predială presupune o genă 
care diminueză valdrea fondului aservit în favârea fondului vecin a căruia valâre se 
măresce prin folosul ce trage din gena celui d'ântâiă. Ca să existe dar servitute predială, 
se cere neapărat ca fondul servient să sufere o genă, care ?i diminuă valârea măcar cât 
de puţin, iar fondul dominant prin acâsta chiar să tragă un avantagiă care îi măresce 
valdrea, ori care ar fi proprietarul săă, căci orf-cine ?l-ar cumpăra ar da mai mult pe el 
de cât ar da fără acest drept de servitute. Fondul grevat se numesce preeditum serviens 
sati guod servitutem. debet ; în adevăr, fondul servient este supus la o obligaţie 6re-care. 
Fondul avantagiat se numesce predium cui servitun debetur, sai enm dic Francezii 
dominant ; în adevăr, el este creditor al fondului servient obligat. Privită din partea 
fondului dominant, servitutea se numesce jus preedii, este un drept al acelui predii în 
contra celui-alt prediii. Din partea fondului servient, servitutea pârtă numele special 
de servitute; în adevir, fondul servient. este supus la un fel de uservire către fondul 
dominant. Ideia de servitute este clar exprimată de jurisconsultul Ulpian în legea 90, 
De verborum significatione (Despre significaţiunea vorbelor), Cartea L, titlul 16: »Cel 
ce trădâsă o casă ca optima şi mazima, ca cea mat bună și cea mai mare, nu dice nici 
înțelege că acelei case i se datoresce vre-o servitute, ci numal că solul casel și însăşi 
casa sunt libere, adică că nu sunt supuse la nici un fel de servitute către nimenea, că 
nu servesce nimenui (de cât proprietarului săă)u, : 

Că avantagiul fondului dominant trebue să "i mărescă plus-valuta ; că el nu trebue 
să fie un avantagiii personal proprietarului actual, ci un avantagiii al fondului, or-care 
ar fi proprietarul săi, acâsta resultă din legea 8 D)., De servitutibus (Despre servituți), 
Cartea VIII, titlul A, în care Paul ice: „Nu se pâte impune cu titlul de servitute asu- 
pra unui fond obligaţia proprietarului săi de a snferi ca proprietarul fondului vecin 
să aibe dreptul de a se plimba prin el, de a cina în el sai dea culege fructe din elu. 
Ia adevăr, acestă procură un avantașiii, pste chiar bănesc, nu numai de agrement titu- 
larului dreptului, dar nu măresce valdrea fondului săi. De aceea, și dreptul de a vâna 
sai pescui pentru proprietarul unut fond în fondul vecin nu este o servitute, căci nu 
măresce valdrea fondului stii. Şi în casul lege 8, și în casurile aceste duoă din urmă, 
aceste avantagii se pot concipe fără ca cine-va să fie proprietar de un fond 6re-care, pe 
lângă că ele nu măresc valsrea fondului asupra căruia ar fi proprietar titularul unor ase- 
menea drepturi. In sens invers, proprietarul unui fond pâte să fie supus la 6re-cari obli- 
gatiuni car! să profite fondului vecin : dacă aceste obligaţiuni nu implică calitatea lut de 
proprietar de fond vecin, nici nu diminuză valsrea acestul fond, ele nu constituesc ser- 
vituti prediale. Așa Secundus, proprietarul fondului A, se obligă către mine Primus, pro- 
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prietarul fondului B, vecin cu fondul A, să ?mi are fondul mei B, el şi moștenitorii lui ; 
acesta nu constitue o servitute a fondului A, căci acestă obligaţie se concipe fără ca Se- 
cundus să fie proprietar al fondulul A, și, pe de-altă parte, nu este o genă pentru fondul 
A, nu diminueză valGrea lui. Acâsta va constitui o oblizaţiune valabilă care va 
stabili între mine Primus şi Secundus un raport de obligaţiune, eii: fiind creditor 
şi el debitor, raport transmisibil activ şi pasiv moștenitorilor mei şi moștenitori- 
lor lui, dar care nu va trece nici activ nici pasiv acquisitorilor cu titlul particular 
al fondului mei B, nici acquisitorilor cu titlul particular al fondului A, în cât cel ce 
va cumpăra fondul A nu va fi obligat a mi-l ara, nici cel ce va cumpăra fondul meii 
B nu va putea sili pe proprietarul fondului A să i-l are, căci creanțele și obliga- 
țiile nu profită și nu se opun de cât celor ce le-aii contractat și continuatorilur pers6- 
nelor lor juridice, iar nu și succesorilor lor cu titlu particular. Dacă, din contră, sar- 
cina este o adevărată servitule, ea este imposabilă și acquisitorilor cu titlul particular, 
tutulor*acelor în mâinile cărora trece fondul servient, care trece cu servitute cu tot, şi 
ca constitue un drept pentru toţi acquisitorii fondului dominant, ea trece activ împreuni 
cu fondul dominant, ca o calitate.a lui in mâinile tutulor acelora în mâinile cărora trece 
fondul dominant. Şi de aceea cu drept curent s'a dis că servituţiile sunt nisce defecte: 
ale fondurilor serviente și nisce calităţi ale fondurilor dominante, ca fertilitatea, și altele. 
Acestă idee este clar exprimată de jurisconsultul Celsus in legea 86 D., De verb. signif., 
in care dice : nCe alt ceva sunt drepturile de servituţi prediale de cât calităţi ale lor, 
ale fondurilor dominante, ca fertilitatea, salubritatea, intinderea 2. 

„ Așa dar, ca să existe servitute predială, trebue mat ântâiă ca să existe duot fon- 
duri vecine, din care sarcina la care e supus unul să constitue un avantagiii pentru 
cel-alt. Nu se cere ca fondurile să fie contigue, e destul să fie vecine. Acâsta ne-o 
spuns jurisconsultul Ulpian în legea 5, $ 1 D., De sevvitutibus praediorum rats- 
ticorum (VL, 3): »Neratius, în cărţile serviciilor sale extrase din Plauţiii, scrie 
că nu pâte cine-va avea cu titlul de servitute dreptul de a scâte apă dintr'un fond, 
saii de a adăpa vitele sale intr'ânsul, sati de a scâte cretă din el, sai de a atinge și 

_ extrage var din el, dacă nu este proprietar al unul fond vecin ; şi el adaugă că acâsta 
era și părerea lui Proculus și lui Atilicinus. Tot el mai adaugă că servitutea de a scâte 

"cretă sai var nu se pote constitui pe asupra trebuinţelor fondului dominant, unit cu 
ceea ce spune jurisconsultul Paul în legea 8, principium de operis novi nunciatione, 
XXXIĂ, 1, în care dice între altele: ».... Căci există şi serviluți carl pot să se întoc- 
mâscă iatre fonduri despărțite între densele prin alt fond mijlocii, public sai privat. 

„Din acest text mai resultă că servitute nu pâle exista de cât in limitele trebu- 
inţelor fondului dominant. Că, prin urmare, dreptul de a scâte un proprietar de fond 
var din fondul vecin, nu pâle exista cu servitute de cât în limitele trebuintelor acestui 
fond. Pentru rest, dreptul pste exista dacă aşa s'a convenit, dacă s'a convenit de exem- 
plu că se va putea extrage orl cât de multă piatră de var, dar nu va fi un drept de 
servitute, ci un drept de « creanță transmisibil, activ şi pasiv, numai continuatorilor per- 
s6nelor juridice a contrahenţilor. 

O altă condiţiune ca să pâtă exista o adevărată servitute. predială, este ca ea să 
fie întemeiată pe o causa perpetua, adică pe o stare de lucruri naturală și permanentă, 
în cât dreptul de servitute să se ptă exercita fără să fie necesitate de veri-o lucrare 
din partea proprietarului fondului servient (căci atunci causa ar fi artificială, iar nu 
naturală) și în cât exerciţiul actual al dreptului să nu facă imposibil exercițiul stii pe 
viitor, Acesta resultă mal ântâiă din legea 28 D., De servitutibus praediorum urba- 
norum (VIII, 2), în care jurisconsultul Paul dice : „Apa care se scurge printr'o gaură 
făcută în partea de jos a unei camere saii tricliniii (salon), şi care servesce spre spăla- 
rea pavimentului acelei camere sai salon, nu pâte constitui un flumen, nu pâte fi con- 
stituită cu titlul de servitute fluminis recipiendi de proprietarul fondului vecin (care 
de exemplu ar avea trebuință de acestă apă spre a și uda grădina), nici fi câștigată prin 
prescripțiune, Acesta întru atât numai este adevărat, întru cât apa nu vine din cer
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(adică dacă nu e apă de plâe) : căci nu are causă perpetuă ceea ce este opera mâneci omului. Apa. însă care cade din cer, de și nu în mod asiduii, continuii,' are o causă na. Lurală și, prin urmare, e considerată Și ca perpetuă. In adevăr, t6te servituțiile prediale trebue să aibe cause perpetue ; și de aceea nu se pote „constitui servitutea” de apăduc asupra unui lac saă a unul eleșteă. Asemenea și servitutea stillicidii immittendi, adică de a arunca în locul vecin apa de plie care curge sub formă de picătură după Strașina sa trebue să aibe o causă perpetuă. „Un proprielar se servesce cu apă spre a ŞI spăla pavimentul unei camere din casa sa, care ii dă drumul apoi prinir'o gaură făcută în partea de jos a unuia din zidurile camerei prin cari se scurge la vecini. Pâte asupra acestui șiroiă de apă ce se scurge prin acea gaură să se constitue în favârea vecinului o servitule predială, fluminis recipiendi ? Da, dacă apa provine din plâie și este in- trodusă în odaie printr?o tevă și după ce servă spre spălarea pardoselei odăil, se scurge printr?o gaură la vecin. Căci atunci causa e perpetuă. Apa de plsie considerându-se ca ceva perpeluii de și nu continuti, căci de sigur nu va înceta nici o-dată de a ploua. u, dacă provine dintr'o lucrare a omului, fără ca să contribue și natura, adică dacă nu provine nici din ploie, nici dintr*un isvor natural adus în casă și apoi dat afară prin gaură. Nu trebue insă să exagerăm perpetuitatea causet. Nu va să dlică căi trebue nea- părat și siur ca sorgintea serviluţei să nu sleiască nici o-dată. Așa se pâle constitui o servilute arene fodienda, caleis coquenise, lapidis ezimendi, creta ecimendie, de și sunt cariere de nisip, var, piatră, cretă, cari sunt de natură a se slei cu timpul, chiar dacă exlracţiunea se operă în proporţie moderată.. Prin causa perpetua dar se înțelege o causi naturală asupra căreia exerciţiul servituței să se pâti prelungi pe un timp nedefinit, al căruia lermen să nu se pâlă prevedea, de și pte sosi o-dată. O. Din causă că servitutea trebue să aibe o causă perpetuă, o servitute de apăduc, după cum am vădut în legea ce am citat, nu se pote constitui asupra unui lac sati ele- ştei, afară numai dacă este alimentat de isvâre de apă viiă, | Romanii Împingeaii până acolo lucrul în cât decideai că. servitutea de apădue nu se pote constitui asupra unui riii de cât la isvârele sale cari nu pot seca, iar nu în cursul riului unde riul pote dispare sub păment sati ai schimba albia. Dar acâstă so. luţiune exagerată nu era dată de cât de unii jurisconsulți. Alţii a căror opiniune a pre- valut în practică, decideati că servitutea de apăduc se pote constitui și în cursul riului, Acesta resultă dia legea 9, De serv. preod, ruslie., în care Paul dice că: »Servitutea de apăduc sai scâtere de apă nu se ple constitui de cât la isvor ; aslăgi insă se pâte constitui în ori-ce parte a riuluie, | IL | “Un alt caracter al servituţilor prediale este că ele sunt indivisibile. | Acâsta însemnâză : 1) că ele nu pot fi constiluite asupra unei părți indivise a unui fond nici în favorea unei părți indivise a unui fond, ci asupra intregului fond şi in lavorea întregului fond, Așa, dacă fondul B aparține pro îndiviso la. duoi proprietari, nu se pote constitui dreptul de trecere asupra părței indivise a unuia din proprietară numai, căci nu 'se pote trece pe o parte indivisă, de âre-ce pe fie-care parte a fondului când calcă cine-va atinge molecule de pământ cari aparțin po indiviso ambilor pro- prietari. Asemenea dacă fondul A, în fav6rea căruia este să se constitue o servitute de Lrecere, aparţine la duoi proprietari pro indiviso, nu se pole constitui servitutea numa) în favârea părței indivise a unuia, căci proprietarul care ar trece pe fondul B, prin - acâsla chiar âr aduce folos întregului fond A, adică tutulor moleculelor fondului cară aparţin pro îndiviso ambilor proprietari; 2) că dacă unul din coproprietarii indivișt at fondului servient ar aduce obstacol exerciţiului serviluţei, e ca cum s'ar fi opus amen- duoi, și de aceea acţiunea confessoria sati interdictul ut pPossidetis pâte fi intentat pro solido, nu numai contra contravenientului, ci și contra necontravenientului; 3) că dacă servitutea fiind o-dată constituită asupra întregului fond de toți coproprietarii indiviși, numai unul din coproprietari renunţă în urmă la ca, adică consimte să se stingă, fBind- că ea nu este stinsă și de cel-ali, și nu se păte stinge pro purte, ea subsistă pentru tot în favdrea întregului fond dominant și în profitul tutulor coproprietarilor fondului domi-
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nant, chiar în favârea aceluia care a renunțat la densa, ast-fel în cât o servitute predială, 
care nu pâte fi constituită ab înitio (pro parte] sai per. partes, o-daţă constituită. pro 
toto pradio, pote fi reţinută pei partes; acesta, cum am arătat, nu însemneză că este 
reținută asupra unei părţi indivise, ci prin proprietarul unei părți indivise reţinută în 
solidum pro toto pradio. . | , 

Servituţile prediale sunt varii. Numărul lor nu se păte precisa. Ele sunt nenu- 
intrate ca şi diversele avantage ce pâte procura un fond unui fond vecin, De aceea, lre- 
bue precisată specia servituțel când se constitue, ca să se scie de ce servitute e vorba. 
Căci, dacă s'a dis pur și simplu că se constitue un drept de servitute asupra unu! fond, 
nu S'a dis nimic; căci nu se pâte supune fondul la tâte felurile de servituţi. Acesta re- 

- sultă din legea 7, principium D., Communia prediorum tam urbanorum qua rus- 
ticorum (Neguli comune lutulor servituţilor atât urbane cât şi rustice] VIN, 4, în 

- care Paul dice intre altele: » .... în constituirea servituţei, trebue să se exprime specia, 
pentru ca nu cum-va de se va fi dis in mod general că fondul este aservit, lrebue să 
servescă, sai să nu aibe acesta nici o valsre, pentru că nu se scie care servitute este 
constituită, sai să trebue'să fie supus fondul la ori-ce fel de servitute (ceea ce este im- 
posibil). | 

Ori-ce servitute constă din partea proprietarului fondului dominant sai în faciendo 
sati în prohibendo ; iar din partea proprietarului fondului servient sai în putiendo saii 
in non faciendo. Servitutea care din partea proprietarului fondului dominant constă în 
faciendo, constă în sens invers din partea proprietarului fondului servient in paliendo. 
Ast-fel este servitutea de trecere, ce constă in faciendo din partea proprietarului fon- * 
“dului dominant, care are dreptul a opera trecerea, şi in patiendo din partea proprieta- 
rului fondului servient, care e obligat a suferi trecerea. lar servitutea care din partea 
proprietarului fondului dominant constă în prohibendo, constă în sens invers din partea 
proprietarului fondului servient în non faciendo. Ast-fel este servitutea altius non 
tollendi, care constă din partea proprietarului fondului servient în a nu construi peste 
dre-care inălțime, iar din partea proprietarului fondului dominant în a prohibi de a se 
construi peste acea înălțime. Nici o servitute însă nu pste impune proprietarului fon- 
dului servient obligaţiunea de a face ceva. Căci servitutea este o obligaţiune a fondului, 
iar nu a persânei, și londul, ca pasiv, pote suferi saii a nu face; dar el nefiind însuflețit 
-nu pbte face nimic. De aceea, dacă pentru exerciţiul servituţei trebue făcut ceva, acâstu 
trebue să emane de la proprietarul fondului dominant, precum sunt lucrările necesarii 
pentru săparea șanțului și aşedarea ţevilor pe unde are să curgă apa în servitulea de 
'apăduc, întreținerea lor, precum este facerea ferestrei în zidul supus la servitutea pros- 
-piciendi, și întreţinerea ci în bună stare. Intro singuri servitute, prin excepțiune, după 
cum vom vedea la locul săi, în servitutea oneris ferendi, proprielarul fondului servient 
este obligat să întreţie zidul în bună stare de reparaţie spre a susține greutatea con: 
strucțiunei fondului dominant. o 

Servituţile prediale se împart în rustice și urbane, în jura preediovum rusticorum 
şi jura praediorum urbanorum, cum le numeaii Romanii considerându-le din partea 

„ fondurilor dominante, în servitutes pradiorum rusticovun ŞI servitules pradiorumn 
“urbanorum considerându-le din partea fondurilor serviente. Acestă din urmă termino- 
logie se găsesce în rubricile titlurilor 2 şi 3 a Cărţei a VIII-a din Pandecte. o 

La ce semne se pote cunâsce dacă o servitute este rustică sată urbană, şi care este 
interesul practic al acestei distincţiuni ? Iacă duoă cestiunt din cele mai importante și in 
același timp din cele mai delicate. Să vedem mai ânttiii la ce semne se pote cunâsre 
dacă o servitute este rustică sati urbană. 

In privința acestei cestiunt, interpreţii dreptului roman nu sund de acord. | 
După unii interpreți ai dreptului roman, servitutea este urbană sati rurală, după” 

cum fondul servient este urban saii rural. De astă părere este Alb, Gentilis, citat de 
Doneau în Commenturius de jure civili, Cartea XI, cap. 4, No. 2, nota 1. Erâre, căci, de 

-exernplu, servitutea de trecere este rurală chiar când trecerea se exercită prin curtea unei
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case, şi, în adevăr, nu este nici un text care să nu declare servitutea de trecere, iter, 
actus, via de servitute rurală. | 

După alţii, servitutea este urbană saii rurală, după cum fondul dominant este un 
fond cu construcţiune, saii un fond fără construcțiune, De acâstă părere este Doneau, 
eod. opere citato, Gartea XI, cap &, și Accarias, Precis de droit romain, a 4-a ediţiune, 
tom 1, No. 269, care își permite chiar să ia în derisiune pe cei ce susţin o a treia părere, 
despre care âvem să vorbim îndată, în nota 2 de sul numărul citat, dicând că ea este 
resultatul imaginaţiei. Accarias mat comite şi o inexactitate, căci susţine că mai toţi 

„vechii interpreţi sunt de părerea lui, fără să citeze nici unul, pe când eă pot cita duoi 
deja cari sunt contrarii părerei lui, și susțin cea d'a treilea opiniune,: pe Vinnius şi pe 
Heineccius. | , | 

Opiniunea acesta se întemeiază pe raţionamentul următor: Praedium urbanunm 
însemneză fondul pe care se găsesce construcţiune, care, fiind-că obicinuit se face în- 
orașe și constitue principalul, pe când locul pe care este făcută construcțiunea este ac- 
cesoriul de aceea se și numesce fondul cu construcțiune przdium urbanum. 

Pradium rusticum însemneză, din contră, fondul pe:care obicinuit nu se face construcţiă, ceea ce se întâmplă la țsră, şi chiar când se face, nu constitue principalul, 
ci accesoriul pămentului care are o altă destinaţie, destinaţia agriculturei sati horticul- turei. De aci conclusia qui fiind-că servituţile urbane se numesc jura praediorum 
urbanorum, iar cele rustice jura prediorum rusticorum, şi fiind-că aceste ex- presiuni nu pol să însemneze de cât servituţile sub punctul de vedere activ, adică drep- 
turile aparţinând fondurilor rustice sai urbane, precum servitutes hominum sai personorum insemneză servituţile aparţinând persânelor, adică usufructul, usul, habi- 
taţiunea, apoi de sigur o servitute e urbană sati rustică după cum fondul dominant este. urban sai rustic, Nimic mai fals de cât acest raţionament. Şi Accarias, care atribue imaginaţiei părerea a treilea, merită mai mult imputarea ce face altora, și încă în mod nerespectuos, căci cel ce susțin părerea a treilea este, între alţii, marele Pellat și savantul 
Și exactul Demangeat, cu care nu pâte sta la comparaţie un Accarias, ale cărui inexac- 
tităţi sunt egale numai cu presumpţiunea lui, Mai ânteiă, când Romanii vreaii să ex- prime ideea de drept de servitute, o exprimă de preferinţă prin vorba jus (Vedi princi- 
piul titlului nostru III din Cartea Ia Instituţiilor lui Justinian) când, din contră, vrea 
să exprime servitutea ca sarcină, . o exprimă atunci de preferinţă cu vorba servitus 
(Vedi paragratul 1 al titlului nostru). Ast-fel fiind, nici fondul dominant nici cel ser- 
vient nu pote determina caracterul servituţei, și Accarias citâză texte asupra cărora n'a 
cugetat îndestul. Cât pentru textul lui Marcian, legea 1 D., De servitutibus, pe care o 
citeză Accarias, acest text este nedecisiv, căci .tot ce vrea să dică el este că sunt servi- 
tuți cari sunt relative la lucruri, fâră să preciseze caracterul servituţei după natura fondului. | 

- Acâsta este cu atât de adevărat în cât Acearias însuşi se încurcă și ajunge să de- clare clasificarea dificil de justificat, căci recunâsce chiar el că acâstă clasificare are drept consecinţă ca aceeași servitute să fie când rurală, când urbană, . - 
Se pâte mai mare mărturisire? Apol ce fel de clasificare p6te să fie aceea care are. 

o asemenea consecință ? Să nu fie mai bine de dis că clasificarea cum o dă Accarias este 
neraţională, și că el sai nu a înțeles clasificarea, sati că s?a încăpățânat să nu fie de părerea 
lui Demangeat, elevul lui Pellat, și prin urmare nici de părerea lui Pellat, pe care pote nici nu o cundsce, căci el n'a scris în privinţa acâsta, ci a desvoltat acestă părere numai la cursul 
săi, la care l-am ascultat eii în anul 1858 și ale cărui note le posed încă. In adevăr, Deman- geat trece, și cu drept cuvânt, de mare romanist, şi Accarias este gelos de el, credând că pentru că a făcut un tractat mai voluminos l'a întrecut. 'Tot ce a scris însă Demangeat „este de o exactitate exemplară. Pe când scrierile lui Accarias sunt pline de erori ordi-: nare. E] ia textele peste picior, de multe ori citeză texte car! sunt indiferente, altă dată 
citeză texte cari sunt contrarii soluţiunei pe care vrea să o întemeeze pe acele texte, 
EI n'are de cât un merit, acela d'a fi înavuţit explicarea dreptului roman cu texte din
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scriitori cari nu s'aă ocupat de drept în special, cu texte din poeţi, oratori, isto- 
rică, etc. PR 

„O altă dovadă că opiniunea lui Doneau și Accarias este eronată este că servitutea 
de trecere este rurală chiar când fondul dominant este „0 casă din curtea căria vrea 
proprietarul să trâcă prin altă curte spre a ajunge la uliţă. Cu explicarea însă cea d'a 
treilea totul se lămuresce, . 

In adevăr, cum dice forte bine Vinnius, trebue să degagiăm ma! ântâiii vorbele 
priedia urbana, pridia rustica de vorbele sevvitules prediorum urbanovum, servi- 
tutes : pradiorum vusticorim, căci vorbele preedia rustica, predia urbana nu ai 
același sens în tâte materiile unde este vorba de dânsele. Isolate acele expresiuni, în- 
semn&ză cele urbane construcţiuni, fie ele la oraș ori la ţeră,: cele rustice, locuri necon- 
struite, fie ele in oraș, fie la ţâră, și de aceea Neratius a putut să dică în mod inexact 
în legea 2, D., De servitutibus pradiorum rusticorum (VIII, 2), că servitutea altius 
tollendi este o servitute rustică, relativ la un protorium, edificiu, vilă, de şi este rela- 
livă la o construcţie, numai pentru că praztorium este la ț6ră, de și prsetorium pâle 
să fie şi în oraș, cum ne spune Ulpian în legea 198 D., De verb. significatione. Câna 
însă aceste expresiuni nu sunt luate isolat, ci aplicate la drepturi, atunci este alt-ceva. 
Ele nu ai în tot-d'a-una același sens. Așa, expresiunea praedium urbanum, aplicată 
la dreptul de pignii tacit, ce are proprietarul asupra lucrurilor aduse de locatar, nu se 
referă la tâte construcțiile ; așa nu se referă la construcţia, la locuinţa intendentului 
unei moșii, Asemenea când e vorba de senatusconsultul lui Septim Sever, după care imo- 
bilele rustice și suburbane nu se pot alinea de către tutor fără autorisarea magistra- 
tului, iar cele urbane da, se înțelege prin fonduri urbane, și grădinele de pe lângă 
case cari nu aduc venit, şi chiar locurile virane de prin orașe, de şi nu se găsesce pe 
densele construcţiuni. In materia însă a n6stră, în materie de servituţi, predium urba- 
naum însemnâră ori-ce clădire, fie la oraș fie la ră, şi pradium rusticuim, ori.ce loc 
nectădit fie la țeră, fie la oraș. Şi servitute rustică însemnâză orl-ce servitute care nu 
deșt&ptă nici o idee de clădire, cum e servitutea de trecere, căci care e rustica fie' ci 
treci dintr'o curte a unei case printr'o curte a altei case, fie că treci dintr'o moşie prin 
alta, în casul d'ântâiti ca să eși la stradf, în casul d'al duoilea ca să eşi la șosea sai „la 
drumul mare ; cum e servitutea de apăduc, care nu deștâptă ideea de clădire, căci nu 
se ia în considerație ţevile prin cari se aduce apa pe sub pământ; acâstă servitute, este 
rustică chiar când e stabilită în favârea unei case pentru serviciul habitatorilor ei, Şi 
de aceea și Instituţiile lui Justinian le enumără pe amenduoă intre cele rustice (princi- 
pium al titlului nostru De servitutibus/.. Iar servitute urbană se numesce ori-ce servi- 
tute care nu se pote concepe de cine-va fără să” vie imediat în minte ideea de clădire. 
Ast-fel e servitutea altius non tollendi, care e urbană, fie că fondul servient al cărui 
proprietar s'a obliga! a nu clădi peste 6re-care înălțime este la ţeră sati la oraș, precum 
ne-o spune Justinian în Instituţiuni, titlul nostru, $ 1. Şi numai. Neratius, în legea 2, 
D., De serv. prad. rust., într'un mod inexact, o declară rustică, după cum am arătat 
mai sus, în contra tutulor jurisconisulților, după cum o spune și Cujas, în Comentariul 
asupra legei 1 D., De servitutibus (Cartea VIII, titlul 1), și Vinnius în Comentariul 
săi asupra principiului titlului nostru din Instituţiuni, în care Vinnius adaugă .că Ne- 
ratius declară acesta după singurul săi cap, solo arbitrio, iar nu după natura și efectul 
dreptului, non considerato juris effectii. a a Aşa şi servitutea stillicidii avertendi este urbană, pentru că nu se pâte concipe 
fără ideea unei construcţiuni după acoperișul căreia să cadă apa sub farmă de picătură, 
şi ea este urbană chiar dacă picătura este să cadă într'un loc viran. | 

„ Ac6sta este opiniunea care cadreză cu tte textele, afari de textul lui Neratius, 
iar nu opinia lui Doneau și a lui Accarias, care mal are inconvenientul că face imposibil 
de aplicat interesul distincţiunei. . E i 

- În adevtr, este interes a distinge servituţile rustice de cele urbane: 1) pentru 
că cele rustice sunt res mancipi, cele urbane res nec mancipi; 9) pentru „că cele 
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fustice se sting prin simplul ne us, cele. urbane prin usucapio libertatis, adică 
prin facerea unui act contrarii exerciţiului servituţei de către proprietarul londului ser- 
vient, şi rămânerea lucrurilor în acestă stare în timp de doul ani. Apoi, cu opiniunea 
lul Accarias, servitutea altius non tollendi, dacă casa e în oraș, nu se stinge prin 
simplul ne us, dacă e la ţâră, se stinge prin simplul ne us, adică că după simpla trecere 
de duoi ant de la constituirea servituţei, proprietarul fondului servient pâte ridica 
mai sus, așa în cât din duoi ani în duoi ani proprietarul fondului dominant, ca să nu i 
se stingă dreptul de serivtute, trebue să someze pe proprietarul fondului servient, și 
săi aducă aminte că nu trebue să 'ridice mat sus. Se pote ceva mai absurd? Nu, noi scuzăm erorile tutulor, și ale lui Doneau, și mai cu semă ale lui “Accarias, căci 6menii cei mal mari se pot înșela; dar cel puţin când susţine cine-va o teorieatât de neraţio- 
nală, trebue să fie mai modest, ântâiă să nu spună că cel vechi susțin teoria lui, când 
deja duoi celebrii interpreți : Vinnius și Heinneccius, susțin opiniunea a treia; Vinnius 
în acești termeni: quz dificiis înherent, urbana, guz locis puris, rustica di- 
cantur, adică servituţile cari sunt relative la locuri pure, adică car! se pot exercita activ și pasiv fără să fie construcţiune, sunt rustice ; iar cele cari sunt inerente ideei de construcţiune sunt urbane ; iar Heinneccius aprobă explicaţiunea lui Vinnius şi, ca s'o întemeeze, se servesce cu legea 3, D., De servitutibus a jurisconsultului Paul, care dice că servituțile prediale unele consistunt în solo, altele în superficie, ceea ce nu pâte în- 
semna, să nu se supere Accarias, de cât că unele se pot exercita pe simplu sol, fără ne- 
cesitate de construcţiune, altele nu aii consistenţă, nu pot avea existenţă . fără cons- trucţiune, adică nu se pot concipe fără construcţie, tocmai ceea ce dicea și Pellat la cursul săi în 1858 și Demangeat la cursul săă în 1859 și în opera sa intitulată Couvs €lementaire de droit romain. Şi Heinneccius, în nota asupra . Comentariului lui Vin- nius, după ce citeză textul lui Paul, menţionat mal sus, adaugă : nulla enim servitus 
preedii rustici utilitatem prestat adificio, sed fundo : nula urbana fundo, sed soli zedificio, adică nici o servitute rustică nu aduce folos vre-unei clădiri, adică n'are tre- buinţă de clădire, se pâte concipe și exercita independent de ori-ce clădire, și chiar dacă ar fi clădire pe fond, clădirei nu aduce folos, precum nu aduce nici genă clă- direi după fondul servient, nici o servitute urbană nu aduce folos locului pe care se gă- sesce clădirea, ci clădire! prin urmare nu se pâte concipe fără ideea de clădire. 

Să dim acum exemple de servituţi: prediale rustice și de servituţi prediale urbane. Instituţiunile lui Justinian se ocupă de servituțile prediale rustice în principiul şi "paragraful 2 al titlului nostru, în termenii următori : 
„Rusticorum priediorum jura sunt he: iter, actus, via, aquzductus. Iter est jus eundi, ambulandi hominis non etiam jumentum agendi, vel vehiculum. Actus est jus agendi jumentum, vel vehiculum. Itaque qui habe iter, actum non habet: sed qui actum habet et iter habet, eoque uti potest etiam sine jumento. Via est jus eundi agendi et ambulandi, hominis, nam iter et actum via in se continet. Aqu:eductus est jus aquze ducende per fundum alienum. . „ Inter rusticorum. preediorum servituteş quidam computari recte putant, aquz haustum, pecoris ad aquam appulsum, jus pascendi, calcis coquendă, arene fo- diendae. - | | . 
Drepturile de servitute prediale rustice sunt: acestea : iter, actus, via, dreptul de . apăduc, Iter este dreptul de a trece, de a se plimba al titularului dreptului, nu și de a duce printr'un loc animale de tragere sată-de încărcare sati Vehicul. Actus este dreptul de a duce printr?uu loc un animal de tragere sati de încărcare [jumentum contracţiune de la jugamentum,/ saă un vehicul. o De aceea cel ce are iter, nare'și actus ; dar cel ce are actus are și iter și se pâte servi de te, trecând cu piciorul fără animal alături de car. Via este dreptul de .- a trece, de a se plimba, de a duce animal de tragere sai de încărcare sai vehicul; căci via conţine în sine și îter și actus, Dreptul de apăduc este dreptul de a aduce apă printrun fond străin, “
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Jter sai jus eundi este dreptul de a trece cu piciorul saii călare, şi chiar în lectică 
(litiere), (Modestin legea 12, D., De servitutibus prdiorum vusticorum, VUL, 3), de a 
cutreera fondul, de a se duce în tâte părţile prin el, însă nu pentru plăcere, ci pentru 
trebuința fondului dominant, căci cum dice fârte bine Paul în legea 8, D., De servitu- 
tibus (VIII, 1): „Ut... liceat... spatiari... servitus imponi non potestu; - 

Actus saă jus agendi este dreptul de a trece cu animal de tragere saii de încăr- 
care, cu jumentum cum ţiceaii Romanii, şi chiar cu turme de animale, cum a»mentis 
și cu trăsură. In regulă generală, când nu este convențiune contrarie, cel ce are actus 
are implicit şi iter, adică dreptul de a trece singur cu piciorul saă călare sau în lectică. 
Dar se pste constitui actus sine tinere (Ulpian legea 4, $ 1,D., Si servitus vindi- 
cetur, VIII, 5): în asemenea cas proprietarul fondului dominant nu va putea trece singur 
cu piciorul, călare saii în lectică. Şi nu e contradictio între ceea ce dice Ulpian în legea 
citată mal sus și ceea ce dice Paul în legea 1, D., De adimendis vel transferendis le- 
'gatis vel fideicommissis (XXXIV, 4) că n... nunguam actus sine itineve esse po- 
testu. Căci acâsta vrea să (ică că cel ce are actus are dreptul de a trece și cu piciorul 
sai călare pentru exerciţiul lui jus agendi, adică când trece cu carul, saii cu căruţa, se 
pote da din când în când pe jos, sati mâna de jos ; când trece cu turma, pâte trece după 
turmă călare. lar când Ulpian dice în legea 4, $ 1, Si sevvitus vindicetur că pâte 
cine-va avea actus sine itineve, va să dică că proprietarul fondului dominant pâte 
trece şi cu piciorul sai călare când exercită actus, dar nu pote trece cu piciorul sată că- 
lare, sati în lectică singur, independent de exerciţiul lui actus, lui jus agendi. 

Via sai jus vehundi (et eundi et agendi et ambulandi), cum o numesce fârte bine 
Doneau, op. cit., Cartea XII, cap. 2, N. 16, coprinde în sine şi îter și actus, dar cu deose- 
bire de amânduoă, coprinde dreptul de a transporta pietre, gringi, lemne ale căror căpătâie 
să trâcă de extremitatea lăţimei carului, lemne, copaci încărcați drept în picidre (rectam 
hastam), numai să nu strica arborii (legea 7, D., De servitutibus prdiorum rus 
ticovrum,, 

Deosebit de acâsta, trecerea pe vie avea loc pe o şosea anume construită, a căreea 
lățime era fixată de legea celor XII 'Tabule la opt picidre în linie drâptă, la şese-spve-dece 
picidre la cotituri, după cum ne spune Gaius în legea 8, D., De servit. pred, vustie, 
(convenţia părţilor o putea lărgi sa restringe). Pe când lărgimea drumului, în cas de 
iten saii actus, era determinată de un arbitru, dacă piirţile nu o determinaii În momentul 
constituirel servituţei (1. 13, $ 2, cod. tit,]. : 

Aquzductus, sai jus aquam ducendie, este dreptul de a aduce apa fie de la 
isvor, fie în cursul ei, dintr'un isvor, dintr'un rii. In casul în care o iei de la isvor sai 
din cursul ei, al trebuinţă de a avea consentimentul nu numai a acelui de unde'is- 
vorăsce apa, dar și a proprietarilor inferiori prin ale căror fonduri curge apa, în cât 
tote aceste fonduri sunt supuse la servitutea aquze ducnda în favârea sa, cum o spune 
forte bine Ulpian în legea 8, De aqua et aguz pluvize arcenda, XĂXIĂ, 3. Poţi să ai 
servitutea aquze ducende şi dintr'un lac. Dacă nu ai convenit în mod special, nu poți 
aduce apa prin canale de piatră (per lapidem/, ci numai prin tuburi de teracota (pe» fis- 
tulas/, ceea ce era usul la Romani, cum dice Paul în legea 17, $ 1, eod. tit. Poţi să 
aduci apă nu numai dintr'un loc privat, dar şi dintr'un loc public, dintr'un reservoriă 
(castellum, rii public (rivo), sai ori-ce alt loc public, cum dice Ulpian în legea 1, $ 41. 
De aqua cottidiana et sestiva, Cartea XLIII, titlul 20, dar numal cu autorisarea Impăra- 
tului, cum gice același Ulpian în aceeași lege, paragraful. următor 42. In casul acesta, 
însă, nu mai avem o servitute particulară constituită prin simpla voinţă a omului, ci o 

” servitute 6re-cum publică, | | | ” 
- ” Despre aceste servituți rustice vorbese Instituţiunile lul Justinian în principium 

şi Ulpian în legea 1 principium De servitutibus prediorum rusticorum. Ele era pro- 
babil cele mai vechi. Justinian însă mal vorbeşte şi de alte servituți rustice în paragra- - 
ful 2, (în mod nemetodic, căci întrerupe principium în care vorbesce de cele mai vechi 
servituți rustice cu paragraful 1, în care vorbesce de servituţile urbane) Şi apoi iar trece



375 

a servituţile rustice, de care vorbesce în acest paragraf 2, împrumutat din paragraful | 
al aceleiași legi 1, De servit. pred rust. a jurisconsultului Uipian, Sata 

In acest paragraf 2 Instituţiunile lut J ustinian, vorbesce de servituţile următâre : 
1) aqu haustus saii jus aquz hauriende 3 2) pecoris ad aquam adpulsus sati jus 
pecoris ad aquam appellendi ; 3) jus pascendi ; 4) jus caleis coquenda; 5) jus arene 
fodiend:e. IE 

Aqua haustus sati jus agu» hauriend:e este dreptul de a scâte apă din puțul, 
“lacul, isvorul, din proprietatea vecină pentru folosul proprietăţei nâstre saii pentru fo- 
losul și comoditatea 6menilor cari servă la cultura proprietăţei nâstre și care la Romani 
erati obicinuit servi, cum dice fârte bine Vinnius asupra paragrafului 2. 

EI coprinde in sine și dreptul de trecere prin fondul de unde este apa de scos, fie 
că a fost concedat în mod expres, iter, fie că nu a fost concedat expres, căci atunci este: 
subinţeles. Şi dacă s'a concedat cui-va dreptul de a merge la isvor, jus ad fontem 
adeundi, cum dic' Romanii, este considerat că i s'a concedat irnplicit și dreptul de a 
scâte apă din acel isvor, iar nu numai de a se duce să bea. Acâsta este așa, când puțul, 
lacul, isvorul, e privat. Căci dacă e vorba de un rii public, ori-cine are dreptul de a 
scâte apă din el, fără nici o concesiune, atât'numai că dacă trebue să treci prin locul 
cui-va pentru a ajunge la riă, trebue 'să obţii de la: proprietarul locului jus îtineris. 
Tote acestea sunt coprinse destul de lămurit în legea 3, $ 3 D., De servitutibus pn:e- 
diovum rusticorum. 

Pecoris ad aquam udpulsus, sa jus pecoris ad aquam appellendi, pe care 
Vinnius îl mai numesce și jus adaquandi, este dreptul de a duce turma sa spre adă- 
pare la un lac, eleșteii sai rii privat, după un fond vecin, presupunând că exploatarea 
fondului dominant constă principalmente în crescere saă îngrășare de vite, cum ice . 
Papinian în legea 4 D., De sevvitutibus prediorum vusticorum. Acestă servitute este 
o servitute predială, iar nu personală, cum dice același. Papinian, ca şi Justinian după 
Ulpian. Cu tâte acestea, se opune un alt text al lui Ulpian, legea 14, $ 3 D., Deali- 
mentis vel cibariis legatis. Insă, cum observă cu drept cuvent Vinnius asupra paragra- 
fului nostru 2 din Instituliuni, şi Cujas, Comentarius in libro 2, Responsorum Papiniani, 
ad legem 4 D., De servitutibus: prediorum rusticorum, ediţia citată, tomul IV, co- 
I6na 1926, legea 14, $ 3, trebue corâsă, şi în loc de: Nam et haustus aqu:e, et pe- 
coris ad aquam adpulsus, est servitus persons, tamen ei, qui vicinus non est înuti- 
liter veliquitur, ceea ce ar pune pe jurisconsult în contradicţie.cu el insuși, căci dacă 
e servitute personală, cum nu se păte lega celui ce nu e vecin, trebue să citim: Nam 
et haustus auz, et pecoris ad aquam adpulsus est servitus : persone tamen ei qui 
vicinu3 non est, utilite» velinquitu», adică: adăpatul turmei este și el o servitute; to- 

- tuşi se pâte lăsa (cu titlul de legat sati fideicomis) și celui ce nu e vecin (dar atunci con- 
” stitue un simplu drept de creanță). - 

Jus pecoris pascendi este dreptul de a pășuna vitele pe moșie vecină, întru atât 
in cât servă spre exploatarea fondului dominant; de exemplu, dacă gultura fondului do- 
minant constă în crescerea sai în îngrășarea de animale, în vindere de lapte. de vaci, 
de oi, în fabricare de brânză și unt de vaci, de oi, spre vindare' saă pentru traiul ser- 
vilor rustici ce exploatăză moșia, cel ce convine să i se acorde un asemenea drept pâte. 
conveni să i se dea dreptul să aibă şi o cabană în fondul servient, pentru adăpostirea: 
ciobanilor și baciului în timp de iarnă (Ulpian, legea 3, $ 3, şi Paul, legea 4, $ 1, în 
fine D., De servitutibus prodioruin rusticorum). *- : . : | , 

„17. Jug caleis cogquende și jus arense fodiend:e este dreptul de a scâte şi stinge. var din fondul vecin, de a scâte nisip din fondul vecin, însă nu pentru vindare, ci în li- mitele trebuinţei fondului dominant, de exemplu pentru zidăria sati repararea construc- 
țiilor de pe fondul dominant, pentru grădinărie și altele (Ulpian, legea 5, $.1 D., De - serv, pred. rust,]; pa a a 

Mai putem cita și jus lapidi cedendi, dreptul de a tăia piatră din carierele: fondului vecin, însă și aci nu pentru-a o vinde, ci in limitele utilităţei fondului. domi-.
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nant, de exemplu pentru facerea sati repararea do construcțiuni, de mori, de postamente, 
de coșare.: 

Asemenea putem cita jus cretze eximendre, dreptul de a scâte cretă din fondul 
vecin pentru prepararea de vase, cum dice Columel şi Pliniă, însă nu pentru vindare, ci 
pentru trebuința fondului vecin, care are, de exemplu, fructe cari să se pună în acele 
vase, pentru prepararea de amphore în cari să se pună vinul fabricat din struguri ce se 
recoltă în acel fond (legile 5, $ 1 şi 6 D., De servitutibus pradiorunm vusticorum/, 

Asemenea pulem cita şi jus ewdendi pedamenta ex fondo vicino, dreptul de a 
tăia lemne pentru araci dia pădurea vecină, pentru via din fondul dominant. (legea 6, 
$ 1 D., De servitutibus pradiorum sticonun). 

Si dim acum exemple de servituţi urbane. . 
Să vorbim mai îântâiă de servitutea tigni îmmilendi și de servilutea oneris 

fevendi. 
lu reulă generală, servituţile constă din parlea proprietarului fondului dominant 

in faciendo, întru a face ceva pe fondul servient, și atunci servitutea constă din partea 
proprietarului fondului servient în patiendo, Ast-fel este servitutea de trecere, in care 
proprietarul fondului dominant ace dreptul de a trece, iar proprietarul fondului servient 
de a suferi trecerea. Servitutea mal pâte consta din partea proprietarului fondului do- 
minant în prohibendo, și atunci constă din parlea proprietarului fondului servient în 
non faciendo. Ast-fel este servitutea ullius non toilendi, despre care vom vorbi indată, 
care constă din partea proprietarului fondului dominant de a impedica pe proprietarul 
fondului servient de a zidi peste 6re-care înălțime, iar din partea acestuia de a nu 
construi peste înălțimea convenită. Proprietarul fondului servient însă nu pâte îi ţinut 
a face ceva, ad faciendum, căci nu e el care e obligat, ci fondul lu, și fondul nu -pote 
face nimic (Pomponiă, legea 15, $ 1 D., De sevvitutibus/. 

Servitutea figni îmmittendi urmeză și ea acestei regule. [a constă din partea 
proprietarului fondului dominant în dreptul de a viri grindil€ in zidul vecinului in care 
să se sprijine, să se odihnâscă, cum dice Vinnius. Proprietarul fondului servient este 
obligat să sufere acâste grindi în zidul s&ă; de Por stăbi, are să sufere casa lui, are să 
sufere și zidul fondului dominant, care nu are să mai aibă un sprijin așa de solid. Pro- 
„prietarul fondului dominant! pâte sili pe proprietarul fondului servient să 7] lase să re- 
pare zidul cu cheltuiala sa, dar nu pote pretinde să ”1] repare proprielarul fondului ser- 
vient, căci el e obligat ad patiendum nu și ad faciendum, 

“In servitutea oneris ferendi, prin excepţiune, proprielarul fondului dominant 
pâte obliga pe proprietarul fondului servient să repare zidul, să ?] intreţină în starea în 
care era în momentul constituirei servituţei spre a susține onus, greutatea grindei și 
apărarea zidului. Lucrul ma mers uşor, Erati jurisconsulți, cum era Aguilius Gallus, care, 
cu tot pactul inserat la modul de constituire a servituței, prin care se convenea: paries 
oneris ferendi, uti nunc est, ita sit, sustinea că proprietarul fondului servient nu e 
obligat a repara zidul. Servius Sulpicius susținea, din contra, că uu asemenea pact trebue 
să ?Și producă efectul. Şi opiniunea lui Servius Sulpicius a prevalut (Ulpian, legea 2, 
Ş1 D., Si servilus vindicelur, VIII, 5). Ă 

A treia servitute urbană este, sub punctul de vedere pasiv, servitulea stillicidii 
vel luminis recipiendi, saiă, sub punctul de vedere activ, dreptul, jus stillicidii vel flu- 
minis avertendi. De drept comun, fie-care proprietar e dator a primi pe locul și în cur- 
tea sa apa care cade sub formă de picătură, stillicidiam,.le pe acoperişul săi, sai sub 
formă de șiroiii, (lumen, prin țevi de pe acest acoperiş. . 
A patra servitute este cea inversă: sub punctul de vedere pasiv, “sorvitaiica stilli- 

cidii vel (luminis non recipiendi, sati, sub punctul de vedere activ, jus stillicidii vel îlu- 
minis non avertendi. Ce să fie acestă servilute de care ne vorbesce Justinian în para- 
gratul 1 al Instituţiunilor sale? De drept comun, este o sarcină a primi apa după aco- 
perişul vecin. De drept comun, starea de libertate a fondurilor vecine constă intru a 
suporia fie-care ap care cade după casa sa în curteu sa?
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Mal multe explicațiuni s'aă imaginat, : 
După unii, care urmeză pe Thophile, în parafrasa paragrafului A, și între care și Pellat la cursul sâi în 1858, ea ar consista în sarcina din partea proprieta- rului fondului servient de a păstra în curtea sa apa care cade de pe acoperișul casei. sale, contrarii regulamentului local al municipiului, care dă dreptul fie-cărui proprietar de casă de a arunca apa după casă sub formă de picătură sată șiroiii în curtea vecină și obligă pe fie-care proprietar de casă a primi apa după acoperișul casei vecine, fie ca pi- „ cătură, fie ca șioriii prin ţevi în curtea sa. Acâstă explicaţiune, cu tâtă admiraţiunea ce am pentru nemuritorul meă profesor, nu mi se pare admisibilă. In adevăr, pe de o parte, nici un text nu ne vorbesce de asemenea regulamente municipale. Şi, pe de altă parte, ar fi curios ca Justinian, întrun tractat elementar ca Instituţiunile, făcut pentru şcolă, să vorbâscă de asemenea particularitate. : , O altă explicaţiune este a acelora cari ca Demangeat și Accarias susţin că o ase- menea servitute constitue un mijloc de a restringe modus al servituţei stillicidii vel flu- minis recipiendi. Presupuneţi că servitutea consistă în obligațiunea de a primi apa sub formă de picătură după tot acoperișul, și că el căpătă în urmă, sub formă de drept, dreptul de a nu primi apa după cutare parte a acoperișului. Acest drept paralisâză în. parte exercițiul dreptului absolut al proprietarului vecin, care avea dreptul de a arunca, sub formă de stillicidium, apa după tot acoperișul casei sale: jus avertendi stillicidii al său este paralisat prin jus în sens invers al proprietarului vecin non recipiendi stilli- cidii ex parte teeli. 'Tot asemenea şi pentru servitutea fluminis non aveitendi sati jus fluminis non recipiendi. Prefer acestă explicaţiune. . 

A cincea servitute urbană este servitutea alfius non tollendi, servitute care constă în sarcina ce ȘI impune un proprietar de a nu construi peste cutare înălțime pentru ca să nu impedice lumina proprietăţet vecine. De drept comun, fie-care proprietar „are dreptul a zidi la ori-ce înălţime, numai să nu expună pe vecini să le cadă casa în cap. Când un proprietar ?și interdice dreptul de a zidi peste 6re-care înălţime, cu tsâte că, sub punctul de vedere al siguranţei publice, ar putea să zidâscă și mat sus, şi acâsta numai spre folosul proprietăţei vecine, pentru ca proprietarul case! sai locului vecin să aibe mai multă lumină, atunci pentru el este o sarcină, o servitute, şi pentru vecina un avantagiii, un drept, care măresce valdrea casei sati locului săi, -. A şeasea servitute, despre care ne vorbesce ] ustinian în paragraful 2 al titlului nostru, este servitutea în sens invers altius tollendi, De drept comun, fie-care are drep- tul a zidi pe locul săi la ori-ce înălțime numai să nu contravină siguranţei publice. Ce să fie dar dreptul pentru un proprietar de a zidi mat sus de cât cutare înilțime? Unit inter= preli şi aci dic că jus altius tollendi este obţinerea de la vecin sub formă de drept de servitute a dreptului de a construi peste înălțimea fixată prin regulamentele municipale. „Ast-fel sunt A. Faber și Doneau. Aci explicaţiunea pare ma! verisimilă, căci, în adevăr, și în timpul clasic și în pericda bizantină avem texte precise cari ne spun că înălțimea clădirilor era limitată prin regulamente municipale. Acâsta resultă pentru dreptul clasic din fragmente din Strabon Și Tacit, pentru peri6da bizantină din legea 12, $1-c,, De sedificiis privatis, VIII, 10. Pentru peri6da bizantină pare că chiar se putea deroga la asemenea regulamente prin convenţiuni particulare, după cum acâsta resultă din aceeași lege 12, $ 1 C., De zdificiis privatis, în cât pentru peri6da bizantină explicaţia dată de A. Faber și Doneau nu pare neverisimilă, Dar pentru perisda clasică nu avem texte cari să dovedâscă posibilitatea derogăre! prin convenţiuni particulare la asemenea „regulamente municipale, cari de sigur eraă de ordine publică, și la care este puţin pro- babil ca să se fi permis a se deroga, 
Oaltă explicaţiune este a lui Cujaciă, urmată de Demangeat şi de D. Accarias, după care, printr”o servitudine în sens contrariti, S'ar permite a se reduce măsura servituței primitive. Aşa s?a constituit, de exemplu, prin cesiune in jure servitutea non tollendi altius quam decem pedes. Şi pe urmă, printr'o servitudine în sens contrarii, s'a permis „a se zidi până la duot-spre-dece piciâre. Proprietarul fondului servient grevat de servi-
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tutea altius decem pedibus non tollendi va alice înaintea magistratului în cesiunea in 
jure ce ar face cu proprietarul fondului dominant: Aio mihi esse jus usque'ad duode- 
cin pedes tollendi. Prefer acâstă explicațiune, 

Mai putem adăuga ca servituţi urbane: 
1) Jus luminum, dreptul de a deschide ferestre în zidul construit pe limita des- 

părtitore între locul săi și locul vecin; 
2) Jus projiciendi, dreptul de a construi balcon suspendat pe fondul vecin; 
3) Jus prospiciendi, dreptul de a conserva vederea mea ast-fel cum este, ceea ce 

impune proprietarului fondului servient sarcina de a nu face nici o altă nouă consiruc- 
țiune saii plantaţiune care să micșoreze întinderea privirei (Ulpian, legea 15 D., De 
servitulibus praedioram urbanorum, VIII, 9). 

Servituţile prediale rustice se stabilesc în dreptul clasic: 
1) Prin mancipaţiune. Proprietarul fondului căruia este să se concede servitu- 

„tea, Primus, de exemplu, Înaintea a cinci martori cetăţeni romani şi puberi, şi a unul 
libripend, faţă cu concedentul Secundus, de exemplu, dice: io, miki esse jus îti- 
nevis per fondun Cornelianum Secundi, et id mihi emptum esse hoc sere cenea- 
que libra, şi lovesce cu o bucată de aramă cânlarul de aramă ținut in mână de libri- 
pend, pretii loco (în semn de preţ), şi adresându-se către martori: Et vos cives tes- 
tes estole. 

2) Prin cesiune în jure. Primus şi Secundus se duc înaintea magistratului, acolo 
Primus gice: Aio mihi est jus ugendi per fondum Cornelianum Secundi. Magistratul 
intrebă pe Secundus ce are de (is: Acesta afirmă că așa este sati tace. Atunci magis- 
tratul pronunţă decretul de atribuţiune dicând: Dieo primo esse jus agendi per fundum 
Cornelianum Secundi ; 

'3) Prin adjudecaţiune în acţiunile communi dividundo şi familie herciscunda, 
însă numai când judicium esse legitimuuna. Judecătorul împărțind, de exemplu, duoă 
fonduri comune intre Primus și Secundus, din cari se trecea dintr'unul prin altul ca să 
se ajunșă la drumul public, puntnd fondul Cornelian, de exemplu, în lotul lui Primus şi 
fondul Sempronian în al Secundus, fond care singur are acces la drumul public, gice: : 
Adjudico Primo fundum Cornelianum el jus cundi et agendi per fundum Sempro- 
nianum Secundi ; adjudico Secundo fundum Sempronianum ; 

4)-Prin legatul per vindicationem. Testatorul institue, de exemplu, erede pe 
Primus şi l6gă dreptul de apăduc prin fondul Cornelian care face parte dia patrimoniul 
săi lui Secundus, proprietar al fondului vecin Sempronian, (ice: Primus heres.esto, do 
lego Secundo jus aquam ducendi ex fundo et per fundum Sempronianum. 

Servituţile rustice fiind lucruri mancipi, nu sunt susceptibile de a îi câștigate 
prin tradiţiune. De când însă a iuceput a se admite o quasi-posesiune saii o posesiune 
juris, relativ la lucrurile incorporale, ele ai putut fi protegiate prin interdicte. Quasi- 
posesiunea lor ducea 6re la câștigarea dreptului prin usucapiune? Înainte de legea 
Seribonia da; de la legea Scribonia încolo nu (Paul, legea 4, $ 29. De usurpationibus 
et usucapionibus). 

Servituţile urbane fiind lucruri nec mancipi, nu se pot câștiga prin mancipaţiune, 
dar în sens invers se pot câştiga prin tradiţiune, emauată a domino. Ca și cele rustice, - 
se-pot câștiua prin cesiune în jure, prin adjudicaţiune, prin legatul prin vindicațiune. 
Asemenea; nici ele nu aii putut fi câştigate prin usucapiune de la legea Scribonia încolo. 

Pactele și stipulaţiunile nu pot da nascere de cât la un drept de creanţi garantat 
printr”o clausă penală, utilă relativ la fondurile provinciale stipendiar eşi tributare nesus- 
ceptibile de un dominium ex jure Quiritium, și, prin urmare, nici de desmembramen- 
tele civile ale dominiului quiritar, cum sunt servituţile prediale. 

Servituţile prediale, fiind perpetue nu sunt susceptibile de un dies ad quem. 
Ele sunt insă susceptibile de dies ex quo și de conditio. Insă nu, dacă modul de consti- 
tuire nu comportă apunere de modalităţi, cum este mancipațiunea, cesiunea in jure și 
adjudicaţiunea. De unde consecinţa că. dies ad quem apus la o constituire prin legat
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per vindicationem saii prin tradițiune la cele urbane, e considerat ca nepusă, și servitutea e'constituită. ipso jure ca constituită pur și “simplu. Insă, în fapt, voinţa părților va fi respectată. Proprietarul fondului servient nu are la expirarea termenului de cât să se opună la exerciţiul că de către proprietarul fondului dominant, și dacă acesta, pentru ca să tacă să veleze dreptul stii se va incerca să intente acțiunea confesoriă, ea va fi parali- sată de către proprietarul fondului servient prin excepțiunea pacti convenți saii doli mali. De unde iarăși resultă că dies ex quo si conditio sunt valabil apuse prin legat per vin- dicationem la cele rustice și la cele urbane, prin tradiţiune la cele urbane, iar dacă sunt apuse la cele rustice prin cesiune in jure, sai mancipaţiune, la cele urbane prin cesiune in jure, constituirea întregă e nulă, servitute nu există. 
Servituţile prediale se sting în legislaţiunea clasică: | , 1) Prin intrarea ambelor fonduri dominant şi servient în mâinile aceleeași per- sone. Ceea ce se întâmplă când saii. proprietarul fondului dominant va deveni proprietar al fondului servient, saii proprietarul fondului servient va deveni proprietar al fondului dominant, sai, în fine, o terţiă pers6nă va deveni în același timp proprietar şi al fondu- lut dominant și al fondului servient. Atunci servitutea se va stinge în virtutea princi- piului că: nemini res sua servit, nimenea adică nu pâte avea servitute asupra pro-. priului săii fond. Dacă însă acquisiţiunea din partea proprietarului fondului dominant nu are loc de cât pentru o parte indivisă a fondului servient, saii vice-versa, atunci din causa indivisibilităţei servituților prediale, servitutea va Ssubsista în totul; o . 2) Renunţarea din partea proprietarului fondului dominant la dreptul de servitute în favârea proprietarului fondului servient. In legislaţiunea clasică acesta se operă prin- _tr'o cessio in jure sub formă de acțiune negatorie simulată, Inaintea adică a magistra- tului se va presinta proprietarul fondului dominant Cornelian Primus, care are dreptul de trecere prin fondul Sempronian al lut Secundus impreună cu Secundus, și Secundus va gice: Aio non esse Primi jus eundi agendi per fundunu mem Sempronianum. Magistratul va întreba pe Primus ce are de dis. Acesta va dice că așa este saii va tace, și atunci magistratul va pronunța decretul'săii dicând: Dico non esse Primi Jus eundi agendi per fundun Sempronianum Secundi, “ O simplă renunțare făcută: prin simplu pact va lăsa să subsiste servitutea ipso - jure. Dar în fapt pactul “Şi va produce efectul, căci dacă proprietarul fondului dominant se va incerca a mal exercita servitutea, proprietarul fondului servient 71 va împedica, Şi dacă proprietarul fondului dominant se va încerca să intente acţiunea confesorie pen- „tru constatarea şi validarea dreptului săă de servitute, ea va fi paralisată prin excep- țiunea pacti conventi sa doli mali, ce proprietarul fondului servient va face să se insere de către magistrat in formula acţiune! confesorit acordată reclamantului, In lepislaţiu- nea lui Justinian nu ma! există acţiune negatorie simulată și renunţarea se face prin simplu pact care produce efect ipso jure; ! 3) Pentru servituţile rustice neusul în timp de duoi ani. Pentru cele urbane usu- capiuniea libertăţei, adică facerea, în regulă generală, de către proprietarul fondu- lui servient a unui act contrariă exerciţiului servituţei prin care el e considerat că recapătă libertatea fondului stii, și rămânerea lucrurilor în acestă stare în timp de duoi - ani de ile. Şi, în adevăr, cum star putea concipe pentru servitutea luminum să se stingă prin simplul fapt că proprietarul fondului dominant nu S'a uitat duol ani de dile pe ferestre, gena a fost aceeași pentru proprietarul fondului servient care n'a putut să aibă 

trele, şi proprietarul fondului dorăinant va sta în stare de pasivitate și nu le va destupa în timp de duo ant de dile, atunci se va stinge dreptul săi de servitute, Aa și pentru servitutea altius non tollendi și pentru 'tâte cele-alte servituţi urbane. Causa este că servituţile urbane sunt continue, se exercită adică prin starea de lucruri care s'a înfiin- țat o-dată pentru tot-d'a-una la constituirea lor, pe când cele rustice sunt discontinue,. nu se exercită adică de cât prin faptul omului, afară de servitutea de apăduc, care, o-dată apăducul construit, se exercită prin ea însăși. Dar dacă apăducul se va strica chiar
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fără faptul proprietarului servient, şi proprietarul fondului dominant îl va lăsa stricat ' duoi ani de qlile, servitutea de apăduc se va stinge. Dar totuși nu se pâte dice că ea se stinge prin usucapiunea libertăţei, căci nu se cere ca apăducul să se strice de proprio- 
tarul fondului dominant, el pâte să se strice de orl-cine altul, saă chiar de la sine, pen- 
tru că, de exemplu, a fost răi construit, și dacă va sta în acestă stare duot ani, totuși servitutea după duoi ani se va stinge, după duoi ani nu”! va mat putea repara proprieta- 
rul fondului dominant ; - „ NE 

4) Prin perderea totală a fondului dominant saă a fondului servient, ceea ce pen- tru fondurile rustice se va întâmpla fârte rar, căci trebue să presupunem saii ci s'a 
cufundat sub apă, saii că s'a acoperit de lavă. Pentru fondurile urbane, acâstă perdere se pote intempla ma! uşor prin arderea case! sati prin derimarea el prin cutremur. Dar 
pentru cele serviluiea e mai adevărat a (ice că este paralisată, iar nu Stinsă, căci dacă va fi reconstruită în același loc, în cât servitutea să se pstă exercita fără nici o schim- bare, paralisia servituței dispare, exercițiul ci reincepe (legea 20, $ 2 D., De sevvitu- 
tibus pradiorum urbanorunm/. Contrariul vom vedea că se întâmplă pentru usufuetul. 
aedium, EI se stiage prin destrucțiunea casei, dacă nu a fost constituit tan în irdibus 
quam în area, adică în mod expres și asupra casei și asupra curței. 

TITLUL IV 

Despre usulruct 

Usufructul este unul din desmembramentele dreptului de proprietate ; el se'com- pune de jus utendi şi de o parte însemnată din jus fruendi. Paul, întrun fragment care formăză legea A D., De usufructu (VII, 1), definesce usufructul jus alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia, adică de a usa și de a se folosi de lucrurile altuia, salvă rămân€nd substanța lucrurilor, Iar Celsus, într'un fragment inserat de comisarii lui Justinian imediat după fragmentul lui Paul, şi care formsză legea 2 același titlu în. Pandecte, dice: est enim usus fructus jus în corpore, quo sublato et ipsum tolli necesse est, adică ne spunecă: usufvuctul este un drept asupra unui lucru, care, dispărând, urmeză să dispară și dreptul. Justinian, în Instituţiunile sale; a adunat ambele fragmente a celor 
duoi jurisconsulţi, un fragment de la apus și altul de la răsărit, și a făcut dintr'ânsele definiţiunea usufructului. In mintea dar a lui Justinian vorbele salva rerum substantia, - pe cari le-am tradus: salvă rămânând substanța lucrurilor, însemnsză evident că usu-. fructul dură cât dură substanta lucrurilor, că adică, de exemplu, usufrustul asupra unei case se stinge cu dărimarea sati distrugerea casei prin incendiii, că el nu subsistă asupra curţei. Dar de sigur nu acesta e înţelesul vorbelor în mintea lui Paul. Paul, de sigur, ca şi Ulpian, contimporanul stii, a voit a dice că usufructul este dreptul de a usa şi de a se folosi de lucrurile altuia, car! nu se consumă nici nu se deterioră prin primul us, a că-. ror substanţă resistă la us și la folosință fără nict a se distruge, nici a se deteriora. In adevăr, acesta este sensul acestor vorbe în gura lui Ulpian, când el ne spune în $ 36, titlul 23, a Regulelor sale, că usufructul nu se pâte lega de cât asupra acelor lucruri a căror us și folosinţă este posibilă, r&mânând salvă substanţa. | Sea "Usufructul, bine inţeles, ca ori-ce servitute, nu se concipe de cât asupra lucrurilor altuia ; căci, când cine-va us&ă și se folosesce de lucrurile sale, nu face de cât exercită dreptul de proprietate, și încă și folosinţa în'. calitate de proprietar e mai întinsă de cât a usufructuarnlui, căci pe când usufructuarul nu are drept de cât la productele naturale şi periodice, carl singure pârtă în drept numele de fructe, din contră, proprietarul are dreptul la tte productele lucrului, chiar la cele naturale, dar neperiodice, și chiar şi la cele nenaturale, cari aceste duoă din urmă, când lucrul este supus la usufruct, sunt ale nudului proprietar, !
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Drepturile usufructuarulul sunt: 
1) De a usa de lucru (jus utendi/; 

„ 2) De a se folosi de el, de a”i percepe fructele (jus fruendi). 
Dreptul de a usa constă întru a trage din lucru tâte serviciile ce el este menit a 

procura după natura și destinaţiunea sa. 
După natura sa, ast-fel este dreptul de a se plimba printr'un pare, de a ara și 

căra cu boii. După natura şi destinaţiunea sa ast-fel este dreptul de a călări pe un cal de 
călărie pe care nu ?] pâte usuarul pune la trăsură. Ast-fel este dreptul de a înhăma caii 
de trăsură la ham și a transporta cu dânsa călători și bagage, pe carl însă usuarul 
unor asemenea cai nu ii pâte întrebuința spre a"i inhăma la car și a transporta cu dân- 
sul. Ast-fel este pentru o casă dreptul de a o locui. 

Pentru un serv dreptul de a”! întrebuința la serviciile domestice sati la munca 
câmpului. ” | " 

Jus fruendi este dreptul de a percepe fructele unui lucru. Prin fructe se înţelege 
„numai productele naturale și periodice ale lucrului. Ast-fel sunt pentru o vacă dreptul 
de a'i lua laplele și vițeii; pentru o țerină dreptul de a" lua iarba și de a culege plan- 
tele semănate într'ensa, grâul, orzul, meiul, porumbul; pentru o grădină de pomi rodi- 
tori dreptul de a'i lua pâmele; pentru o pădure de lemne de foc dreptul de ai tăia lem- . 
nele. Dacă insă pădurea este de cherestea, usufructuarul nu are dreptul de a'i tăia lem- 
nele, ci ati lua numai uscăturile, ghinda, lemnele.cădute de vetustate, sai doborite de 
vent. El nu are dreptul a tăia lemnele, căci lemnele dintr'o pădure de cherestea, de 
şi producte naturale, nu sunt însă periodice, căci prin producte periodice se înțelege 
acele producte cari sunt susceptibile a se reproduce de mai multe ori în termenul 
mediii de viâţă a omului, care s'a calculat că este de trei-deci de ani. Apoi lemnele de 
cherestea nu se pot reproduce de mal multe ori în trei-deci de ani. Cu atât mai mult 
cuvent productele nenaturale nu sunt ale usufructuarului. Ast-fel este tesaurul. Când 
proprietatea unui lucru este desmembrată ast-fel în cât unul să aibă usufructul şi altul 
nuda proprietate, productele naturale, dar neperiodice, şi productele nenaturale aparţin 
nudului proprietar, Cu acâsta se dovedesce, ceea ce am dis mal sus, că dreptul de folo- 
sinţă al proprietarului e mat mare de cât al usufructuarului ; căci proprietarul are drep- 
tul şi la productele naturale neperiodice şi la productele nenaturale la cari n'are 
dreptul usufructuarul, Aa 

Dacă usufructul există asupra unui fond cu mine saii cariere în stare de exploa- 
tare, el pâte să se folosâscă de densele, să extragă metale, piatră, var, nisip. Pâte chiar 
să deschidă mine și cariere, pe când în Condica Napoleon (art. 598, 2-lea alinea) şi în 
Condica Alexandru loan I (art. 537, 2-lea alinea) nu pote deschide mine și cariere. 
Partul unei serve era considerat de unii jurisconsulţi ca fruct, întocmai ca și partul 
animalelor, și aparținea, prin urmare, usufructuarului ; după alţii, a căror opiniune a pre- 
valut, era considerat ca product extraordinar şi, prin urmare, atribuit nudului proprietar. 
Motivul acestei decisiuni este că dacă intră în calculele unui speculator inteligent de a 
compta pe partul animalelor ca pe fructe, căci, în adevăr, partul animalelor nu.e supus 
la atâtea bsle ca partul servelor, și apoi este ușor şi iute productor de venit: o miea 
pote da miele la 2 ani, o vacă la trei ani; nu pâte însă intra în calculul unui speculator 
inteligent de a compta pe partul servelor ca venit, căci omul până să pâtă munci trebue 
să trâcă cel puțin dece ant şi până atunci e supus la mult mat multe mortalități de cât 
animalele. Sunt lucruri cari nu sunt susceptibile de fructe, cum sunt casele. Casele, . 
când locuesce însuși ustructuarul în ele, nu sunt susceptibile de cât de us. Totuşi s'a 
dis că chiria caselor, când usufructuarul le concedă altora ca să se serve de ele pe bani, 
pe chirie, este usutruct, şi s'a numit fruct civil. In cât, cum vedem, la case fructele civile 
sunt representarea bănâscă a usului natural. Din contră, la moșii, arendile cari se nu- 
mesc fructe civile suat representarea băinâscă a. frustelor naturale. 

Usufructuarul câștigă fructele naturale prin percepţiune. Perceptiunea însă trebue 
să Înşuşescă duot condițiuni : aa E
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1) Să fie făcută la maturitatea fructelor; 2) să fie făcută de usufructuar, un man» datar saii un negotiorum gestor al lui. Fructele scuturate de vânt, cădute din causa exce- sului de maturitate, sat culese de un fur, aparţin nudului proprietar, dacă usutructuarul more înainte de a le stringe saiă de a urmări pe fur. Din contră, în t6te acește casuri, ca și în cas de percepţiunc, fructele aparţin posesorului de bună credinţi. E1 câștigă nu numal fructele ce a perceput, dar şi cele sculurate, cădute, furate, dacă acțiunea în re- vendicare este intentată în urma căderei, scuturărei sai furăret. De altmintrelea, atât usufructuarul cât și posesorul de bună credință câștigă fructele percepute îndată ce le-a perceput, fără să le fi consumat. Numa! în timpul lui Justinian posesorul de bună cre- dinţă nu face fructele percepute cu bună credință ale sale de cât prin consumpțiune. 
Fructele civile, la Romani, dacă represintă fructele naturale, se câştigă ca Şi cele naturale, adică după ce s'a făcut percepţiunea. Presupuneţi că arenda trebuia plătită la 1 Ianuarie, şi arendașul usufructuarului strinsese ienul, grâul, orzul, ovăzul și porum- bul până la finele lui Septembre; dacă usufructuarul mâre la 4 Octombre, măcar că 

„. arenda trebue plătită la 1 Ianuarie, el câștigă arenda întrâgă ; la 1 Ianuarie moștenitorul usufructuarului, va avea dreptul a cere arenda întregă. Din contră, după Condica Napoleon şi după Condica Alexandru Ioan ], în asemenea cas, arenda câștigându-se di cu di, moş- tenitorul usufructuarului nu are dreptul de cât la 3/, din arendă, iar nudul proprietar la restul de 4/, din arendă, Dacă însă fructele civile represintă usul natural, cum este pentru case, atunci și la Romani şi la Francezi şi la nof, ele se câştigă di cu qi, căci 
usul are locul di cu gi; prin urmare, în specia de ma! sus, dacă în loc de arendă ar fi vorba de chirie, ea s'ar' cuveni pentru 3/, moștenitorului usufructuarului și pentru 1/, nudului proprietar. ” | 

Obligaţia usufructuarului, după natura dreptului de usufruct, ar fi de a nu dis- “truge sai deteriora substanta lucrului prin culpa sa activă, prin culpa sa în committendo, prin faptul săi culpeș, căck atunci star face pasibil ca ori și ce alt străin de legea Aquilia, care pedepsesce damnul, paguba, adusă pe nedrept, injuria datum prin fapla sa, corpore suo corpului sai lucrului altuia, corpori alieno. In adevăr, usutructuarul avend un drept real asupra lucrului ca și nudul proprietar, și nici o obligaţie către acesta, nu este inut de nici o diligenţă către nudul proprietar, prin urmare, în principii, după natura dreptului de usufruct nu răspunde de nici o- negligenţă, de nici o culpă în omittendo către nudul proprietar. Insă, de timpurii, când nu se „scie, pretorul, suppleendi vetenvis juris gratia (întru complectarea une! lacune a dreptului civil), începu să oblige pe usufructuar la intrarea: sa în posesiunea obiectului usufructului de a promite nudului proprietar, dând și un fidejusor, că va usa și se va fo- losi ca un proprietar diligent, și că, după o asemenea usare și folosinţă, tot ce va rămâne îl va restitui nudului proprietar la finilul usufructului. Nudul proprietar stipula de la usufructuar : Spondesne tete usurum fruituvrum quasi bonus pulevfamilias, et quod inde extabit, finito usufructu, restituturuna. Usutructuarul răspundea : Spondeo. lar pe fidejusor: Idem fide tua esse jubes? Şi fidejusorul răspundea: Fidejubeo. In cât dacă usufructuarul intentă acţiunea confesorie: pentru revendicarea usufructului, nudul pro- prietar, prin excepţia doli mali, o pote paralisa dacă usufructuarul nu "1 face promi- siunea care se numesce caulio saă satisdatio usufructuaria : cautio de la cavere, care Însemneză a promite, satisdatio, de la satisdare, care însemnâză a da o garanţie vala- bilă, a face o promisiune însoţită de promisiunea unui fidejusor. Vorba cautio Însem- nEză în mod general ori-ce promisiune intervenită după ordinul pretorului sati a jude- cătorului, garantată sai nu de un fidejusor. Dar în mod special însemneză promisiunea fără fidejusor. Vorba satisdatio, din contra, însemnâză în 1ot-d'a-una o promisiune Înso- țită de un fidejusor. In cele d'ântâiă timpuri nu se venea în ajutorul nudului proprie- tar, dacă făcea tradițiunea fără să ceră cauţiunea. EI trebue să se mulțumâscă ca usu- fructuarul să nu comită culpa in committendo. Dar de timpurii, și acesta era deja pă- rerea lui Proculus, se permise nudului proprietar care apucase să facă tradițiunea, fâră a cere cauţiunea, să revendice lucrul, adică să câră restituţiunea posesiunei lucru.
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lui dacă usufructuarul refusa benevol de a da cauţiunea, şi dacă se opunea excepţiunea 
vei tradite, ca putea să fie respinsă prin replicatio doli mali de către nudul proprie- 
tar. Ba încă în timpul, lui Ulpian e sigur că pâte nudul proprietar condicere cautio- 
nem, adică să intente o condictio prin care să ceră ca usufructuarul să fie condamnat 
la t6tă paguba ce suferă din causa nedărel cauţiunei. Iacă o condictio resultând nici 
din contract, nic! din îndebitum, ci dintro causă sui-generis, având de quantum nu 
ceva determinat ci, ceva nedeterminat, lăsat la apreciarea judecătorului (Ulpian, legea 1, 
princ, și legea 7 princ. Usufructuarius duemadmodum caveat, VII, 1). In virtutea 
acestei cauţiuni, usufruetuarul răspunde nu numai de culpa in committendo, ci și de 
culpa levis în ommittendo, și încă în abstracto, căci răspunde de lipsa diligentă unui 
proprietar diligent. - 

Chiar din natura usufructuarului resultă că usufructuarul e dator să plătescă 
împositele ordinare, căci impositele ordinare un proprietar. diligent le plătesce din 
venit şi el are folosinţa lucrului. | - - 

In virtutea cauţiunei, promisiunei de a usa și de a se folosi ca un proprietar di- 
lizent, resultă că el este obligat : 1) a întrerupe usucapiunea lucrului supus usufruc- 
tului; 2) a exercita servituţile active ca să nu se stingă prin ne us; 3) a înlocui ar- 
borii uscați prin alții din pepinieră, vitele uscate sati degerate prin altele, oile mârte 
prin miele din cele născute în fie-care an, în cât numai prisosul mieilor saii mielelor îi 
aparțin ca drept al lui. Să ne înţelegem însă. Inlocuirea se face la nascerea mielelor, 
atunci se înlocuesc cu din miele născute oile mârte peste iarni; prisosul de miele sait 
de miei îi rămân ale lui, și nu e dator ca din ele a înlocui vile saii herbecii morți în 
urmă până în primăvera viitâre. ! 3 

Usufructul se stabilesce: , ] 
1) Prin cesiune în jure,atât pe calea translaţiunei cât şi pe calea deducțiunei. 

Se dice că usufructul se constitue pe calea translațiunei, când plinul proprietar a! unuj 
lucru, reservându-și nuda proprietate, transferă altuia usufructul. De exemplu : Pri- 
mus proprietar al fondului Cornelian cedeză în jure lui Secundus usufructul, reser- 
vându-și și nuda proprietate, Secundus inaiatea magistratului faţă cu Primus va dice : Aio 
mihi jus esse utendi fruendi fundo Corneliano. Pretorul întrâhă pe Primus ce dice: 
EI sati nu contradice, saii afirmă că așa este. Și atunci mașistratul confirmă dicând : 
Dico esse Primo jus utendi fruendi fundo Corneliano. Se dice că usufructul se con- 
stitue pe calea deducţiunei, când proprietarul cedeză altuia proprietatea lucrului, re- 
servându- şi usufructul. De exemplu : Primus cedâză lui Secundus proprietatea -fondu- 
lui Cornelian, reservându-şi usufructul. Secundus inaintea mașistratului va dice : Aio 
fundum Cornelianum meum esse ex jure Quiritium, dedueto usufructu. Primus 
nu contradice saii confirmă. Magistratul apoi pronunță: Dico fundum Cornelianum 
Primi esse ez jure Quiritium deducto usufructu. | 

2) Prin. mancipaţiune usutruciul nu se păte constitui pe calea translațiunei, ci 
numa! a deducţiunei. Aci e ceva curios. În adever, usufructul este un drept civil, chiar 
când este constituit asupra lucrurilor nec mancipi, ne cum când este constituit asupra 
lucrurilor mancipi, și cu t6te acestea el nu pâte (i constituit prin mancipațiune pe calea 
translaţiunei (Gaius, G. II, $$ 30 şi 33). Pe calea deducțiunei însă se -pâte constitui : 
Primus proprietar al fondului Cornelian îl mancipă lui Secundus deducto usufruetu. 
Secundus inainta a cinci martori cetăţeni romani şi .puberi și; a unui libripend egale- 
mente cetăţen roman și puber gice : (io fundum. Cornelianum. meum esse ex jure 
Quiritium deducto usufructu, isqun mihi emplus est hoc cre zneaque libra. Şi cu bu- 
cata de aramă atinge cântarul de aramă pe care'! ţine în mâni libripendul, și apoi adre- 
sându-se către martori, dice: E! vos cives testes estote saiă (estimoniun mihi perhibetote. 

3) Usufructul nu se pâte constitui prin tradiţiune pe calea translaţiunei, căci este 
un lucru incorporal, și, cum ne spune Gaius în paragraful 28, lucrurile incorporale nu 
sunt susceptibile de tradiţiune. Lucru curios, în adevăr, usufructul, cum e întocmit la 
Romani e un drept civil nu numal când residă asupra “unul lucru mancipi, dar chiar
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când residă asupra unui lucru nec mancipi. Așa în cât putem câștiga proprietatea 
prin tradiţiune a unui lucru nec mancipi, dar nu putem câștiga usufructul. Pe calea 
însă a deducţiunei putem reţine usufructul prin tradiţiune asupra unul lucru nec man- 
cipi, a căreia nudă proprietate o trădăm altuia /Fragmentele vaticane, Ş 47). 

- Prin urmare, usufructul nu se pâte constitui nici prin usucapiune. 
„ 4) Prin adjudecaţiune usufructul se pâte constitui de către judecătorul acţiunei 

conmmuni dividundo sai familia hereiscunde însă numai când judicium este le- 
gitimum (Fragmente vaticane, $ 47), adică când judecătorul este unic, cetăţen roman, 
când ambii litiganţi sunt cetăţeni romani, când instanța se petrece în Roma sati în 
circuitul de o mie de mile (adică de un milion de pași impregiurul Romei). Mila romană 
era de o mie de pași (Gaius, C. IV, $ 104). Să presupunem că Gaius este însărcinat de 
magistrat să împartă o moștenire, compusă din fondul Cornelian, fondul Sempronian, și 
20.000 de sesterţi intre Primus și Secundus. Să presupunem că fondul Cornelian face 
50.000 de sesterţi și fondul Sempronian 10.000 de sesterţi. Şi că judecătorul, estimând, 
găsesce că nuda proprietate a fondului Sempronian face 15.000 de sesterţi, iar usu- 

„> tructul săă 25.000 de sesterţi. Şi că, ca să facă duoă loturi egale, el pune în lotul lui 
Primus fondul Sempronian de 10.000 sesterţi, şi usufructul fondului Cornelian care 
face 25.000 sesterţi, iar în lotul lui Secundus cei 20.000 sesterţi numerar şi nuda 
proprietate a fondului Cornelian, care face 15.000 de sesterți. EI va gice: Adjudico 
Primo fundum Sempronianum et jus utendi fruendi fundo Corneliano; adju- 
dico Secundo viginti millia sestertium et fundum Cornclianum deducto usufructu, 

3) Usufructul se pte constitui prin legatul per vindicationem, atât pe calea trans- 
laţiunei: Gaius heres esto, do lego Seio usumfructum fundi Corneliani, cât şi pe calea 
deducţiunei; Gaius heves esto, do lego seio fundum Corneliunum deducto usu- 
fructu. În casul Vânteiă Seius legatarul este usufructuarul. In câsul dal duoilea Seius 
legatarul este nud proprietar, iar Gaius eredele usutructuar al fondului Cornelian. 
Testatorul mai pâte lega nuda proprietate unuia şi usufructul altuia; de exemplu dice : 
Gaius heves esto; do lego Seio usumfructum fundi Corneliani, do lego Mzevio 
fundum Cornelianum deducto usufructu. 

" Usufructul fiind de natura sa timporală, căci cea ma! lungă durată a sa este viâţa 
“usufructuarului, pâte fi constitui, și ez die și ad diem, numai modul de constituire să 
comporte modalităţi, adicii termene și condiţiune. Prin urmare, pâte prin legat pe» vin- 
dicationem să [ie transferat ad diem sa ex die, de exemplu: Do lego Gaio usum- 
fructum fundi Corneliani usque ad quintum annum post mortem meam, sa 
ex câlendis januariis anni quinti post mortem meam. Pole asemenea să fie dedus 
prin legat per vindicationem et ad diem et ex die. EI este susceptibil și de condițiune 
suspensivă şi, prin urmare, pâte fi și transferat și dedus sub condiţiune prin legat per 
vindicationera, de exemplu : do lego Gaio jus utendi finendi fundo Corncliano si 
navis ex Asia venerit (Fragmente vaticane, $$ 49 şi 50). Dar fiind-că actele legitime, 
adică solemne, a căror solemnitate este prescrisă prin legea prin excelenţă, adică prin 
legea celor XII Tabule, nu sunt sus eptibile de modalităţi, cum este mancipaţiunea şi 

- cesiunea in jure, ar resulta necesarmente că nici ex die, nici ad diem, nici sub conditione 
nu se pote nici mancipa, nici ceda in jure usufructul, precum asemenea că prin maci- 
patiune și cesiune in jure nu se pâte deduce nici ex die, nici ad diem, nici sub 
conditione. Totuși cestiunea nu era atât de simplă şi s'a admis: 1) că usufruc- 
tul se pote și mancipa şi .ceda în juve usque ad cevtum tempus, şi că aseme- 
nea el pste fi constituit de judecător prin adjudecaţiune în acţiunea familiz hereis- 
cunde și communi dividendo ad certum tempus (Fragmente vaticane, $$ 48 şi 50) ; 
2) CA ex certo tempore nu se pâte nici mancipa, nici ceda in juve nici adjudeca. În 
adevăr, ar fi curios ca magistratul să permită cui-va să revendice un drept neexigibil 

„încă. Cu îte acestea, cestiunea era controversată. Variatur, cum qice Paul în frag- 
" mentul 50. El este însă de părere că nu se pâte: nam nulla legis actio prodita est de 
futuro ; 3) Că usufructul pâte fi dedus ad certim tempus și în mancipaţiune şi în în jure
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cesiune. De astă părere este Paul în paragraful 50. E1 însă ne spune că Pomponius eră de părere contrarie; 4) Că chiar pâte fi dedus și ex die-sai ex conditione în mancipa- țiune și în cesiune în jure după Paul ($ 50), De sigur aici încă a fortiori ar fi decis Pomponiă că nu se pâte. 
In legislaţiunea lui Justinian usufructul se pâte constitui prin simplă cesiune, prin tradiţiune și prin longi temporis possessio (1. 12, $ 4 C., De prieseriptione longi temporis, VII, 33). 
Asupra lucrurilor mobile, servi şi animale, usufructul se pole constitui în pro- vincii prin in jure cesiune (Gaius, II, $ 32). | 
Fondurile provinciale nu erati susceptibile de dominium ex jure Quiritium 3 prin urmare, nici de desmembramente ex jure Quiritium, de servituți prediale, usufruct, us, habitaţiune. Cu tâte acestea, relativ la ele, era un dominiă provincial, care ţinea loc de proprietate quiritară. Dar desmembramente analoge nu'eraii cunoscute. A trebuit dar pe cale piezișă, să se potă întocmi ceva analog. Spre acest sfârșit, stati aplicat pactele și stipulaţiunile, Aceste paete şi stipulațiuni, nu cresză un drept real de usufruct, us, ha- bitaţiune sati de servitute predială, căci nu se pâte. Pactul nu pâte produce de cât o obligațiune naturală. Stipulațiunea produce o obligaţiune civilă. Ambele unite însă nu pot produce un drept real, Şi aceasta nu numai în dreptul clasic, dar nic! în legislaţiunea luk Justinian, căci nici sub Justinian n'a ajuns progresul atât de mare ca prin simplul pact, „Prin simplul consimţiment, să se producă un drept real. D'abia Ulpian, într'un cas isolat de donațiune mortis causa, după cum vom vedea mai în urmă, admite retransmiterea pro- prietăței ipso jure prin simplul efect al condiţiunii resolutorei. Dar acesta nu o admite de cât Ulpian și încă într'un cas isolat. Trebue să mai trecă încă şese-spre-gece secole până să se admită transmiterea drepturilor reale prin simplul efect al consimţimentului. . Efectul pactului, în asemenea cas, era de a obliga pe proprietarul fondului, care con- venea cu altul ca să pâtă usa și a se folosi de fondul săii, să "1 lase să useze și să se fo- losescă ; dar fiind-că un asemenea pact nu producea de cât o obligaţiune naturală, se adauga pe lângă pact o stipulațiune prin care proprietarul fondului promitea o sumă de bani, cu titlul de amendă, de pzena pentru casul în care el sati moștenitorii lui ar împe- dica pe stipulant să useze şi să se folosâscă. Cu chipul acesta, din uniunea pactului și a stipulaţiunei resulta un drept de creanţă, care conducea în fapt la același resultat ca dreptul real, căci promitentul, de temă ca să nu plătescă amendă, lăsa pe stipulant să useze și să se folosâscă de fond, dar care, ca ori-ce creanță, nu trecea activ de cât la moștenitorii stipulantului, pasiv nu era oposabilă de cât promisorului și eredilor lui, care nu trecea activ Ja succesorii particulari ai stipulatorului, nu era oposabilă pasiv la succesorii particulari al promisorului. Acesta este sensul paragrafului 31 al Com. II al lui Gaius; vorbii constituere din acest paragraf nu trebue a”i atribui sensul de consti- tuire de drept real, căci acâstă vorbă are un sens generic, sensul de constituire de drept, fie real, fie personal. Acâsta resultă din legea 3 principium De usufructu (VII, 1), în care acelaşi Gaius aplică vorba constituere la crearea unul drept de creanţă de usu- fruct, prin legatul per damnationem, Justinian, în imbecilitatea sa, a copiat pe Gaius în paragraful 1 al titlului nostru ; în mod imbecil, ic, căci în timpul săi nu mai erati fonduri provinciale ca să fie necesitate să se recurgă la ceva analog cu dreptul real ; În timpul să&ă, fondurile din tot imperiul erai susceptibile de același fel de proprietate și de desmembra- 

stituire a drepturilor reale, legatul, cesiunea și tradițiunea. Usufructul se stinge mai ântâiii şi de ordinar prin mârtea usufructuarului, Cea mai lingă durată a usufruetulut e visţa usufiructuarului. Dacă usufructul ar fi, în adevăr, transmisibil eredelui usufructuarului, nuda proprietate ar deveni ilusorie, cum ne dice forte raţional Justinian în ultimul aliniat al paragrafului 1 din Iastituţiuni: ».Ne tamen în universum înutiles essent proprietates sempe* abscedente usufructu, placuit certis modis extingui usumfructum et ad proprietatem veverti.—Ca să nu rămâie vane pro-
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piietățile prin separarea perpetuă a dreptului de a usa și de a se folosi, s'a admis ca al 
să se stingă prin anume certe moduri și să se întârcă la nuda proprietateu. 

Usufructul se stinge prin capitis 'deminuțiunea maxima, media și minima. Prin 
cele ducă d'ântâiii se înţelege mai ușor, căci usufructul, fiind o instituţiune de drept civil, 
nu pote aparţine de cât unui cetăţen roman. Prin minima se înţelege mal anevoiă. Ea nu 

„se explică de cât prin consideraţia că usufructul e un drept alipit persânei; prin ur- 
mare, fiind-că pers6na juridică a minime capite minutului se schimbă, se stinge dreptul 
de usufruct. Am explicat acâsta când am vorbit despre capitis deminuţiune (Paul, Sen- 
tințe, Cartea III, tit. 6, $ 29), 

In timpul lui Justinian, Însă, nu se ma! stinge de cât prin capitis deminuţiunea 
maxima și media (Instit. lui Just., titlul nostru. $ 3). | 

Usufructul se stinge şi prin neus în timp de duoi ani pentru imobile, în timp de 
un an pentru mobile (Paul, Sentinţe, Cartea III, titlul 6, $ 30). Acâsta este constant 
pentru timpul clasic. Quid, pentru timpul lui Justinian. la privința acesta găsim aliniatul 1 
al $ 3 din titlul nostru, care dă loc la 6re-care încurcătură. Iacă ce dice acest aliniat: 
„Finitur..... usufructus non utendo per modum et tempus: que omnia nostra statuit 
constitutio.— Se stinge..... usufructul neusând în timpul și modul sati măsura prevădută 
de constituţiunea nâstrău, Ast-fel traducem vorbele per modum, adică usufructul se 
stinge în parte dacă usufructuarul nu a usat în modul sati în măsura, adică în tâtă în- 
tinderea dreptului de usufruct, Așa, dacă n'a exercitat de cât dreptul de us, fără să per- 
cepă și fructele lucrului, la finitul termenului prevădut de constituţia lui Justinian 
(legea 16 C., De usufructu et habitatione, III, 33), care este de trei ani pentru mobile, 
de gece anl între presenţi și de duoă-deci între absenţi pentru imobile, usufructuarul 
va rămânea numai cu dreptul de us. Asemenea S'a legat cut-va usufructul unei case de 
locuit vâra, şi el a locuit'o iarna, usutructul se stinge (Vinnius, Comentarii asupra pa- 
ragrafului 3). , 

Unii interpreți ai tradus per modum prin vorbele cu măsură şi ai credut 
că abusul constitue un mod de stingere a usufructului. Acâsti interpretare eronată 
este causa disposiţiei articolului 618 a Condicei Napoleon, care declară că usu- 
fructul se stinge şi prin abusul usufructuarului, disposiţiune reprodusă și de legiui- 
torul Alexandru loan I în articolul 558. Usutructul se ma! stinge prin reuniunea 
calităţei de usufructuar și de nud proprietar pe capul aceleeași persne, ceea ce are 

"loc saii când usufructuarul câștigă nuda proprietate, sai când nudul proprietar câș- 
ligă usufructul (Paul, Sentinţe, Cartea III, titlul 6, $ 28, Instit. lui Justinian, tit. 
nostru, $ 3). | | 

Dacă usufructuarul câștigă numai pentru o parte indivisă nuda proprietate, usu- 
fructul continuă de a subsista pentru rest. 

Usufructul . constituit ad diem se stinge la împlinirea termenului pentru care a 
fost constituit (Paul, Sentinţe, III, 6, 33). , 

Usufructul se stinge şi prin. destrucțiunea lucrului, mutatio rei cum dice Paul, 
Sentinţe, III, 6, 31; de exemplu, dacă usufructul constă asupra unel case care arde, 
sai se dărimă, și măcar că casa se reconstruesce, usufruciul nu reînviază. Și usufruetul 
nu subsistă asupra curţal. Ca să subsiste, el ar trebui să fi existat în adibus et in area, 
adică să fi fost constituit în mod expres şi asupra casel şi asupra curţei. 

"Usufructul se stinge și prin cesiunea ce usufructuarul făcea dreptului de usu- 
fruct nudului proprietar. Cesiunea făcută unui străin nu produce nici un efect (Gaius, 
Com. II, $.30, Paul, Sentinţe, III, 6, $2, Instituţiunile lui Justinian, titlul nostru, $ 3). 
Opiniunea lui Gaius era în contradicţie cu a lui Pomponiii, care decidea în legea 66, De 
jure dotium; XXIII, 3 că cesiunea făcută străinului, asemenea stinge dreptul de usu- 
fruct. El raționeză aşa. Cesiunea in jure e un act strict, în care nu se ține compt de cât 
de litera actului, nu de voinţa intimă a părţilor. Usufructuarul a putut, făcând cesiunea 
care are de scop desbrăcarea sa de drept și imbricarea cu acest drept a străinului, să 
se desbrace fără să pâtă îmbrăca, căci usufructul, ca drept, nu se pâte ceda unul străin,
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altmintrelea sar perpetua dreptul de usufruct în mod indefinit; ceea ce s'a putut, des- 
brăcarea usutructuarulul se va realisa, ceea ce nu s'a putu,t imbrăcarea străinului nu se 
va realisa ; resultat net : stingerea: dreptului de usufruct şi consolidarea nudei proprie- 
tăți. Gaius dice nu: usufructuarul n'a înțeles să se deshrace pe sine de usufruct de cât 
cu condiţia ca să îmbrace pe altul cu acest drept. Acâsta nu se pste; resultat net: nu- 
litatea intregă a cesiunei. Este curios ca Gaius Sabinian să ţie compt de inten- 
iune, pe când Pomponiii, să se ţie la literă. Curios, dar e așal Am gis că usu- 
fructuarul nu pote ceda dreptul săii de usufruct cu condiţia ca să ?1 facă să trecă pe 
capul unei alte persâne de a căreia viâţă să depindă. Dar cu condiţie ca dreptul de usu- 
fruct să rămâne pe capul s&ă şi să se stingă cu el, usufructuarul pâte ceda exerciţiul 
dreptului săi altuia ; așa pâte închiria casa, arenda moșia altuia, și, dacă se va întâmpla să 
m6ră înaintea termenului locaţiunei, usufructul se va stinge, căci cea ma! lungă durată 
a usufructului este viţa usufructuarului, De aceea, când usufructul a fost constituit pe 
un termen, şi usufructuarul se intâmplă să :mâră inaintea împlinirei termenului, usu- 
fructul se Slinge, căci termenul e făcut pentru a scurta, nu pentru a întinde durata usu- 
îructului peste limita sa cea ma! lungă, cure este viâţa usutructuarului, „ 

„_ Usufructul consistând în dreptul de a usa și de a se folosi, și dreptul de a dispune 
„aparţinând nudului proprietar, se înţelege că nu se pote constitui un adevărat drept de 
usufruct de cât asupra acelor lucruri de care este posibil a usa fără a le distruge saăa le 
deteriora. Căci, altmintrelea, nu ar mai rămânea nimic saii mal nimic nudului proprietar 
De aceea, lucrurile care se sting sai se deterioră prin primul us, res que primo usu 
extinguuntur vel minuuntur nu sunt susceptibile de usufrucţ, 

Dar iacă ce s'a întâmplat. | 
Adesea-ori testatorii, prin testamentele lor, legati usufructul saii usul unur ase= 

menea lucruri. Aceste legate, strict vorbind, erati nule şi ai fost mult timp tratate ca 
nule. Romanii însă, ţinend ca să dea cel mai întins efect voinței testatorilor, aii căutaţ 
să dea efect unor asemenea legate. Dacă nu ar fi fost constituit de cât între vii usu- 
fruct saii us asupra unor asemenea lucruri, evident ar fi rămas etern nule. Nimenea nu ȘI-ar fi dat ostenâla să facă să producă efect nisce asemenea constituiri din partea 
unor părți cari amânduoă fuseseră în vi€ţă şi presente la constituire Și cari ai trebuit 
să scie ce fac, și să se explice ast-fel. ca voinţa lor să producă efect. Dar cum o să socoli 
din mormânt.pe testator ca sâ'și explice voinţa. Pe de altă parte, legatarul nu aluat 
parte ]a facerea testamentului ca să deschidă ochii testatorului și să ?| facă să se explice 
ast-fel cum liberalitatea sa să nu rămâe inelicace, De aceea, de sigur, de timpurii, juriscon 
sulţii ai căutat ua mijloc spre a face eficace asemenea legate. Și un senatusconsult, de 
sigur intervenit în urmă spre a confirma, iar nu spre a crea pentru prima 6ră institu- 
țiunea, a consacrat, în mod și nai patent acestă instituţiune, lată cum aă raţionat juriscon- sulţii și cum a ajuns ei la instituțiunea quasi-usufructului, Ei at dis: lucrurile care 
se consumă saii se deterioră prin primul us sunt cea mai mare parte lucruri fungi- bile, lucruri car! nu ai valâre prin identitatea lor, care eşte egal a le avea ori pe ele, 
ori o cătățime egală, saii un număr egal, sai o măsură egală je lucruri de aceeaşi na. tură şi calitate ; prin urmare, e egal eredelui să aibe de la usufructuar o cătăţime egală, un număr egal, saii o măsură egală de lucruri de aceeași natură şi calitate. Ast-fel fiind, să facem pe usufructuarul unor asemenea lucruri: proprietar pe dânsele şi să 1 obli- găm la finirea usufructului să restitue o cătăţime, un număr, o măsură egală de lucruri de aceeași natură şi calitate. Şi, spre asigurarea eredelui, ca nu cum-va, până la stin- gerea usufructului, usufructuarul devenit ast.fel dehitor să nu devie insolvabil, să "1 si- lim să dea și un fidejusor care să respundă de restiluţiune. Cu chipul acesta, vom ' da şi un efect legatului de usufruct sai de us asupra unor u+emenea lucruri și vom .da şi o satisfacţie complecti și eredelui. Ast-fel s'a născut instituţiunea quasi-usufructu- lui, în care legatarul nu devine adevărat usufructuar, căci nici nu se putea, ci proprie- 
tar al lucrurilor, cu obligaţiunea de a restitui saă o cătăţime, număr sait măsură. de 
lucruri de aceeași natură și calitate, sai, dacă preferă eredele: și legatarul, şi estimeze
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lucrurile obiect al'quasi-usufructului, estimaţiunea lor. Şi fiind că o asemenea obliga- 
țiune nu face parte integrantă din dreptul de usufruct, s'a admis ca la predarea lucru-: 
rilor obiect al usufructului, legatarul să promită, după întrebarea eredelui, că va restitui 
o cătăţime, un număr, sai o măsură de lucruri de aceeași natură şi calitate, sai dacă | 
se va fi estimat, valârea lor, și să dea și un fidejusor care si garanteze execuţiunea 
obligațiunei. O-dată admis acesta; când usufructul unor asemenea lucrurI era lăsat prin 
testament, s'a întins naturalemente, din causă că lucrul s'a găsit util, și la casurile de: 
constituire prin mancipaţiune saii cesiune in jure. 'Teoria quasi-usufructului este ad- 
mirahil expusă de Justinian în Instituţiunile sale, titlul nostru, $ 2, pe care îl vom 
transeri și traduce: 

n Constituitur autem ususfructus non | 
tantum în fundum et cedibus, verum 
etiam în servis et jumentis ceterisque 
vebus, excepliis'iis que ipso usu con- 
sumuntur; nam he res negue naturali 
ratione neque civili recipiunt 'usum- 
fructum. Quo numero sunt vinum, o- 
leum, frumentum, vestimenta : quibus 
prozima est pecunia numereta, nam- 
que îpsousu assiduu permutatione quo-. 
dammodo extinquitur. Sed utilitatis 
causa Senatus censuit posse etiam ea- 
rum rerum usumfructum constitui, 
ut tamen eo nomine hereâi utiliter ca- 
veatur. Itaque si pecunin ususfruetus 
legatus sit, ita datur legatario ut ejus 
fiat, ei legatarius satisdet hevedi de 
tanta pecunia restituenda, si morietur 
«ul capite minuetur, Cetera guoque 
res îta traduntur legatario ut ejus fi- 
«nt, sed cesltimatis his satisdatur ut, 
si morietur aut capite minuetur, tanta 
pecunia restituatur quanti he fuerint 
estimate, Ergo Senatus non fecit qui- 
dem earum rerum usumfructum, nec 
enim poterat, sed per cautionem quasi 
usumiructum constituitu, 

„Se constitue însă usufructul nu nu- 
mai asupra moșiilor şi caselor, ci și asu- 
pra servilor și animalelor cari servesc la 
tragere, și asupra celor-alte lucruri, afară 
de acelea cari se consumi de îndată ce u- 
s&ză cineva de ele ; căci aceste lucruri, nick 
după raţiunea naturală, nici după legea 
positivă, nu sunt susceptibile de usufruct, 
Ast-fel sunt: vinul, uleiul, grâul, vest- 
mintele, cu cari semănă mult banil, căci 
și el se consumă prin disposiţiunea ce fa- 
cem de dânșii (cel puţin pentru același. 
proprietar cum ar dice Pellat). Insă, pen- 
tru causii de utilitate, Senatul a găsit cu 
cale să se pstă constitui usufruct și asu- 
pra acestor lucruri, cu condiţia însă ca să 
se dea cauţiune valabilă eredelui rela- 
tiv la ele. De aceea, dacă a legat usu- 
fructul unei sume de bani, ea se dă în 
disposiţiunea legatarului ca să devie pro- 
prietatea lui și legatarul să dea satisda- 
[iune eredelui că va restitui o sumă 
egală cu vălârea lor, la mârtea sai capi- 
tis deminuţiunea sa. Cele-alte lucruri a-. 
semenea se predat legatarului ca să devie 

„proprietatea lui, însă estimându-se lega-. 
tarul dă satisdaţiune că la mârtea sa sai 
capitis deminuțiunea sa va restitui suma 
la care aii fost estimate, Așa dar, Sena- 
tul n'a creat, relativ la aceste lucruri, un 

„drept de usufruct, căci nici nu putea, ci a 
constituit un quasi-usufruet cu cauțiuneu, 

Acest text este unul din cele mai admirabile ale dreptului roman. EI, în scurt 
şi în mod precis și elegant în același timp, ne dă tâtă teoria quasi-usufructului 1, Jus- 
tinian ne vorbesce de restituirea estimaţiunel. Gaius, în legea 7, titlul 5, Cartea VII, De 
usufructu eavum rerum que usu consumuntur vel minuuntur, ne spune că restitui- 
rea pote consista sati în val6rea estimată a lucrurilor, ceea ce e mat comod, dacă păr- 
țile o preferă şi fac estimaţiune la predarea. lucrurilor, sai în o cătăţime, un număr, 
sai o mâsură egală de lucruri de aceeași natură și calitate. Zi ab co caulio deside= 

„_ 1) Comisarii lul Justinian a alcătuit acest text din duoă fragmente, pe cari et le ai inserat in 
Pandecte sub legea 2 şi 7, titlul 5 al Cărţei VII, Senatusconsultul, de care vorbesce Justinian, este din 
timpul lui August saii cel mult al lui Tiberii; în adevăr, el este comentaţi de jurisconsultul Sabinus, 
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randă est ut, quandoque is mortuus aut capite deminutus sit, ejusdem qualitatis 
res restituatur; aut cstimatis rebus, certa pecunis nomine cavendum est: gquod 
et commodius est, | 

Aceste ducă texte ne vorbesc, bine înţeles, numai exempli gratia de mârtea şica- 
pitis deminuţiune usufructuarului, ca casuri de restituire. E 

De și textele ce am citat nu vorbesc de cât de lucrurile carl se consumă prin pri- . 
mul us, însă aceleaşi reguli se aplică și pentru cele ce se deterioră prin primul us, și se 
consumă după un uş mal mult sai mai puțin lung, cum sunt rufele, vestmintele, adică, 
şi relativ la dânsele, usufructuarul devine proprietar cu obligaţiunea garantată de un 
fidejusor de a restitui o cătățime egală de lucruri de aceeași natură și calitate sai . va- 
l6rea lor, dacă înainte de tradiţiune s'a făcut prețuirea lor. Acesta resultă din legea 1, 
titlul 5, Cartea VII, menţionată mai sus, care este a lui Ulpian, în care jurisconsultul 
ne dă în același timp textul disposiţiunei principale a Senatusconsultului, : 

„ Redactorii Condicei Napoleon ati aplicat teoria romană numat la lucrurile cari 
se consumă prin primul us (articolul 587) și ati declarat lucrurile cari. se deteriorâză 
prin primul us susceptibile de un adevărat usufruct, și restituibile în natură la finitul 
usufructului, chiar când n'ar mai rămânea nimic din ele, cum sunt rufele. Acâsta o de- cide Condica Napoleon în articolul 589, Acestă disposiţiune este stupidă, și mai cu semă 
când usufructul unor asemenea lucruri formeză obiectul unul legat și testatorul nu "și-a 
explicat voinţa. A interpreta voinţa testatorului că el a voit să declare quit pe legatar, restituind nisce sdrenţe, nisce lucruri cu desăvirșire usate și fără valâre, o adevărată stupiditate, lacă ce va să dică să fii prost și să suferi și de bla inovaţiunei. lacă una din disposiţiunile din cari se demonstră adevărul celor dise de Valette la cursul s&ă că 
redactorii Condicei Napoleon erati nisce cârpaci (des savetiers cum icea el). 

- Se pâte lega și usufructul unei creanţe, nominis cum diceai Romanii, din causă 
că creanța este un drept personal în contra unei anume persâne determinate care se „ numesce debitor. Nomen dar vine de la numele debitorului. 

- Dacă usufructul creanţe se l&gă debitorului și este productivă de interese, atunci 
debitorul va profita de interese pe cari nu le va mal plăti creditorului (Ulpian, legea 3, 
De usufructu earum rerum. 

Se pste, după opiniunea lui Cassius și a lui Proculus, care a prevalut, lega usu- 
fructului unei creanţe și unei terţi persone, și atunci efectulacestui legat va fi de a au- 
torisa pe legatar a cere de la erede să ?] constitue procurator în rem suam pentru 
ca să potă cere de la debitor interesele și capitalul dacă va deveni exigibil în cursul du- 
ratei usufructului, pe care va fi dator a ?] resfitui eredelui la finitul usufructului a că- rui restituţiune e garantată prin o cautio (satisdatioj, ce este silit a da usufructuarul eredelui în momentul dărei procuraţiunei (Ulpian, legea 3 sus citată, și Paul, legea 4, . eod. tit.]. După cum ne spune Ulpian, Nerva era de părere că usufructul unei creanţe. nu se pste lega de cât debitorului, iar nu și unui străin. o 

TITLUL V 
Despre usii şi habitaţiune 

Literalemente, usuarul nu are de cât dreptul de a se servi de lucru, de a!l intre- buința după natura și destinaţiunea sa, de a trage din el tâte serviciile pe cari el este menit a le produce după natura şi destinaţiunea sa. El nu are drept la fructe. „Gu tâte acestea, ast-fel interpretat, dreptul de us s'ar reduce adesea la nimic. Ast-fel ar fi dreptul de us al unei turma de ol. Ast-fel ar fi dreptul deus ale unei țerini, agri, fără pădure și fără apâ, care ar consista în dreptul de a'] cutreera în lung şi în lat, 
pe arșița s6relui, vâra, și în ger mare, iarna. A 

Fiind însă că usul adesea-ori se lăşa prin legat, și fiind-că Romanii aveati obiceiul de a interpreta larg voinţa testatorului, de aceea, ca să nu reducă legatul la nimic, saă
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la aprâpe nimic, ei aii finit prin a acorda și o parte din [ucte usuarului, Dar 'nu ati 
admis în privinţa acâsta o regulă uniformă, ci, relativ la fie-care fel de lucruri, at dat 
o decisiune specială. O-dată asemenea extensiune admisă pentru usul legat, ea s'a întins 
prin interpretare și la usul constituit între vii prin mancipaţiune sai cesiune in-jure. 

„__ Avem dar, cum dicea forte exact Roger-Collard .la un examen ce am trecut cu 
el, atâtea feluri de usuri câte lucruri sunt, m. mi îi 

Vom studia dar dreptul de us aplicat Ia principalele lucruri : 
Usuarul unul fond are dreptul, pentru trebuinţa sa şi a familiei sale, a lua și din 

productele sale, după pirerea lui Sabinus și Cassius, Labeon şi Proculus, cari aă pre- 
valut, şi contrarii opiniunei lut Nerva, precum legume, fructe, fen, grâtă și alte cereale 
(Ulpian, legea 12, $ 1, D., De usu et habitatione, VII, 8), are dreptul a locui pe mo- 
şie fără însă a putea împedica nici pe proprietar, nici pe arendaș, a veni și el pe moșie : 
şi a cultiva; cu alte.cuvinte, trebue să lase proprietarului și arendașilor săi o parte din 
jus utendi, atât cât este necesar pentru exercitarea lui jus fruendi,  -: 

Usuarul unei păduri are dreptul a lua din pădure atâtea lemne câti trebue pen: : 
tru usul săi și al familiei sale. : E 

Usuarul unei case pâte să locuiască într'ânsa cu nevasta sa, cu copii săi, cu 
servi! săi, cu 6menil liberi în serviciul săă ; pâte chiar să dea o parte cu chirie, dacii 
este prea mare; nu o pâte însă da tâtă cu chirie; cu alte cuvinte și aci are dreptul a 
percepe o parte din fructe, aci civile (Ulpian, legea 2, $ 1, titlul nostru, şi Instituţiu- 
pile lui Justinian, $ 2). Usufcuctuarul unel case are, din contra, dreptul de a o da tâtă cu 
chirie, chiar dacă nu ocupă parte dintr'ânsa. Asemenea şi babitatorul al cărui drept este 
chiar mai trainic, căci, cu deosebire de usus şi de ususfructus dium, el nu se stinge 
nici prin ne us, nici prin capitis deminutiune (Ulpian, legea 10, principium, titlul nos- 
tru/, şi Modestin ne dă motivul: el dice că habitaţiunea constă mat mult în facto quam 
în jure (1. 10, D., De capite minutis, IV, 5). Din contra, după Condica Napoleon, usu- 
arul unei case nare dreptul a închiria o parte din casă, chiar dacă ar ocupa o parte 
dintr'&nsa. Nici chiar habitatorul (adică cel căruia s'a concedat dreptul de habitaţiune) 
mare dreptul a închiria casa, nici chiar parte dintrânsa. Acâsta resultă din combinarea 
articolelor 631, 632, 634 și 635. Ba încă, acela căruia Sa concedat dreptul de habita- 
iune asupra unei case nare dreptul a locui dintr'ânsa de cât cât e necesar pentru sine şi 
pentru familia sa (art. 622), pe când o asemenea restricţiune nu este impusă usuarului: 
„unei case. Cu alte cuvinte, în dreptul francez dreptul de habitaţiune este mal restrins 
și de cât dreptul de usufruct al unei case, și chiar de cât dreptul de us al unei case. -: 

Usuarul unui serv sati al unui animal nu pote să useze de cât el de densul, nu pâte 
să”l închirieze și să ia preţul închirierei (Instituţiunile lui JI ustinian, Titlul nostru, 83); 

Usuarul unei turme de oi, de capre, saă al unei ciredi de vaci, sati ale unel vaci 
isolate, nu are drept ca fructe 'de cât la baliga, la excrementele lor, - după opiniunea. 
lui Labeon, pe care o reproduce Justinian în $ 4 al titlului nostru din Instituţiuni. -Ul-: 
pian îi da dreptul și la niţel lapte, Dar nică chiar Ulpian nu i dă dreptul la lână, nici 
la miel, nici măcar la atât cât trebue pentru usuar și familia sa. (Ulpian, 1. 12, $ 2, 
titlul nostru în Pandecte). După cum. vedem dar, usuarul unei turme are ca fructe 
mai puțin drept de cât usuarul unei ţerini, unei grădini, unei păduri. a 

Usuarul unui lucru care se consumă saă se deterioră prin primul us, s&mănă cu 
usufructuarul, : devine proprietar al lucrului, e dator să restitue o cătățime, un nu-: 
mer sai o măsură egală de lucruri de aceeași natură şi calitate, saii, în cas. de esti- 
maţiune, valrea lor estimativă, trebue să dea aceeași satisdaţiune ca și usufructuarul 
unor asemenea lucruri. i ea: 

Usuarul lucrului, care nu se consumă nici se deterioră: prin primul us, e dator ca: 
şi usufructul să dea cauţiune că va usa ca un proprietar diligent și că va restitui ce-va- 
r&mânea după un asemenea us la finitul usufructului. Pe 'd'asupra usuarul -e: dator a 

“suporta cheltuelile de întreţinere a casei asupra căreea are dreptul de: us: (|. 18, D,,: 
De usu et habit), Asemenea şi habitatorul. : Tg
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Dreptul de us şi de habitaţiune se constitue prin aceleași moduri prin care se con: 
stitue dreptul de usufruct. | | 

„. Dreptul de us se stinge prin aceleași moduri prin cari se stinge dreptul de usu- 
fruct. - | | 

„„... Dreptul de habitaţiune se stinge prin aceleași moduri prin cari se stinge dreptul 
- de usufruct şi de us, afară de ne us şi de capitis deminuţiune. 

i TITLUL VI 

Despre usucapiuni și posesiuni de lung timp | 

Usucapiunea este un mod civil de a câştiga dominiul quiritar. 
In dreptul clasic ea are duot aplicaţiuni : a „Ea servă mal ântâii pentru a transforma dominiul bonitariă în dominiul quiritar. 
Ea servă apoi pentru a transforma posesiunea debună credinţă în dominiii quiritar, Aplicaţiunea cea mal veche este, de sigur, cea d'ântâiii. Ea, în adevăr, nu servă decât a corige un viţii de formă. In adevăr, scim că ea servă pentru a corige viţiul con- sistând în întrebuințarea tradiţiunei în locul mancipaţiune! pentru-a transporta pro- prietatea unui lucru mancipi de către adevăratul proprietar capabil de a aliena, lucru mult mai puțin grav de cât aplicaţiunea cea d'a duoa a usucapiunej, care constă întru a corige viţiul de fond, adică lipsa calităţei de proprietar şi a capacităţei de a aliena. Se În- jelege cum acâstă aplicaţiune fârte gravă n'a putut să fie introdusă de cât mai târgiu, - după ce dreptul roman a început să se umaniseze, Cu î6te că usucapiunea presintă și în- acest de al duoilea cas o utilitate mult ma! mare de cât aceea de a evinge pe adevăratul proprietar, după un timp 6re-care de posesiune cu bună credinţă, ceea ce la prima ve: dere este ceva inic, căci ea constitue atunci consacrarea unel usurpaţiuni, ea . presintă utilitatea de a dispensa pe adevăratul proprietar de a face proba calităţei de pro- prietar a autorului autorului. săi, și chiar a autorului autorului autorului s&ă până ajungem la o acquisiţiune originară a lucrului. Cu sistemul usucapiunei este destul a proba justa causă a -posesiunei în mâinile sale, și posesiunea sa și a autorului în timpul de un an saă duoi. Și dacă advresarul săii pretinde că usucapiunea nu s'a putut implini În mod valabil, sai din causa relei credințe a posesorului, şaii din causa calităţei viciâse a lucrului, el va trebui să probeze acestea, iar nu posesorul, a De aceea, cu drept cuvânt, Gaius, în legea Î, D., De usucapionibus et usurpa- tionibus, gice că a fost introdusă pentru binele public :. „Usucapiunea a fost introdusă, dice el, în adevăr pentru binele public, adică pentru ca nu în cele mai multe casuri proprietatea lucrurilor. să fie nesigură; este, în adevăr, suficient timpul fixat de lege pentru proprietari ca să se informe de lucrurile loru,: 

"Să reluăm fie-care din aplicaţiunile usucapiunei : | 
„1. Când un proprietar capabil de a aliena mancipă un lucru nec mancipi, fără a'l trăda, el nu face nimic, . mancipaţiunea 'nu . transferă proprietatea, tradițiunea nu există ca să procure posesia aceluia căruia a mancipat, care “i-ar procura prin ea Însăși şi proprietatea. Deci, chiar dacă, fără scirea proprietarului, . el s'ar pune în posesiune, . acestă punere în posesiune netransferându'i animus dominii,. nu "l-ar duce nici la pro- prietate direct, nici la proprietate prin usucapiune. Dacă însă proprietarul unui lucru capabil de a aliena trădeză un lucru mancipi cul-va, cu scop de a 7] transmite proprie- tatea, acesta capătă lucrul in bonis, și "i trebue un an dacă este mobil, duoi ani dacă este imobil, pentru a ?1 uşucapa, adică pentru a câştiga dominiul quiritar (Gaius, C. II, SS41 şi49),. - iu : Acestă aplicaţiune a' usucapiunei a dispărut în legislațiunea lui Justinian, din causa dispariţiunei deosebirel între lucrurile mancipi şi lucrurile nec mancipi. Manci-: patiunea nu mai există, cesiunea in jure “a transformat în simplă cesiune. Şi tradiţiu-



389 

nea este suscăptibilă când e făcută a domino capabil de a aliena, cu voinţa de a aliena, 
ex justa causa, de a transporta imediat proprietatea tutulor lucrurilor mobile şi 
imobile. 

II. Cea d'a duoilea aplicațiune a usucapiunel în dreptul clasic este de a tran- 
sforma bonze fidei possessio în dominium ex jure Quiritium, 

Scim deja ce se înțelege prin bon:e fidei possessio. Ea secompune de corpus, fapt 
material al detenţiunei ; animus, intențiunea de a posede ca proprietar, justa causa, 
titlul translativ de proprietate recunoscut de dreptul civil, şi bona fides, credinţa acci- 
pientului ce tradentul e proprietar și capabil de a aliena. 

Nu avem a reveni asupra lui corpus şi animus pe cari le-am studiat îndestul 
cu ocasiunea explicărei titlului 1 al cărței II. 

! Nu avem asemenea a mal reveni asupra demonstrărei că justa cuusu și bona fides 
sunt ducă elemente distincte, că justa causa trebue să existe independent de bona fides, 
Și, vice-versa, că justa causa trebue să existe realmente, că nu ne putem dispensa de 
titlul translativ de proprietate, pe când ne putem dispensa de calitatea de proprietar a 
tradentului pe care o suplinim prin credinţa accipientului (credința eronată) în existenţa 
acestei calităli, credință care tocmai constitue buna credinţă. 

Totuşi să mai studiăm din noii în special fie “care din aceste duoă condițiuni. ŞI 
mal âatâiii să ne ocupăm de justa causa, 

Justa causa.—.Justu causa este acea operațiune juridică care conține din partea 
tradentului intențiunea de a transmite proprietatea și din partea accipientulut inten- 
țiunea de a o câștiga. . 

1) Ast-fel este în prima linie vindarea. Usucapiunea pro emptore este cea mai 
frecuentă. 

In adevtr, vingătorul, când face tradiţiunea lucrului vindut cumpărătorului, are 
intențiunea de a'i transmite proprietatea asupra acestul lucru. Pentru ca să fie loc la usu- 
capiune, e absolut necesar să fie vingare ; nu e destul să crâdă accipientul în existența 
vîngărel. 

'Trebue apoi ca buna credinţă să fi existat şi în momentul vindăre! şi în “momentul 
tradiţiunei, pe când în tote cele-alte casuri de usucapiune e destul ca buna credință 
să fi existat în momentul tradițiunel. Trebue, în fine, ca cumpărătorul să fi plătit preţul 
intocinal ca în casul acquisițiunei proprietăţei (legea 7, $ 17 D., De publiciana în vrem 
aetione, VI, 2, legea 2 principium D., Pro emptore, XLI, 4, şi legea 8 D., De publiciana . 
în rem actioiie]. “Vegi Comentariul lui Pellat asupra leget 17, $ 17, și asupra legei $, 
De publiciane în rem actione. 

- 9) Donaţiunea asemenea este o justă causă, : 
Putem usucapa pro donato. Donaţiunea ne procură un exemplu de aplicare a epi- 

tetului justa pe lângă substantivul causa. Causa prin ea însăși exprimă titlul trans- 
lativ de proprietate. Epitetul justa insemneză că acâstă causă trebue să fie reeunoscută 
de dreptul civil, secundum jus, justa. Aşa donaţiunea între vii între birbat și femee 
este o. causă translativă de proprietate, dar nu e justă căci e prohibită de dreptul 
civil. Donaţiunea între vil'e 'tot-d'a-una o causă transiativă de proprietate, când nu 
are loc între soţi. Ea se operă prin -mancipațiune sai prin cesiune în jure pentru lu- 
crurile 2nancipi, prin tradiţiune pentru lucrurile nec mancipi. Cât pentru donaţiunea 

movtis causa, trebue, conform principiilor, să decidem tot așa, nu numai și mal cu 
semă în legislaţiunea clasică, dar chiar şi în Jegislaţiunea lui Justinian. Nimului nu 

“i-ar [i venit în gând să conteste acâsta, dacă n'ar fi legea 2 din titlul De publiciana în 
rem aclionc, care este un fragment al lui Paul intercalat: de comisarii lui Justinian 
între duoă fragmente ale lui Ulpian, din cari unul formeză legea Î, $ 2, și altul legea 3 
din titlul menţionat mai sus. In legea 1, $ 2, Uipian ne spune că sunt multe cause de 
acquisițiune a dominiului, precum legatul (per vindicalionem), și Paul, în legea 2, Ia în- 
ceput ne spune: sai donaţiunea mortis causa, Să fie 6re donaţiunea mortis causu 
prin ca Însăși un mod de acquisiţiune a dominiului ca legatul per vindicationem ?
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Acâsta nu se pote, cu tstă opiniunea contrarii a lui Cujas, adoptată fără nic! un scrupul de Noodt, Gliick și alţii. Dacă simpla declarare de a dona mortis causa fară tradițiune nu pâte transmite dominiul când emană a domino, evident că simpla declarare de a' dona a noi domino neurmată de tradițiune nu pâte pune pe cale de usucapiune. Ce a "voit dar să dică Paul ? EL a voit să Qică numat atât că donaţiunea mortis causa sâmină în multe puncte cu legatul. In adevăr, Paul adaugă la finele textului: guia ad exem- plum legatorum capiuntu” (pentru că se câștigă după exemplul legatelor/. Dar nu că semănă întru tote cu legatele, și mal cu cu semă cu legatele per vindicationem cari transferă prin ele însăși, fără tradiţiune, dominiul. Aşa explică cu drept cuvânt Pellat acest text în Comentariul stii asupra deţiunei publiciane. 
Pentru începerea usucapiunei, când justa causa este donațiunea, nu se cere buna credință în momentul declarărei voinţei de a duoa, ci numai în momentul tradiţiunet. Cestiune însă dacă contrarii principiului că mala fides superveniens non impedit usucapionem, buna credinţă în materie de donaţiune nu trebue să dure în. tot timpul posesiunel pentru a usucapa. Acesta pare a fi fost părerea lui Julian şi pote și a lui Ulpian, după cum resultă din legea 11, $ 3 al titlului De publiciana în rem actione, şi în special din vorbele : si modo co tempore quo experiar furtivan, matrem ignorem (cu condiție ca în momentul când reclam să ignor că muma era furtiavă, adică fusese fu- rată). Cujas corege textul, citind în loc de quo experiar, qua ct paviat, ceea ce însem- n6ză în momentul nascerei. Pellat nu admite corecţiunea şi crede că Julian şi Ulpian | cereaii în cas de donaţiune durata bunei credinţe în tot timpul posesiunel . pentru. usu- capiune, ba crede chiar că acâsta este opiniunea care a prevalut, după cum resultă după el din traducerea acestui text în Basilice și din parafrasa ce ne dă Stephan, unul din comisarii însărcinați de Justinian cu composiţiunea Pandectelor, Vegi Pellat, Cormen- . tariul să asupra leget 11, $ 3, De publiciana in rem actione. 

3) Legatul pe» vindicationem este asemenea o justa causa de posesiune pentru a usucapa. Aci posesiunea nu emană de la autorul causei, de la testator, dar ea trebue să emane de la continuatorul persânei sale juridice,-adică de la erede. Cu alte cuvinte, legatarul nu pste începe a usucapa fără a i se face tradiţiune a lucrului legat de către erede, saii fără cel puţin a (i intrat el în posesiune cu scirea eredelui. De astă părere este Pellat care citză în ajutor legea 8, D., Pro legato (Vedi Pellat, Comentariiă asupra legei 1, $ 2, D., De publiciana în rem actione], care urmeză părerea lut : Cujas. Ant. Faber, Voet, Heineccius, Savigny, Noodt, Glăck, Puchta, Vangerow, sunt din contră de părere că legatarul păte intra în posesiune chiar fără voinţa eredelui şi intenta pu- bliciana chiar mai nainte de a intra în posesiune. Ă 
4) Dota este asemenea o justa causa usucapionis, Dacă bărbatul a primit a non domino lucrurile neestimate usucapă pro dote ; dacă le-a primit estimate, usucapă pro emptove. Dacă căsătoria se disolvă, usucapiunea Înceteză. Dacă lucrurile ati fost tră- date unui spons, cu condiţie ca ele să nu devină ale lui de cât si nuptiz secuta fucrint, până la contractarea căsătorie, usucapiunea e suspendată, dacă însă ai fost remise lui ca să devină proprietatea lui imediat, atunci începe a usucapa pro suo: imediat. Tote acestea resultă din combinarea legei 3, $ 1, D., De publiciana in vem actione și a legei 1 principium, $$ 2 și 3, D., Pro dote (LI, 8), - 
5) Plata este asemenea o justă causă de usucapiune. Pot, în adevăr, usucapa pro soluto, adică când mi se remite în plată un lucru ce cred proprietatea Solventului, fără să fie în realitate proprietatea lui, Și acâsta nu numai când datoria există realmente, adică când solventul este în adevăr debitorul lucrului, de și nu este proprietar al lui, dar chiar când în realitate nici că datoresce lucrul, destul că accipientul să crâdă că îi este datorit, Aci pâte dar exista duoă arori: una În ceea ce privesce existenţa proprie- tăţei şialta în ceea ce privesce existența datoriei (Paul, legea 3, D., De publiciana în "em actione, Pomponius legea 3, D., Pro suo, și Paul legea 48 D., De usurpationibus et usucapionibus. „i , | i 

„... 6) Abandonul noxal eşte iarăşi o justă causă de usucapiune. Putem usucapa pro
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noxe dedilo. Cel ce a fost condamnat să plătâscă o sumă 6re-care de bani pentru de- 
lictul comis de servul stii, are facultatea de a plăti sai suma de bani sati de a abandona 
servul, de a face tradițiunea servului în mâiaile victimei delictului, In casul acesta, con- 
damnarea este pentru suma de bani, iar abandonul este în facultatea soluțiunei. Cel ce 
primesce ast-fel servul abandonat, fie că ?1 primesce de la un dominuis saii de la un non 
dominus, are trebuinţă să 7] usucape ca să devină proprietar asupra lui, căci tradițiunea 
servului, lucru mancipi în mâna victimei delictului, nu "1 pune pe serv de cât în bonis 
a victimei delictului, care are trehuinţă de a '] usucapa pentru a câștiga asupra lu! do- 
miniul quiritar (Ulpian, legea 5 D., De publiciane în rem uctione, şi Paul ]. 3, $924D, 
De adq. possessione), 

Tot asemenea când stăpânul nu apără pe servul agent de delict şi este autorisat de 
pretor paţientul a lua servul şi a 71 duce la el acasă, nu “devine proprietar asupra lui, ci "1 
capătă numai în bonis, și are trebuinţă a ?1 usucapa spre a deveni proprietar quiritar.: 
Jussu pveloris ductus, dice Paul în legea 96, $ 6 D., De nozalibus ztronibus, în bonis 
fit ejus qui duzit. Veţi asemenea Paul, legea 6 D., De publiciana în rem actione; 

7) Adjudecațiunea este asemenea o justă causă de usucapiune. Dacă judecătorul, 
intr?o acţiune communi dividundo, de exemplu, va [i pus în lotul unuia din comuniști 
un lucru străin, acesta '] va putea usucapa, căci adjudecaţiunea este o justă. causă da 
posesiune (Ulpian, legea 7 D., De publiciuna in rem actione, și Marcellus, legea 17, 
De usurpationibus et usucapionibus). 

Asemenea în dreptul clasic dacă judecătorul adjudecase ua bun chiar comun 
unuia din comuniști, nu într'un judicium legitimum, ci iatr'un judicium imperio 
continens, comunistul nu "1 capătă de cât in bonis, și avea trebuinţă de usucapiune pen- 
tru a 2] câștiga în proprietate quiritară. În adevăr, după cum ne spune Paul în para- 
graful 47 din Fragmentele vaticane, usutructul nu pste fi constituit jure civil de jude- 
cător prin actiunea comnuuni dividundo, şi prin acțiunea fumilize herciscunde, de cât 
când judiciul era legitimum. Probabil că de asemenea judecătorul nu putea atribui do- 
miniul quiritar în acțiunea communi dividundo sai familie herciscundz, de cât 
când judiciuni era legitimum, iar când judicium era impevio continens, judecătorul 
nu putea atribui de cât dominiul bonitariii care avea trebuință de usucapiune spre a fi 
transformat în dominiă quiritar. Acâsta resultă din legea 44, Ş$ 1 D)., Faniiliz hercis- 
cundze, în care Paul (ice: »Si familie herciscunda vel communi dividundo aclum 
sit, adjudicationes prator tuetur, execpliones aut actiones dandou. Ce trehuință este 
de “rotecţiunea pretorului dacă adjudecaţiunea producea dominiul quiritar ? Ca să fie 
trebuiață de protecţiunea lui, trebue ca adjudecaţiunea să nu fi prolus de cât dominiul 

bonitariii. Şi acesta nu putea avea loc de cât când jeudicium era imperio, continens. 
In adevtr, când judecătorul primea putere de la pretor în virtutea edictului să, iar nu 
în virtutea dreptului civil, de sigur el nu putea transmite ca mandatar al pretorului, de 
cât ceea ce ar fi putut transmite pretorul în virtutea edictului stă creator de drept, iar 
nu confirmator al dreptului civil, adică simplul domini bonitar. Vedi admirabilul . Co- 
mentariii al lui Pellat asupra legei 7 D., De publiciana în vem actione; 

„.8) Asemenea Ulpian, în legea 3, $ 2, De publiciane în vrem actione, presintă res 
judicata ca o justă causă de usucapiune,. 

Cestiunea de a se sci când se pâle dice că res (radita est ex causu judicati, când 
adici se pâte dice că o sentinţă pote să procure o justa causa lraditionis este din cele 
mat dilicile, din cele mai complicate. 

Unii cred că este usucapio pro judicato, când judecătorul a recunoscut că lucrul 
revendicat este al reclamantului şi a ordonat defendorului să "1 restitue reclamantului şi 
defendorul "l-a restituit reclamantului, ca si execute jussus sai arbitrium judicis, 
Dacă lucrul era în realitate al reclamantului, el nu a câștigat nimic, căci era deja pro- 
prietar. Dar dacă nu era în realitate al lui, iar cl se credea proprietar și continuă de a 
se crede chiar în momentul restituţiunei, atunci el capătă numai bon fidei possessio 
pro judicato, pe care prin usucapiune o va transforma în proprietate quiritară. De astă
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părere sunt Doneau, Antoni Faber, Arndts, Vangerow și după et D. Acearias. 'Acâstă părere este combătută cu drept cuvânt de Puchta, Stephan, O. Sell: și după dânșii, în' mod mal admirabil de cât de toţi, de Pellat în Comentariul săi asupra legei 3, $1 D,, - De publiciana în vrem actione, a căruia opiniune o aprob și ei. Şi, în adevăr, cum dice - nemuritorul meii profesor, dacă revendicantul era deja proprietar, sentința nu a făcut de cât să declare dreptul săii, el în realitate e proprietar “nu în virtutea sentinței, ci în virtutea titlului săi anterior, recunoscut bun de judecător, 
"Dacă în realitate nu era proprietar, căci titlul ce a invocat și a sedus pe judecător „nu era valid, de şi reclamantul credea în el, atunci în virtutea acestul titlu va usucapa, iar nu în virtutea sentinței care nu a făcut de cât să declare (de şi în mod eronat) acest titlude bun. ” | 
Alţii susțin-că usucapiunea are loc pro judicato, în casul în care defendorul a usucapat înter moras litis și judecătorul "1-a ordonat să retransfere proprietatea recla- mantului. (De acestă părere este Danz). Dacă defendorul 'usucapase în realitate, atunci . reclamantul a devenit proprietar prin mancipaţiunea saii cesiunea în jure ce %-a făcut defendorul, şi dacă "I-a făcut?o %-a făcut?o din causă iarăși pentru ci el, reclamantul, era proprietarul lucrului în momentul litiscontestaţiunei în virtutea titlului ce a invocat înaintea judecătorului și pe care el ?l-a declarat bun, și pentru că judecătorul a voit, cum și trebuia, să repună pe reclamant în posiţia în care ar fi obţinut câștig de causă chiar în momentul litiscontestaţiunei. Aşa dar nici nu a usucapat, nici măcar nu a deve- nit proprietar ex re.judicata, ci a fost proprietar, și proprietatea perdută "i-a fost re- transferată prin mancipatio saii cesiune in jure. Dacă, din contră, judecătorul s?a înșelat credând că defendorul usucapase, atunci una din duo, or reclamantul era. în realitate proprietar ex pristina causa, în virtutea titlului invocat înaintea: judecătorului, și atunci retransmiterea proprietăţei de defendor după ordinul judecătorului nu “-a adăugat „Rimic, nică nu a putut să 21 diminueze nimic din valdrea titlului să antic. Or, din con- tra, titlul invocat de reclamant nu era bun, și judecătorul S'a înșelat de duo ori : o-dată credând că titlul e bun Şi validându-l, altă dată credend că defendorul usucapase îuțer moras litis, şi ordonându-i să retransfere proprietatea reclamantului, şi atunci, dacă re- clamantul intrând în posesia lucrului va Usucapa, va usucapa ex pristina causa, er causa pristina empti, vel donati ete, ia» nu ex causa nova fudicati. „Aşa în cât, când agţiunea e reală, e imposibil de a găsi veri-un cas de'usucapiune pro judicato. a | Rămân acţiunile personale. 

Pellat crede că aci putem găsi aplicațiuni a usucapiunei pro judicato : - 1) In câsul în care defendorul a fost condamnat să plătescă o suină de bant ce în' adevăr datora și el cu consimțimentul creditorului câştigător "I-a dat drept plată un alt lucru, pe care creditorul ?1 credea al debitorului condamnat, dar care în realitate nu era al lui. Acest lucru nu va deveni proprietatea creditorului imediat, dar el va căpăta po- sesiunea de bună credinţă, pe care prin usucapiune o va transforma în proprietate quiri- tară, Aci s'ar putea obiecta că în realitate este o soluțiune saă a datiune în solutum ; că, prin urmare, este o usucapiune pro soluto saii pro dato in solutum. 'Aşa este, la rigâre se pote susţine că nu existi o adevărată usucapiune pio judicato. Dar se pâte răspunde că usucapiuuea pro soluto are loc când plata se face de bună-voiă ; iar când se face silită în virtutea unei condamnațiuni, se pâte dice că este usucapiune pro judi- cato. Acesta pare verisimil când ne gândim că compilatorii aă inserat îndată după usu- capiunea, pro judicato, din legea 3, $ 1, usucapiunea pro soluto, din legea 4. Plată colo, plată ici, plată colo silită, plătit ici benevolă, 
2) In casul în care judecătorul asupra unei acțiuni personale arbitrare, cum este acţiunea guod metus causa, a recunoscut că lucrul fiind fost de frică transferat de re- clamant defendorului, a ordonat acestuia să "i retransfere proprietatea şi posesiunea, și defendorul, ca să evite condamnaţiunea la daune-interese, a obtemperat la ordinul jude- cătorului. Dacă lucrul fusese în realitate al reclamantului, atunci el, prin retransferare.
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și tradiţiune, a devenit în adevăr proprietar și posesor. Dacă, din contră, nu fusese pro-: prietar, atunci retransferarea și tradițiunea nu a putut să 7] facă ceea ce nu fusese, căcă nici condamnatul, căruia de frică i se transferase şi predase lucrul, nu putuse deveni proprietar, primind lucrul de la un noi: proprietar, nici usucapa, căci el nu avea o po- sesiune utilă ad zisucapiendum, căci poseda vi. Acest cas, cu tâte că eşte admis de nemuritorul Pellat, mi se pare mat puţin plausibil de cât cel precedent. Căci, în casul acesta, reclamantul, în acţiunea guod metus causa, nu incepe de a poseda în virtutea sentinței, ci reîncepe o posesiune în virtutea pristinei sale cause, ” | Aşa în cât și explicaţiunea maestrului mei nu prea stă solid pe picisre. Şi prefer a dice că nu suntem în stare a ghici când ex causa judicati a înţeles jurisconsultul că este loc și aplicaţiune a usucapiunef. A 9) O altă causă de usucapiune este transacțiunea. Usucapiunea, procede în adevăr, pro transacto saii ex causa transaetionis. Intre Primus și Secundus este conteştaţiune asupra proprietiiței fondului Cornelian şi a fondului Sempronian. Spre stingerea con- testaţiune! dintre ei, Primus transmite lut Secundus fondul Cornelian, mulţumindu-se a stăpâni pe viitor numai fondul Sempronian. Dar fondul Cornelian nu este al lui Primus. EI este al lui Terţius. Secundus primind mancipaţiunea și iradițiunea lui de la Primus, nu va deveni asupra lut proprietar, dar va deveni posesor al lui cu bună credinţă, și po- sesiunea lul cu bună credinţă o va putea transforma în dominiă quiritar după duot ant de posesiune. Aci controversă nu pâte fi, căct la Roman! transacţiunea e translativă de pro- prietate, pe când sentința, ca și la moderni, e simplu. declarativă de proprietate. Acâsta „resultă, între altele, dintr?o constituțiune a împăratului Filip, care formeză legea 8 C,, Do usucapione pro emptore (VII, 26): „Ex causa transaclionis hnbentes justam causam possessionis, usucapeve posssintu. ” o ” , 4) Avem usucapiunea 'pro saro. Acâsta nu procede în virtutea unul titlu special, în cât posesorul nu pâte indica o causă specială din care derivă posesiunea sa, tot ce pâte ice este: posed lucrul ca al mei, creţându!l al mei. Dacă este în realitate al lui, - mare trebuinţă a 71 usucapa: Dacă nu, va deveni proprietar al lui prin usucapiune, Acest fel de usucapiune servă la casul în care cine-va a cumpărat o servă de furat. Chiar dacă e de bună credinţă, nu va putea usucapa serva, căci este furtivă. Partul însă al servet con- „ceput şi născut la -el, îl va putea usucapa dacă a fost de bună credinţă din momentul concepțiunel până la al nascerel, după opiniunea Iul Trebatius, Ulpian și a celor-alţi ju- risconsulți, afară de Pomponius, care era de părere că usucapiunea nu are loc de cât dacă buna credinţă a durat tot timpul necesar pentru usucapiune, sati dacă descoperind pe stăpân n'a avut mijloc să ?] vestâscă, sati dacă ?l-a vestit și el nu "l-a revendicat (le- gea 2 şi legea 4 D., Pro st). Acâstă usucapiune se numesce pro suo ; nu e pro empltore, căci usucaptorul nu a cumpărat partul ci pe măsa, și nu are nici un titlu special de posesiune. - 
Mai este o altă specie de usucapiune. Acesta este usucapiunea pro herede. Acesta avend particularităţi proprii, şi putându-se opera chiar fără bona fides, vom vorbi despre densa mai târdiiă, după ce vom vorbi despre Dona fides. « Bona fides este credinţa eronată în fapt a accipientului că tradentul este pro- prietar şi capabil de a aliena, sati că avea mandat de a aliena din partea proprietarului. Cum qice Modestin în legea 109 D., de verborum significatione L. 41G: Bon fidei emptor esse videtur, gui ignovavit alienam rem eam esse, aut pulavit cum qui ven- didit jus vendendi habere, puta procuratorem aut tutorem esse (cumpărător de bună crediuţă se consideră acela care a ignorat că lucrul ce a cumpărat era al altuia, saii a credut că vîndătorul avea dreptul de a ?! vinde, de exemplu că era procurator saii tutor al proprietarului). Puțin importă că tradentul era de rea credință, adică că scia că nu „ este proprietar, afară numai că trădând să nu comită un furt, căci lucrurile furtive nu se pot usucapa. Dar acâsta nu se pste aplica de cât la mobile, căci furtul nu se aplică la imobile. De aceea, numa! la imobile se pâte aplica observaţiunea lut Ulpian din legea 7, $ 11 D., De publiciana rem actione: »Proinde hoc sufficit, me bona fidei
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emptorem fuisse, quamiis non a domino emerim, licet ille callido consilio ven- 
diderit ; neque enim dolus venditoris mihi nocebitu, o. 

“Buna credinţă trebue să fie întemeiată pe o erâre de fapt. Ea nu pâte (i inteme 
iată pe o ersre de drept. Cum dice Pomponius în legea 4 D., De juris e! facti igno- 
vantia. XXII, 6): »Juris ignorantiam în usucapione negatur prodesse ; facti vero 
îignorantiam prodesse constula: Paul repetă regula și dă și aplicaţiunea ei în legea 31 
principium D., De usurpationibus et usucapionibus, XLI, 3), Nici o-dată în usucapiunt 
erdrea de drept nu profită posesorului, dice el. Şi de aceea, dacă cine-va a cumpărat de 
la ua pupil autorisat de tutore din erdre la începutul vindărei saii mult timp după vin- 
dare, nu pâte usucapa, căci aci este o erdre de drept. In adevăr, autorisarea, în casul 
d'ântâiii, de şi dată la începutul vindărei, dar fiind dată din ersre de tutor, e conside- 
rată ca neavenită. Asemenea și autorisarea dată după vindare, căci autorisarea trebue 
să fie dată în momentul chiar al vindărel. Cumpărătorul, care a cregul în validitatea 
unei asemenea autorisări, comite o erdre de drept, deci nu va putea usucapa. 

Cum am dis, buna credinţă constă în erdrea de fapt, în credința eronată 
în fapt în existenţa calităței de proprietar sai puterei de a aliena. Ea' nu 
constă în credinţa eronată în fapt. a existenţei justei cause. Justa causa trebue 
să existe în realitate. Dar re credința în existenţa justei cause nu pâte ţine loc 
de justa causa? Cu alte cuviate, titlul pulativ nu pâte servi la usucapiune? În legisla- 
țiunea clasică, cestiunea era discutată. Ulpian este de părere că causa putativă nu ţiae loc 
de causă adevărată. EI invâcă în acestă privinţă și opiniunea lut Celsus. In adevăr, Ulpian, 
în legea 27, De usurpationibus et usucapionibus, gice: »Celsus, în Cartea XXXIV, 
dice că sunt în erdre cei ce cred că cine-va pâte usucapa ca al stii /pro sto/ ork-ce 
lucru a căruia posesiune a căpătat?o cu bună credinţă, neimportând de loc dacă a fost 
„vîndare sai donație ori nu, de 6re-ce el crede în existenţa vindărei săi a donaţiunei, 
In adevăr, usucapiune nici pro emptore, nici pro donato, nici pro dote, nici pro legato,; 
nu pâte avea loc dacă nu a fost vindare, constituire de dote, donaţiune, legati. Ulpian 
nu făcea excepţiune, după cum am vădut (1. 5 De public. în vrem act.), de cât pentru 
casul de noze deditio. Același lucru gice Ulpian anume pentru casul de dote în (legea Î, 
$$ 3 şi 4, pro dote, în care ne spune că: dacă bărbatul a credut in mod eronat în exis- 
tenţa căsătoriei, de şi a primit dote, nu pâte usucapa. pro dote, pe când, din contră, 
anume in cas de dote, Proculus este de părere că dacă cine-va a primit valori cu titlul 
de dote, credând în validitatea căsătoriei, care validitate nu exista, precum când a luat 
de nevastă o servă pe care o credea liberă, pote usucapa (legea 67 De jure dotium, 
XXIII, 3). Asemenea Paul este de părere, in cas de vingare, că dacă cumpărătorul a 
credut în validitatea vingărei, ixnorând în fapt nulitatea ei, de exemplu ignorând că acel 
de la care a cumpărat este impuber, va putea usucapa (|. 2, $ 15, Pro emptore/.-Alt- 
mintrelea decide Paul când vindarea nu a existat de loc, atunci măcar că cumpărătorul 
a cregut în existenţa ef, nu va putea usucapa pro emptore (Paul |. 48 D., De usurpa- 
tionibus el usucapionibus). Asemenea Pomponiii este de părere în cas de solutio, că 
cel ce primesce cu bună credinţă în virtutea unei creanţe inexistente, pâte usucapa 
(Pomponiii, |. 3, Pro suo/ şi Pomponiii, ca să scape de belea, dice că în aseinenea cas este 
usucapiune pro suo, după cum decidea și Neratius. De aceeaşi părere, este și Paul în 
cas de solutio (1. 48 D., De usurpationibus et usucapionibus). Tot de acestă părere 
este Hermogenian în materie de legat. Așa, el decide că dacăa început a poseda ca le- 
patar un lucru în virtutea unui legat dintrun testament, care în urmă a fost revocat 
printrun codicil saă printr'un alt testament, saă care de şi nu a fost revocat, dar era 
nul în drept, de exemplu a fost făcut de un testator incapabil, dacă cel ce a posedat la 
intrarea in posesiune ignora în fapt revocarea legatului sai incapacitatea testatorului, 
el va putea usucapa (legea 9 D., Pro logato/. Hermogenian adaugă că opiniunea reali- 
sărei usucapiunei a prevalut. Paul este de opiniune contrarie în casul inexistenţei abso- 
lute a legatului (legea 2 D., Pro legato/. Nu se pâte însă dice că este contradicțiune 
absolută între Paul şi Hermogenian,. căci Hermogenian vorbesce de un legat existent,
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dar nul în drept saii revocat, pe când Paul vorbesce de un legat absolut inexistent; African și Neratius erai de părere că, chiar în materie de vindare, usucapiunea are loc; de și vindarea n'a existat de loc, dacă însă erdrea asupra existenței vîndărei provine din causa une! terţii persâne, de exemplu, dacă cel ce posede crede că servul pe care l-a iosărcinat să cumpere lucrul ?l-a cumpărat, pe când el în realitate "luase în locaţiune (le- gile 141, pro emptore, şi 5, $1, Pro suo]. Justinian a inserat tâte aceste decisiuni contradic= torii, iar în Instituţiunile sale, titlul nostru, $ 11, afirmă în modul cel mat positiv, ca cum nici controversă n'ar fi existat, că erdrea asupra existenţei causei, de exemplu credința „în existența unei cumpărări sait a unei donațiuni care în realitate na existat, nu pro- 
fită în materie de usucapiune. Să credem că fiind-că Instituţiunile, aă fost redactate după. Digeste, Justinian a adoptat părerea lui Ulpian, saii mal bine să credem că Jus- tinian a voit a decide că dacă causa nu există de loc, şi erdrea nu pârtă asupra faptului altuia, atunci usucapiunea n'are loc. Iar dacă causa a existat, dar a fost desființată, sat nu era justa, sait de și n'a existat, însă credința în existenţa ei provine din causa unui terțiii, şi buna credință, adică errea asupra validitățel causei, a fost de fapt, iar nu de drept, de exemplu posesorul a credut pe testator capabil, nesciind că era Latin colo- niar, iar nu a credut (din erdre de drept) că Latinul coloniar pâte testa, atunci e loc la usucapiune. Inclin în fav6rea acestel d'al duoilea interpretări, 

În resumat, causa n'a existat de loc, şi erdrea nu pârtă asupra faptului unuf terţiii, nu e usucapiune posibilă. 
Causa n'a existat de'loc, dar erârea pârtă asupra faptului unui terţiii, e loc la usucapiuue, ” 
Causa a existat, dar a fost desființată, e Joc la usucapiune, 
Causa a existat, dar e nulă în drept, și posesorul ignoră în fapt causa nulităței de drept, e loc la usucapiune. 
“Causa a existat, dar e nulă în drept, dar posesorul, din erâre de drept, credea în“ validitatea ei, nu e loc la usucapiune. Iacă soluţiunile ce aii prevalut. Şi nu putem dice în mod sigur că aceste soluţiuni nu erati admise și de Ulpian, căci Ulpian se ocupă nu- mai de casul inexistențet absolute a causel. 
Pentru termenul cât trebue să dure posesiunea spre a putea usucapa, nu se ține socot6lă de tâte momentele coprinse în acest termen, nu se calculă moment cu mo- ment, ci di cu gi, și încă se cere din una din dilele coprinse în acest termen numai un moment. Unii jurisconsulți dic că se compută diua din urmă intregă, prin urmare diua d'ântiă nu se compută întrâșă, ci ne mulţumim a computa drept o di intregă partea „din qi în care a început usucapiunea. Aşa se exprimă Ulpian în legile 6 şi 7, De Usurp, et usucap. (41, 3); prin urmare, acel care a inceput a poseda la 1 Tanuarie, anul Il după Crist, ora ștse stra (Romanii computaii diua de 24 ore și o incepea la 6 ore dimineţa), va împlini usucapiunea în materie de mobile la 1 Ianuarie, anul III după Crist, ora șăse dimintţa, iar în materie de imobile la A Ianuarie, anul 1V după Crist, ora șese dimindţa; In adevăr diua'de1 Ianuarie, anul II, nu se socotesce întrâpă, ci fragmentul de qi de 12 ore, de la şâse ore sâra până la șâse ore dimineța a lu! 2 Ianuarie, comptâză drept o di întreșă ; iar ultima di de 31 Decembre, anul II saă III, se compteză întrâgă, până la ștse ore diminâța a lu! 1 Ianuarie a anului III sati IV după Crist. | 
Venulejus îns, în legea 15 princ., De diversis temporalibus priescriplionibus..i 44, III, spune că e destul să fi trecut un moment din ultima di ca ca să fie conside- rată ca îndeplinită; prin urmare, nu se compteză diua din urmă intrâgă, ci diua de la început. Ceea ce revine tot acolo. Cu un cevânt, pentru usucapiune mobiliară se cere 364 dile, plus un fragment de qi; pentru cea imobiliară 1 an, 364 de dile, plus un fragment de di. Deci lipsesce un fragment de gi din termenul de un an saii de duol ani. 
Posesiunea trebue să fie continuă, neintreruptă. Romanii nu cunosceaii de cât în- treruperea materială, adică perderea posesiunci'în fapt in materie de usucapiune. . EI nu cunosceaii intreruperea civilă, adică întreruperea posesiune! prin intentarea
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acțiune! în revendicare de către proprietar. Usucapiunea se putea implini în casul.du- | 
ratei procesului în revendicare, . inte moras litis. Romani! însă parai la acest incon- 
venient prin arbitriul judecătorului in acțiunea în revendicare. 

Judecătorul gicea posesorului : ca să nu te condamn, fă o restituire satisfăcătâre. 
Apoi restituirea nu este satisfăcătâre, dacă tu te mărginesci a face tradiţiune, căci lucrul 

„este mancipi, și tu ?I-ai usucăpat, transferă dar proprietatea în același timp în care re- - 
miti posesiunea, nu te mulțumi a face tradițiune, ci mancipă saii cedâză în jure și apo! 
trădeză, și Gind-că de când at devenit proprietar a! putut pignora lucrul saii al greva 
de o servitute, promite în același timp prin o cautio că nu comiţi nici un dol în resti- | 
tutiune, în cât dacă a greva lucru, va fi obligat în virtutea cauţiei el și fidejusorul ce a 
dat, căcl acâstă cautio e o satisdatio, a plăti daune- interese (Gaius, leg. 18 şi 20, De 
vei vindicatione, 6,1). 

O posesiune întreruptă materialemente « e perdută, nu mai compută. Trebue înce- 
pută o nouă posesiune care să dure timpul cerut de un an saii duoi, și să fie insoţilă de justa 
causa și bona fides. Afară numa! dacă posesiunea perdulă în realitate nu a recăpătat'o de 
cât printrun interdict conservator utrubi sati uti possidetis, considerat fiind că nu a per: 
dut?o. Scim, în adevăr, că cel ce a perdut posesiunea unui mobil de ma! puţin de șăse luni 

- şi care a posedat În cursul.anului șese luni şi o qi, are dreptul dea recupera posesiu- 
nea prin interdictul conservator utrubi, considerat fiind că nu a perdut posesiunea, ci că 
a fost numai turburat în posesiune. Asemenea scim că, în cele după urmă, s'a admis că 
putem conserva posesiunea imobilelor animo tantum, şi că, prin urmare, măcar că, în 
fapt, am incetat de a poseda dacă altul n'a intrat în posesiune, sa dacă chiar a intrat, 
însă ca usurpatoral unui imobil în care aveam de gând să revii, pociti recăpăta posesiunea 
ca cum nu ași fi perdut'o prin interdictul conservator uti possidetis. In tote cele-alte ca- - 
suri, sunt considerat că am încetat de a posede, şi, dacă reintru în posesiune, încep-o po- 
sesiune nouă, cea veche fiind perdută şi ne ma! putând a mă servi cu dânsa, spre ao 
complini cu noua posesiune ce încep. Acâsta se va întâmpla când am recăpătat posesiu- 
nea prin publiciana, sai prin retransmiterea ei voluntară de către cel cea intrat în 
posesiunea lucrului pe care eă am perduto. 

Dacă însă posesiunea întreruptă de o persânii nu mal coapta ei care trebue. să 
“inc&pă 'o posesiune nouă și complectă, pâte însă cine-va să unâscă posesiune! sale pose- 
„iunea autorului săi, căruia "1-a succedat cu titlu particular, ca cumpărător, donator, 
legatar, etc. Insă, ca să se opere acâstă juncțiune de posesiune, pe care Romanii o nu- 
mesc accessio Possessionis, trebue ca fie-care posesiune să fi e "utilis, adică să procedă 
ex justa causa şi bona fide, 

Dar o posesiune neimplinită de un aquisitor se putea continua de succesorul săii.. 
Când succesorul era un erede saii un locoţiitor de erede, bonorum possessor, fideicom- 
misar de ereditate, etc., se dicea că el continua posesiunea autorului săi; prin urmare, 
dacă posesiunea defunctului era cu justă causă și bună credinţă, eredele stă, cel cetiţi- 
nea locul, continua de a usucapa, chiar dacă el era de rea credință. Şi, vice=-versa, dacă 
defunctul cra de rea credinţă, în deșert eredele ar fi fost de bună credinţă, el nu putea 
usucapa nu numal continuând posesiunea defunctului,. dar nici începând o nouă pose- 
siune propriă, Așa defunctul cumpărase cu rea credință ua lucru, nu putea a'l usucapa. 
Eredele sii nu pote, chiar credând că vindătorul către defunct fusese. propr ietar, nici 
să continue de a poseda ceea ce defunctul posedase, nici să înc&pă o nouă posesiune pro 
emptore. Căci el nu e de cât continuatorul persânei defunctului, Defunctul e considerat 
că trăesce încă și că continuă de a poseda prin erede. Dar acâsta nu impedică pe erede 
să încâpă o nouă posesiune, nu în virtutea. titlulut autorului săi, ci nomine proprio ca 
erede, să posede lucrul pro hevede, de exemplu să încâpă a posede pro herede un lucru 
'ce?! crede ereditar pe când nu era, căci fusese comodat sati depus în mâinile eredelui 
(Compară legea 2, $ 19 D., Pro emplove cu lexea 11 D., De diversis tempovalibus prues- 
ciptionibus et de "aocessionibus possessionum (XLIV, 3) ș şi cu legca 3 Pro herede vel 
pro possessore (XLI, 5), De acâstă părere este cu drept cuvânt Vinnius în contra lui
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Bachovius (Vedi Vinnius, Comentariii asupra paragrafului 7 din titlul nostru din Iasti-. 
tuţiunile lui Justinian), e N Mi 

Când continuatorul persânei juridice este adrogatorul, coempţionatorul, bono- 
run emptor, adică o persână viă care. continuă pe o persână viă, atunci nefiind 
întrerupere de posesiune, se înțelege ficţiunea continuităţei posesiunei. Dar când con- 
tinuatorul persânei juridice este o pers6nă viă a unui mort ca eredele continuator al 
defunctului, fiind că până la adiţiunea eredităţei lucrurile ereditare n'aii fost posedate 
în fapt de nimenea, atunci continuitatea posesiune! este mal greiă de înțeles, Ea insă se 
înţelege uşor când ne gândim la ficţiunea romană că hereditas jacens pevsonam defuncti 
sustinet, Gaius, |. 31, $ 1, De hevedibus înstituendis, XXVIII, 5), că e considerat de- 
functul că trăesce și posedă încă, în cât avem în realitate duoă ficțiuni: una, că defunc- 
tul trăesce și posedă prin ereditatea jacentă, alta, că trăesce şi mai departe şi că posede 
prin erede până la implinirea usucapiunef. IE 

Dacă succesorul este un succesor cu titlu particular, un cumpărător, un dona- 
tar, un legatar, etc,, atunci asemenea el se pâte servi de posesiunea autorului săă, dar 
atunci nu mal este continuare de posesiune, căcl cumpărătorul .nu este continuatorul 
persânel juridice a vindătorului, nici donatarul al donatorului, nici legatarul al testa- 
torului, ci juncţiune de posesiune, accesiune de posesiune, cum dic Romanii; de. unde 
consecinţa ca ambele posesiuni trebue să fie de natură a duce la usucapiune, adică și 
posesiunea vindătorului să fie ez justa causa și cum bona fide, şi a cumpărătorului să 
însușâscă ambele aceste condițiuni. De unde altă consecință reese.că succesorul dacă 

“este de bună credinţă, nimic nu ”] impedică să incâpă el o nouă posesiune. şi să usucape 
de şi autorul săi nu putea usucapa, căci era de rea credinţă. Așa Primus cumpără un 
imobil, de la Gaius sciind că nu e proprietar. El nu va putea usucapa. EI însă mi "1 vinde 
inie Secundus sai mi "1 !6gă. Şi eii cred că Primus era proprietar. Eii voiti putea începe 
o posesiune proprie pro emplore sai pro legato și usucapa. Compară legea 2, $$ 17 şi 
20 D., Pro emptore, cu legea 5 principium De diversis temporalibus pr:escriplionibus,.. 
Instituţiunile lui Justinian, titlul nostru, paragraful 3, gice că acesta a fost decis prin- 
tr'un rescript al împăraţilor Septim Sever şi Autonin Caracalla. Dar este sigur că res- 
criptul n'a făcut de cât să confirme ceea ce era decis deja de către prudenţi. 

Justinian ne spune că continuarea posesiune! de către erede trebue observată și 
în-materie de usucapiune: Quod nostra constitulio similiter et în usacapionibus ob- 
servari constituit, ut tempora continuantur. DR RE 

„Unii interpreți ai qis că acestă frasă de Ja finele paragrafului 7, care vorbesce de 
erede, trebue transportată la finele paragrafului 8, care vorhbesce de succesorul cu titlu 
particular. Gu alte cuvinte, că ceea ce dice paragraful 8 nu se aplica la început de cât 
in materie de prescripțiune de lung timp, iar nu și în materie de usucapiune, care ope- 
-rându-e prinir'un laps de timp scurt, nu era necesitate de juncţiune de posesiune, De 
acestă părere eraii Cujas și Vesenbecius. Evident că acești duol interpreţi se înșâlă, 

„după cum fârte bine observă Vinnius, comentând paragraful $. In adevăr, avem un text 
positiv care aplică accesiunea de posesiune la usucapiunea de mobile, pentru 'care tim- 
pul este destul de scurt. Acest text este al lut Scevola, care ne spune că cumpărătorul 
unul serv pote uni posesiunea sa cu posesiunea vindătorului, . aa 

Acest text este legea 14, $ 2, De diversis temporalibus prescriptionibus .. . 
„ltaque si mihi vendideris servum, utar accessione tuau, - : 
w_** Ali cred că vorbele de Ia finele paragrafului 7 se referă la erede, şi vor să dică 

că Justinian a întins principiul continutăței posesiunei de la prescripțiunea de lung timp 
la usucapiune. De astă părere este Hotomanus, cum ne spune Vinnius. Accarias susţine 
că e adevărat că la început continuitatea posesiunel de către erede nu se aplica de cât 
la prescripţiunea de lung timp, dar că ea a fost întinsă în urmă la usucapiuni. Tema, 
lui Accarias nu se pâte susține. Textul ce invâcă el ca să dovedescă că continuitatea po- 
sesiunel de către erede se aplica mat ânttii la prescripțiunea de lung timp, este un text 
al lui Paul, care formeză legea.76, $ 4, De contrahenda emptione (XVIII, 1) și care în
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adevăr. nu vorbesce de cât de prescripţiunea de lung timp. Dar “textele cu.cari vrea să . dovedâscă că de la prescripțiune, de lung timp s'a întins la usucapiune, legea 9, $ 20 D., Pro emptove, şi legea 11 D., De diversis temporalibus....., sunt. cel W'ântâiă tot al lui Paul și cel d'al duoilea al lut Papinian, jurisconsulți contimpurani. Prin urmare, nu a avut timp când să se facă aplicaţiunea şi când sii se opere extensiunea. Apoi Paul nu vorbesce în legea 2, $ 20, de extensiune; el vorbesce pur și simplu de ac- cesiune de posesiuni între un autor și un succesor cu titlul particular la usucapiuni. lar Papinian contimporan, cu. Paul vorbesce de continuarea posesiunei de către erede şi la ușucapiuni şi la prescripțiuni, fără să vorbâscă de veri-o extensiune de la unele la altele. Nu! Cum observă cu drept cuvânt Vinnius, jurisconsulţii vorbesc în mod indiferent de accesiune, de posesiune şi de continuitate de posesiune la usucapiunt şi la prescripțiuni. Ceea ce dovadesce că şi accesiunea posesiunilor şi continuitatea po- sesiunei s'a aplicat în mod concomitent şi la usucapiuni şi la prescripţiuni de lung timp, In cât, cum dice Vinnius, frasa finală a lu! Justinian din paragraful 8 nu însemnăză alt- ceva de cât că el a decis că și la usucapiunea transtormată, adică la usucapiunea con- topită cu prescripțiunea de lung timp să se aplice în ceea ce privesce continuitatea po-: sesiunei (și diceţi tot așa și pentru accesiunea de posesiuni), aceleași reguli ca şi la ve- chea usucapiune italică, ca și la vechea prescripţiune de lung timp provincial. Acestă in- terpretare e cu atât mat întemeiată, cu cât nimic contrariii, nici inovator, nu apare în textul constituţiunei lui Justinian, legea unică în condica De usucapione transfor- manda, la care se referă frasa finală a lui Justinan din paragraful 8 din Instituţiuni (Veţi Vinnius, Comentariii asupra paragrafului 8 din Instituţiunile lut Justinian). . - Despre causele cari se opun la usucapiune. — Câte o-dată, cu tâtă justa causa, bona fides, continuitate, neprecaritate, păcinicie şi publicitate a posesiunei, usucapiunea * pote să fie împedicată din deosebite cause, 
Aceste cause ţin câte o dată la calitatea proprietarului, altă dată la viţiul lucrului. - Din causa calităţei proprietarului, sunt neusucapabile : . a 4) Lucrurile mancipi ale ferneilor nubile în tutelă cari nu pot fi. usucapate de cât când suat trădate de femee cu autorisaţiunea tutorului lor legitim. Ac&sta avea loc în vechime pentru femeile nubile în tutelă de agnați. De la Claudiă încolo, probibiţiunea nu mai rămase de cât pentru femeea nubilă sub tutelă de patron sai de ascendent ma- numisor, Gaius vorbesce deja la imperfect de lucrurile. mancipi ale femeilor nubile sub tutelă de agnaţi, căci tutela acestora dispăruse deja în timpul lui Gaius: „Item „ mulieris quze in agnatorum tutela crat, res mancipi usucapi non poterant, pr:eterguam Si ab ipsa tutore auctore traditze essent: et ita lege XII Tabularum cautuna est. — Ase- menea lucrurile mancipi ale femeei, care era sub tutelă de agnaţi, nu puteati să fis,uzu- . capate, afară numai dacă eraiă trădate de însăși femeea cu autorisaţiunea tutorului, și acesta a fost anume prevădută de legea celor XII Tahulez. Ia 

2) Nu pot fi usucapate bunurile fiseului. Bunurile cari compunea o succesiune la care nu e.chemat nimenea, nici după dreptul civil nici după dreptul pretorian, sai care a fost repudiată de toţi cei ce aveaii “Vocaţiune la densa, se numesc bunuri. vacante, bona vacantia. Aceste bunuri, la început, eraiă lucruri nullius. Ele, bine înțeles, forma gagiul creditorilor cari le puteai vinde după formele vendiţiunei bonovum. Deci dacă priă extraordinar creditorii negligeati a o face, sati dacă succesiunea nu avea datorii, ele deveneaii proprietatea primului ocupant. Chiar dacă eraiă creditori, dacă însă erai ocu- pate de o pers6nă care avea facțiune de testament cu de cujus, şi erai posedate pro : herede, după un an de posesiune fâră justă causă și bona fides erati usucapate, dacă cre-. ditorii în acest interval nu procedaii la cel d'ântii act necesar al vendiţiunei Donovan. Legea Julia caducaria, în timpul lui August, atribui aerariului bunurile vacante. De la Antonin caracalla încolo ele fură atribuite fiscului. Insă chiar de la August încolo, în contra aerariului, chiar de la Caracalla încolo contra fiscului, ele putură fi usucapate. Ele putură fi usucapate fără justă causă şi bună credinţă până la Adrian printrun an de dile de posesiune de către cel ce ocupa bunuri ereditare și le poseda pro herede îna-
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inte de denunțarea vacanței ficulă aerariului de către debitorii aerariului, iar de la 
Adrian încolo în contra aerarului de către acquisitorul cu titlul: particular de la cel ce 
poseda pro herede, acquisitor care le posedase după regulile ordinare ale usucapiunei cu 
justă causă și bună credinţă un an saii duoi, după cum era, mobile saă imobile, şi împli- 
nise usucapiunea înaintea denunțărei vacanţi făcute aerariulni de către delatoril aera- 

„iului, Iar de la Antonin Caracalla ele putură fi usucapate după regulile obicinuite ale 
usucapiunei cu justă .causă și bună credinţă. de către posesori cu titlu particular, 
cari impliniseră usucapiunea înaintea denunţărei vacanței făcute fisculul de dela- 
torii fiscului. Dacă trecuse patru ani de la vacanţă fără să fie denunţată, denun- 
ciaţia nu mai putea avea loc. In cât de aci înainte ori-ce posesor al unui bun, fă- 
când parte din succesiunea vacantă, nu mai putea fi inquietat de cât de câtre 
“creditor, afară. numal dacă usucapase bunul cu titlul paiticular, conform re- 
gulilor obicinuite ale usucapiunei. Chiar dacă denunțarea avusese loc în termenul de 
patru ani de la vacanţă, dar agenţii fiscali nu se puseseră în posesiune în termenul de 
patru ani de la vacanţă, ei nu mai .puteaii fi puși în posesiune, și posesorii bunurilor 
puteai respinge revendicarea fisculu! prin prescripția de patru ani, chiar dacă eraă 
posesori fără justă causă și bună credinţă ; iar dacă eraii posesori cu justă. causă şi bună 
credinţă şi posedaseră cu titlu particular un an mobilele, duoi imobilele, puteaiă respinse 
şi pe creditori ereditari. Tote acestea resultă din combinarea legei 10 principium și 
paragraf 10., De diversis temporalims praseriptionibus, legei 18 D., De usurp. et 
usucapionibus, paragrafului 3 din titlul nostru din ÎInstituţiunile lui Justinian și a 
legei 1 D., De quadriennii prescriptione (VII, 37) din Condica lui Justinian, - 

3) Tâte lucrurile nesusceptibile de alienaţiune, Așa lucrurile publice, ale cetăților 
cari nu pot fi alienate, nu pot fi nici usucapate, căci usucapiunea nu este de cât o alienare 
indirectă şi lungă. Asemenea 6menii liberi pe cari îi posedam cu bună credinţă ca servi 
ai noștri nu “i putem usucapa. Asemenea fondul dotal care nu pâte fi alienat de bărbat 
iără consimțimântul femeii, nu pâte fi nici usucapat (Tryphonin, legea 16, De furndo do- 
tali]. Asemenea imobilele rustice și suburbane ale pupililor sati minorilor de duo&-deci 

“şi cinci de ani, cari nu pot fi alienate fără decretul magistratului, nu pot fi nici usucapate, 
4) Nu pot fi usucapate lucrurile mobile furtive și imobilele ocupate cu violență. 
Pentru lucrurile mobile furtive, chiar legea celor XII Tabule a prevădut nesuscep. 

tibilitatea lor. de usueapiune. Probhibiţiunea legei celor XII Tabule a:fost reinouiti de 
legea Atinia din anul 556 de Ia fundarea Romel după Vinnius şi Heineceius, din anul 537 

„după Accarias. Disposiţia legei celor. XII Tabule este: Quod subreptum erit, ejus rei: 
zlerna auctavitas esto (Aulus Gellius, Cartea 17,. cap. 7). Legea Atinia a adăugat la 

„ legea celor XII Tabule, între altele, disposițiunea că lucrul furtiv devine usucapabil din 
momentul ce reintră în mâinile stiipânului săi. ! NE E 

Imobilele posedate cu violență nu pot fi usucapate. Usucapiunea lor e prohibită 
de legea Plautia şi de legea Julia De vi. . - i 

Legea Plautia este un plebiscit din anul 664 de la fundarea Romei, votat după 
proposițiunea tribunului plebei M. Plautius sub consulatul lui Cneius Pompeius Strabo 
şi L. Percius Cato. Acestă lege este legea Plautia De vi. Disposiţiunile el ati fost reinouite 
de legea Julia De vi din timpul lui August. Data de 664 o dă Vinnius și Heineccius. 
Accarias o pune în anul 665 fără să se întemeieze pe nimic. Aceste duoă legi se aplică . 
la imobile. Nu e destul ca proprietarul să fi fost: isgonit cu violenţă pentru, ca imobilul 
să devină neusucpaihil, ci trebue ca în acelașă timp cel ce a isgonit în anod violent să ( 
ocupat el imobilul, nu altul, căci dacă "l-a ocupat altul, imobilul este usucapabil. Şi vi- 
țiul violenței înceteză sub punctul de vedere al posibilităţei de a fi usucapat imobilul, 
dacă imobilul a reintrat în posesiunea stăpânului isgonit prin violenţă. Cum observă fârte 
bine Instituţiunile lui Justinian în paragraful 3, nu e vorba de imposibilitatea de a usucapa 
a furului sai a violentatorului, pentru denşii nu erai necesare disposiţiile legei Atinia. 
şi Plautia, căci el din. altă causă nu .pot usucapa: este căci sunt de rea „credință, Este 
vorba de cei ce deţin de Ia ei cu justă causă şi bună credinţă. Bine înţeles că prescrip-
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ţia de trel-geci de ani, care paralisâză tâte acţiunile, va paralisa și acțiunea in revendicare 
a proprietarului lucrului „furat saă a imobilului eșit din mâinile sale în mod violent în 
contra ori-cărui alt posesor de către furul saii isgonitorul cu violenţă, precum acâstă pre- 
scripție pâte fi opusă și pupilului și minorului de duoă-geci şi cinci ani, după cum observă 
cu drept cuvent Vinnius în Comentariul săi asupra paragrafelor 1 Și 2 din titlul nostru 
din Instituţiuni, căci e vorba numai de imposibilitatea aplicărel usucapiunel, iar prescrip- 
țiunea de trei-deci de ani paralisâză exerciţiul tutulor acțiunilor atât reale, cât și perso- 
nale, atât numai ca posesorul să aibe o posesie continuă liniștită publică şi eprecariă. 

Fiind-că ori-cine dispune de lucrul altuia, fie chiar cel ce ?] 'deţine,. dacă nu are 
putere de a'l aliena, ca mandatar legal saă convenţional, comite un furt căci, la Roinani, 
ca să fie furt, nu e necesitate ca la moderni să fie substracţiune fraudul6să ; e destul să 
fi contractatio, intrebuinţare fraudulâsă a lucrului; de. aceea mandatarul, depositarul, 
comodatarul, cari dispun de lucrul mandantului, deponentului, comodantului, şi care la 

„ moderni nu comit furt, căci nu sustrag lucrul, ci abus de încredere, la Romani comit fur- 
tun usus ; pentru aceste motive, e greii ca lucrul altuia să fie trădat de altul de cât de 
proprietar sai mandatarul săi, fără ca acestă tradiţiune să nu constitue un furtum ; prin, 
urmare forte rar e loc la usucapiune a lucrurilor mobile, după cum observă compila- 
torii Istituţiunilor lui Justinian în paragraful 2. Totuși sunt casuri în cari ea pâte avea 
loc, Duoă sunt indicate chiar de Justinian în paragraful 2. Cel d'ânttii cas este acela 

„al eredelui depositarului sati comodatarului, care, cregend că lucrul depus sati comodat 
este proprietatea autorului stă, dispune de dânsul în favârea unul accipient cu bună 
credinţă. El nu comite furt, căci e de bună credinţă. Și nu e furt fără intenţiune, căci 
furtul e un delict și nu e delict fără intenţiune: multam furtum sine animo furandi, 
nullum delictum sine animo delinquendi. Al duoilea cas este acela al usufructuarului. 
unei serve, care credând (erâre de drept) că partul este un fruct Și că, prin urmare, este 
al lui (cum credeai chiar mulţi jurisconsulți cari asimilată partul ancilei cu partul ani- 
malelor), contrariii opiniunei ce a prevalut, care atribuia partul ancilei nudului proprietar, 
alienză acest part.. Evident, el nu transmite proprietatea accipientului, dar nu comite 
nică furtuni, căci este de bună credinţă; în adevăr, erdrea de drept care nu folosesce în - 
materie de usucapiune, este suficientă în materie de acquisiţiune de fructe și mal cu semă 
pentru a feri pe cel ce cade într'nsa de comiterea de delicte. De aceea, accipientul ex 
justa causa şi cu bună credinţă primind un lucru nefurtiv, îl va putea usucapa. 

Inseșt Instituţiunile, cari nu citeză de cât aceste duoă casuri, anunţă că mai sunt și 
altele. Şi, în adevăr, mai sunt, între cari putem cita : 1) Casul celui ce abondonă un lucru 
ce nu "i aparține. Cel ce ? va ocupa de bună credinţă "1 va putea usucapa. Abandonatorul 
nu că a comis furtum abandonându'l, căci era de bună credință (|, 5 D., Pro derelicto, 
XLI, 7); 2) Casul eredelui mandatarului, care alien€ză un lucru ce autorul stii fusese. 
însărcinat a aliena, ignorând în drept că mandatul se disolvă prin mârtea mandantului. - EI fiind în erdre, de și de drept, nu comite furtum usus. Prin urmare, accipientul, dacă e de bună credinţă, va putea usucapa (Papinian, legea 57, Mfandati vel contra, XVII, 4). Accarias citând. acest text, pretinde că el prevede alienarea din partea chiar.a man- datarului care a ignorat în fapt încetarea mandatului stii.'Nu a citit textul, ceea ce i se întâmplă adesea-ori. Vinnius corect declară că legea 57 se ocupă de eredele man- datarului (Vegi Vinnius, Comentarii asupra paragrafului 2 din titlul nostru); 3) Casul unul erede putativ, unei pers6ne care din ersre se crede erede și alienează un lucru ere-. 
ditar. EI fiind de bună credință, nu comite fuvtum. Cel ce primesce de la el cu bună credinţă va putea usucapa (Gaius, 1, 36, $ 1, De usurpationibus et usucapionibus]. 

, Cât pentru imobile, usucapiunea pâte ma) lesne avea loc, căci, cum ne spune Gaius, nu a prevalut opiniunea acelora cari ai credut că furtul se păte aplica și la imobile (Gaius, $ 51), şi este uşor ca unimobil, din causa negligenţei proprietarului sati a lungei sale 
absenţe sai a morței sale fără succesor, să fie ocupat fără violenţă de altul care să ?1. 
alieneze unei persâne 'de bună credinţă care să "1 -pâtă usucapa.(Gaius, acelaşi $ 51). 
+3. Vijiul furtului sai al :ocupărel violente pote fi purgat. Pentru acâşta, e destul ca
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lucrul furat sai răpit cu' iolență să intre în înâinile' proprietarului săi, nu în virtuieă unei noui cause de acquisițiune, ci pur și simplu ca reintrând în fapt În exercițiul unui drept care nu ar fi încetat dea exista. Paul, în legea 4, $ 12, De usunpationibus et usu- capionibus, dice în adevăr: » Atunci este considerat lucrul că a intrat în ştăpânirea pro- prietarului săi, când a intrat în mod legal în posesiunea sa, așa în cât să nu pâlă fi ex- pulsat, și în poseşiunea lut, ca lucru al săi, căci dacă ignorând că un lucru “mi-a fost jurat "l-am Cumptrat, nu se consideră că a reintrat în stăpânirea mea (ast-fel în cât vițiul să fie purgat şi să devină usucapabilu, 
Instituţiunile lui Justinian. * 

Vedi și paragraful 3 din titlul nostra din 

«= Usucapiunea se împlinesce cu respectarea drepturilor reale constituite de pro- prietar inaintea începeret usucapiunei sa în cursul ei. Prin urmare, posesorul usucapă bunul grevat de drepturile de us, usufruet, habitaţiune, servituţi prediale, pigni, ipo- tecă, constituite de proprietar (legea 10, $ 1 
usucapionibus/, 

» Şi legea 44, $ 5 D., De usurpationibus et 

Fa nu este întreruptă inter niovas litis, în timpul procesului în revendicare. De unde consecinţa că dacă posesorul a usucapat inte» moras litis, fiind-că sentinţa dată de judecător trebue să aibă efect retroactiv în momentul litis constestaţiunei, ju- decătorul e dator să ordone posesorului să transfere proprietatea revendicantului, în același timp în care ?i ordonă să restitue posesiunea ; altmintrelea, el va condamna pe defendor la val6rea lucrului. ȘI, fiind-că se pote întempla ca defendorul după usucapiune să fi grevat lucrul posedat de drepturi reale, judecătorul nu ?1 va-absolve de cât după ce 1 va impune să dea cauţiunea (satisdațiunea) de dolo malo, adică să promită, dând şi un fidejusor, că 'nu comite dol cu ocasiunea restituţiunei (Pellat, Exposă des principes generaux du droit romain sur la Propriâte, 2€ edition, pag. 196). . : $ 14: nEdicto divi Marei cavetur cum 
qui a fisco rem alienam emit, si post 
venditionem quinquiennium praterierit, 
posse dominum rei per exceptionem re- 
pellere. Constitutio autem diva memorie 
Zenonis bene prospexit iis-qui a fisco per 
venditionem aut donationem vel aliud ti- 

„tulum aliquid accipiant, ut ipsi quidem 
- securi statim fiant, et victores existant, 
sive experiantur, sive conveniantur; ad- 
versus autem sacratissimum  erarium 
usque ad quadriennium liceat iis inten- 
dere, qui pro dominio vel hypotheca _* 
earum rerum que alienate sunt, puta= 
verint sibi quasdam competere actiones. 

„Nostra autem divina constitutio, quam 
nuper promulgavimus, etiam de iis qui a 
nostra vel venerabilis Auguste 'domo ali- 
quid acceperint, haec statuit quze in fis- 
calibus alienationibus prefata Zenoniana 
constitutione conitinenturu, 

[d 

cumperati 'de la particulari. De unde consecin 
fisc nu erai ale fiscului, și dintr'o causă 6re- 
de exemplu, pentru că erai de rea credinţă, 

$ 14: nIn virtutea unei constituțiunt a 
divului Marcu Aureliii este decis ca cel ce a 
cumpărat de la fi scun lucru străin să pâtă, 
după trecere de cinci ant de la vindare, să 
respingă printr?o excepţiune pe proprieta- 
rul lucrului. O constituţiune însă de di. 
vină memorie a Impăratului Zenon a venit 
în ajutorul acelora cari ai cumpărat de 
la fisc, sai aă primit cu orl-ce alt titlu 
(translativ de proprietate), un lucru de la 
fisc, şi a decis ca acquisitoril: să devină. 
imediat siguri şi să triumfe fie ca recla- | 

" manți, fie ca defendori, iar proprietarii 
" lucrurilor să nu aibe de cât acţiune în 
despăgubire, şi acesta numai în contra 
sacretisimului aerariă, şi numai în tertnen 
de patru ani; asemenea şi cel ce ar pre- 
tinde că ar avea asupra lucrurilor veri-un 
drept de ipotecă sai vert-un alt drept 
real. ar divina nestră constituțiune, ce de 
curend am promulgat, a întins aceste be- 
neficil şi: la alienările făcute de Caca 

“n6stră imperială sai a Auguste! nâstre 
soțiiu, 

Inainte de Marcu Aureliii, acei cari cumpărată de la fisc erai trataţi ca și cel ce 
ţa că dacă lucrurile ce cumpăraă ds la 
care cumpărătorii nu le puteaii usucapa, 
"dacă proprietarii 'revendicai lucrurile în 

mâinile lor, aceștia aveaii recurs în contra fisculut.- De aceea, recurstirile în coatra fiscu-: 

26
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lui erai frequente. Ca să pareze la acest inconvenient, o constituţiune a lui Marcu Au- 
reliă decise că cumpărătorii vor putea, după trecere de cinci ani, să respingă printr”o 
excepliune pe adevărații proprietari. Ei nu aveai de cât o excepțiune, după cinci ani 
nu deveneaii proprietari, în cât dacă perdeaii posesiunea şi nu erati în condiţiune de a 
o recupera pe calea interdictelor, ei nu puteaii revendica lucrurile. | 

| Zenon, printr'o constituţiune a sa (legea 2 C., De gquadriennii praescriptione, 
VII, 37), veni în ajutorul acquisitorilor din mâinile fiscului și mal mult, *și decise .că 
ork-cine, pentru causă de vindare, saii pentru ori-ce altă causă translativă de proprie- 
tate, va primi un lucru 6re-care de la fisc, va deveni imediat proprietar al lucrului pur- 
gat de ork-ce sarcine ar fi existat asupra lui, iar proprietarul vechii saii ori-ce titular de 
veri-un drept real asupra lucrului al căruia drept se stinge, va avea o acţiune în despă- 
gubire în contra fiscului, care acţiune însă se stinge prin prescripțiune dacă nu va fi 
intentată în termen de patru an! de la data alienaţiunei făcute de fisc. 

Justinian, printr”o constituţiune a sa, care formăză în Condica sa legea 3, titlul 
sus menţionat, și care este de la 5 Decembre, anul 531 de la Christos, întinse disposi- 
țiunile constituțiunei lui Zenon de la alienările făcute de fisc, la alienările făcute de 
casa împăratului saii a împărătesei. | - i 

Despre usucapiunea pro herede şi despre usuvecepţiune. — La început, se putea 
usuca Întrega ereditate printr'un an de posesiune. Acâsta putea avea loc prin posedarea 
în timp de un an a lucrurilor ereditare. Gaius ne spune acâsta în paragraful 54, dar au 
spune că tâte lucrurile ereditare trebuiaii posedate pentru usucapiunea eredităţei; el 
dice: quod rerum hereditaviavum possessione ips hereditates usucapi credebantur, 
ceea ce pote însemna și usucapiunea de lucruri ereditare şi usucapiunea tutulor lucru- 
rilor ereditare adică a întregei heredități. Accarias crede că trebuia posesiunea celei mai 
mari părți de lucruri ereditare. Ei cred că chiar dacă cine-va se comportă ca erede, de 
exemplu, incasând creanţe ereditare, achitând obligaţiuni ereditare, devenea, după un 
an de dile de asemenea purtare, erede, era investit cu tâtă ereditatea, nu numa cu 
lucrurile corporale, dar şi cu creanţele, dar și cu datoriile. Şi acestă usucapiune avea 
loc, fie că cel ce se comporta ca erede credea sati nu în calitatea sa de crede (Gaius, 
SS 52 şi 54 combinate). Causele acestei usucapiuni originale eraă : pentru că la cei vechi 
“nu era -mijloc a sili pe erede să facă adiţiune de ereditate. Și, prin urmare, nu aveati - 
la cine să se adreseze creditorii spre plata datoriilor defunctului. lar pe de altă parte nu 
era cine să îndeplinâscă cultul mormintelor strămoșesc! şi a zeilor penaţi (sacra pri- 
vata). Mal târdiă însă, cultul sacrelor slăbind în 'credinţa populului roman, şi pre- 
torul permițând creditorilor să urmărescă pe ereqi în ordine și în grad mai înainte de a 
fi acceptat, și aceștia neputându-se definde de cât cerând un termen pentru a accepta, 
iar în cas în care nu exista erei, permiţând creditorilor de a vinde bunurile defunctu- 
lui, acestă usucapiune a calităţei de erede improbă, imorală, încetâ de a mat fi în us. 

” Insă rămase în vigâre dintr'ânsa cu cele duoă caractere particulare, annalitatea și neexi- 
gența bunei credinţe, usucapiunea bunurilor corporale ereditare, mobile saă imobile. 

Ca să aibă loc însă acâstă usucapiune, se cere ca usucaptorul să aibă factio testa- 
menti passiva cu testatorul, adică să pâtă (i instituit de el erede, în ipotesa unet eredităţi 
testamentare, și în fapt să nu fi apucat eredele de drept testamentar sati ab intestat să 
intre în posesiunea lucrului de usucapat, măcar că în urmă a incetat de a '] posede şi a 
început a'] posede cel ce pretinde a ?1 usucapa pro herede. Şi acâsta are loc fie că eredele 
de drept este un erede testamentar sati ab intestat extern sa necesar. Așa în cât la înce- 
put usucapiunea avea loc relativ la ereditatea întregă, înainte de adiţiune. In timpul clasic 
nu mal avu loc de cât pentru lucruri corporale ereditare isolate, mobile sati imobile, 
dar chiar după adiţiune pentru eredele extern, destul numai să nu fi apucat să] posede 
eredele de drept măcar un moment, iar peniru eredele: necesar. (fie suus, fie simplu 
necesarius care nu avea trebuinţă de adiţiune, destul 'să nu fi apucat iarăși să '1 ocupe. 
măcar un moment, Acâsta este teoria exactă care resultă din combinarea paragrafelor 
52-—58 din Com. II al Instituţiunilor lut Gaius, paragrafului 201 din Com. III al ace--
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lorași Instituţiuni a lui Gaius și a legii 29 a lui Pomponius, De usurpationibus ei usuca- 
pionibus, cu t6tă părerea contrarie a lui Accarias, care crede că când eredele este ne- 
„cessarius, usucapiunea nu are loc din momentul chiar a delațiunei eredităţei pentru 
nici un lucru ereditar, măcar că eredele necesar n'a intrat nic micar pentru un mo- 
ment în posesiunea lui, Opiniunea contrarii resultă evident din paragraful 58, 
C. II al lui Gaius, care dice: Et necessario tamen herede extante ipso jure, pro herede 
usucapi potest, şi din- paragraful 201, C. III, care dice: Ruysus ex divevso- alienam 
occupare el usucapere concessum est, velut res hereditarias Quarum non prius 
nactus possessionem necessarius heres esset; nam necessario herede extante placuit 
ut pro herede usucapi posslt... Usucapiunea pro herede încetâ de la un senatuscon= 
sult al lui Adrian încolo, care permise eredelui să evingă pe usucaptorul unui lucru 
ereditar, bine înţeles de câte ori usucopiunea era lucrativă, adică cu rea credință pentru 
mobile saă pentru imobile, sai de câte ori pentru imobile era annală, de și cu bună 
credinţă. Dar bine înțeles, cine-va putu pro herede usucapa cu bună credință lucrurile 
mobile printr“un an de posesiune, lucrurile imobile prin duot ant de posesiune, de :câte 
ori intra în posesiunea une! credităţi în virtutea unui testament, care în urmă de exemplu 
S'a dovedit a fi revocat (Gaius, $ 57). ” 

T, loc la usurecepţiune: | | E 
1) In casul în care am mancipat saă cedat in jure un lucru unul amic ca să mi'l 

păstreze în deposit şi am. încheiat cu el un contract de fiduciă prin care se obliga a'mt 
retransfera proprietatea îndată ce "1-0 voiii cere, Acesta este cea d'ântsiii formă a deposi- 
tului, care tocmai mai târgiă se putu perface prin simpla tradiţiune, depositarul ne mai de- 
venind proprietar nici chiar posesor înterdictal, ci simplu detentor, Dacă deponentul dintr'o 
causă 6re-care, intră în posesiunea lucrului depus, el îl usucapă după un an de posesiune, fie 
mobil, fie imobil, şi chiar fără bună credinţă (Gaius, $$ 59 și 60); 2)1n casul în are am man- 
cipat saii cedat în jure unui creditor un lucru pentru asigurarea creanţe! sale, și am înche- 
iat cu el un contract de fiduciă prin care "l-am obligat să *m! retransfere proprietatea Ju- 
crului şi posesiunea lui, de îndată ce 7] voii achita. In casul acesta, dacă 21 voiă . plăti, 
ori-cum Și prin ce întâmplare voiii intra în posesiunea lucrului, chiar dacă ?l-am închiriat | 
sau obținut în precariă, îl voiă putea usucapa printran an de posesiune, fie mobil, fie 
imobil. Dacă tasă nu am plătit pe creditor, totuși voii. putea usuzapa printrun an de 
posesiune lucrul, fie chiar imobil și chiar cu rea credinţă, destul numai să nu fi intrat 
în posesiunea lucrului prin locaţiune saii precariă, adică ca simplu detentor. In acest 
cas, usucapiunea se numesce lucrativă, căci debitorul usucapă gratis, fără să fi plătit pe 
creditor (Gaius, $$ 59 și 60); 3) In casul în care Statul vinde un lucru afectat lui, spre 
asigurarea une! creanţe ce are în contra unui particular. În acest cas, dacă Statul vinde, 
în lipsă de plată, Jucrul, și cumpărătorul, numit preediator, perde din întâmplare pose-. 
siunea lucrului şi nu este în măsură a o recupera pe cale de interdicte, dacă acestă po- 
„sesiune intră în mod neprecar în mâna debitorului,. fost. proprietar, acesta va putea, 
chiar dacă e de rea credință, după un an de posesiune, dacă este mobil, după duol ani 
de posesiune dacă este imobil, să ?1 usucape. Ac6stă usucapiune se numesce usureceptio 
ex piediatura, (Gaius, $ 61). Accarias crede că ea nu are loc decât dacă debitorul 
a achitat pe Stat saă cel puţin a restituit prețul în mâinile prediatorului. Nimic în pa- 
ragraful 61 al lut Gaius nu denotă acâsta. Atât numai că Gaius nu numesce acesta 
usureceptio usucapio lucrativa, Se | . 
„: Despre anomalia fondurilor provinciale şi despre prseriptio longi temponis. — 

- Usucapiunea fiind o instituţiune eminamente civilă, nu se aplica de cât cetăţenilor ro- 
many şi fondurilor italice. De unde ca consecinţă că peregrinii nu puteai usucapa mo-. 
bilele ce primiseră ex justa causa și cu bună credinţă de la non proprietar, nici prediele 

„stipendiare și tributare ce primiseră ex justa causa şi cu bună credinţă de la non pro- 
prietar, ” | DL | | 

„Mat mult de cât atâta: prediele stipendiare și tributare situate în provincii nu 
erai nici chiar susceptibile de dominium ex jure Quiritium,. Populul roman, cucerind
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provinciile, își a-atribuit dreptul de proprietate asupra întregului teritorii al provin- ciilor, acâsta nu spre a despuia pe particulari de proprietatea imobilelor ce posedaii înainte de cucerire, ci sprea legitima impositul fonciar la care supunea aceste imobile, şi care se. numea stipendium în provinciile cucerite în timpul Republicei în numele Se- natului și populului roman, și tributum în provinciile cucerite în timpul Imperiului În numele Imp&ratului. In adevăr “posesiunea şi folosinţa Statul roman le lăsă tot particularilor. Acestă . posesiune și folosință constituia un fel de proprietate juris gentium, garantată printr”o acţiune în revendicare juris gentium. Proprietatea nu era quiritară, căci cea quiritară nu e; supusă la nici un imposit. De aceea imo- bilele din Italia sai din acele părți - din provincii cari se bucurati de jus. îta- licum nu eraă supuse la nici un imposit fonciar, nici la aaurum Coronarium, pentru care însă. contribuiaii proprietarii fondurilor. stipendiare și tributare. De aceea fondurile, stipendiare și tributare nu erati susceptibile nici de mancipaţiune, nici de cesiune in jure, moduri de acquisițiune de .drept civil a dominiului qui- ritar.. Ele erati susceptibile de tradițiune: în adevăr tradiţiunea are de efect imediat transmiterea posesiunei, și de efect mediat când acest efect e posibil transmiterea pro- prietăţii. Aci tradiţiunea nu transmite proprietatea quiritară'ca pentru lucrurile mobile nec mancipi, dar transferă când emană a domino, adică de la un proprietar provin- : cial proprietatea provincială. Iar când emană a non domino, nu transferă de cât un fel de possessio bonze fidei, care insă nu duce prin usucapiune la dominiul quiritar, căci usucapiunea este un mod de acquisițiune lungă și indirectă a dominiului quiritar, și fon- durile stipendiare și tributare nu sunt susceptibile de dominium ez jure quiritium. Insă, în provincii se admise că după 10 sai 20 de ani de posesiune din partea accipientului de bună credinţă, si ex justa causa a unui asemenea fond, el să se pâtă apăra în contra - revendicărei ex jure gentium a proprietarului de drept al ginţilor. Mijlocul de apărare se numea prsescriplio; era o excepţiune pusă În capul formulei acţiunei în revendicare, pe care avea în prealabil s'o examineze judecătorul acţiunei în revendicare ex jure gen- tium, pe care dacă o găsesce fondată, fără a mai intra în examenul intenţiunei acţiunei în revendicare, respingea acţiunea. Iată cum era concepută acâstă praescriplio : Ea res agatur qure longo tempove possessa non sit, Pe urmă venea formula acțiunei, care probabil era concepută ast-fel: : Si paret fundum stipendiarium (vel tributarium/] Lugdunensem ad A. Agerium perlinere, negue is fundus avbitrio tuo vestituatur, quanti ea res erid, judez condemna, si non paret absolve. În timpul lui Gaius, pre- scripțiunile din partea defendorului, cum era praescripto longi temporis erati puse sub formă de excepțiune (Gaius, Comentariul IV, $$ 132 și 133). Aşa în cât formula ac- țiunei cu excepţiunea prescripţiunei trebuia să fie concepută ast-fel: 2 Si paret fundum stipendiarum (vel tributarium/ Lugdunensem ad A. Agerium,. pertinere, nisi longo tempore possessus fuerit, meque in fundus arbitrio suo restituatu», quanti. eu ves erit juder condemna, si non paret absolvea.: Aşa în cât judecătorul avea să exa- mineze şi calitatea de proprietar a reclamantului Şi posesiunea lungă a defendorului, ca | în tote acțiunile cu excepțiuni, ... | _ | | Mai târdiă chiar, când nu se scie, căci nu avem nici un text care s%o spună, tot ce posedăm este o afirmaţiune a lui Justinian la finele principiului legei 8, De prees- criptione triginta vel quadraginta annorum, s'a acordato acțiune în revendicare juris gentium utile aceluia cara a posedat cu just titlu și bună credinţă un lucru în timp de gece sati de duoă-decy de ant, Excepţiunea și acţiunea se da şi celor ce posedaseră în asemenea condițiuni un lucru mobil, și care ca peregrin nu putea invoca usucapiunea civilă annalii (legea 9 D., De diversis temporalibus prescriptionibus). Se cerea Qece ani între presenţi (adică când proprietarul şi posesorul locuiaii în aceeași provincie), duot- geci de ani între absenţi (adică când proprietarul şi posesorul locuiati în provincii deo- sebite). Posesiunea trebuia să fie împlinită în momentul litis cotestaţianei, intentarea acţiunei întrerupea prescripţiunea. În -adevăr, judecătorul avea misiunea de a respinge acțiunea, de a absolva pe defendor, numai dacă 'pr:escriptio din capul formulei care
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era inserată de pretor era intemeiată în moinentul când se finea procedura in jure, 
adică în momentul litis contestaţiunei, Pe când, din contra, am vădut că usucapiunea 
curgea inter moras litis, - 

Cât pentru drepturile reale constituite de proprietar, se menţin ele saă se sting 
prin prescripțiunea de lung timp ? Da a 

Pentru usufruct, us și habitațiune, 'ca și pentru servituţile prediale, ele nu se pot 
constitui ca drepturi reale, căci ele sunt desmembramente ale proprietăţei quiritare de 
cari nu sunt susceptibile fondurile stipendiare şi tributare; prin urmare, cel ce a po- 
sedat imobilul, evident că nu e ţinut să respecte creanțele de us, folosinţă, habitaţiune, 
servituți constituite de proprietarul să. Cât pentru pigni, asemenea pigniă propriă dis 
nu pote (i constituit asupra fondurilor provinciale, ci numai ceva analog. Şi pignul im- 
plicând remiterea posesiunei, dacă creditorul pigneratiţiii a încetat de a posede, el a per- 
dut pignul; dacă posede încă, atunci lucrul nu a putut fi posedat de un terţiii şi pres- 
cris. Gât pentru ipotecă, ea fiind posibilă fâră posesiune, s2 pâte pune întrebarea dacă 
ea se stinge prin prescripțiunea fondului ipotecat. Eti cred că se stinge, Căci cel ce a 
posedat, a posedat lucrul ca al săi absolut, a credut că ”] câștigă în deplina sa proprie- . 
tate liber de ori-ce sarcină, 

Despre usucapiune şi prescripțiune în legisiuţiunea bizantină. — Justinian, 
printr'o constituțiune a sa celebră, legea unică în Condică, De usucupione transfor- 
mandu, contopesce la un loc usucapiunea și prescripțiunea, și decide că ea se va îm- 
plini pentru mobile prin tref ani de posesiune, pentru imobile prin qece ani de posesiune 
intre presenţi, prin duot-deci de ani de posesiune între absenţi. Ea cere bună credinţă 
şi justă causă, se aplică la tâte fondurile din tot imperiul roman. Ea nu se întrerupe 
prin litis contestaţiune, curge adică inter movas lilis. In ceea ce privesce sarcinele, 
usufruct, us, habitaţiune, ipotecă, ele se sting prin posesiunea de lung timp. : 

Cât pentru posesiunea fără justă causă și bună credință, ori cât de lungă ar (i: 
fost, ea nu numa! că nu procură proprietatea, dar nu stinge nici acțiunea în revendicare 
a proprietarului nici acțiunea ipotecară a creditorului ipotecar. Theodosiii însă cel tânăr, 
decidând printr'o constituţiune a sa celebră, care formeză în Condica theodosiană legea 1 
De act. cert. temp., IV, 14, şi in Condica Justinianeă, legea 3, De preseriptione traginta 
vel quadraginta anorum, VII, 39, că tâte acţiunile cari altă dată erati considerate ca 
perpetue, se vor stinge pe viitor. prin trei-deci ani, urmeză implicit că după trei-dect de * 
ani de dile de posesiune a unul posesor chiar fără just titlu şi bună credinţă, adică după 
trek-geci de ani de inacțiune a proprietarului și a creditorului ipotecar, acţiunea în re- 
vendicarea celui Vântâii, ipotecară a celui d'al duoilea, sunt stinse. Insă o asemenea 
posesiune nu atribue proprietatea, în cât dacă posesorul de trei-qeci de ani va perde. 
posesiunea, cl nu va putea revendica imobilul în contra nimului, nici chiar în contra 
acelora pe cari "i ar fi putut înainte respinge prin prescripţiunea de tret-deci de anl. 

Justinian, inserând în Condica sa constituţiunea lui Theodosiii, 'ȘI-a asimilat teo-: 
ria theodosiană. . " a 

Iacă o deosebire imensă între prescripțiunea trigintenară din legislaţiunea Bassului- - 
Imperiti și aceea din legislaţiunile moderne. In legislaţiunea francesă și cea românescă 
nouă, ca şi în t6te legislațiunile cari aii imitat Condica Napoleon, prescripţiunea trigia- - 
tenară este un mijloc de aquisiţiune a proprietăței. 

In legislaţiunca trei românesci, anteriâră Condicel Alexandru ISn 1, adică după 
ofisul lul Bibescu din 1847, cestiunea era controversată. Ei cred că prescripțiunea de. 
trei-deci de ani după ofisul lui Bibescu din 1847 era un mijloc de aquisițiune -a pro- 
prietăţel. In Moldova, după Condica Calimachi, posesiunea de trei-geci de ani fără titlu : 
şi bună credinţă era un simplu mijloc de respingere a revendicăret saii a acţiunel ipote- : 
care ca în legislaţiunea justinianeă, dar dacă a durat patru-deci de an!, şi era cu bună - 
credință, de și fără just titlu, ea ducea la proprietate (art. 1940 şi 1943 din Condică : 
Callmachi). a . CT
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TITLUL VII 

Despre donaţiuni 

Donaţiunea este, între altele, o justă causă de transmisiune a proprietăţei, ca și vinda- rea, ca şi înzestrarea, iar nu un mod de transmisiune a proprietăţe!. Dacă cine-va vrea să transfere proprietatea unul lucru cu titlul de donaţiune, nu e destul'să facă un pact cu do- natorul, ci trebue să facă donatarulut o mancipațiune, o cesiune in juve sai-o tradi- țiune. Donaţiunea este mai puţin chiar de cât vingarea, În acest sens că pactul de vin- are e obligatoriă -civilmente, pe când pactul de donaţiune nu e obligatorii de cât g > p p 
naturalemente. Donaţiunea nu e ca legatul per vindicationem, care este în același . timp o causa transferendi dominii şi un modus transferendi dominii, căci, prin simplul efect al legatului per vindicationem, proprietatea se transteră pe capul lega- tarului fără necesitatea unei mancipaţiuni, cesiuni in jure sai tradiţiuni din partea eredelui, și dacă intervine tradiţiune din partea eredelul către legatar este pentru aY - transmite posesiunea, iar nu proprietatea. 

De aceea, expresiunile din principiul titlului nostru: » Est et aliud genus adqui- sitionis, donatio, sunt impropril, şi pot da loc la confusiune, căci nu spun nimic, or dacă vor să spună ceva, spun prea mult. Nu spun nimic, căci nu spun ceea ce nu era locul aci a spune, că donațiunea este o justa causa transferendi dominii saă POsses- . sionis, căci aceasta e locul a se spune în materia usucapiunei, și dacă voesc-a spune că donațiunea este un modus transferendi dominii, spun un neadevăr, căci nici chiar in legislaţiunea lui Justinian proprietatea nu se transferă prin simplul efect al voinţei de a dona. Pe de altă parte, donaţiunea e nu numai o causă de translațiune de proprie- tate saii de drept real, ci şi de creare de creanţă, ci și o causă de liberare de datorie, căci se pte da cineva debitor donandi animo, pote cineva face o acceptilaţiune do-' nandi animo, , 
Ce este donaţiunea ? Donaţiunea este o specie de liberalitate. Liberalitatea este genul, donațiunea este specia. De câte ori o pers6nă procură altia un avantagiii pecu- niar fără ca pe beneficiar să '1 coste ceva, acea personă face o liberalitate, 
Pentru ca liberalitatea insă să constitue o donaţiune, se.mat cere ca autorul libe- - ralităței, adică donatorul, să 31 diminueze patrimoniul, iar pers6na la care se adres&ză liberalitatea, adică donatarul, să "Şi mărâscă cu atât patrimoniul. De câte ori vom âvea numal diminuare de patrimoniă fără augmentare de alt patrimoniă, precum și de câte ori vom avea augmentare de patrimoniii fără diminuare în sens invers de alt patri- moni, există liberalitate, dar nu există donaţiune. | 
Așa, stăpânul care manumite pe servul săii- nu face o donaţiune, căci el își di- minusză patrimoniul fără ca servul devenind liber si "ŞI mărâscă patrimoniul, care pen- tru un moment nici că există, Vice-versa, cel ce renunţă la o ereditate la care este chemat, şi printr'acâsta face să se deschidă dreptul unei alte persâne la acestă eredi-. tate face o liberalitate, dar nu o donaţiune, căci el nu “și diminutză patrimoniul, ci se abstine numa! de a'1 mări, măcar că acel care profită de acestă” renunțare pentru a ac- cepta el moștenirea la care este chemat în lipsa celui d'ântâiii, îşi măresce patrimoniul. ŞI, în adevăr, Uipian, în legea 5, $ 8, titlul De donationibus inter virum el uzoren (XXIV, 1), dice: că daci o femee dăruesce bărbatului săii un loc pentru se- pultură nu "i face donaţiune, căci numat atunci e donaţiune când donatorul se face pauperior și donatarul locupletiom, ceea ce nu are loc în specie, căci bărbatul nu sta îmbogăţit prin locul ce a primit pentu sepultură. ŞI iarăși același Ulpian, în acceaşi lege 5, $ 13, dice: că dacă bărbatul fiind instituit erede, repudiază ereditatea cu scop de liberalitate, pentru ce femeea sa, care este substituită, să profite de dânsa, el face o liberalitate, dar nu o donaţiune, căci nu a devenit pauperior. In 'adevăr, nu devine pauperior cel ce manquăză de a câștiga, cel ce nu introduce ceva în patrimoniul să, ci numai acela care scâte ceva din patrimoniul săi,



407 
————————— 

Este de mare interes a sci dacă o liberalitate constitue saii nu o donaţiune, căci 
donaţiunile sunt supuse la regul! și la restricţiun! la cari nu- sunt supuse Iiberalitățile 
în genere, reguli pe cari legiuitorul le-a stabilit, voind să -protegă pe donator în contra 
pornirei exagerate de a se despuia fără compensație de o parte din averea sa. Și acesta, 
principalemente, pentru donaţiunile între vii. Aşa, donaţiunile între vii nu sunt permise 
între soţi, o simplă liberalitate este permisă ; apoi, donaţiunile între vit sunt revocabile 
pentru causă de ingratitudinc, revocaţiune la care nu sunt supuse simplele liberalităţi. 
Așa, legea Cincia, se aplica donaţiunilor, dar nu se aplica la simplele liberalităţi. Așa do- 
naţiunile sunt reductibile prin querela înofficiosarum donationumm, care nu se aplică la 
simplele liberalităţi. Pentru tâte aceste cuvinte și altele, pe cati le vom vedea în cursul 
explicărei acestei materii, este interes a se sci dacă avem o simplă. liberalitate saii o 
donaţiune. 

Donaţiunile sunt de duoă feluri : pentru causă de mârte și între vii, 
O donaţiune fie Între vii, fie mortis causa, se pote face - mai ântâiii printr”o da- 

țiune, adică printr'o translaţiune a proprietăței sai a unul desmembrăment al drep- 
tului de proprietate asupra unui lucru, mobil sati imobil, mancipi sati nec mancipi, 
ceea ce pâte avea loc printr”o mancipaţiune, printr'o cesiune în jure sai printr” o tra- 
dițiune. Şi acesta este casul cel mal frequent de donațiune. 

Ea pâte avea loc printr”un contract productiv de creanţă. Pociă, de exemplu, pro- 
mite donatarului care stipulă dece mil de sesterți donandi animo. Pot să vind pe 
jumătate preț cuiva un imobil fără să fiă în strimtorare de bani, voind a"! dărui jumă- 
tate din valdre. In casul acesta, este vindare pentru jumătate îndivisă din imobil, şi do- 
națiune pentru jumătate. Şi dacă vindarea are loc între soţi, de exemplu din, partea 
bărbatului femeci, imobilul devine comun al amândurora. 

Donaţiunea se pote manifesta și printr?o liberare gratuită de o datorie, printro 
acceptilațiune sai printr'un pactum de non petendo. De exemplu : Primus are să ia ex 
stipulatu de la Secundus o sută de auref. Şi îi face donandi animo acceptilatiune. - 
Secundus întrebă: donandi animo de la Primus: Centum aureos: quos tibi debeo ex 
stipulutu acceptosne fers ? Şi Primus r&spunade : Acceptos fero, In acest cas, Secun- 
dus este liberat i ipso jure. Sai Primus face donandi animo, un pact. de non petendo 
cu Secundus, convine că nici el, nici moştenitorii lul. nu i vor mai cere cei o sută: 
aurei ce "i datoresce ez stipulatu. In acest cas, îpso jure, Secundus tot mai rămâne 
dator. Dar dacă Primus saii moștenitorii lui îi vor ma! cere lui saii moştenitorilor lui 
el sati ei se vor putea definde prin excepțiunea pacti conventi sai doli mali, 

O donaţiune se mai pâte face printr”o cesiune de creanţă ce un creditor face unei 

persâne contra debitorului săi donandi animo. De exemplu: Primus are să ia o sută 
„de aurei de la Secundus. Şi constitue procurator în rem suam pe Ter tius donarnidi 
anâmo, adică: îi dă mandat să i incaseze de la Secundus ceea ce acesta îl datoresce şi 
să % bage în buzunar fără a "i mai cere nici o-dată socotâlă de dânșii. |. - 

"O donaţiune se mat pâte face de către cine-va, lăsând donandi anitno, să: se 
stingă prin ne us un drept de usufruct sati de us, saii de habitaţiune, saă un drept de: 
servitute predială în favârea nudului proprietar, proprietarului lucrului grevat de us 
saii de habilaţiune, sai proprietarului fondului servient, 

O donaţiune se mal pâte face de către cine-va cedând in jure donandi animo 
dreptul săi de usufruct nudului proprietar, dreptul săii de us saii de habitaţiune pro- 
prietarului lucrului grevat de us sati de habitaţiune. : 

'Tote acestea le-am enunțat ezempli gratia, iar nu în mod limitativ 
Si vorbim mai ântâiii de donaţiunea mortis causa. 

* Numim donaţiune pentru causă de mârte nu numai donațiunea făcută de donator:- 
în vederea unei morţi de care % e temă să nu survie, dar chiar aceea care e făcută fără 
ca donatorul să fie ameninţat de o mârte pentru moment. 
E adevărat că origina donaţiunei mortis causa este donaţiunea făcută de frica 

unul pericol de mârte de care se teme donatorul, cum este donaţiunea pe care o face
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Telemac amicului săi Pireii, Telemac care se teme să nu "1 omâre inimicii, şi care de acâstă temă. dăruesce lut Pireii averea sa paternă, cu condiție ca, de va scăpa din. mâinile inimicilor, Pirei să “1-0 restitue. | „». Acesta este casul pe care Justinian, în paragraful 4, titlul nostru, îl dă ca exem- plu de donaţiune mortis causa Împrumutându-l din Odyssea lui Homer, Iată traducerea celor şese versuri relative la acest cas de donațiune : - aPiree, căcl nu se scie cum o să iasă lucrurile, nu se scie dacă nu mă vor omori nebunii de vrăjmași, şi nu vor da pradă tutulor bunurilor paterne. „De aceea doresc să fie maj bine ale tale de cât ale lor, iar dacă eii voiă reuși a planta mertea și focul printre denșii, atunci vino vesel de 'mi adu mie vesel aceste da- Turi acasă înapolu, - LL Insă în urmă s'a admis ca donaţiune mortis causa ori-ce donaţiune, fie făcută de frica morţei, fie făcută în lipsă de orl-ce temere de m6rte, destul numai să fie făcută sub condiţiunea premurirei donatorului înaintea donatarului, Şi sub condiţiunea persis- tenței până la mârte a donatorului în voința de a dona, adică sub condiţiunea posibilităţet revocărel după plăcere a donaţiunei de către donator, Cu alte cuvinte, donaţiunea este mortis causa când donatorul are facultatea de a o revoca dugă plăcere și când ea depinde de supraviețuirea donatarului donatorulut, “ Trebue însă să observăm că condițiunea supravieţuirei pote fi apusă saă în mod suspensiv saii în mod resolutoriă. Donatorul pâte transfera: dominiul sub condiția sus- pensivă si donatarius supravizerit, condiţiune care păte resulta dintr'o simplă declara- țiune de, voință în mancipaţiune Sau cesiune in jure, cari nu sunt susce tibile de con- 
ş : . s 

3 dițiuni exprese (legea 77 D., De diversis regulis Juris..../,' condiţiune care pste fi apusă expres la o tradiţiune, la o stipulaţiune, când donaţiunea constă într?o creanţă. În cas de transmisiune a dominiului sub condițiune suspenşivă, dacă donatarul mâre înaintea donatorului, donatorul pâte revendica lucrul în mâinile: moștenitorilor donatarului (Ul- pian legea 29, De mortis causa donationibus, XXXIX, 6). Donatorul pote transfera dominiul sub condițiune resolutorie, In casul acesta, dacă translațiunea se face prin man- cipațiune saii cesiune în jure, condiţiunea resolutorie nu „se pote apune expres la mancipațiune saii cesiune în Jure, ci va resulta dintr*o simplă declarare de voinţă (aceeași lege 77, De vegulis juris: expressa nocent, non expressa non nocent]; dacă însă translaţiunea dominiului se face prin tradiţiune, condițiunea resolutorie se pâte pune chiar expres, căci tradițiunea nu este un actus legitimus. In cas de transmisiune sub condiţiune resolutorie, proprietatea este transmisă hic et nunc donatarului, şi dacă donatarul more. înaintea donatorului, donatorul va intenta o condictio pentru a cere retransmisiunea proprietăţei Îndărăt, adică retromancipaţiune, retrocesiune în jure sai retro tradiţiune. Numai Ulpian admitte o vindicatio utilis: Si vero quis sie donavil. ut jam nunc haberet is cui donatum est; redderet, si convaluisset,.... potest defendi în vrem compeleve donatovi (Ulpian, legea 29, Cod. tit.). In adevăr, dacă s'ar admite revendicarea, s'ar putea dice că proprietatea se transmite prin simplu consimțimânt, ceea ce nu avea loc in dreptul roman, ceea ce nu are loc de cât tocmaj târdiă, în legis- laţiunile moderne. Așa în cât J ustinian, în mod inept a inserat partea finală a legei 29 a jurisconsultului Uipian. 
Donaţiunea mortis causa semănă forte mult cu legatul, și în legislaţiunea clasică şi mal cu s&mă în legislațiunea lui Justinian. Totuși între dânsele sunt diferinţe, mult mai multe în legislaţiunea clasică de cât în legislaţiunea justinianeă. Von vorbi despre ferinţe când ne vom ocupa de materia legatelor. Să trecem acum la donaţiunea între vii, - Cu deosebire de donaţiunea mortis causa, donaţiunea între vi! transferă imediat proprietatea și într'un mod irevocabil. Ea nu este: Supusă la condiţiunea de supravie- țuire a donatorului. Și, în principiă, adică în regulă generală, ea nu este revocabilă. Prin excepțiune, donaţiunea este revocabilă, când a fost făcută sub mmodo, adică cu sarcini, in cas de inexecuţiune a. sarcinelor de către donator; Aci avem aplicaţiunea
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dreptului câinun. Donatorul are condițiunea ob reni' dati're non secuta "pentru a'cerg restituțiunea lucrului dăruit; dacă donatarul nu execută sarcinele impuse, adică presta- țiunile convenite fie in favârea donatorului, fie in fav6rea une! terţi persine. Şi acestă E este dată și donatorului și eregilor săi și în contra donatarului şi în contra ere:. ilor săi. ! a „O a duoilea causă de revocare este nascerea de copil legitimi donatorului in urma donaţiunel. Dar acâstă causă se aplică numai donaţiunei făcute de patron libertului săi (|. 3, C. Th. De vevocandis donationibus, VIII, 13). Inainte de acestă constituţiune, care este din anul 355, și a împăraților Constantius și Constans, dreptul patronului de a re- voca donaţiunea făcută libertului săă era ilimitat, putea fi exercitat după plăcere. Sunt autori cari cred că acest drept aparţine orl-cărui donator, că de la patron s?a intins la ascendent, și de la acesta la ori-ce donator chiar. străin, ca pentru causă de ingratitu- dine, despre care vom vorbi îndată, Savigny citeză pe Lauterbach. Savigny este de pă- rere că acâstă causă este specială patronului. Inclin spre părerea lut Saviguy. Vedi Sa- vigny, System, traducţiunea deja citată, tom. 4, paginele 230 şi 231, O altă causă de revocare este ingratitudinea. La început nu se aplica de cât la patron, şi nu era de cât consecinţa dreptului săii ilimitat de a revoca donaţiuriea făcută libertului săă. In acestă stare: a lucrurilor patronul era singur apreţuitor al ingratitu- dinei. Mai târdiii el trebui să probeze ingratitudinea, Acesta resultă dintr*o constitu- țiune a împăratului Filip din anul 249, al căreia text original îl găsim în paragratul 272 . diri Fragmentele vaticane. Dreptul de revocare pentru causă de ingratitudine pare a fi fost întins de la patron la ascendent prin constituțiunile împăraţilor Theodosiă și Valenti- nian (legea 6, Cond. Theodosiană, De revocandis donationibus/ şi prin constituţiunile împăraților Constantius și Constans din anul 349 (legile 1 și2 C.'Th., cod. tit.). Iar Jus- tinian, printr'o constituţiune a sa din anul 530, care formeză legea 10 în Condica De re- vocandis donationibus (VIII, 56), transformă revocarea pentru causă de ingratitudine în regulă generală, o aplică la donațiunile între vii dintre orl-ce persâne. Insă, pe când în legislaţiunea anterisră lui, causele de ingratitudine nu erati limitate, ci lăsate la a- preciarea judecătorului, Justinian le transformă în cause legale și limitate, Aceste cause sunt: 1) injuriile verbale atroce; 2) lovirea cu mâna; 3) causarea unei pagube consi-: derabile; 4) expunerea donatorulut la un pericol de mârte. Condica Napoleon şi Condica Alexandru loan'I aă generalisat revocarea pentru survenire de copil și ai quasi-copiat sistemul roman justinianeii al revocărej pentru ingratitudine, limitând, ca şi Justi- nian, causele de ingratitudine şi făcându-le legale din judiciare ce craă înainte de densul, Compară articolele 953, 956 şi 960 din Condica Napoleon cu articolele 829, 831 și 836 din Condica Alexandru loan 1. Acţiunea prin care donatorul cere revocarea pentru causă de ingratitudine este o condietio ex lege. Ea nu pste fi întentată de cât de către donator. Ea nu este transmisibilă erețiilor donatorului de cât în casul în care donatorul a mani- festat în mod clar, măcar că nu a intentat acțiunea, intențiunea de a revoca donaţiunea. Ea nu pâte fi intentată de câţ în contra donatarului, iar nu și în contra eredilor săi. In Condica Napoleon și în Condica Alexandru Ioan I acțiunea în revocare nu dură de cât un an și nu e transmisibilă ereflilor donatorului de cât dacă el a murit în cursul anului in care putea s'o intente. Ea nu se pste intenta contra eredilor donatarului. Compară articolul 957 din Condica Napoleon cu articolul 833 din Condica Alexandru loan |. După legea Cincia, donaţiunea între vii nu pote trece peste un quantum 6re-care, care ne este necunoscut, afară dacă este făcută între soţi sai între cognaţi până la 6re- care grad. Vom vorbi mal pe larg de acâstă lege cu ocasiunea donaţiunilor între soţi. Donajiunile între vii ai fost supuse în cele din urmă la formalitatea insinuațiunei, adică a transcrierel literale pe registrul ținut ad-hoc de magistratul locului uude se făcea donaţiunea În legislațiunea anterisră lut Justinian se aplica la tote donaţiunlie între vi!, ori care ar fi fost valdrea lor, dar neobservarea insinuărel nu atrăgea nulitatea donaţiunei, „ci făcea probarea donaţiunei mai dificilă, ] ustinian ceru în mod imperios insinuarea pen-. tru donaţiunile intre vit de o valâre mal mare de cinci sute. de solidi (legea 36, $ 3, G,,
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De donationibus, VIII, 54, al căreia resumat nl dă paragraful 2 din titlul nostru din 
Instituţiunile lut Justinian). Dar nulitatea nu are loc de cât pentru ceea ce trece peste 
cinci sute de solid. lar când donaţiunea nu trece peste acâstă sumă, ea pâte fi făcută 
în scris saii verbal. Şi simplul pact de donaţiune, ori-care ar fi donatorul, orl-care ar fi 
donatarul, devine obligatoriă şi supune pe donator la tradiţiune ca şi contractul de vin- 
dare. Pactul de donaţiune devine un pact legitim garantat printr'o. condictio ex lege. 
De unde până aci donațiunea nu se putea realisa de cât prin unul din modurile de a 
transmite proprietatea, iar ca creanţă printr'unul din modurile legale de obligaţiune ci- 
vilă, cum este stipulațiunea, pe viitor simplul pact prin care o persână 6re-care se obligă 
a dărui unei alte persâne, îl constitue în stare de obligat civil, tinut printr'o.condictio 
ex lege, a executa obligaţiunca sa. 

Până aci am indicat regulile aplicabile donaţiunilor între vii în genere. 
Avem însă și donaţiuni între vii speciale, guvernate, pe lângă regulile aplicabile 

regulile aplicate donaţiunilor între vii în genere. 
Donaţiunile între vii speciale sunt: 
1) Dota; 

donaţiunilor între vii în genere, și de reguli speciale, cu exclusiunea chiar a unora din 

2) Donaţiunea ante nuptias devenită propter nuptias în ultimele timpuri ale le- - 
gislațiunei romane ; | | 

3) Donatiunea între bărbat şi femee. [ 
Să vorbim mal ântâiii despre dote și despre donațiunea ante nuptias, devenită 

în cele după urmă propter nuptias. 

Despre dote şi donaţiunea ante nuptias și propter nuptias 

Dota este averea ce femeea sati o altă persnă în numele și în interesul femeei 
aduce bărbatului pentru a "1 ajuta la susţinerea sarcinelor căsătoriei. 

Dota era fârte frequentă la Romani, cu deosebire de populii de origină germană. 
Femeea, la Romani ca şi la Greci, ocupându-se de interiorul casei, nefăcând comerciii, 
necâştigând prin muncă, era natural ca'să 7] ajute prin averea ce aducea la căsătorie la 
susţinerea sarcinelor ei. De aceea, rare-ori femeile se măritaii la Romani fără zestre. Şi 
de aceea Romanii garantaii restituirea dotei, câni căsătoria se disolva trăind încă fe- 
meea, penlru ca ca cu dota sa să găsâscă bărbat spre a se recăsători. La populii de 
origină germană, din contră, unde femeea muncesce și câștigă, dota nu ste considerată 
ca neapărată spre a se putea căsători femeea, şi de aceea nu are nici importanţa ce are la 
Romani,. și la populii ce ai imitat și s&âmănă dre-cum în moravuri cu Romanii, cum 
sunt Românii. De aceea, și la Romani nici nu se cunoscea alt regim de cât regimul dotal; 
pe când la Francezi, popul care în multe puncturi s&mănă cu Germanii, există, pe lângă 
regimul dotal imprumutat de la Romani, şi regimul comunităţei de bunuri, în care bu- 
nurile ambilor soţi sunt puse în comun, și în care, chiar când există o avere Gre-care 
adusă la căsătorie, și care se numesce tot dotă, acâstă avere este însă departe de a fi 
tratată ca dota în regimul dotal roman. Şi de aceea şi regimul comunităţel a fost îm- 

- prumutat de la Germani, și era în vechia Francie în us în ţările de consuetudine (unde 
aluatul german era dominant), pe când dia contră regimul dotal roman era în vigâre în 
jtrile de drept scris, unde dreptul roman era predominant în legislaţiune ca și aluatul 
roman În formațiunea populului. | 

Dota la Romani se constituia prin.dațiune, prin promisiune sai prin dicţiune 1). 

„__ 1) Cum observă cu just cuvânt Demangeat, aceste trei moduri eraii cele mat obicinuite. De alt- 
mintrelea, dota se putea constitui şi în alte moduri, de exemplu, prin acceptilațiune, femeea sai terţiul 
constituitor de dote făcând bărbatului dotis nomine, acceptilațiune de ceea ce bărbatul 71 datora, - 
Acest cas este anume prevăjut în legea 41, $ 2, şi în legea 43 D., De jure dotium (XXIII, 3). De 
exemplu, Prima vrea să se căsătorescă cu Primus, care ?i datoresce dece mit de sesterți ez stipulatu, şi 
face acceptilaţiune lut Primus dotis constituendae causa de ce "1 datoresee. Primus întrebă pe Prima:
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Prin daţiune, când se transmitea bărbatului de cătie constituitor dreptul de proprietate sai un desmembrament al dreptului de proprietat?asupra unuia sati mai multe lucruri, „Dare, în adevăr, în dreptul roman, însemnză a transmite proprietatea saii un des- membrament al dreptului de proprietate. In asemenea cas, bărbatul devenea proprietar sai titular de drept real, şi femeea o simplă creditâre pentru a cere, în unele casuri, restituţiunea obiectelor constituite în dote. Acţiunea femeet, în regulă generală, era acţiu- . nea rei uxorice, iar în cas excepțional, acţiunea ex stipulatu, cea Wânttiii bona fidei, cea de al duoilea strieti juris, dar nici o-dată o acţiune reală, căci. măcar că drepturile bărbatului semănat mult cu ale unui usufructuar, el insă era considerat ca dominus dotis, şi, prin urmare, proprietatea lucrurilor dotale era a lui, iar nu a femeei, pe când, din contră, la toți populit moderni, Francezi, Belgi, Italiani, şi chiar și la Români, chiar sub Condica Caragea, femeea este tot-d'a-una proprietară a dotei, iar bărbatul, afară numai când dota îl este dată pretuită, nu este de cât un usufructuar, când lucru- rile nu se consumă, nici se deterioră prin primul us, saă un quasi-usufructuar în casul 
contrariii. Ori-ce persână putea constitui bărbatului o dotă sub forma daţiunei, fie fe- 
meea, fie tatăl sati un alt ascendent al femee!, fie un străin. 

Dota se constituia prin promisiune, când bărbatul stipula un lucru re-care de la 
altă persână care promitea, şi care putea fi femeea, ascendentul sub a căruia putere pa- 
ternă se afla femeea sati un străin. In casul acesta, bărbatul câștiga numa! un drept de 
creanță garantat prin acţiunea ex stipulatu. Dota se putea constitui și prin acceptila- iune. Femeea creditre a viitorului săi bărbat, sai ascendentul femeel, saă un străin creditor al bărbatului, putea face acestuia acceptilațiune de ceea ce avea să ia de la el. Dacă acceptilațiunea era făcută dotis nomine, bărbatul rămânea proprietar pe lucrurile ce era obligat a presta, cari, de unde până acum era proprietatea lui pură şi simplă, de- veneaii pe viitor proprietatea lui cu titlul de dotă. Bine înţeles numai un creditor al bărbatului (de altmintrelea el putea fi ori-ce pers6nă) putea constitui bărbatului o dotă 
sub forma acceptilaţiuner. , 

„Dota se putea constitui și prin dicţiune. Promisiunea consta într'o întrebare ver- bală urmată de un răspuns congruent. De exemplu, viitorul bărbat stipula de la femee: 
Spondesne mihi dare centum aureos dotis nomine, ŞI ea r&spundea: spondeo. Dic- țiunea însă nu se scie în ce consista. Se scie numai că, şi în cas de dicţiune, ca şi în cas 
de promisiune, bărbatul devenea numai creditor al lucrurilor ce formati obiectul promi- siunel sati al dicţiunel. Se crede că dicţiunea ar fi consistat într'o declaraţiune a consti- tuitorului dotel, urmată după unii, neurmată după alţii, de o acceptaţiune a bărbatului. . Ceea ce se scie asemenea este că, pe când ori-ce persnă putea dare sait promittere dotem, numai femeea, ascendentul patern al femeei, și debitorul femeei, delegat de femee, puteaii constitui dotă viitorului bărbat sub forma dicţiunel. 

Pentru ce acâstă restricțiune în materie de dicțiune, nu scim,. căci nici un text cunoscut nu ne-o spune, nici este posibil a o iriduce prin raţionament. 

  

Decem millia sestertitm quos tibi debeo, accețtosne fers, și Prima răspunde: Acceptos fero, adică: Cele rlece mii de sesterţi ce?ți datoresc, îi consideri ca primiţi ? întrebă Primus pe Prima, fi consider ca primiţi, răspunde Prima. Bărbatul va fi dator, în casul acesta, a "1 restitui la disoluțiunea căsătorie, în loc să 71 restitue la termenul stipulaţiunel stinse prin acceptilaţiune, Este ca cum ar fi numărat cel dece mil de sesterţi ce datorea femeel ex stipulatu, şi ca cum femeea "I-ar fi retronumărat biirbatulut cu titlu de dotă. Acest mod de constituire de dotă semitnă Gre-cum cu datiunea. Vei Demangeat, De la condition du fond dotal en droit romain, pag. 2. Vegi Pellat, Textes sur îa dot, pagincle 164, 165 și 182 până la 185, — Dota pâte asemenea fi constituită prin legat per damnationem. Acest cas este prevădut de Iulian în legea 48, $ 1 D., De jure dotium (XXIII, 3). Un socru pune în sarcina ere „ delul săă un legat per dammnationem, conceput ast-fel: »JIeres meus damnas esto dare Lucio 'litio genero meo dotis nomiine, centum. — Erede al mesi fii condamnat a da ginerelui meă Lucius Titius, cu titlu de dote, o sutăe, Dărbatul va avea condiclio ex testamento pentru ca să ctră cet o sută de la moștenitorul socrului săi, Şi cl măcar că o primesce ca legat, dar fiind-că legatul e făcut în „interesul nevestei sale, drept zestre; suma ce a primit devine dotată, și, prin urmare, va fi ținut a o restitui femeel sale în casurile in cari după lege dota este restituibilă, în specie, din causa divorțului intervenit între el şi soția sa, a . e . i
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„1 Lueru'curios,. Acâstă formă de constituire de obligațiune vevbis nu avea altă apli- 
caţiune de cât în materie de dote. Aşa dar, dicţiunea dotei era originală prin forma et, 
prin numărul restrins al persGnelor cari o puteaii face, și prin obiectul. restrins, unic, | 
la care se aplica, " - „a : E 

* Când dota se constituia de tatăl saii de ascendentul sub a căruia putere paternă 
se afla femeea, ea se numea profectiţie ; în tote cele-alte casnrl ea se nuimea adventiţie; 
In casul d'ântâiă se numea profectiţie, căci era interesant a se sci de unde plecase, căci 
acolo se şi întorcea, dacă căsătoria se disolva prin mârtea femeei. De la ascendentul 
exercitator al puterei paterne pleca, la el revenea dacă femeeu murea în căsătorie și 
ascendentul ii supraviețuia, şi acesta fără necesitate de veri-o stipulaţiune sati măcar de 
veri-un simplu nudum puctum expres. Pe când în tâte cele-alte casuri puţin importa 
de unde venea dotea, venea de unde venea, advenea de unde advenea; căci nu se intor- 
cea la constituitor. În adevăr, în regulă comună, nici o-dată nu se întorcea la constitui- 
tor în calitatea sa de constituitor, ci or rămânea la bărbat; or se restituia femeei, nu 
în calitate de constituitore, ci ca să se potă recăsători, dovadă că tot ei se restituia chiar 
când fusese coustituită de altă persână, și atunci nu se restituia el de cât când căsătoria 
se disolva prin mârtea bărbatului saă prin divorț, adică când era loc şi posibilitate pen- 
tru femee a se recăsători, lucru la care o ajuta forte mult dota. Afară numai dacă con- 
stituitorul stipula anume restituţiunea dotei în mâinile lui sai a moștenitorului stii, în 
cas de disoluţiune în ori-ce mod a. căsătoriei, cas în care dota se numea veceptiţie. 
Acestă stipulațiune a fost înlocuită prin un simplu pact expres în timpul împăratului 
Alexandru Sever (legea 6 în Condica lui Justinian, De jure dotium, V, 12), și acest 
pact a fost declarat sub înţeles, in favârea însă a femeci saă a moștenitorului ei, prin- 
tr'o constituţiune a lui Justinian (legea unică, principium, în Condică, De rei uarorice 
actione...., V, 19). Iacă cum, în legislaţiunea lui Justinian, măcar că s'a menținut prin- 
cipiul că bărbatul rămâne dominus dotis, totuși, în definitiv, dota a devenit în tâte casu- 
rile o avere a femeei, de dre-ce bărbatul în nici un cas nu o mai pâte păstra, de dre-ce 
el saii moștenitorii lui trebue, în tote casurile, să o restitue femeei sati moștenitori- 
lor femeei. a o 

De aci până la sistemul modern, în care bărbatul nu mai este nici proprietar no- 
minal, ci simplu usufructuar, nu mal era de cât un pas de făcut. ” 

Iacă fasele transformărei dreptului bărbatului din proprietar al dotel în sinplu 
usufructuar al ci, din cele d'ântsiii timpuri ale legislaţiunei clasice romane și până în 
timpurile moderne. | | 

“Dota este profectiţie nu numai când a fost constituită de tată, sati de un procu- 
rator al să, sai do un negotiorum gestor al lui, dar Și chiar când ea a lost constituiti 
de o altă persână, destul numat, în ultimă analisă, sarcina constituirei să cadă tot în 
spinarea tatălui, ceea ce se întâmplă în casul în care tatăl a promis o dotă, dând și un 
fidejusor, care a plătit dota ; căci, în ultimă analisă, plata tot în spinarea tatălui cade, 
din causa recursului ce are fidejusorul în contra tatălui debitor principal. În privinţa 
deosebitelor casuri în cari dota este profectiţie, Uipian, în legea 5 D., De jure dotium, 
este forte amănunțit, . , | 

Ulpian, în Regulile sale, ne spune că, dacă femeia msre în căsătorie, dota pro- 
fectiţie se restitue tatălui. Nu dice și eredelui tatălui, de unde resultă că dacă mat ân- 
teii a murit tatăl şi apoi femeia, dota nu se restitue moștenitorilor tatălui, și, în conse- 
cină, rămâne la bărbat. Dacă însă bărbatul are copii, măcar că dota e profectiţie, măcar 
că femeia a murit în căsătorie, și tatăl îl supraviețuesce, bărbatul are dreptul a reţine 
o cincime din dote de fie-care copil, și acâsta în infinit, adică până la sleirea dotel, ceea 
ce se va intâmpla când bărbatul va avea cinci copil din acea căsătorie. Când dota este 
adventiţiă, ea nu se restitue femeel de cât dacă ca se divorțeză sat supraviețuesce băr- 
batului. Altmintrelea, dacă femeea msre în căsătorie, dota rămâne la bărbat în tâte ca- 
surile. In adevăr bărbatul e proprietar al dotei, și dacă se rostitue dota femeel, este 
numai ca să se pâtă recăsători. Căci dacă femeea are copil, atunci ef rământnd la băr-.
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hat, bărbatul, cu venitul zestrei între altele, îl va cres:e şi educa, Dacă are alţi ereqi, 
legea preferă pe bărbat celor-alte rude ale femeei. lacă un efect al calităței ' bărbatului 
de proprietar al dotei în dreptul clasic. Chiar dacă căsătoria se disolvă prin divorţ, și 
femeea mâre înainte de a intenta actiunea în restituire a dotel sati de a pune pe bărbat 
în întârgiere de a "i-o restitui, dota adventiţiă rămâne la biirbat, i 
- «Chiar când bărbatul este ţinut a restitui dota adventiţiă, totuși el are dreptul de 
a reţine din dotă o parte: ! a 

1) Pentru copii, de fie-care copil născut din ciisătoria cu ferneea a căreia era dota, 
câte o șesime, însă nu mal mult de trei șesimi, or-care ar fi numărul copiilor, pe când 
pâte reţine t6tă dota profectiţie când are cinci topii. Şi acâstă ratenţiune din dota ad- 
ventiţie, bărbatul nu are dreptul să o facă de cât în casul în care căsătoria s'a disolvat 
prin divort și divorţul a avut loc din culpa muierei, dacă e sui juris, saii a tatălui ei 
dacă e alieni juris ; altmintrelea nu, căci atunci își pote impula bărbatul de ce a 
repudiat pe femeie, sai de ce prin purtarea sa cea rea a dat motiv femeei să se divor- 
țeze de el. In asemenea cas, femeca își ia îndărăt ttă dota, pentru ca să se polă recă- 
sători mai ușor, şi bărbatul are sigur sarcina cu de la el numai a întreţine pe! copii 
comuni, - 

Dreptul de retenţiune pentru copii, propter liberos, a fost suprimat de Justinian 
printr'o celebră constiluţiune a sa din anul 536, prin care a introdus mal multe modi- 
ficaţiuni în sistemul dotei, constituțiune care figureză în Condică sub legea unică, Car- 
tea V, titlul 13. In adevtr, în paragraful 5 al acestei constituţiuni, Justinian suprimă 
retențiunea propter liberos, declarând că ea este neraţională şi inutilă : neralională, 
ciici nu cu dota femeei, ci cu de Ia sine ori-ce părinte trebue să'șI crâscă copii; inutilă, 
căci orl căsătoria s'a desfăcut din vina femeci, vină care este expres determinată de lege 
pe viitor (causele legitime ale divorţului fiind de la Theodosiiă II şi Valentinian III speci- 
ficate), și atunci bărbatul are dreptul a reţine (tă dota, ori desfacerea a avut loc din vina 
bărbatului, vină care este asemenea pe viitor determinată de lege, și atunci n'are cuvânt 
biirbatul a se plânge de ce rămâne cu copii în spinare. Theodosiiă și Valentinian, prin o 
constituţiune din anul 449 de la Christos, legea 8 în Condica lutJ ustinian, V, 17, determi- 
naseră în adevăr causele legitime de divorţ. In dreptul clasic, orl-care din soţi avea dreptul : 
a trămite carte de repudiă fără nici un motiv celul-alt. Soţul ce, fără de motiv, trămitea 
cartea de repudiă, era considerat ca în culpă. Dacă insă, prin purtarea sa, un soț provo- 
case p: cel-alt la trămiterea de carte de repudiii, nu acesta, ci provocatorul era în culpă, 
Or într'un cas, or într'altul, soțul în culpă dacă era femeea, bărbatul avea dreptul la 
o retenţie de o șesime din dote de fie-care copil. Dar culpa în acest cas de retenție, nu 
era culpa care constituia causa retențiunel propte» mores. In cât un bărbat putea să 

„aibă dreptul a reține propter liberos, fără să aibă dreptul a reţine propter mores. Şi de. 
aceea, când culpa era destul de gravă, se permitea și reținerea propter moves, care se 
putea cumula cu retenţiunea propter liberos, și care chiar când se cumula“, nu ajun: 
geau la absorbţiunea dotei întregi. Impăraţit bizantini ai lăsat divorțul tot liber, Insă, 
după ce ai determinat mat ânttiii causele pe care ei le socotesc bine-cuvântate pentru 

„a se putea despărţi, apoi ati decis că, dacă femeea va repudia pe bărbatul et, afară din 
aceste cause, sati va fi cădut în una din vinele legiuite, și va fi dat ast-fel bărbatului ei 
motiv legal de a o repudia, ea va perde dota' întregă, donațiunea ante huptias sa 
propter nuptias întregă, pe lângă alte pedepse de altă natură cei inflig Impărați. 

In legislaţia modernă, după Condica Napoleon și după Condica Alexandru loan ], 
unul din soţi nu se mai pote divorța fără voia celui-alt soţ de cât pentru causă deter- 
minată, dar soţul vinovat, dacă este femeea, nu'și perde zestrea, ea perde numat dona- 
țiunea fiicută ei de bărbat prin contractul de căsătorie, adică ceva analog cu donaţiunea - 
ante nuptias sai propter nuptias, perde ceea ce are dar de la cel-alt soţ, nu averea 
sa proprie. Vedi articolul 280, combinat cu articolul 936 din condica Alexandru Ioan L 
cari nu sunt de cât reproducţiunea articolelor 299 și 1091 din Condica Napoleon. 

Cât pentru mine, prefer vechiul sistem clasic roman, în care ori-ce soţ este liber:
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de a trămite carte de repudiii celui-alt soţ, cu saă fără motiv. In adevăr, căsătorie cui 
sila nu se pte. Societate de interese . materiale nu se pste cu d'asila, necum societate 
a sufletelor. Dar soţul, ce, fără just motiv, neprecisat de lege în mod limitativ, repudiază 
pe cel-alt soţ, sai care dă celut-alt soț just motiv de a?i trămite carte de repudii, e supus a 6re-cari pedepse pecuniare, nu exagerate, ca în legislațiunea lui Justinian, dacă este femee, perde parte din dote, bărbatul pste, dupe împregiurări, să exercite re- 
tenţiunea propter liberos sai propter mores saă pe amenduoă împreună, dar perderea 
zestrei nu este nici o dată atâta de mare, chiar când sar cumula, cas fârte rar, ambele rețineri, în cât să absorbe tâtă dota, în cât femeea care și este răii nărăvită, şi lasă și sarcină de copii bărbatului, totuși ia o parte din zestre, ca să'și mai pâtă găsi un noi bărbat. Repet încă o dată, ei găsesc sistemul clasic roman admirabil. Nici o legislaţiune 
din cele moderne nu 'l:a ajuns, ne cum întrecut. Şi ceea ce ar fi de preferat, ar fi ca la „noi, când sar revisui condica civilă, în loc să umblăm după sisteme franţizesci saă de ori-ce altă origină străină, să ne întârcem la admirabilul sistem clasic al strămoşilor noștri romani, din care ne tot fălim că descindem, dar cu care semănăm fârte putin, şi cu care nu ne dăm măcar ostenâla să semănăm, iritând instituţiile lor cele bune! Sis- temul Condicei Napoleon, imitat de Condica Alexandru loan I, are inconvenientul de a da loc la o mulţime de sirăgăniri, la inventări de injurii, când nu suat în realitate, la mar- tori mincinoşi, și la o creare de divorț așa gis justificat, așa dis pentru causă determi- nată, cu complicitatea martorilor cumpăraţi, și cu complesenţa judecătorilor, cari în- chid ochil asupra causelor inventate și pseudo-probate, 
| :2) Pentru adulteriul femeei bărbatul are dreptul a reţine o şesime din dote; pentru cele-alte rele nărăviri ale femeei, bărbatul are dreptul a reţine o optime din dote. Dacă divorţul are loc din causa adulteriului bărbatului, el e pedepsit prin aceea că e constrins a restitui dota fungibilă imediat, perdând beneficiul termenului, iar dota, care are de obiect un lucru cert, împreună cu fructele pe duoi ani. Dacă divorţul are loc din alte rele nărăviri ale bărbatului, atunci bărbatul va fi dator a restitui dota. fungihilă, o treime peste ș&se luni, .o altă treime peste un an și o altă treime peste un an și șese 

luni de la disoluțiunea căsătoriei, adică în tret termene de câte șese luni fie-care, per- -dână ast-fel jumătate din termen, iar dota care are de obiect un lucru cert, împreună cu fructele pe un an. In adevăr, bărbatul are termen de la disoluţiunea căsătoriei prin divorţ, şi moștenitorii bărbatului, în cas de disoluţiune a căsătorie! prin mârtea bărba- tului, pentru a restitui dota fungibilă, adică aceea care are de obiect lucruri ce se cân- tăresc, se măsră saii se numără. Căci asemenea lucruri bărbatul neputendu-le .con- serva, de 6re:ce altmintrelea, în imensa majoritate a casurilor, n'ar trage nici un folos din ele, el nu pste avea la disposiţia sa o cantitate, o măsură, sai un număr egal de lucruri de aceeași calitate spre a le restitui, şi de aceea i se dă un termen de la disolu- țiunea căsătoriei pentru a le restitui. Acest termen e de trei ani: în anul ântâiă biu- batul va fi dator a restitui o treime, în secundul o altă treime și în terţiul ultima treime,--Pe când, din contră, când dota are' de obiect un lucru cert, bărbatul tre- buind a restitui însuși acel lucru, el e dator să” conserve și, prin urmare 7] are tot-d'a- - una la disposiţiune spre a '! restitui, și de aceea nu i se dă nici un termen pentru  res- tituțiune. e " o | 
3) Pentru impensele utile, în limitele 'utilităţei adause prin aceste impense, băr- batul are dreptul aşenienea a reţine valârea lor, Impensele necesaril bărbatul are drep-. „tul a le reţine în întregimea lor, chiar dacă quantul lor ar fi superior plus-valutei create prin ele, ele diminu&ză dota chiar ipso jure, în cât pot face şi obiectul unei acțiuni deo- sebite. Pentru impensele voluptudse bărbatul n'are dreptul la nici o retențiune..Nece- sare se ic acele cheltueli fără de cari lucrul “star fi deteriorat, -cum sunt impensele pentru repararea unul zid principal care s'a dărimat, pentru repararea acoperișului ri- dicat de vent, Fără de ele casa star fi stricat, și paguba resultând din stricăciune ar fi fost mult ma! mare de cât costul lor chiar exagerat, de aceea quantul lor nu se dis- cută, și ele pot fi reclamate chiar pe cale de acţiune, Impensele utile sunt acele fără de
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"care lucrul nu s'ar fi deteriorat, dar din causa cărora lucrul devine "mai productiv de 
venit, cum sunt plantațiile de vie, de măslini. Voluptubse sunt impensele care nici mă- 
car plus-valută nu aduc, ne cum să serve la conservarea lucrului, sunt cheltuelile de 
pur agrement. Ast-fel sunt plantaţiunile de parcuri, picturile de lux pe păreţi sai pla- 
fonduri, ș. c. ]. Se înţelege că pentru aceste impense bărbatul nu pâte avea nici un 
drept de retenţiune, căci el nu pâte, prin asemenea cheltueli, să diminueze patrimoniul 
doial al femeei, saii cea-altă avere a ei, 

4) Pentru lucrurile ce bărbatul a dăruit în mod nevalabil femeei sale, când do- 
națiunea este nulă, bărbatul are dreptul a reţine val6rea lor din zestre. El are chiar o 
acţiune pentru a cere restituţiunea lor, dacă a omis a le reține valdrea cu ocasiunea 

restituţiunei dotei. Donaţiunea între vii între bărbat și femee era, în adevr, prohibită 
în legislaţiunea clasică romană. Era valabilă însă donațiunea ante nuptias, adică do- 
națiunea făcută inainte de căsătorie, şi în legislaţia lui Justinian chiar donaţiunea p'op- 
ter nuptias, adică donaţiunea făcută în timpul căsătoriei când ea servea ca contra- 
pond dotet, și de aceea nici nu pâte avea loc când nu există dotă. Prin excepţiune, era 
permisă donaţiunea între vii între bărbat şi femee pentru causă de divorţ şi alte cause 
indicate în paragraful 1 al titlului VII din Regulele lui Ulpian. 

"5) Pentru lucrurile ce femeea a furat de la bărbat. Intre bărbat și femee nu 
există furt, și de aceea bărbatul nare condictio furtiva, pentru a cere de la femee lu- 
crurile ce ea “i-a furat, ci o acţiune numită actio rerum amolarum (acțiunea pentru 
lucrurile sustrase). In adevtr, între bărbat și femee res non sunt amare tractand, 
relațiile dintre ei cer 6re-cari menagiamente, Bărbatul are dreptul, în loc de a intenta . 
acţiunea rerum amotarum în contra femeei, pentru lucrurile furate de ea, să reţină 

val6rea lor cu ocasiunea restituţiunel dotei, Acâsta este ceea ce se numesce : vetentio 

propte» ves amotas. 

Se întâmplă câte o-dată ca lucrurile constituite în dotă să fie estimate; în ase- 
menea cas avem o adevărată vindare, condiţională bine înţeles, adică supuşă la condi- 
tiunea contractăre! căsătoriei. In asemenea cas bărbatul nu mal restitue însuşi obiectul 
primit în dotă ci estimațiunea, de unde urmâză că obiectul dotal este în riscul lui ; chiar 
de va peri prin cas fortuit, el tot va restitui valârea' lui la disoluțiunea căsătoriei ; pe 
„când, în casul în care bărbatului i s'a constituit un obiect în dotă fără estimațiune, prin 
daţiune, măcar că devine proprietar, el însă nu va restitui de cât acest obiect, prin ur- 
mare nu va mal restitui nimic dacă obiectul a porit în mâinile lui prin cas fortuit sai 
de forţă majoră. Acâsta resultă, între altele, din legea 10 principium. De jure dotium, . 
în Digeste. Ulpian, în acest fragment, extras din Cartea 34 a Comentariului săi asu- - 
pra scrierilor lui Sabinus, dice: n Adesea-ori are interes bărbatul ca lucrurile dotale să 
nu fie estimate, pentru ca pericolul perderel lucrurilor să nu cadă asupra lui: ceea ce 
îi va importa mai cu s&mă când obiectele dotale sunt animale, sai vestminte cu cari 
se servesce femeea, căci se va întâmpla, dacă ai fost estimate, și femeea le-a usat până 
le-a distrus, că totuşi bărbatul va trebui să le restitue estimaţiunea ; de câte ori dar 
lucrurile sunt date în dote fără estimaţiune, ele se ameliorăză și se deteriorâză pe comp- 
Lul femeeiu. Vice-versa, dacă obiectul dotal, constituit în dotă, a fost estimat, și cu 
ocasiunea lui și „pe urma lui și din causa lui aă resultat acquisiţiuni, ele profită bărba- 
tului, pe când, în cas de lipsă de estimațiune, profită femeei. Așa, de exemplu, dacă un 
serv a fost constituit în dotă şi ela fost instituit erede sai legatar, dacă a fost estima- 

. țiune, ereditatea saă obiectul legat rămâne bărbatului, pe când dacă. na fost estima- 
țiune, la disoluţiunea căsătoriei, “Lărbatul va trebui să restitue Împreună cu' servul şi 

ereditatea saii obiectul legat. Acăsta resultă din legea 65, De jure dotium, în Digeste. 
- Pomponiiă, în acâstă lege, extrasă din Cartea 5 a Comentariulut sti asupra scrierilor 
lut Quintus Mucius, dice: „Dacă va fi advenit prin legat sai ereditate unul serv 
dotal un lucru sai o avere ce testatorul n'a voit să aparţină bărbatului, acesta va 
trebui să”l restitue la disoluțiunea căsătoriela: 

Jurisconsultul se pune în ipotesa ordinară în care dota nu este. estimată. Bine
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înțeles că, chiar în acâstii ipotesă, dacă legatul este făcut în vederea bărbatului, fiind-că” atunci servul e luat numal ca un€ltă, obiectul legat va rămânea biirbatului, care nu va trebui a ?] restitui la disoluţiunea căsătoriei, De unde, prin a contrario, când servul dotal este estimat, bărbatul nu trebue să restitue în nici-un cas valorile legate sati ereditare. Dacă lucrul dat dotă nu era proprietatea constituentului, bărbatul va usucapa pro dute dacă lucrul n'a fost estimat, pro empltore dacă a fost estimat, In casul ântâii, însă, buna credinţă a accipientului se va cere numal în momentul tradițiunei ; în casulal duoilea, și în momentul vîndărei și în momentul tradiţiune! (Paul, legea 2 D., Pro emplore, XLI, 4). a Dacă bărbatul este evins de lucrul primit în dote, el are, în casul în care a fostesti- inat, acțiunea empti și ex stipulatu duple ob evictionem utilis 3 dacă n'a fost estimat și daci constituentul a fost de bună credință, bărbatul n'are nici o acţiune ; dacă a fost de vea credință, dacă a fost culpabil de dol, bărbatul va avea acțiunea de dolo, afară numai dacă dota a fost constituită de femee, când atunci, măcar că prin dol a făcut pe bărbat sii credă că lucrul este al el, se va da în contra ej o simplă acțiune in factum ; pentru respectul. relaţiilor conjugale, acţiunea de dol este aci înlocuită printr'o acţiune în fac- tum, precum condictiunea furtiva, este înlocuită, după cum am văgdut ma! sus, prin acțiunea rerum amotarum,. E ; Inainte de legea Julia, de adulteriis, bărbatul proprietar al dotei o pâte aliena, și când este mobiliară și când este imobiliară, fără cea mat mică restricţiune și fără chiar consimţimântul femeei. Pentru dota mobiliară, regula: rămase aceenși în tot de- cursul legislațiunei romane. Cât pentru dota imobiliară, lucrurile aiă primit deosebite rnodificări după timpuri. a ia Legea Julia De adulteriis, votată de comiţiile tributare în anul 737, și pe care nu trebue s'o confundăm cu legea Julia De maritandis ordinibus (fie că am pune data acestei legt în anul 736 înainte de legea Julia De adulteriis, fie că am pune-o în anul 757, dată care mi se pare mai verisimilă), defindea Lărbatului proprietar al fondului dotal a'l aliena fără consimţimântul femeet sale (Gaius, Instituţiună, Comentariul II, $ 63). Ca consecinţă resultă din acestă lege incapacitatea bărbatului de a afecta fondul dotal de usufruct, de us, de servitute predială, de al mancipa sai ceda in jure cu contract de fiduciă spre al da asigurare pentru plata unei obligaţiuni; căci, în cas de constituire de un desmembrement de proprietate, este o alienare parţială, iîn-casul de „ mancipatio fiduciz causa este o adevărată alienare a proprietăţei, de și cu obligaţie pentru acquisitor de a retransmite bărbatului proprietatea, in cas de a fi achitat. Legea Julia nu se aplica la fondurile provinciale. In timpul lui Gaius, cestiunea era controversată, dar opiniunea inaplicabilităţei a.prevalut, și de aceea şi Justinian, relatând dreptul vechiii, nu mai vorbesce de controversa relatată de Gaius, ci dă solu- țiunea ca certă (compară Gaius, $ 63 sus menţionat, cu Justinian, lastituţiuni, Cartea II, titlul 8, principium). a a : Legea Julia nu s'a ocupat de pignus şi de ipotecă, căci în timpul lui August pignul şi ipoteca nu erai încă cunoscute, | - | | Mal târgiii însă, și în timpul jurisconsulţilor clasici, se vede decidendu-se că fe- meea nu pâte pignora sati ipoteca fondul dotal, nici chiar cu consimţimântul . femeei, Ca să nu “1 pâtă pignora sati ipoteca singur, acâsta, se înţelegea, era o consecinţă naturală a prohibițiunei de a aliena, căci pignorârea saii ipotecarea este o constituire indirectă de drept real, este o desmembrare indirectă a proprietăței, prin urmare o alienaţiune parţială. In adevăr, debitorul pignerator saii ipotecator dă dreptul creditorului neplătit să vindă în special imobilul pignorat sati ipotecat, pe cel d'ântâiii rămas chiar în posesiunea cre ditorului, pe cel d'al duoilea putendu-l ereditorul să ?] urmărescă în ori-ce mână "l-ar „găsi; prin urmare, pignul saă ipoteca este o alienațiune a unei părți din jus abutendi, din dreptul de a dispune, este dar iar o alienaţiune parțială. Dar. ca să nu pâtă bărba- tul, nici cu consimţimântul femeei, să pignoreze sati să ipoteceze imobilul. dotal, este ceva noii care nu provine din legea Julia de adulteriis, Căci cine pâte mai. mult pâte: mai puțin. De unde dar provine acâsta ? Cate este sorgintea acester instituțiuini? Sunt
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dispus a admite, în privința acestui punct, teoria D-lut Demavgeat, pe care o susţinea la 
cursul săi și pe care o desvoltă în Comentariul săi asupra titlului din Digeste, De 
fundo dotali (paginele 245 şi 216). In timpul lui Claudiă, după alţii mai târdiă, s'a 
votat un senatusconsult, anume senatusconsultul Velleian. In virtutea acestul senatus- 
consult, femeea nu pâte intercede pentru altul, adică contracta direct or indirect o obli- 
gațiune, nu în interesul ef, ci în interesul altuia, In consecinţă, nu pâte garanta obliga- 
iunea altuia, a se purta sponsre, fidepromisdre, sai [idejusore pentru altul, nu pâte 
expromile pentru altul, nu pât epignora sai ipoteca bunul săi fie chiar paraferna! pentru 

“altul, prin urmare nic pentru bărbatul săi. Ca consecinţă, sa admis de către prudenți, 
prin interpretare a spiritului senatusconsultului, că femeea măritată nu pâte consimţi la 
pignul saiă ipoteca ce ar vrea să concede bărbatul săi asupra fondului ei dotal pentru 
datorie proprie a bărbatului, căci acâsta ar fi intercede pentru altul Şi În interesul al- 
tuia. De unde resultă, a contrario, în acest sistem, că femeea pste consimți la pignul saiă 
ipoteca ce bărbatul vrea să constitue asupra fondului er dotal, pentru o datorie proprie 
a femeei, căci atunci femeea nu intercede pentru. altul, ci pentru ea. Justinian a mers 
şi mal departe și a defins bărbatului a aliena imobilul dotal chiar cu consimţimentul fe- 
meei ; prin urmare, de aci încolo bărbatul nu pâte pignora saii ipoteca (căci pignul şi 
ipoteca este o alienaţiune parțială şi indirectă) imobilul dotal cu consimţimântul femeei 
nici pentru o datorie a ei proprie. | 

Legea Julia insă nu delinde şi nici putea definde alienaţiunile necesare, 
De aceea, în cas de eșire din indivisiune, bărbatul care nu pâte intenta acțiunea 

communi dividundo pentru a eși din indivisiunea în care se găsesce cu un vecin relativ 
la un fond din care o parte i s'a dat în dotă, pâte fi valabil acţionat de vecin prin acţiunea 
communi dividundo, şi judecătorul acţiunei pâte adjudeca imobilul întreg vecinului și 
al condamna a plăti o sumă bărbatului ca valâre a părței sale, şi, în casul acesta, suma 
va fi în dote în locul imobilului, lacă un cas de alienaţiunea imobilului dolal, non obstante 

„legea Julia. In adevăr, aci € o alienaţiune necesară, căci e de ordine publică principiul că 
nimenea nu e silit a sta în indivisiune. Deci, bărbatul nu se putea opune la o asemenea 
alienaţiune. Legea Julia a voit să garanteze pe femee în contra faptului bărbatului, iar 
nu în contra principiilor de drept cari îl ia imobilul din mâna lui fără voia lui, . 

Se mal citeză, între altele, și casul în care bărbatul perde imobilul dotal, căci n'a 
voit să dea cauţiunea damni infecti. Acest cas e mal anevoiă de justificat, căci în fap- 
tul bărbatului de a se opune la darea cauţiune se pte vedea o voinţă tacită-de a con- 
simţi la alienaţiune. Dacă dă cauţiunea, evită alienaţiunea. Nevoind a o da, şi așteptân- 

" du-se la consecinţa nedărei, care este luarea imobilului din mâna lui, putem dice că a: 
- consimţit indirect la alienaţiune. Cu tâte acestea, textele sunt positive pentru a valida ' 

__ alienarea în casul acesta, și a o declara necesară. lacă cum se pâte explică lucrul. Se 
pâte slice că bărbatul, dacă s'a împotrivit a da cauţiunea, era că pste nu avea garanţi 
cari să promită alături cu el, căci promisiunea, în cas de darhnum înfectum, este o sa= 
tistadio, nu o promissio simplă, e o promissio din partea bărbatului, însoţită de pro- 
misiunea accesorie și adjunctă a unul fidejusor, Iacă' în ce circumstanţe se prezintă 
acestă cauţiune cu consecinţele ei. Să presupunem că Primus a primit în dotă fondul 
Cornelian, care este o casă ce ameninţă ruină. Vecinul Secundus are dreptul al aduce 
înaintea magistratului și a?i cere să promilă să'l despăgubescă de paguba ce ar resulta 
din căderea casei sale, care cădend pâte să aducă stricăciune și casei lui proprie, să 
promită că de va resulta în viitor un damnum, care pentru moment riu există, care : - 
pentru present este înfectum, dar care în-viitor se pâte realisa, quod in futurum 

- fieri potest, atunci să ?] despăgubescă, şi să dea și un fidejusor, care să garanteze obli- 
„gațiunea. Pretorul are dreptul a'1 obliga să facă acestă promisiune, cavere 1). Avem aci 

  

1) Promisiunea acesta se numesce cautio de la cavere, care în termeni: generali insemneză a 
promite ceva spre asigurarea altuia. Când promisiunea este simplă, se numesce în mod special cautio, 
când este însoțită de promisiunea unul fidejusor, asigurarea este şi mai mare, şi atunci cautio ia numi-, 
rea apecială de satistadio, Cauţio insă în mod general coprinde şi pe cautio simplă şi pe sațistadio. 

27
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un cas de stipulaţiune pretoriană, adică nu voluntară, ci emanată din ordinul magistra- 
tului. Dacă bărbatul dă caujiunea, totul este terminat. Dacă nu o dă, pretorul liberăză 
un prim decret prin care pune pe vecin în simplă posesiune, doar se va înmuia resis- 
tenţa bărbatului de a da cauţiunea. Dacă resistenţa persistă, pretorul p6te, după-o nouă 
cerere a vecinului, causa cogniia, să dea un noi decret prin care să pună fondul dota! 
în bonis a vecinului, care după duoi ani îl va usucapa, și ast-fel bărbatul va fi expro- 

- priat de fondul dotal. 
Legea Julia împedică și alienaţiunile indirecte. Așa, dacă s'a constituit în dotă un 

fond căruia i se datoresce o servitute rustică, bărbatul nu va putea prin ne us în timp - de duoi ani să lase a se stinge servitutea rustică. Or cât n'ar vrea el, servitutea, con- 
trariă regulei de drept comun, nu se va stinge. o 

Din împregiurarea că imobilul dotal este inalienabil, resultă ca consecință că el 
este şi inusucapabil în legislaţiunea clasică și justinianeă ; prin urmare, dacă bărbatul 
alieneză fondul dotal unei persâne chiar de bună credinţă,. acesta credând în drept ci 
fondul dotal este alienabil, saii chiar în fapt cregend că nu este dotal, ignorând dotali- 
tatea, nu numai că nu va deveni imediat proprietar, dar nici nu va câștiga posesiunea 
de bună credinţă și nu va putea usucapa, chiar dacă a fost în erâre de fapt, căci lipsesce justa causa; causa există dar nu”! justă, căci e reprobată în drept de legea Julia. Este ca cum ar primi un soţ o donaţiune între vii de la cel-alt soţ, causa și atunci există, este donațiunea, dar nu e justa, căci e reprobată de tradiţiune care definde do- naţiunile între vii dintre soţi.. 

Inalienabilitatea și inusucapabilitatea nu înceteză cu căsătoria, ci numai cu resti- tuirea fondului dotal, afară numai, bine înţeles, când la disoluţiunea căsătoriei dota trebue să rămână a bărbatului, căci atunci inalienabilitatea Şi inusucapabilitatea înceteză 
cu căsătoria (Tryphonin, legea 16 D., De fundo dotali, XXIII, 5, Paul, legea 28 prin- cipium, De.verborum significatione, L, 16). . 

Fondul dotal, la Romani, nu numai în legislaţiunea clasică, dar chiar în legisla- țiunea justinianeă, și chiar în legislaţiunea în vig6re în Imperiul de Orient, după mârtea 
lul Justinian, precum este relatată în Basilice şi în Ilpoweteov zâv vâpuv al lui Harmeno- 
polu, era inalienabil, şi alte excepţii nu exista la regula inalienabilităţei de cât cele exis- 
tente în dreptul clasic, în cas de alienare necesară, sati de estimaţiune a fondului dotal 
În momentul constituire! dotel, nu cu titlul de taxaţiune, ci pură şi simplă (cas în care „-estimaţiunea val&ză. vindare). e : Sa 

De unde resultă că excepțiunile ce găsim fie în Condica Caragea, fie în Condica Napoleon, de unde ai trecut în Condica civilă Alexandru Ioan I, nu sunt de origină romană. Modul cum se exprimă chiar Caragea în paragraful 32, Partea III, Cap. 16, pentru zestre: »Nici bărbatul, nici muierea, nu pot să vîngă zestrea saă să o zălo- 
gescă, saii să o dăruiască, afară RUMAĂ.,...u, este imitat din art. 1554 al Condicet Na- poleon, care gice : „Les immeubles constituts en dot ne peuvent âtre alients ou hypo- t6qu6s pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deuz con- jointoment, sauf les exceptions qui suiventu, Asemenea excepţiunile admise de Codul Caragea în articolele 33 și 34 sunt imprumutate, articolul 33 din articolul 1558 din Condica Napoleon, articolul 34 în parte din articolele 1556 şi 1558 din Condica Na- poleon. 

a 
” Așa casul scâteret bărbatului din închisore din articolul 34 al Condicei Caragea esle imprumulat din alienatul al duoilea al articolului 1558 al Condicei Napoleon ; ca- sul desrobirei bărbatului din articolul 34 al Condicel Caragea este un cas analog și forte frecuent, căci adesea-ori Românii cădeati robi (captivi) în mâinile Turcilor, Casul măritărei fetei din articolul 34 al Condicei Caragea este împrumutat din articolul 4556 al Condicei Napoleon ; casul tămăduirei bărbatului sai al copilului” fe- meei din articolul 34 este un cas original al legiuitorului Caragea, dar care are 6re- "- care analogie cu'casul dărei de alimente, prevădut de articolul 1588, aliniatul 3 din Condica Napoleon.
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Casul prevădut de inceputul paragrafului 34, al punerei bărbatului în cin po- 
Liticesc, este pur românesc, cu tâte că dacă nu se păsesce ca excepţiune la inalienabili- 
tatea fondului dotal în dreptul roman, se găsesce ca excepţiune la o altă prohibiţiune, 
la prohibițiunea la Romani a donaţiunilor între vi! dintre bărbat şi femee, de unde l-a 
imitat legiuitorul Caragea. ai 

Vegi legea 42 D., De donationibus inter virum et uzorem (XXIV, 2), în care 
Gaius dice că în virtutea unei constituțiuni a împăratului Antonin Caracalla, ferneia 
pste dărui între vii bărbatului ei o valâre 6re-care, pentru.ca cu dânsa să "ȘI pâtă pro- 
cura dignitatea de senator /laticlavul, adică dreptul de a purta toga senatorie, care 
avea o 'bandă de purpură pe margine), sati intrarea în ordinea equestră. 

Casul însă prevădut de paragraful 35 din Condica Caragea este în aparenţă ori- 
ginal, dar nu este în realitate de cât extensiunea casului prevădut în paragraful 33, 
Căci, în fond, este același lucru a schimba imobilul dotal cu altul, sati a vinde imobilul 
dotal când e de tot saii aprâpe vetrebnic și a cumpăra alt imobil mal de trebuinţă și 
mai de folos. În Condica Napoleon însă o asemenea vindare nu ar fi valabilă, căci nu 
intră neapărat în excepțiunea prevădută de articolul 1559 şi excepţiunile sunt de 
strictă interpretare. 

Din tâte acestea resultă că legiuitorul Caragea cunoscea Condica Napoleon, din 
care a împrumutat aci o mulțime de disposiţiuni. a | 

In Condica Napoleon articolul 1558 declară că dota imobiliară mat este aliena- 
bilă şi pentru plata de datorii contractate de femee înainte de celebrarea căsătoriei, Nu 
numai bărbatul şi femeea pot cere alienarea imobilului dotal pentru acest scop, dar 

„. chiar creditorii femeei pot urmări imobilul dotal, spre a se plăti din valârea lui, dacă 
femeea nu plătesce de bună-voii, | 

Acâstă excepțiune nu este admisă expres de Condica Caragea. Dar ea merge de 
sine, căci femeea, care are datorii şi totuşi constitue zestre parte din averea sa birba- 
tului săi, dispune în frauda creditorilor, și dota sa, fie chiar imobiliară, este urmăribilă 
pe calea acțiunei pauliane, căci ea este evident, în casul acesta, conscia fraudis.. 

Condica Napoleon însă admite alienabilitatea și pentru datoriile străinului consti- 
tuent al dotei altul de cât femeea. Dacă n'ar exista expres prevădulă acestă excepţiune, 
s'ar putea dice că femeca care a primit dota, ca şi bărbatul care profită de venitul ei, 
dacă constituentul nu scia că prin darea dotei se face insolvabil sati Își măresce insol- 
vabilitatea, nu cad sub aplicaţiunea acţiunel pauliane. Acâstă obiecţiune însă ce sar 
putea face creditorilor constituentului cade în faţa disposiţiunei exprese a articolului : 
1558, care permite direct, prin urmare şi indirect, alienarea imobilului dotal pentru 
plată de datorii ale constituentului altul de cât femeea, contractate înaintea că- 
sătoriei, o 

Quid în Condica Caragea unde o asemenea excepţiune nu există? | 
| Ca să resolvăm acestă cestiune, este trebuinţă să cercetăm cum se petreceaii lu- 
crurile în dreptul roman. Sub imperiul legei Julia și al senatusconsultului Velleian, 
fiind- că femeea putea consimţi la alienarea imobilului dotal, și, pentru datoriile ei pro- 
pril, chiar ipoteca imobilul dotal, evident că ea putea. consimţi la alienarea imobilului 
săi dotal pentru plata datoriilor sale chirografare, contractate nu numai înainte, dar 
chiar în timpul căsătoriei, şi că puteai, prin urmare, creditori! ei, fie anteriori căsăto- 
riei, fie posteriori, să provâce vendițiunea bunurilor femeei și într'ânsele să înglobeze și 
imobilul dotal, nu ca să 71 vingă separat, nici imediat, căci, constante matrimonio era 
încă al bărbatului, ci ca să înglobeze în vindare și acțiunea reij uzorize, ce avea femeea 
pentru cererea restituirei imobilului dotal, acțiune care trecea ast-fel împreună cu cele- 
alte bunuri ale femneet pe capul cumpărătorului patrimoniului femeei, pe capul bonorun 
emptovului. Dar, de când Justinian a defins alienarea și ipotecarea fondului dotal al 
femeei, chiar cu consimţimântul femeei și chiar pentru datorii ale femeci, ce trebue să 
decidem ? Pentru “datorii contractate de femee înainte de căsătorie, nici induoială că cre- 
ditorii femeel puteaii urmări imobilul dotal după restituirea lui; în timpul căsătoriei
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însă el eraii paralisaţi de dreptul bărbatului, care era proprietar al lui și avea dreptul de a "1 afecta fructele la susținerea sarcinelor căsătoriei, afară numai dacă nu se dove- dea că femeea era conscia fraudis, că ea cunoscea nu numai existența datoriilor ce: -contractase, dar încă că alienând imobilul săi dotis nomine, devenea insolvabilă sai își mărea insolvabilitatea, căci atunci ea era pasibilă de acţiunea pauliană. Dacă însă dato- - riile femeei erai constituite în timpul căsătoriei, atunci, în dreptul roman justinianei, creditorii femeel puteaii să urmărescă imobilul dotal spre despăgubirea lor, însă numai după restituţiunea dotel. Acâstă stare a lucrurilor n'a fost modificată în tot decursul legislaţiei bizantine, deci ea subsista şi în timpul lui Harmenopolu. Condica Caragea - însă am vădut că a împrumutat principiul şi parte din excepţiile la principiul inaliena- bilităţei imobilului dotal din Condica Napoleon. Ce trebue dar să decidem sub Condica Caragea ? Femeeă care nici singură, nici împreună cu bărbatul nu păt aliena imobilul dotal, pot ei să 71 alieneze pentru datorii contractate de femee ? Dacă datoriile s'a con. - tractat de femee înainte de căsătorie, cred că creditorii, nici în acest cas, nu pot urmări „imobilul dotal cât dură căsătoria, căci bărbatul a comptat pe veniturile acestui imobil, afară de casul în care s'ar aplica acțiunea pauliană, adică de casul în care femeea a. sciut că ea se face insolvabilă sati iși măresce insolvabilitatea, dând imobilul zestre băr- batulut ei. Dar creditorii femeei pot urmări pentru datorii contractate de dânsa înaintea căsătoriei imobilul dotal după disoluţiunea căsătoriei. Dar pentru datorii anțeridre căsă- - torii ale străinului constituitor de dote, creditorii pot et urmări imobilul dota? Da, dacă e cas a se aplica acțiunea pauliană, adică dacă constituitorul scia că prin faptul conşti- tuirei dotei el se face insolvabil saii işi măresce insolvabilitatea, nu în caş contrarii, și nu numa în timpul căsătoriei, ci și după disoluțiunea ef. Prin urmare, nu aplicăm în Condica Caragea articolul 1558, aliniatul 3 din Codicele Napoleon. Dar pentru dato- riile contractate de femee în timpul căsătoriei, în Condica Caragea se pot 6re urmări bunurile imobile dotale ale femeei? Cred că nu, căci ceea ce nu se pote aliena direct, nu se pote aliena nici indirect. Şi Condica Caragea a admis inalienabilitatea imobilelor dotale, și neipotecabilitatea lor, şi când creditorii chirografari vor a vinde imobilele do- tale, el nu fac de cât a exercita dreptul de gagiii general ce ai creditorii pe patrimoniul debitorului lor. Şi nu numai în timpul căsătoriel, dar și după disoluţiune imobilele do- tale nu pot fi urmărite pentru datorii ale femeei din timpul. căsătoriei. ae „Dacă însă datoriile sunt contractate ex delicto saiă quasi ex delicto, imobilele do- tale ale femeei pot (i urmărite chiar când sunt contractate în timpul căsătoriel, și după Condica Napoleon și după Condica Caragea. 
Principiile pe cari le-am emis în privinţa dotel imobiliare, se aplică ele în Con. - dica Caragea şi la dota mobiliară ? Este Şi ea în principiii inalienabilă Și nezălogibilă, afară de casurile ce am indicat pentru dota imobiliară ? Duoă opiniuni se pot admite în . privința acesta. Se pâte susţine ântâită că şi dota mobiliară este în principi inalienabilă şi numai prin excepţiune alienabilă, căcl articolul 32 se exprimă în mod general, dice: zestrea (nu se pote vinde, nici zălogi), şi tote articolele, 33, 34 şi 35, -cari trateză de excepţii, întrebuințeză tot expresiunea generică de zestre, iar au expresiunea specilică de nemişcător, sat de ecaret sai de moşie. 

o Eu cred însă că trebue să decidem că în Condica Caragea dota mobiliară este alienabilă cu consimţimântul femcei și al bărbatului, din care cea d'ântiii este proprie- tară (nudă), cel de al duoilea usufructuar, după cum ne-o spune paragraful 9 de la Zestre. Invoc mal ânteiă tradițiunea. Este imposibil ca legiuitorul român să fi inovat atât de adânc în contra dreptului roman constant, şi cea mai bună interpretare .este interpretarea istorică, aceea în care legea actuală se interpretă în sensul celei vechi, afară numai când în moa indubitabil legiuitorul noii nu ar fi manifestat voinţa contrarie, Acesta mai'cu sâmă când chiar sub imperiul Condicei Napoleon, de unde s'a admis . principiul inalienabilităţel dotei şi excepţiile la acest principiiă, conținute în articolele 1554, „1555, 1556, 1558 şi 1559, nu se vorbesce de cât de imobilele dotale. In cât în Fran- cia astăgi, dacă se susţine de unii că dota mobiliară este inalienabilă, întrun senş origi-
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nal și sui generis, acesta nu se susține de cât servindu-se cu o tradiţiune urmată, în 
acest sens, în vechia legislațiune francesă dinainte de' 1789, tradiţiune pe care noi 
măcar nici nu 6 avem, şi chiar acâstă opiniune este mult hasardată, şi de aceea adevă- . 
rata doctrină susține că dota mobiliară sub Condica Napoleon este, în t6te casurile, alie-" 
nabilă de femee cu consimţimântul bărbatului ei. Şi acesta este și părerea mea. Adăugăm 
că articolul 32 vine după articolul 31, în care legiuitorul întrebuinţeză vorba zestre în 
sens când general, când special de nemișcător dotal. Adăugăm, în fine, că e curios ca, 
întrun timp când la not (adică în anul 1817) averea mobiliară nu avea mare valsre, să 
se fi edictat altniintrelea de cât la Romani. In fine, resultă din anaforaua domnescă, 
care ordonă punerea în lucrare a Condicei Caragea, că legiuitorul n'a avut intenţia de 
a modifica legile romane de cât acolo unde ele se impotriveaă între dânsele, sai obi- 
ceiurilor pământului. Apol era universal admis la Romani că dota mobiliară este alie- - 
nabilă, şi cu nimic nu se probă ca obiceiurile pământului românesc să fi introdus ceva 
contrarii, 

Condica Napoleon prevede în articolul 1958, al 4-lea aliniat, ca excepţiune la 
inalienabilitatea imobilului dotal, şi casul marilor reparaţiuni indispensabile la conser- 
varea sa, Acest cas nu e prevedut în Condica Caragea ; eii cred însă că el trebue admis 
şi în Condica Caragea, pentru că este aplicaţiunea unui principi de ordine publică, după ' 
care impensele necesarii diminuată în dreptul roman clasic și chiar justinianeă, îpso 
jure, dotea, în cât ele puteaii [i opuse de bărbat nu numat pe cale de excepțiune, dar 
chiar. cerute pe cale de acţiune. Aci este un principiit major, care cere încetarea prin- 
cipiului inalienabilităţey, bărbatul sai femeea de nu le-ar face, imobilul s'ar ruina saii 
s'ar deteriora și s'ar deprecia cu mult mai mult de cât costul reparațiunilor. Deci, nu 
numai că bărbatul şi femeea, cu scirea stăpânirel, pot ipoteca imobilul dotal spre a im- 
prumuta bani pentru facerea acestor reparaţiuni, dar creditorii cari aii împrumutat bani 
cari se constată că ati servit la facerea acestor reparaţiuni, pot, în limitele în cari ati servit 
întru acâsta, să urmărescă imobilul dotal şi înainte de disoluţiune și după disoluţiunea 
căsătoriei. 

Asemenea Condica Napoleon, la finele articolului 1558, prevede alienabilitatea 
imobilului dotal când numai o parte indivisă a fost constituită dote din imobil, şi când 
el nu e comod împărțibil. Şi aci avem o alienare necesară. Ea era admisă în dreptul 
“roman clasic și justinianeii. şi e un interes de ordii:e publică care obligă pe comunist a 
obtempera la cererea comunistului de eșire din indivisiune. In Condica Napoleon, cum e 
redactat articolul 1558, resultă că nu numa! bărbatul sai femeea nu se. pot opune la 
cererea comunistului de eșşire din indivisiune, dar chiar pot ei a provoca acâstă eșire din 
indivisiune, a intenta acțiunea communi dividundo. In Condica Caragea eii cred că, 
fiind-că acâstă latitudine nu este anume acordată, trebue să admitem doctrina romană, 
după care bărbatul (şi femeea la noi) nu se pot opune la acțiunea străinului comunist, 
dar că bărbatul şi femeea nu pot ei intenta acţiunea communi dividundo. (legea 2 C.; 
De-fundo dotali, V, 93, constituțiune a împăratului Gordian din anul 241), Căci, Con. 
dica Caragea, neadmiţând principiul că partagiul este declarativ de proprietate, admis de 
Condica Napoleon, urmeză că, conform tradiţiunei romane și a realităţei (căci - efectul - 
declarativ este o ficţiune legală), partagiul este translativ de proprietate, prin urmare 
când cine-va cere partagiul, face voluntar o adevărată alienaţiune, şi alienaţiunile vo-. 
luntare sunt definse, pe când în casul în care altul cere partagiul, defendorul se supune 
la o necesitate legală, prin urmare face o alienaţiune necesară, care este permisă (Vegi 
Demangeat, De la condition du fond dotal en droit romain, paginele 112 și 113). 

Condica Alexandru loan |, în articolele 1248, 1250,1251, 1253 și 1954 nu fac 
de cât reproduce disposițile articolelor: 1554, 1555, 1556, 1558 şi 1559 din. Condica 
Napoleon. 

Să revenim acum; la Condica Napoleon și să examinăm chestiunea dacă dota mo: 
biliară este alienabilă sati nu. 

Textele sunt positive pentru a face să se inducă în mod indubitabil alienabilitatea
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dotel mobiliară fără concursul justiţiei, în mod general, cu singura voinţă a bărbatulut și a nevestei. Acâstă teorie este admisă de majoritatea înterpreţilor Condicei Napoleon, și Valette o profesa Ia cursul săi. Puţini autori susțin contrariul. | „ durisprudenţa francesă însă, Curțile de apel mai tâte și Curtea de Casaţiune sus- tin că dota mobiliară este inalienabilă, invocând ca argument că acâsta era părerea par- lamentelor din miagă-di din Franţa inainte de Condica N apoleon, şi că legiuitorul frances, care a imprumutat regimul dotal din dreptul roman, "l-a împrumutat cum interpretat parlamentele din ţările de drept scris acest drept roman. - 
In opiniunea nâstră, consecinţele alienabilităţet dotei mobiliare sunt, între altele, că femeea pste fi urmărită asupra mobilelor dotale pentru datoriile contractate de dânsa cu consimţimentul bărbatului chiar în timpul căsătoriei. In opiniunea jurisprudenţei francese trebue să dăm soluţiunea contrarie. | 
Cât pentru Condica Alexandru Ioan I, ea a admis opiniunea doctrinei francese, so- luţiunea cea adevărată ce resultă din principiul că excepţiunele sunt de drept strict, ce resultă a contrario din articolul 1554 din Codul Napoleon (şi argumentul a contrario - este forte tare, când readuce Ia dreptul comun care este alienabilitatea bunurilor), care - resultă asemenea din articolele 1557, 1558 şi 1559 din Condica Napoleon, și, resolvând controversa din Franța, s'a pronunţat expres in articolul 1249, declarând dota 'mobi- liară alienabilă de femee, cu simpla autorisare a bărbatului sai a justiţiei, întocmat ca averea parafernală, fie acesta mobilă sai imobilă. Prin urmare, sub condica civilă nouă română trebue să decidem că averea dotală mobiliară a femeei pote fi urmărită pentru datoriile contractate chiar în timpul căsătoriei de femee cu autorisația bărbatului sai a justiției, nu numai după disoluţiunea căsătoriei, dar şi în timpul căsătorief. o In dreptul roman clasic, bărbatul este proprietar al dotet, dar nu pâte aliena dota imobiliară, nici a o pignora sati ipoteca, fără consimţimântul femeit, El nu o pâte ipoteca nici cu consimţimentul femeii pentru datoriile sale proprii, o pâte însă pentru datoriile „ femeii. In dreptul roman justinianeă, bărbatul este încă proprietar pe averea 'dotală, fie mobilă, fie imobilă, dar pe cea mobilă o pâte aliena, pe cea imobilă nu o pste aliena, nici pignora, nici ipoteca, nici cu consimţimântul femeii, nict pentru datoriile sale, nici chiar pentru ale femeii. a o Sunt însă interpreţi cari susțin că de la constituţiunea lut Justinian din anul 599 (care formeză legea 30 C, De jure dotium, V, 12) încolo, femeea devine proprietară a mobilelor şi a imobilelor dotale. Dar, cum demonstră Demangeat în Comentariul săi asupra lege! î, principium, De fundo dotali, din Pandecte, opera citată, pagina 87 şi următorele, tot ce a voit să dică Justinian este că dacă mobilele sati imobilele dotale există în natură în patrimoniul bărbatului la exerciţiul acţiunei în restituţiune a dotei, femeea le va putea lua în natură, adică le va putea revendica (şi extant, dice în adevăr Constituţiunea), dar dacă aiă perit, sa ati fost alienate, cele mobile fără chiar consirn- țimântul femeii, cele imobile cu consirnţimântul er (căci probibițiunea de a aliena imo- bilele chiar cu consimţimântul femeii datăză de la anul 530), atunci femeea va exercita acţiunea în restituțiune a dotei pentru a cere valrea lor, acţiune garantată cu ipotecă tacită privilegiată asupra tutulor bunurilor ce bărbatul a primit în dotă, nu numat con.: tra creditorilor chirografari anteriori sat posteriori căsătoriei, dar chiar în contra cre- ditorilor ipotecari at bărbatului, posteriori căsătoriei ; bine înţeles însă-că bunurile imo- bile pentru cari femeea a consimţit la: alienare sunt sustrase de la acţiunea ipotecară, căci prin consimţirea ei la alienare a renunțat tacitamente la urmărirea lor în mâinile terţilor acquisitori de bună credință, renunțare 'care este permisă după Constituţiunea - lui Justinian din anul 529, pi | „In anul 530 Justinian face o nouă constituțiune (legea unică în condică De rei uzorie actione, V,. 13), prin care declară că imobilele situate în provincie vor fi asimi- late celor italice și că tâte împreună pe viitor nu vor mal putea (i nici alienate nici ipo- tecate de bărbat, nici cu consimţimântul femeii, ceea-ce dovedesce că [bărbatul rămâne



428 

  

Prin urmăre, de la acăstă constituţiune încolo, femeea nu va mai avea a revendica În na- 
tură bunurile extante, adică nealienate Ia disoluţiunea căsătoriet, de cât când sunt mobile, 
căci cele imobile nu ma! pot fi alienate, nici ipotecate, nici cu consimţimăntul femeii. Prin 
acâstă constituliune Justinian mai acordă femeei, întindend beneficiul din constituţiunea 

din anul 529, o ipotecă privilegiată în contra tutulor creditorilor hirografari at bărbatului 
anteriori-saă posteriori căsătorie! și în contra tutulor creditorilor ipotecar posteriori 
căsătoriei, asupra tutulor bunurilor bărbatului, nu numai asupra celor primite de el in 

- dote, Dar ce interes putea avea femeea întru acâsta, de 6re-ce bărbatul nici cu consim- 
țimentul e! nu putea aliena, nici ipoteca imobilele dotale ? Putea avea interes: 1) pen- 
tru a se despăgubi asupra celor-alte imobile ale bărbatului (de cât cele dotale) de val6rea 
lucrurilor mobile alienate şi de sumele de bant ce va fi primit; 2) pentru a putea ur- 
mări în mâinile terţilor imobilele dotale estimate, vindute valabil de bărbat, căci esti- 
maţiunea relativ la ele valâză vindare, dar asupra cărora ipoteca privilegiată portă, ca 
şi asupra tutulor celor-alte bunuri proprii ale bărbatului ; 3) pentru a trece înaintea 
celor- alte ipotece tacite, cum este aceea a pupililor saii a minorilor de 25 ani, cari pot 
greva imobilele bărbatului, atât proprii cât și dotale estimate în calitatea sa "de tutor 
saă de curator. Atât numa! că, și după constituţiunea din 529, cât și după cea din 530, 
femeea pâte renunţa la ipoteca privilegiată, renunțare care resultă inainte de anul 530 
din consimţirea sa la vinderea imobilului dotal chiar ncestimat, renunțare care resultă 
de la anul 530 încolo din consimţirea sa la vindarea imobilului dotal estimat. 

În fine, în anul 531, Justinian, printr” o constituțiune celebră, constituţiunea Assi- 
duis, aşa numită după cuvântul cu care începe (Justinian a cedat asiduelor rugăminte 
ale femeilor ca să se determine a edicta stupiditatea coprinsă i în acea constituțiune, care 

formEză în Condica sa legea 12 C., Qui potiores în pignore habeantur, VIII, 17), a 
decis că pe viitor femeea va avea o ipotecă privilegiată chiar înaintea creditorilor ipo- 
tecari at bărbatului d'inaintea căsătoriei, pentru recăpătarea dotei sale mobiliare și a 
dotet imobiliare estimate. Dic că acâstă constituţiune conţine o stupiditate, căci ce sunt 
vinovaţi creditorii cari aii tratat cu un om neinsurat și aii luat de la el o asigurare 
reală specială, o ipotecă, cum pot el să fie evinși de ferneea ce va lua de nevastă în urmă 
debitorul lor de se va însura? Atunci rămâne să nu ma! contracteze nimenea cu un băr- 
bat, căci dacă e insurat il va evinge femeea cu cererea ei în restituire de zestre; de nu 
va fi însurat, se pâle însura, şi cu tâte ipotecile luate înainte de căsătorie, încă femeea: 
îl pâte. evinge cu cererea el în restituire de zestre. Acâstă lege Assiduis n'a fost ad- 

misă nici de Condica Caragea, .nici de jurisprudența parlamentelor de miaţă- -Qi din 

Franţa, nici de Condica Napoleon, nici de Condica Alexandru loan |. 

In fine, prin Novela GA, Justinian decide că femeea se va bucura de aceleași drep- 
turi relativ la bunurile coprinse în donaţiunea propter nuptias de care se bucură re- 
lativ la bunurile coprinse în dote, că şi pentru unele și pentru altele femeca are ipoteca 
privilegiată în contra tutulor creditorilor bărbatului, “adăugând că pe viitor imobilele do- 
tale saă donate propler nuplias neestimate nu vor putea fi vindute nici cu consimţi- 
mântul femeei, măcar că consimțimântul va fi reinouit după duo! ant de dile (cas în care 
până aci vindarea era valabilă), dacă nu este destulă avere în patrimoniul bărbatului, 
pentru ca femeea să se pâte integral despăgubi de dote. Altimnintrelea, ferneca va putea 
urmări prin acțiunea ipotecară privilegiată bunurile vindute în mâinile terţilor deter- . 
tori, măcar că aii câștigat aceste bunuri de Ia birbat cu consimţimentul femei. ” 

Inainte de Justinian, femeea. avea, pentru a exercita recuperarea dotei sale, o 
acţiune privilegiată numai în contra creditorilor personali, ' adică hirografari ai bărba- 

tului, anteriori saii posteriori contractărei căsătoriei. Cei pigneratiţii sati ipotecari, chiar 

posteriori căsătoriei, treceaii inaintea femeei. 
__ In resumat, dar, în ultima stare a legislaţiunei justinianee, bărbatul alien€ză vala- 

bil mobilele dotale; ele nu pot fi revendicate de cât când sunt în natură în patrimoniul 
bărbatului la disoluţiunea căsătoriei. 

Imobilele dotale neestimate nu pot fi nici alienate, nici ipotecate, nici măcar cu
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consimțimântul femeet, Dacă însă femeea, care a consimţit la alienarea sati ipotecarea: lor, a repetat acest consimțimânt după duoi ant de dile, şi bărbatul are destulă avere ca să o despăgubâscă de preţul cu care sta vindut, vindarea este valabilă. Dacă însă nu are destulă avere, atunci vindarea dotet este valabilă în acest sens că femeea nu pote revendica în natură aceste imobile (cum le-ar putea revendica în timpit modernț, după “Condica Caragea, Condica Napoleon și Condica civilă nouă româonâscă), dar nu e valabilă În acest sens că femeea pâte urmări aceste imobile prin acţiunea ipotecară privilegiată În mâinile acquisitorilor și sub-acquisitorilor pentru a se despăgubi din vindarea lor, care însă aii facultatea de a desinteresa pe femee și a păstra imobilele. Imobilele dotale esti- mate pot fi vindute fără consimţimântul femeei, acquisitoril pot să le păstreze în natură, dacă vor să desintereseze pe femee de ceea ce îl lipsesce din zestre (considerându-se în dotă astimaţiunea imobilelor că ţine loc de imobile), presupuind că nu este destulă avere - - în patrimoniul bărbatului pentru a desinteresa pe femee, cas în care femeia are acţiunea . 

ss mântul femeei, femeia este considerată că a renunțat în privința lor și la acţiunea ipo- tecară privilegiată, şi acquisitorii şi sub-acquisitorii acestor imobile vor rămânea liniștiți proprietari și posesori ai lor, neavând a se teme nici de revendicare, nici de urmărire prin acţiunea ipotecară privilegiată. 
„ Acesta este sistemul roman, chiar în cele mai după urmă timpuri ale legislaţie! lut Justinian. ŞI, prin urmare, se vede cât de-colo cât de arbitrară este jurisprudenţa parlamentelor de miadă-di a Franţer, cari ai credut că scot din legea 30 C., De jure dotium şi din Novela 61 pe de o parte incapacitatea femeei de a renunța la ipoteca ce are asupra bunurilor bărbatulut pentru a se despăgubi chiar de dota mobiliară alienată „de dânsa împreună cu bărbatul ei, şi, pe de altă parte, neurmăribilitatea dotek mobiliare - pentru datorii contractate de femee în timpul căsătoriei cu autorisarea bărbatului sai a „justiţiei, jurisprudență care a dat nascere teoriei. eronate a Curţilor de apel și a Curţei de casaţiune din Franţa, în plin imperii al Condice! Napoleon, care decide indubitabile- . mente contrariul. . : Sa In.resumat, făcând un tabloă sinoptic între legislaţiunea romană din cele mai din ii timpuri, Condica Caragea, Condica Napoleon 'și Condica Alexandru Ioan |], vom dice: e 

" 4) In dreptul roman bărbatul este proprietar și al mobilelor și al imobilelor do- tale. In Condicile Caragea, Napoleon şi Alexandru Ioan I, bărbatul este numat usufruc- tuar al mobilelor și imobilelor dotale, iar femeia nudă proprietară asupra lor. Afară nu- "mai dacă imobilele dotale (a fortiori mobilele) ai fost estimate, căci atunci, în câte-și patru legislațiuni, ele sunt proprietatea bărbatului, care e considerat că le-a cumpărat, iar femeea nu este de cât creditore a estimaţiunei lor. —- 2) In dreptul roman bărbatul pâte vinde mobilele dotale chiar neestimate singur, terţiii acquisitori nu pot fi inquietaţi în nici un chip. Dacă însă există în natură în patri- moniul bărbatului, Ia restituirea dotei, femeea le pote revendica. În Condicile Caragea, . Napoleon și Alexandru Ioan I, femeea pâte vinde mobilele dotale Chiar neestimate cu autorisarea bărbatului sai a justiţiei, și, prin urmare, creditorii femee! pot să le urmă- Tescă chiar în timpul căsătoriei pentru datorii contractate de femee chiar în timpul că- sătoriei, cu autorisarea bărbatului sati a justiţie. : ” . „i 3) In dreptul roman clasic bărbatul pâte aliena imobilele dotale: neestimate cu ” consimțimântul femeei, le pâte ipoteca cu consimțimântul ek pentru datoriile ei, nu pen- tru datoriile lui. In dreptul roman justinianei, bărbatul nu pâte aliena imobilele dotale neestimate nici ipoteca nici chiar „cu consimţimântul femeei de: cât în casul în care alienaţiunea este necesară. Ia Condicile Caragea, Napoleon şi Alexandru Ioan 1 femeea „nică cu consimţimântul bărbatului nu pote aliena nici ipoteca imobilele dotale neestimate, de cât când alienaţiunea este necesară ; dar afară de acâsta, le pote aliena chiar când alienațiunea este voluntarie, cu autorisaţiunea justiţiei în anume casuri determinate,
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N casuri cari. nu sunt tocmal aceleași și supuse la aceleași formalităţi în câte-șt: tret - condici, : . o a „__ 4) Ia dreptul roman clasic, femeea are, pentru garantarea restituirei dote!, o acţiune privilegiată. în contra creditorilor hirographari at bărbatului în dreptul clasic, în' drep- tul justinianeii, după legea assiduis, în contra tutulor creditorilor bărbatului, chiar îpo- tecari și chiar anteriori căsătoriei. In Condica Caragea, Condica Napoleon Şi Condica * Alexandru Joan 1, femeea are, pentru garantarea restituirii dotel, o acţiune ipotecară „privilegiată în contra tutulor creditorilor hirographari al bărbatului și în contra tutu- lor creditorilor ipotecari at lut posteriori căsătoriel, nu însă şi în contra creditorilor ipotecar! ai bărbatului anteriori căsătorie. In dreptul roman justinianeii ipoteca este tacită (adică legală) și generală, isbesce tâte bunurile bărbatului presente și viitâre, In „Condica Caragea unii susţin că femeea nare de cât un drept de preferință, eii susțin că, conform tradițiunei romane, are şi dreptul de urmărire, că are adică o ipotecă lemală generală care isbesce tâte bunurile bărbatului, presente și viitâre, In Condica Napoleon ipoteca este legală şi generală și isbesce tâte imobilele bărbatului presente și viitâre (articolele 2121 şi 2135). In Condica Alexandru Ioan | femeea- are o ipotecă legală su- pusă necesităţii inscripțiunei, şi de la data iuscripțiunei numai pe imobilele afectate prin contractul de căsătorie şaii pe imobilele pe cari se va fi luat inscripțiune în timpul căsătoriei, | ” | | 
5) In dreptul roman justinianeii, ultima stare, imobilele dotale neestimate pot fi alienate, cu consimțimântul femeei în momentul vindărei și repetit după duot ani, în sensul acesta că terții acquisitori pot să rămână proprietari pe ele, şi trămite pe femee să discute cele-alte bunuri ale bărbatului, şi chiar după discuțiune, dacă femeea nu se - pâte despănubi de valdrea zestrei sale, ei pot să 4 complinâscă ce % lipsesce, şi să păs: treze imobilele. In legislația modernă, sub câte trei Condici, femeea, în casul de mai sus; pâte revendica imobilele, măcar că ati fost vindute “de ea cu autorisaţia bărbatului, măcar că în urmă a renunţat la revendicare, chiar dacă detentorii acestor imobile ar oferi să o despăgubescă de ce *i mal lipsesce din dotă, presupunând că în dote prețul cu care aii cumpărat imobilele ar lua locul imobilelor, Vindarea este absolut nulă după Condica Caragea ; nulitatea vindărei pote să fie invocată pe cale de revendicare, care nu „e prescrisă de cât prin trecere de trei-deci de ani. Tot aşa sunt de părere că este și după Condica Napoleon (nu se pste invoca articolul 1304, care prevede pentru acţiunea în nulitate în genere termenul de dece anl). Este adevărat că majoritatea interpreților Condicel Napoleon restring aplicarea prescripțiunei de trei-deci de ant la casul în care vindarea imobilelor dotale emană numai de la bărbat, şi decid în casul în care ea emană de la femee singură şi în casul în care ea emană de la femee cu autorisarea băr- batului, că acțiune în revendicare n'are atunci femeea, ci o simplă acţiune în nulitate, - care este aceea prevădută de articolul 1304, care se prescrie prin dece ani. Eii sunt de. părerea lui Benoit (De la dot, 1, 257) că în tâte casurile acțiunea în nulitate a femeei conține în sine o acţiune în revendicare și nu e prescriptibilă de cât prin trei-deci de ant. Sunt autori, cum este Zaharize şi cum sunt anotatorit săi Aubry şi Rau, car! susțin că chiar în casul în care vindarea imobilului dotal emană numai de la bărbat, prescrip- fiunea este tot cea de dece ani (Vei Aubry şi Rau asupra lui Zaharize, a 4-a ediţiune, tom. 5, pagina 567 și nota 39), Dar opiniunea acestora este imposibil de susținut în “rațiune. În legislațiunea Condicet Napoleon, bărbatul nefiind proprietar al imobilului dotal, evident că alienațiunea emanată de la densul, emană a non domino, Şi, prin ur- mare, imobilul pâte fi revendicat conform repulilor generale în cas de alienare a non domino. Condica Alexandru loan 1 a resolvat în mod positiv controversa în ceea ce pri- vesce alienarea făcută de femee singură saă cu consimţimentul bărbatului, declarând positiv în articolul 1256 că în aceste duoă casuri acțiunea este o simplă acțiune în nu- litate și că ea se prescrie prin dece ani. - - In dreptul roman clasic. când constituitorul dotei se obliga prin stipulațiune. saă dicţiune, obligaţiunea era valabilă, munită de acțiune, de condictio, care acțiune însă
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era o simplă acţiune parantând o creanţă pur hirografară. In dreptul justinianei, 
simplul pact, care până aci nu producea acțiune civilă, produce şi el o acțiune civilă, 
condicţiunea ex lege, care şi ea garantăză o simplă creanţă hirografară (legea 5, C., 
De dotis promissione, V, 11). Condica Caragea dă în contra făgăduitorului zestrei nu 
o simplă acţiune hirografară, ci o acţiune privilegiată asupra avere! lul în contra tu- 
tulor creditorilor săi posteriori făgăduirei zestrei. Ei cred că acest drept de preferinţă 
există nu numa! în contra creditorilor hirografari, dar chiar în contra creditorilor ipote- 
cari ai bărbatului posteriori făgăduirel. Cred insă că femeea și bărbatul n'aii drept de 
urmărire. Motivul care mă determină este că aci legiuitorul a inovat în contra dreptului 
roman, și inovațiunea sa constitue o creare de drept excepțional, și excepțiunile se in- 
terpretă în sens strict, şi legiuitorul Caragea nu vorbesce de cât de protimisire, prefe- 
rință, iar nu de drept de urmărire (Vedi articolele 16 şi 17 din Condica Caragea, par- 
tea II, cap. 16, Pentru zestre]. Este curiăsă acâstă preferinţă acordată de Condica Ca- 
ragea. Ea este o inovaţiune a sa originală. Ea nu există nici în legislaţia lui Justinian, 
nici în Basilice, nic! în Harmenopolu, nici în Condica Napoleon, care, ca şi Condica - 
Alexandru loan Î, nu acordă de cât o creanţă hirografară femeei căreia îi s'a făgăduit 
zestre o sumă de bani, sai o cătăţime de lucruri fungibile, sai un obiect în genere. 
Dacă însă i s'a promis dotă un corp cert, atunci, fiind-că după Condica Napoleon şi Con- 

„dica Alexandru Ioan I, proprietatea se transmite prin efectul pur al consimţimântului, 
fiind-că creditorul unul corp cert este eo ipso proprietar al acelui corp, femeea are sub 
imperiul acestor Condici, în acest cas, acțiunea în revendicare (Condica Napoleon, 

“art. 1138, Condica Alexandru Ioan |, articolul 971). 
În dreptul roman clasic, dota nu se restitue, în regulă generală, de cât la disolu- 

țiunea căsătorict, și atunci nu în tote casurile, căci, după cum am arătat, sunt casuri 
” în cari dota rămâne la bărbat, tâtă sati parte, după împregiurări. Sunt însă cause pentru * 

cari dota pote fi restituită și durante matrimonio, | 
Sunt cause pentru care bărbatul, dacă vrea, pâte în mod valabil să  restitue de 

hună-voiă femeei sale dota, şi să fie liberat de obligaţiunea de a o mai restitui la diso- 
luţiunea căsătoriei. Așa: . 

1) Bărbatul pâte restitui de bună-voiă dota femeei sale în timpul căsătoriei pentru 
ca ea să se întreţină pe ea şi pe ai să. Prin acâstă expresiune de al săi, suos, cum dice 
Paul în legea 73. $ 1 D., De jure dotium (XXIII, 3), unil interpreți, cum este Pellat, 
în Comentariul săi asupra acestei lepi (opera citată, pagina 347), înțeleg pe âmenii săi, 
pe servii s&, khomines suos, invocând un text al lui Ulpian, legea 21, $ 1 D., De dona- 
tionibus înter virum el uzorem XXIV, 1), unde jurisconsultul alternăză expresiunile 
de se suosque homines aleret cu expresiunile de se suosque aleret. Dar.nu văd pentru. 
ce să nu intre în expresiunea suos și copii, mai cu 5emă copii din căsătoria cu bărbatul 
care “i restitue dota, căci ac&stă expresiune este generică, şi raţiunea a fortiori este în- 
treţinerea copiilor pe lângă întreţinerea Gmenilor casei. Apoi Paul a putut fârte bine | 
lua expresiunea în sens ma! larg de cât Ulpian; Paul vorbesce de o restituțiune admisă 
de lege, dar neconvenită, pe când Ulpian vorbesce de o convenţiune pentru femee de a 
reține fructele, e 

Se pâte, în adevăr, întâmpla ca bărbatul să fie reţinut-departe de domiciliul con- 
jugal, unde este nevasta, copii servitorii, printr funcţiune într?o provincie depărtată, 
să aibă încredere în femee ca bună administratâre, şi de aceea să'l restitue dota. ca să 
o administreze ea, săi percâpă fructele și să le afecteze Ia întreţinerea casei. - 

Acâsta este explicaţia ce dă Franke, şi după el Pellat, acestei prime excepţiuni. 
(Vedi Pellat, opera citată, paginele 343 și 369). - 

2) Bărbatul pote restitui de bună-voiă dota femeei sale în timpul căsătoriei pentru 
ca să cumpere un imobil avantagios (productiv de bun venit și uşor de administrat) ; 
acesta este sensul ce trebue, după mine, să se dea vorbelor fundum idoncum din le- 
gea-13, $ 1, D., De jure dotium. Adoptez opiniunea lut Franke şi Pellat (Pellat, opera 
citată, pagina 371).
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3) Bărbatul pâte restitui de bună-voiă dota femeei sale în timpul căsătoriel, 
pentru ca femneea să'și plătescă datoriile. Acestă restituţiune nu este însă valabilă de cât cu condiţia ca femeea să aibă în realitate datorii, şi să nu i se restitue din dotă de ' - cât atât cât îl trebue pentru plata datoriilor eX. Dar cu aceste duoă condițiuni restitu- 
țiunea este valabilă, cum gice fârte bine Franke şi după densul Pellat. Paul nu cere mat 
mult în legea 20, D., Soluto matrimonio... (XXIV, 3), şi e arbitrar dea mai adăuga, 

„cum fac Glick și Hasse, condiţiunea ca femeca să nu aibă avere parafernală cu care săși plătescă datoriile (Vedi Pellat, opera citată, paginele 367, 368 şi 369). 
4) Bărbatul mal pote de buniă-voiă restitui dota femee! sale în timpul căsătoriei pentru ca ea să rescumpere de la inimici pe copii dintr'o altă căsătorie, pe un frate 

sati pe vre-o soră a ei, pe părinţii ei, sai ca să procure alimente la vre-una din aceste pers6ne. Acâsta anume o spune Paul în legea 20, D., Soluto matrimonio, deja citată, 
precum și în legea 73, $ 1, D., De jure dotium, în care mal vorbesce şi de virum 
egentem, Cine să fie acest egens vir? Să fie bărbatul actual, atunci nu s'ar înțelege de ce el să fie silit să restitue dota. Ar fi mal natural să.nu o restilue și să trăiască din ve- nitul el. Hasse presupune că este fostul bărbat. Glăck şi Franke că este bărbatul ac- 
tual, dar că restituţia se face nu de el, ci de tatăl sub a căruia putere paternă se 'află 
bărbatul. Pellat corige textul și, în loc de egentem vivum, citesce egentem ex alio viro 
filium, ca să semene cu egentibus ex ulio viro liberis din legea 20, D., Soluto matri- 
monio. Corecţia lu Pellat mi se pare prea mare. Explicaţia lui Gliick şi Franke mi 
se pare prea imaginară. Prefer explicaţiunea lui Hasse (Vedi Pellat, opera citată, pa- ginele 372, 373 şi 374). | A 

Care este orizinea regulei după care, în priacipiă, dota nu pste fi restituită în 
timpul căsătoriei. Causa este induoită, ântâiii ca nu cum=va să se facă ast-fel donaţiune 
de către bărbat femee! sale de fructele dotet, a cărora destinațiune este de a servi la 
susținerea sarcinelor căsătoriei, Dar independent de acâstă causă este alta şi mal mare, 
acâsta este ca să nu se restitue prea uşurel dota femeet care să o cheltuiască și să nu 
aibă, dacă în urină s'ar divorța de bărbat sai ar muri bărbatul în căsătorie, cu ce să se 
recăsătorescă. Probă că și acâstă din urmă causă a contribuit la prohibiţiune este că nu numai bărbatul, dacă a restituit afară din ceasurile excepționale admise de dreptul civil 
roman, are dreptul a cere înapoiarea dotei (argument din legea 20, C., De jure 'do- 
tium......), dar că și femeea, dacă i s'a ficut restituirea afară din aceste cause și a ri- 
sipit dota, pâte să câră din noii dota la disoluţiunea căsător'ei prin divorț sai prin 
mortea bărbatului. In adevăr, Paul, in legea 73, $ 1, D., De jure dotium, dice curat: . 

„ob has causus dos reddi potest, deci afară din ele nu pote restitui, deci restituţia e 
nulă afară din aceste cause şi nu'l liberă pe bărbat, şi în legea 20, D., Soluto matri-. 
monio adaugă reele ei solvitur în aceste casuri, deci, afară de aceste casuri, non vecte. . . 
ei solvitur, soluțiunea nu e valabilă, deci e nulă, deci nu libereză pe bărbat faţă cu fe- 
meea, deci femeea, la disoluţiunea casătoriel, pâte cere încă o-dată dota dacă a risipit pe aceea ce a primit în timpul căsătoriel. Pa 

Când s'a introdus acâstă prohibiţiune ? Cestiunea e grav controversată. Eă. cred impreună cu Franke, Pellat și Vangerow că ea s'a introdus prin legea Julia de adul- 
teriis, Și împreună cu repula s'a introdus Şi excepţiunile, afară de cea din urmă ex- cepțiune care pare a fi fost introdusă prin interpretarea jurisconsulţilor. Gliick şi Hasse, cari atribue regulei ca unic fondament prohibiţiunea donaţiunilor între soţi în timpul 
căsătoriei, sunt de părere că ea împreună cu excepţiunile s'aii introdus prin interpre- 
tarea jurisconsulţilor (Veai Pellat, opera citată, paginele 341 până la 377).' ” Când restituţiunea a fost făcută însă pentru aceste cause excepţionale, ea liberâzi 
pe bărbat, chiar dacă femeea nu a întrebuințat. banil pentru acele cause, de exemplu nu a cumpărat fond idoneă, nu “și-a plătit datoriile, ete. Atât numat că bărbatul, dacă vede că femeea nu întrebuințeză dota la aceste scopuri bine-cuvântate, pâte repeti dota în virtutea condicțiunel ob causam dati causa non secuta, afară numai dacă din lu-
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crurile coprinse în dotă nu aii perit prin cas fortuit sai forță majoră, cum dice fârte 
bine Pellat, opera citată, pagina 375. , 

"Este însă o causă, dar numal una, pentru care bărbatul pâte [i chiar silit a res- 
titui dota în timpul căsătoriei: acâsta este căderea bărbatului în grele datorii, în cât săe 
se pună în primejdie restituţiunea dotei de star aștepta până la disoluțiunea căsătoriei. 
Ac&sta resultă expres din legea 24 principiumi, soluto :matiimonio, în care - Ulpian 
dice: „Dacă, durând căsătoria, femeea vrea, din causa lipsei de mijloce a bărbatului, 
să câră restituirea dotei, În ce moment pune-vom noi început dreptului ei de a cere acâstă: 
restituţiune ? Este constant că dreptul dea cere restituirea dotei începe din momentul în 
care resultă în mod evident că mijlocele bărbatului nu mai sunt suficiente pentru 
achitarea complectă a doteiu. De aci resultă că acest cas de restituțiune forțată înainte 
de disoluţiunea căsătoriei exista chiar în legislaţiunea clasică. EI, dacă nu a fost pre- 
vădut expres de legea Julia de adulteriis, dar de sigur a fost indus prin interpretaţiune 
de către 'prudânți din spiritul acestei legi. In adevăr, dacă spiritul legei a fost de'a sal- 
văgarda zestrele feineelor ca să se pâtă recăsători, evident că intra în spiritul ei ca să 
nu se aștepte neapărat până să nu mal fie de unde să se plătescă dota, adică pâriă la 
disoluţiunea căsătoriei, şi să se pâtă cere şi înainte dăcă e pericol în întârdiere. 

__ “Acâstă causă afost admisă și de Justinian prin constituțiunea sa din anul 530 de 
„care am vorbit deja cu altă ocasiune, care formâză legea 30 C., De jure dotium (V, 12), 

în care Justinian, între altele, dice: » Cum constante etiam matrimonio posse mulierei 
contra maritorum parum idoneorum bona hypothecas suas exercere.... ficti divortii 
falsa dissimulatione în hujusmodi causa... stirpitus eruenda, — de dre-ce şi în 
timpul căsătorie! pot femeile să exercite acţiunea lor ipotecară în contra bunurilor băr- 
baţilor lor, neindestulătâre spre a le despăgubi de dotele lor.... lepădându-se radical- 
mente în acestă cestiune vechea ficţiune falsă a unui divorț simulate. Ea a trecut şi în 

” Basilice (Vedi ediţia citată, tomul III, Cartea XXIX, titlul 1, $ 117, pagina 445). : 
Causele de restituire voluntară din partea bărbatului a dote! în timpul căsătorie! 

au fost asemenea admise în legislaţia lut Justinian, acesta resultă, între altele, din in- 
serțiunea legilor 73, $ 1 D., De jure dotiuri, şi 20 Soluto matrimoriio......, în Digeste, 
Ele ati trecut şi în Basilice (Vegi ediţia citată, tomul III, Cartea XXVIII, titlul 8, $ 20, 
pagina 257, și Cartea XXIX, titlul 1, $ 69, paginele 414 și 415). „ 

„_ Causa de restituire silită a dotei în timpul căsătoriei, provenindă din insolvabili- 
tatea bărbatului, a trecut şi în Harmenopolu (vegi TIpexetpo» vâuwv, Cartea IV, titlul 10, 
$ 39, extras din legea 24 D., Soluto matrimoniio, şi $ 34, extras din legea 30 C., De 

„Juve dotium/. Causele de restituire voluntară a dotei în timpul căsătoriei asemenea 
aă trecut şi în Harmenopolu (veqi IIecyetpov venwv, Cartea IV, titlul 10, $ 1, extras 
din legea 73, $ 1 D., De jure dotium, și $ 4, extras din legea 20 D,, Soluto matri- 
mono]. ” . : 

“Causa silită de restituţiune.a trecut și în Condica Caragea (Partea III, cap. 16, 
$ 37), şi în Condica Napoleon (articolele 1563 și 1443), și în Condica Alexandru loan I, 
(articolele 4271 şi 1956). ” a 

Causele de restituire voluntară â dotei în timpul căsătoriei ai devenit, în bună 
parte, cause de alienabilitate şi de ipotecabilitate a imobilului dotal, în Condica Caragea; 
în Condica Napoleon şi în Condica Alexandru Ioan. Aşa, desrobirea copilului femee!, care 
este o causă de restituire voluntară de zestre în timpul căsătoriei în dreptul roman, este 
o causă de alienare de dote imobiliare după Condica Caragea (Confere, legea 20 D., So- 
luto matrimonio cu articolul 34 de Ia zestre din Condica Caragea). "Așa, plătirea dato= : 
riilor femeci, care este o causă de restituire voluntară de zestre în timpul căsătoriei în 
dreptul roman, este o causă de alienabilitate a imobilului dotal după Condica Napoleon 
şi după Condica Alexandru loan I (Confere legea '20 D., Soluto matrimonio cu arti- 
colul 1558, $ 3 din Condica Napoleon și cu articolul 1953, $ 3, din Condica Alexandru. 
Joan 1). Așa, susținerea, in cas de sărăcie, a rudelor femeet, a copiilor ei din altă căsătorie, 
fraților, surorilor, părinţilor, care este în dreptul roman o causă de restituţiune volun-
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tară a dotei, în timpul căsătoriei, semănă cu tămăduirea copilului femeei. din Condica 
Caragea, cu procurarea de alimente rudelor celor mai de aprâpe ale femeei 'de cari - 

„vorbesc Condica Napoleon şi Condica Alexandru Ioan, și care, după aceste trei Condici, 
constituesc cause de alienabilitate a dotei imobiliare (Conferă, legea 20 D., Soluto ma- 
“trimonio, cu articolul 34 de la zestre din Condica Caragea, cu articolul 1558, $ 2 din 
Condica Napoleon şi cu articolul 53, $ 2 din Condica Alexandru loan 1). 
+. n dreptul roman clasic, tatăl nu era obligat să doteze pe fiica sa. In adevăr, pe 
de o parte, fiica care fusese sub puterea paternă până la mârtea tatălui săii, îl MOŞ- 
tenea pe el ca heres sua, întocmai ca și fiul, şi prin urmare nu era lipsită de averea 
părintescă. Al duoilea, moravurile obliga pe tată. ca să înzestreze pe fată, ca să nu o 
lase nemăritătă, și moravurile sunt mai puternice de cât legile; ba încă, cum dice Ho- 
rații, Oda 24 în contra avarilor din Cartea III, Quid leges sine moribus vana pro- 
ficiant 2? — Ce sunt legile fără moravuri, ce putere ai ele la ceea ce ordonă, când mo- 
ravurile nu obligă pe om să facă ? Al treilea, nu era neapărută necesitate ca o femee să 
aibă zestre ca să se pâtă mărita, Bărbatul era serios şi femeea seri6să în acele timpuri 
morale, lua pe nevastă ca săţă, iar nu ca producătâre de venituri, şi compta pe ceea ce 
va avea la mortea tatălui, și putea compta, căci nu "1 era frică ca femeea să ?] lase, nici 
el nu era stricat ca să aibă poftă s'o lase. Şi de aceea, măcar că în lege divorțul exista 
încă din cele d'ânteiă timpuri ale dreptului roman, cu tte acestea, în fapt, el nu a în- 
ceput să se practice de cât forte târgii. Cel d'ântţiă exemplu de divorţ ce cunâscem în 
istorie este al lui Spurius Carvilius Ruga, care, după Dionisii din Halicarnasse, a avut 
loc în anul 520, după Aulus Gellius în anul 510 sati 520 de la fundaţiunea Romei, iar 
după Varron și Verrius Flaccus în anul 527. Şi Spurius Carvilius Ruga nu i-a lăsat 
nevasta de cât pentru că nu făcea copii, iar nu din desfrânare, sati pentru că era stri- 
cată, din contră o iubea forte mult şi el pe ea şi ea pe el). | 

Mal târdiă însă la Romani moravurile sai stricat, s'aă stricat atât de mult în 
cât femeile îşi lăsaii bărbaţii și bărbaţii muerile cu cea ma! mare uşurinţă, și, fără motiv 
serios, ajunsese lucrurile ca căsătoriile să fie o speculă şi durata lor iar o speculă. Fe- 
„meea, ca să persiste în căsătorie, storcea de la bărbat o donaţiune. Și vice-versa, Divor- 
țurile eraii atât de numerâse, în cât, cum dice Seneca (De beneficiis, UI, 16), femeile 
nu mai socoteaii anii, după numărul consulilor, ci după numărul bărbaţilor lor, ba încă, . 

  

1) Vegi Aulus Gellius, Nopțile attice, Cartea IV, cap. 3, unde gice: n.uucând Spurius Carvilius, 
căruia i s'a dat snpra-numele de Ruga, bărbat nobil, s'a divorțat de soția sa, din causă că din infirmitate 
corporală ea nu putea procrea copii, în anul de la fundaţiunea Romei cinci sute duoă-geci şi trei, sub 
consulatul lut M. Atilius şi P. Valerius, și acest Carvilius se referă că 'şI-a iubit fârte mult Soția, pe” 
care a repudiat'o, şi că "i era fârte scuinpă din causa moralităţel el, dar a pus religiunea jurământului. 
pe d'asupra amârel sale şi durerel inimei sale, fiind că fusese silit de censori să jure că el ia soție libe- 
rim guzrendâm gratia, ca să aibă copil legitimi dintr'ânsa.«-— Scopul căsătoriei era de a avea copil 
legitimi, cari să cadă sub puterea paternă a bărbatului, cărora tatăl să le potă qice liberi sui, adică 
Gmenii săl cei liberi, în oposiţiune cu servit săi, adică 6menit liberi de sub puterea sa paternă în oposi- 
țiune cu servii de sub puterea sa dominicală. De aci originea vorbi liberi spre a exprima copii în ge- 
mere. Liberâm quzrendâm, contras în loc de liberorum quzrendorun. La cel vechi era obi- 
ceiul ca cel ce se căsătorea să jure înaintea censorilor că 'se căsătoresce spre a avea copii legitimi. Așa 
făcuse și Spurius Carvilius, căruia î se da supra-numele (porecla) de Ruga, şi ca să nu "ȘI calce jură- 
mântui, a preferit, fiind că nevasta sa nu făcea copil, să "ŞI calce pe inimă, cum gice Românul, și să o - 
lase, de şi o iubea fârte mult şi 'era fârte morală. Vegi apoi tot.Aulus Gelius, Cartea XVII, cap, 21: 
Duese APOI, în anul cinci sute nouă-spre=/lece de la fundaţiunea Romei, Spurius Carvilius Ruga s'a 
despărțit cel d'ânttiă în Roma de soția sa, după găsirea cu cale şi a amicilor săi, fiind-că era sterilă, 
și jurase înaintea censorilor că el ia soție liberam guzrendorum causa (aci numai substantivul este 
contras), spre a avea copil legitimi....«, După cum vedem, Aulus Geilius dă în duoă fragmente deose- 
bite, duoă date deosebite acestui divorţ, fără să ne spue de ce, fără măcar să facă cea mal mică alusiune 
la acestă diversitate de date, Sunt autori, Varron și Verrius Flaccus, cari pun acest divorț în anul 527, 

„ întemeiându-se pe aceea că in acel an găsim in fastele consulare duo consuli cu numele de M, Atilius 
Regullus și P. Valerius Flaccus, în cât se potrivesce cu numele consulilor de cari vorbesce Aulus 
Gellius în Cartea IV, $ 3. Și de aceea loan Frederic şi Jacob Gronoviiă, anonatori al lul Aulus Gellius, 
sunt de părere că cele duos date ale lui Aulus Gellius sunt eronate, erârea provenind de la copist, .și 
că trebue să ne ţinem de anul 527, Pa . RE o a? 

P
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după cum spune Juvenal (Satira 14, versul 229), erai femel cari in cinci an! schim- 
baseră opt bărbaţi. Din causa acâsta, numărul căsătoriilor diminuă, și prin urmare și a procreaţiunelor legitime. De aceea vedeara luându-se deosebite măsuri spre a împedica, 
dacă se putea, iar dacă nu, spre a diminua măcar răul. Una din aceste mesuri fu pro- 
hibițiunea donaţiunilor între vii dintre soți, prohibiţiune ce se introduse prin tradiţiune pe la finele Republicei, și acesta pentru a împedica speculaţiunile între soţi, pentru ca durata căsătoriilor să nu fie o speculaţiune și o ocasiune de spoliațiune între soţi. In aceeași ordine de idei, August făcu să se voteze trei legi: una, legea Julia de adulte- riis, prin care se declară imobilul dotal inalienabil, pentru ca dota să nu se risipescă, Și femeea.la mârtea bărbatului săi, în cas de divorț, să aibă cu ce să se recăsătorescă, Şi în același timp obligă pe tată să “ŞI mărite fata şi să o înzestreze, ca să o potă mărita. 
mai lesne ; şi alta, legea Julia de maritandis ordinibus, complectată prin legea Papia Poppzea, prin care pedepsi celibatul şi sterilitatea, şi încuragiă paternitatea legitimă, isbind de incapacitate pe celibatari de a profita de liberalităţile testamentare saă făcute | prin donaţiuni mortis causa, răpind din mâna beneficiarilor insurați, dar fără copii, jumătate din aceste liberalităţi, și atribuind aceste liberalități, devenite ast-fel caduce, cădute adică, după capul titularilor, acelora dintre cel gratificați prin acelaşi testament, codicil, saii donaţiune mortis causa, carl ati copii, dându-le lor dreptul caduca vindi- candi. Vedem dar că disoluţiunea moravurilor și încuragiarea căsătoriilor legitime a' fost causa introducţiunei obligaţiunet legale a tatălui de a mărita și de a dota pe fiica sa, în dreptul roman, de la legea Julia de adulteriis încolo, Acâstă obligaţiune a ţinut în tot dreptul roman, și ea este un compliment al dreptului de moștenire pe care îl are fata În averea tatălui, alături cu băeţii, și pe care n'a încetat de a ?] avea nici o-dată, atât numai că fata înzestrată era obligată a reporta zestrea (a face collatio dotis/ dacă vrea să vină la moştenire, după cum resultă pentru dreptul clasic roman din legea 1, . principium, D., De dotis collatione (XXXVII, 7), pentru dreptul bizantin ante-justinia- nei şi justinianei din legile 3 şi 4 C., De collationibus (VI, 20) şi din Novela 97, cap 6. Acestă stare de lucruri s'a perpetuat și după mortea lui Justinian, după cum ne putem convinge din Basilice, Cartea XVI, titlul 7, $ 21, text și scholit, ediţia citată, tom 4, 
pagina 175), şi din Ilpexetpov vâucov a uk Harmenopolu, Cartea VI, titlul 8, $ 23. 

La vechii Germani nu numai că tatăl nu era obligat să doteze pe liica sa, dar nici nu era măcar obiceiti ca bărbatul să primâscă dotă de la femee saii de la alt-cineva ” pentru femee, ci din contra bărbatul înzestra pe femee, cum ne spune 'Tacit, în trac- tatul săi De moribus Germanorum : » Seveva, ilie matrimonia, dice el, nec ullam,. morum partem non laudaveris. Dotem non uzor marito, sed uzovi maritus offert. „Intersunt parentes et proprinqui, ac munera probant. Munera non ad delicias muliebres quesita, nec quibus nova nupta comatur, sed bovem et frenatum equum, cum framea gladiogue.— Severe sunt la denșii matrimoniile, şi nu e nicio partea moravurilor lor pe care să n'o laudi. Nu femeea aduce zestre bărbatului, ci bărbatul oferă zestre femeel. Iati parte la acâsta părinții şi rudele cele mai de aprâpe și probeză “darurile, Darurile nu sunt de cele ce servesc desfătărilor mueresci, şi de cele cu care să se împodobescă noua căsătorită, ci constă într'un boii sai întrun cal cu frânele sale, împreună cu framea 1) şi cu gladiulu. : Ia „In vechea legislaţiune francesă, tatăl nu era obligat a dota pe fiica sa. Dacă însă o dota, şi fata, mulţumindu-se cu dota, renunţa la moștenirea tatălui s&ă prin contrac- tul de căsătorie, ea nu mai putea veni la moștenirea lui, nici măcar ca să "Şi complec= teze legitima 2), Acâsta era regula generală în vechea monarchie francesă, acesta era 

  

zi 1) Framea era un fel de lancie, usitată la vechil Germani, scurtă, ce se asvirlea, javelot, cum gic rancesii, 
Me 2) La Romani, descendenții, ascendeuţii, și fraţii și surorile (aceştia din urmă numai în ceasul în care cel instituiți erai persâne non integra existimationis) aveai guzrela înofficiosi testamenti, spre a cere anularea testamentului, dacă aă fost exhezedaţi pe nedrept sai omiși, şi luu tGtă moșteni= rea defunctului, Mal târgiă, când positiv nu se scie, querelauţii puteai anula testamentul chiar dacă fuse»
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jurisprudenţa parlamentului din Paris, pentru fata nobili (Vedi Institutions coutu- 
micres de Antoine Loysel, instituţiunea a 341-a, text şi nota dWântâiii a lui Eustbe 
de Lauriăre, ediţiunea Dupin și Luboulaşe din 1846, tom I, paginele 347 și 348). Cât 
pentru fata roturieră 1), în regulă generală, sub vechea monarchiă francesă, ea putea, 
de şi majoră la contractul de căsătorie, reveni asupra renunciaţiunei, dar numai întru 
cât "i era necesar spre a'și complini legitima. Eraii insă consuetudini provinciale cari 
admiteaii validitatea renunţărei și pentru fata nobilă. Ast-fel era consuetudinea provin- 
ciei Nivernois, cap 23, articolul 24, şi consuetudinea comune! Sens, articolul 267 (Vedi 
Renusson, Traite des propres, cap II, secţiunea 6, No. 39). Eraii prin excepţiune con- 
suetudini cari excludeaii pe fata nobilă de la succesiune, destul să fi fost măritată cum 
se cade, adică cu un nobil de condiţiunea sa, chiar dacă nu ar fi fost dotată. Ast-fel 
este consuetudinea provinciei Maine, care în articolul 258 decide ca nobilul care 'și 
mărită fata, măcar că nu ?i-a dat de cât un chapel de rose, adică de cât un dar mic Şi 

"neînsemnat, destul să fie măritată cu un nobil de tatăl ef, nu pâte reclama nimic din 
succesiunea tatălui și a mame! sale, moşului, mâșel, când ea'se afla faţă cu descen- 
denţi masculi și prin. masculi, chiar dacă nu a renunțat la moștenire prin coatractul de 

„căsătorie, dacă nu a avut precauțiunea să stipuleze expres prin contractul de căsătorie 
dreptul de a veni la moştenirea lor. Ast-fel decide şi consuetudinea provinciei Anjou, 
prin articolul 244, consuetudinea provinciei Tours, prin articolul 234, consuetudinea 
Britaniel prin articolul 557, a provinciei Bourbonnais prin articolul 305, a Burgundiei 
prin articolul 72, a provinciei Poitou prin articolul 220, a Auverniei prin articolul 25 
din titlul succesiunilor (Vegi Renusson, Traite des propres, cap'Il, secțiunea 6, No. 12). 

E de adăugat că ascendenți la a cărora succesiune fata renunţase saă era pre- 

sumat, după unele consuetudini, că renunţase, pste să o recheme prin testamentul stii 
la succesiune, considerându-se ca cum n'a renunțat. In casul acesta, însă, rechemarea 
[le rappel, cum die autori! consuetudinali) n'are efect de cât de a da dreptul fetei ast- 
fel rechemate să ia din succesiunea tatălui sai a mumei sale partea de care tatăl 
sait mama ar fi putut dispune după consuetudine în favârea et (cum am gice astădi 
quotitatea disponibilă). Veqi Renusson, Traită des propres, cap. II, secţiunea 8, No. 2 și 3. 

Vedem dar că, în regulă generală, în vechea monarchie francesă, fata nu avea 
„drept a fi dotată de tatăl săă, dar dacă nu fusese dotată, sai chiar dacă fusese dotată, 
„dar nu renunţase la succesiunea sa, avea dreptul de a moșteni împreună cu fraţii săi, 
chiar dacă era nobilă, şi chiar când era vorba de a succede la imobile proprii, adică la 
imobile cari intraseră în patrimoniul tatălui prin succesiune. -. - 

Ba încă, mai mult, posiţiunea femeei era încă și mal favorisată în vechea monar- 
chie francesă, căci, independent de dreptul săi succesoral, independent chiar de dota ce 

+ 

  

seră instituiți însă pentru o parte mai mică de o pătrime din succesiune, Constantin decise că, dacă tes- 
tatorul va fi prevăgut prin testamentul stii că cel ce ar avea drept la guzrela, dacă instituţiile făcute in 
favârea lor nu ar [i suficiente spre a complini a patra parte din succesiune, să aibă dreptul de a lua 
restul după moriea sa, testamentul nu va fi anulat, și querelanţii nu vor avea de cât dreptul do a com= 
plini quarta, Justinian merse și mai departe: declară gubințelâsă acestă voință a testatorului, și decise că 
nici o-dată querelanții nu vor putea obține prin gquzrela inofficiosi testamenti mal mult de cât quarta 
din ceea ce ar [i avut ab intestat, Acestă quartă se numi guarta legitimă pe viitor, și in legislaţia fran- 
cesă a vechel monarchii se numi la portion legitime și pe urmă, prin prescurtare, la legitime, Acestă 
legitimă, a căruia quautum nu era tocmai acela din iegislaţiunca lul Justinian, este, și a ajuns după 
cum vedem, a fi, nu partea ce ar avea eredele de sânge privilegiat, dacă ar veni ab întestat, ci numai o 
porţiune aliquotă dintr'ânsa, în cât expresiunea de legitimă e Gre-cum impropriă, căci s'ar putea crede 
că e partea cuvenită după lege ab intestat, pe când ea este numal o parte din acestă parte. Se pote ex- 
plica însă și legitima numele de legitimă, gicându-se că acestă parte, acestă porțiune, e definitiv asigu= 
rată prin lege in contra ori-cărei atingeri a voinței omului, că ea este singura pe care legea o asigură 
și o reservă intactă moștenitorului de sânge privilegiat, de unde și numele de reservă ce în acestă parte : 
în legislaţia modernă francesă și în tâte legislaţiile cari ai imitat legislaţia francesă, . 

1) Hoturiers, de la ruptuariă, aceia carl se ocupaă cu ruperea pămentului, erai aceia car 
„trăia din munca lor, munca principală fiind considerată munca pămentului, în oposiţiune cu cel ce nu 
munceaij, cu trântorii cari considera munca ca o rușine, - 
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ar fi primit, ea avea'în averea Ţbărbatului sti, în cas de a”! supraviețui, după. majori- tatea consuetudinelor, un drept de succesiune ab intestat, care se numea dreptul de . duariu, jus dotalitium, cum îl numesc interpreții cari aă latinisat acestă vorbă, drept "care, după consuctudinea Normandiei, articolul 367, consista în usufructul asupra unel - treimi indivise din imobilele pe cari bărbatul le avea la căsătorie şi pe cari le-a câștigat În urmă prin succesiune în linie directă; drept care, după consuetudinea din Paris, ar- licolul 348, consta în plina proprietate a jumătăţei indivise a imobilelor ce avea bărba- tul la căsătorie şi pe care le câștiga prin succesiune în linia directă în urmă; drept pe - care ordonanja lui Filip August din anul 1914 ?l-a redus [i plina proprietate a jumă- tute din imabilele bărbatului din momentul căsătoriei, ordonanță a căreia disposiţiune . a devenit regula aprâpe generală pentru t6tă Francia. Acest drept, după majoritatea | consuetudinelor Franciei, între cari Şi consuetudinea Parisului, articolul 247, femeea îl: câștiga prin simplul efect al benedicţiunei nupţiale, iar după unele consuetudint numai dacă a apucat să trăiască până să se culce cu bărbatul ei, cum decideaă, între altele, consuetudinea Normandiei, articolul 367, și a Britaniet, articolul 50. Fructele duariului sunt datorite de drept femei din momentul mortei bărbatului, după majoritatea con- suetudinelor, și în special după articolul 256 al consuetudinei Parisului. După unele | consuetudini, prin excepţiune, numat din diua cererel prin judecată a duariului, saă a punerel în intârgiere prin somaţiune făcută eredilor bărbatului, cum decid, de exemplu, consuetudinea provincie! Maine în articolul 325 şi consuetudinea orașului Blois în arlicolul 190, : a . Prin excepţiune, în unele provincii ale vechei Francii, fârte puţine la număr, dreptul de duariii nu aparținea femeei de cât când era anume stipulat prin contractul de | căsătorie. Ast-fel decideaă consuetudinea Rochellei, cap 15, Despre duarii, art, 45, consuetudinea provinciei Xaintonge, consuetudinea provinciei Berri, titlul 8, Despre că- 'sătoriă, Duarii, etc., articolul 11, consuetudinea provinciei Anjou, articolul 300, con- suetudinea provinciei Maine, articolul 314, şi consuetudinea orașului Cambrai, titlul despre duarii, articolul 1. De i. a Care este originea acestei instituţiuni, care este fârte veche, căci duariul conven- țional exista în obiceiurile popaululut frances, mult înainte de redactarea consuetudinelor, după cum ne putem convinge din formulele lui Marculph, care trăia în secolul al 36p- telea ? Iacă termenii unei formule de constituire de duariii, pe care ne-o raportă Mar- culph în Cartea Il-a Formulelor sale, intitulată Libellum' dolis, cap 15: Donat ille . honeste puelle nirui su illze, sponsce filii sui illze, ante diem nuptiarum, donan- - tis animo transfert, atque transcribit, ete. — Dăruesce cutare onestei fete nuvorei sale cutăria, logodnicei fiului săi cutare, transferă cu titlul de donaţiune, şi tran- scrie, ş. c. luu. Aceste donaţiuni se făceaă de ginere sai de rudele ginerului viitârei | soţii. Despre originea acestei instituţiuni -nu se scie nimic positiv. De sigur duariul nu derivă din Morgengabe al Germanilor. Morgengabe era'un' dâr pe care bărbatul făcea soţiei în dimincţa ce urma noptea nupţială, pe când duariul prefix, care a dat nascere duariului legal, care nu e de cât cel prefix presumat stipulat, este un dar ce bărbatul făcea femeei sale înaintea căsătoriei, la ușa bisericei, când Germanii, cari ati cucerit Franţa, s'a creștinat, - E | După L. de Valroger, fostul mei profesor la facultatea din Paris (Les Celtes, la Gaule celtigue, ediţiunea din anul 1879, pagina 474, text şi note), duariul ar fi deri- vând din vechiul agweddi al Celţilor, care era un dar pe care bărbatul îl făcea nevestei sale în momentul: în care era să se urce în patul nupţial ), lăsând să se înțelegă (fără so spună expres) că acest moment era momentul ce preceda imediat căsătoria ; căci la vechii Celţi, în timpul în care cultivată religiunea druidică, pe când tucă nu se crești-. 

  

i 1) Sunt.istorici cari numese acest dar cowil, dând numele de agweddi darului ce era obiceiă a se face.la vechii Celţi de către bărbat în dimnsţa cea d'ântâiă după nuntă, în care femeea era să se deă ” jos din patul nupţial, ÎN ci e e a a a atent
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naseră, nu era benedicţiune nupțială care să fixeze începerea căsătoriel, a căreia Înce- 
put, prin urmare, nu se precisa de cât prin faptul material al suire! femee! pentru 
prima 6ră în patul nupţial. Valroger crede că și la Germani, afară de Morgengabe, băr- 
batul avea obiceiul de a face un dar viitârei sale soţii. Ast-fel fiind, duariul frances își 
ar avea originea în acest obiceiii german și în obiceiul celtic, La Celţi însă, cu deosebire 
de ce se petrecea la Germani, tatăl femeei, și, în cas de mârte a lul, copii lui sai cele- 
alte rude ale lui de sex bărbătesc, cari singure moșteneaii imobilele, constituiaii băr- 
batului în numele femeel un dar, care consista în obiecte mobiliare, mat cu sâmă în vite, 
şi care se numea gwaddol saii argyvreu (Vedi Valroger, opera citată, pagina 459, text 
şi notele 3 şi 4). Acest dar sâmănă 6re-cum cu dota Romanilor. In cât la Gali am avea 
și dote și duariii și Morgengabe. | 

Duariul nu semănă nici cu donaţiunea ante nuptias, nici cu donaţiunea propter 
nuptias a Romanilor. - ” 

Ce sunt aceste duoă instituţiuni ? . 
Donaţiunea ante nuptias era cunoscută încă din cele d'ântâiiă timpuri ale drep- 

tului roman ; ea era o donaţiune făcută de bărbat soţiei sale viitâre, sub condiţiunea 
contractărei căsătoriei, în sens invers de dota ce era constituită de viitârea soţie, sait de 
altă persână pentru dânsa, viitorului el bărbat sub condiţiunea tacită a contractărel că- 
sătoriej.. Ea era considerată ca o donaţiune valabilă, căci era "făcută inaintea căsătoriet,; 
cu deosebire de donaţiunile făcute între soţi, care, o-dată căsătoria contractată, de la 

finele Republicei încolo, eraii considerate ca nule. Ea era o donațiune între vii irevoca- 
bilă, dependinte numai de contractarea căsătoriei, cu totul independentă de dote şi ne 
supusă la nici una din fluctuaţiunile dotei (nu era, cum ar gice francesul, d la re- 
morque de la dot). - ” 

De la împărații Theodosiii II şi Valentinian al III-lea însă: încolo, de la constitu- 
țiunea lor din anul 449 (care formEză legea 8 C, De repudiis, V, 17, vedi în special 
paragraful 4 al aceste! legi), donaţiunea ante nuptias începe a lua un caracter special. 
Ea nu mai este o simplă donaţiune între vii permisă, neavând a face nimic cu dota, câș- 
tigată în mod definitiv şi irevocabil de la căsătorie încolo, ca una ce n'ar fi supusă de 
cât la condițiunea realisărel căsătoriei. Ea nu mai conferă donatricei încă din diua că-. 
sătoriei un drept cert ; ea începe a nu conferi de cât un drept viitor și eventual ce nu 
intră în mâinile femee! de cât la disoluţiunea căsătoriei, și nu are dreptul a o cere de 
cât în acelaşi cas în care ea are dreptul ași cere și a'și lua dota. Femeea nare dreptul 
a cere lucrurile formând obiectul donațiunei ante nuptias de cât la mârtea bărbatului, 
sai, în cas de divorţ, dacă divorţul a avut loc prin culpa bărbatului. In timpul căsătoriei 

” lucrurile formând obiectul donaţiunei rămân în posesiunea bărbatului, şi fructele lor 
servesc ca fructele dotei spre susţinerea sarcinelor căsătoriei. De la Theodosiă și Valen-: , 
tinian încolo ea incepe a deveni o contra-dotă, o pendență a dotei, âvrigepya, cum dice 
Justinian în legea 20, principium, De donationibus ante nuplias (V, 3), şi de aceea . 
precum femeea, care prin culpa sa dă loc Ia divorţ, perde în legislaţiunea Imperiului de 
jos dota, tot aşa perde și dreptul de a cere obiectele coprinse în donaţiunea ante” nup- 
tias (legea 8, $ 4 C., De repudiis..., deja citată). Asemenea, în sens invers, precum băr- - 
batul care dă loc la divorț prin culpa sa, trebue să restitue dota, asemenea trebue să - 
predea și tote lucrurile care formEză obiectul donaţiunei ante nuptias (legea 8, $ 5 C., 
De vepudiis). Asemenea, precum femeea are dreptul, în cas de insolvabilitate a băr- 
batului, să câră restituirea dotel, ea pâte asemenea să ceră predarea lucrurilor cari . 
formâză obiectul donaţiunel ante nuptias (Justinian, legea 29 C., De jure dotium, |. 
V, 12). In fine, dacă bărbatul a convenit că, în cas de a supravieţui, va păstra o parte. 
din dotă, fără altă convenţiune expresă, ci tacită, femeea este considerată că a convenit”: 
cu el ca, În cas de a' supraviețui ea să aibă dreptul a cere o porţiune corespondentă din; 
donaţiunea ante nuplias şi vice-versa (legea 9 G., De pactis conventis V, 14). Justi- 

- nian a transformat, prin Novela 97, partea proporţională fizată de acestă lege, care este 
o constituţiune a împăraţilor Leon şi Anthemius din anul 468, într'o valâre. egală nu-; 

23
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meric vorbind. Ca'să înțelegem bine acesta, trebue să scim că, de drept comun, în legisla- iunea lui Justinian, când femeea mre în căsătorie, bărbatul totuşi trebue să restitue dota moștenitorilor ef,-ca cum femeea ar fi stipulat. restituţiunea, ca cum dota ar fi re- ceptiţie. Bărbatul pâte însă conveni că, În cas de premurire a'soţie! sale, el va putea păs- tra o parte din dotă. In asemenea cas, o convenţiune analogă este reputată făcută pentru donaţiunea ante nuptias. Femeea, în cas de a supravieţui, va avea dreptul a cere numa! o parte proporţională din donaţiunea ante nuplias, o sumă egală după Novela lui Justi- nian, pe când, de drept comun, în asemenea cas, femeea supraveţuitâre ar avea dreptul a cere t6tă donaţiunea ante nuptias. In fine, atât este de adevărat că, în ultima stare a legislaţiunei bizantine, donaţiunea ante nuptias este o pendinţă a dotei, în cât, după cum ne spune autorul necunoscut a scriere! intitulate Pets excepliones, care reproduce cu multă exactitate ultima stare a dreptului roman, dotă fără donaţiune ante. nuptias pote să existe, pe când donaţiune ante nuptias fără dotă nu pote să existe. In adevăr, cum pote să fie âvrigepva fără să fie gtpva d Vedi. Petri exceptiones, Cartea |, cap 43 î).: " Inainte de împăratul Justinian: donaţiunea ante nuptias nu putea fi constituită de căt înaintea căsătoriei, și nu.putea nici măcar a fi augmentată în timpul căsătoriei, pe când dota putea fi și augmentată şi chiar pentru prima 6ră constituită în limpul căsă- toriei. Justin permise a se augmenta donaţiunea ante nuptias în timpul căsătoriei. Jus- _. „tinian merse și mai departe, și permise ca donaţiunea ante nupltias să fie chiar consti- tuită pentru prima 6ră în timpul căsătoriei, şi îi schimbă numele, numind?o pe viitor donaţiune propter nuptias (Instituţiunile lui Justinian, Cartea II, titlul-7, $ 3, Con- dica Wi Justinian, legea 20, Cartea V, titlul 3),. | i aa „. » După cum vedem, duariul nu semănă nici cu donăţiunea ante nuptias, nici cu do- națiunea propter nuptias. Duariul este independent de dotă, pâte exista și fără dotă, - donaţiunea anțe sai propter nuplias nu pâte exista fără dotă. Duariul pste [i şi conven- țional şi legal. Donaţiunea ante saă propter nuptias nu pâte fi de cât convenţională. Duariul chiar convenţional, adică prefix, nu pote fi constituit de cât inaintea căsătoriei. " Donaţiunea propter nuptias pote [i constituită și în timpul căsătoriei. Duariul conven- țional sai prefix este constituit de bărbat saiă de o rudă a bărbatului viit6rei soţii, do- națiunea ante nuplias sai propler nuplias este constituită numai de bărbat soției, Duariul fie prefix, fie legal, nu se cuvine de cât femeel supraviețuitâre, donaţiunea . ante nuptias se cuvine nu numa! femeei supravieţuitâre, dar şi femeei divorţate, dacă divorţul a provenit din culpa bărbatului, a “În legislaţiunea Imperiului bizantin apare o nouă instituțiune, necunoscută Roma- nilor, chiar legislaţiei justinianee, de origine grecă, numită Szc6odo, pe care aii latinisat?o „interpreţii sub numire de Pypobolum. Despre ea ne vorbesce Harmenopolu în Tlpcrerpov veuwv, Cartea IV, titlul 13. Iacă analisa paragrafelor 1, 2 și 4 ale acestui titlu. Părţile, soți sai viitorii soți, aveai obiceiul să convină ca “femeea, pe lângă dotă, să pâtă cere, în cas de disoluţiune a căsătoriei prin premurirea bărbatului, de la moştenitorii acestuia, cât s'a convenit să dea bărbatul ca hypobol, iar în lipsă de convențiune expresă, o treime din val6rea dotei; altă dată, dice Harmenopulo, o jumătate din valârea dotei, ” Hypobolul se deosibesce de donaţiunea popter nuplias: 1) pentru 'că donațiunea propter nuplias e tot-d'a-una convenţională, pe când hypobolul pote să fie şi conven- Hional și legal; 2) pentru că donajiunea propten nuptias este datorită și În cas de divorţ, pe când hypobolul nu e datorit de cât în cas de premurire a bărbatului, Cujas asimil&ză „ Morgengabe al Germanilor cu hypobolul. E o erâre manifestă din partea marelui inter- pret. În adevăr, Morgengabe e tot-d'a-una convenţional, pe când hypobolul p6ta fi şi le- gal. Morgengabe se constitue a duoa di după nsptea nupțială, pe când hypobolul pâte fi constituit ori când în timpul căsătoriel, ca și dota. Morgengabe este independent de dotă, Care nici nu există la Germani, pe când hypobolul nu pste exista fără dotă, şi întru 

  

___ i) Savigny ne dă textul acester scrieri în volumul al 4-lea al istorici dreptulul roman în evul medii, Vegi traducțiunea acestel opere de Charles Guenous, edițiunea din 1839, tom. 4, pagina 344.
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acesta sâmănă hypobolul cu donațiunea propter nuptias, care este o contra-dotă (Vegi .. 
Cujas, Despre feude, Cartea IV, titlul 32, ediţiunea citată, tom. X, col6na 975).. : 

- In legislaţiunea romană justinianeă este o instituţiune care se numesce augmen- 
tum dotis,, şi care e corelativă cu augmentum donationis ante nuptias. lacă de ce e 
vorba. Dota pâte fi augmentată în timpul căsătoriei; In asemenea cas, Împărații romani 
aă decis că şi donațiunea ante nuptias să pâtă fi augmentată în timpul căsătoriei. Şi 
dacă nu a fost de loc donaţiune ante nuplias constituită înainte de căsătorie, ci dacă 
a fost înainte de căsătorie constituită numai dotă, și acâsta s'a augmentat în timpul că- 
sătoriei, să pâlă bărbatul să constituiască donaţiune ante nuptias, în timpul căsătoriel, 
o val6re egală cu val6rea augmentului dotel. Dar nici o dată Impăraţii romani naii în- 
țeles ca să existe augmenat de donaţiune ante sau propler nuptias legal prin “acesta 
chiar că a fost un augment de dotă convenţional. Şi încă mat puţin că, dacă Sa consti- 
tuit o dotă fără să se constituiască donaţiune aste sati propter nuptias, să fie datorită 
ipso jure femeii, asupra avere! bărbatului, o valâre 6re-care cu titlul de donaţiune 
propter nuptias. N'avem, spre a ne convinge de cât să citim cu atenţiune legea 19 C., 
De donationibus anee nuptias (V. 3), care este a împăratului. Justin şi Novela 91 a 

„ui Justinian, care, presentată sub numele de autentică, figurăză sub legea 20 C., eodem 
titulo, care autentică începe cu vorbele Dos data. Cu tâte acestea, parlamentele din 
miagă-gi dia Franţa aă cregut a vedea în acâstă' Novelă, care nu face de cât să se re- 
fere la constituţiunea' lut Justin în ceea ce privesce .augmentul :dotel sati al donaţiunel 
ante nuptias, dreptul femeel de a cere ipso jure o parte din averea bărbatului, o parte 
din succesiunea lui cu titlul de donaţiune ante nuptias sai propter nuptias presumată, 
Şi aii fixat acest drept la o quotă-parte din dotă. Așa statutele Tulusei fixati acest aug- 
ment la jumătate din dotă. lacă ce se numea, în miagă-di de Franţa, augment de dotă, 
expresiune improprie pentru că nu era dotă, nici augment de dotă făcut de cel ce con- 
stituise dota, nu era nici măcar augment de donaţiune ante nuptias, pentru că nu 
fusese nici o asemenea donaţiune făcută înainte de căsătorie; nu era, în fine, nici consti- 
luire de donaţiune propler nuptias, care să corespundă cu augmentarea făcută de dotă. 
lacă cum se interpreta în Franţa legile romane şi cum se trăgeaii din ele nu ceea 

„ce se găsea în ele, ci ceea ce vrea a se scâte din ele; Causa acestel scâteri 
forțate era că se vrea, și în Franţa din jos de riul Loire să se institue ceva 
analog cu duariul consuetudinal. Şi, fiind-că era mania, în acele ţări, unde dreptul ro- 
man predomina, de a se trage totul din dreptul roman, legiştii, în loc să spună franc că 
aplică și la miagă-Ai de riul Loire ceea ce exista în consuetudini la Nord, căutată să jus- 
tifice introducțiunea prin dreptul roman. Cu tâte acestea, acest augment al dotel din 
tările de drept scris, care era departe de a fi augmentul de dotă roman, care nu era 
nici hypobolul bizantin, cu tite că Cujas îl numesce ast-fel, se deosibea de duariul con- 
suetudinal ordinar, căci! duariul consuetudinal exista independent de dotă, pe când aug- 
mentul de dotă legal nu exista de cât în cas de constituire convenţională de dotă (Veqi . - 
Renusson, Traite du douaire, cap |, No. 7). E 

-... n Condica Caragea tatăl este obligat a înzestra pe fiica sa, şi, în asemenea cas, 
dacă ea este dotată, nu vine la moştenire, la care nu vin de cât fraţii săi. Cu deosebire 
de dreptul roman unde fiica dotată putea veni ca heres sua după dreptul civil. Cu deo- 
sebire chiar de legislaţia consuetudinală francesă, unde de drept comun venea la moște- 
nire chiar a proprielor, dacă nu renunţase prin contractul de căsătorie prin care fusese 
dotată. Curidsă disposiţiune este acâsta a Condicel Caragea, a căreia origină nu o putem 
cunâsce în mod sigur. Dar ma! curi6să este disposiţiunea aceea prin care fraţii sunt da- 
tori, nu numai cu din avutul părintese, dar chiar cu din avutul lor propriii să înzestreze 
pe surora lor. Acestă disposițiune n'are analog în nici o legislaţiune. Nu dic că, în sis: 
temul lui Caragea, nu e bună. In adevăr, e echitabil ca, de 6re-ce fraţii iaii tâtă averea 
mobilă și imobilă a tatălui lor, să ia şi sarcina de a înzestra pe surora lor, și nu numai 
cu din averea tatălui, dar și cu din averea lor proprie. Precum aii putut profita dacă 
fata a fost înzestrată cu forte puţin de tată şi lua tot ce a rămas moştenire la mârtea
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„uk, în cât fie-care din ei să aibă o parte mult mat mare de cât ceea ce a primit fata 'ca. 
zestre, asemenea, în sens invers, trebue să suporte şi nevoia de a da de la ei, numat să 
stabilescă prin căsătorie pe surora lor. Tot ce vrea legiuitorul este ca fata să fie mări- 
tată, s'o mărite tata cu ma! puțin, s*o mărite fratele cu mai puțin de cât ia el din averea 
tatii, puțin importă, numai s'o mărite, Dar iarăși, cum pâte s'o mărite dândui ma! puţin 
din averea tatii, are, pe de altă parte, datoria să nu o lase nemăritată cu nici un chip, 
chiar dacă ca s'o mărite ar trebui să dea din averea lut proprie. Eii cred că aci este o 
legislaţie patriarchală, care nu ara altă origină de cât obiceiurile pămentului. Şi trebue 
să constatăm cu fericire că, în vechime, obicelurile erai atât de puternice, în cât fraţii 
obicinuit nici nu se însurai până nu măritai' pe surorile lor, ori cât ar fi dat de la ei. 
Fericită stare de lucruri, în care un alt Horaţiii ar fi putut să dică contrariul de ceea ce 
dicea la Romani în oda sa în contra avarilor: nec opus est legibus, quum mores non 
vane proficiant. Dacă însă fata nu era măritată la mârtea tatălui, ea are un drept nu 
numai de creanţă, ci real în averea tatălui spre a [i dotată, un drept a căruia întindere 
este determinată prin cuantul averei : și prin dignitatea familie!, drept care pste să ab- 
sorbe, prin urmare, chiar o porțiune mai mare de cât aceea la care ar avea drept dacă 
Sar veni ca moștenitâre alături cu fratele săii, căci fratele e dator cu din averea părin- 
tescă ai constitui o dotă potrivită nu numa! cu averea părintescă, dar chiar cu cinstea 
neamului, cum qice Condica Caragea. Dic că acest drept al femeei este un jus in rej el, 
prin urmare, apasă asupra bunurilor tatălui în ork-ce mâni ar trece; nu e numal un drept 
de creanţă hirografară asupra fratelui, care, cred ei, nu are acest caracter de cât când 
fratele e dator să înzestreze pe surora sa cu din averea sa (Condica Caragea, Pentru 
zestre, Partea III, cap. 16, $$ 12 și 13). Lucru curios, în. Condica Caragea, fetele nu 
moștenesc nici chiar faţă cu alie fete, adică cu surorile lor în lipsă de băeţi, dacă ati 
fost înzestrate. Cele neinzestrate exclud de la moştenirea tatălui lor pe cele înzestrate. 
Numai când nu sunt de loc fete neînzestrate la mârtea tatălui, moștenesc cele înzes- 
trate, excludând pe ascendenți și pe colaterali (Vegi articolul 17, literile d şi e de la 
Moşteniri, Partea IV, cap. 3). Aici găsesc defectussă legislaţia Caragea. Inţeleg ca faţă 
cu fraţii fetele să nu moștenâscă, căci eX suni datori să le înzestreze chiar cu din ave- 
rea lor; prin urmare înţeleg ca, in schimb, dacă averea părintescă .e mare, să pâtă fraţii 
să le mărite dându-le mai puţin drept zestre de cât ceea ce ar putea lua ca parte din 
moștenire, Dar ca fetele neinzestrate să excludă pe fetele înzestrate de la moştenire, 
când partea celor neînzestrate ar fi în moștenire mult mat mare de cât ai luat fetele 
înzestrate ca zestre, acâsta este nedrept. Ar [i trebuit ca fetele înzestrate să vină la 
moștenire împreună cu cele neînzestrate, cu obligațiunea numai de a face colaţiunea 
dotei, ca în dreptul roman. - 

Tot aşa se întâmplă și când mâre muma, de și muma nu e datâre a înzestra pe fată, La mârtea el, fata dacă nu a fost înzestrată, moștenesc numai, băeţii, cari sunt datori s”o înzestreze cu din avutul mumei, şi în lipsă cu din al lor propriii. Dacă va fi fost inzestrată chiar cu din averea tatălui, tot nu moştenesce pe muma sa. În cât iacă --un-lucru stranii ; o fată, care este exclusă de la moştenirea mumei, de și nu a luat ni- mic din averea mumi, de şi nu a fost măcar înzestrată din averea ei! Acesta resultă din disposiţiile generale ale articolului 17, literile a v,c,d,e. ŞI, lucru curios, tot 'așa se petrece şi când e vorba de a veni la succesiunea unul moș sati a unei mâșe. Numai nepoții din fii moștenesc, exclugând pe nepoţii din fete, cu obligaţia bine înțeles, de și articolul 17 nu o spune, de a dota pe nepâtele din fete (Vegi articolul 17, litera g, com- „Pinat cu articolul 17, literile c și hi, şi cu articolul 13 De la zestre). Quid dacă fata nu a fost de loc înzestrată şi X-a trecut vârsta de a se mal mărita ? Pâte cere ea de la fra- tele săi, măcar din averea părintescă, atât cât ar fi fost obligat să % dea ca s'%o înzes- treze 2 Condica Caragea nu'i dă acest drept. Şi, stricto jure, nic! nu are, şi, lucru curios, nu are surora contra fratelui nici măcar drept de creanţă alimentară. In fapt însă, în timpurile vechi, fetele nemăritate mureati în casele fraţilor lor, întreţinute de ei. Dar, în timpurile moderne, unde rudenia “I-a perdut din sânţenie, dacă star întempla o fată
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a căruia tată a murit sub Condica Caragea, şi n'a fost măritată, și fratele el nu vrea s'o 

întreţină, ce trebue să decidem? Ei cred că drept de a obține din avere nu are. Dar va 

avea, după Condica Alexandru loan I, drept de creanţă alimentară, căci dreptul la ali- 

mente este de ordine publică, şi în materie de ordine publică legile aii efect retroactiv. 

Pentru acei cari nu ar admite acâstă teoriă, ar trebui să forţeze textul Condicei Cara- 

gea şi să dea fetei un drept spre a obţine din averea tatălui saii mumei o parte egală 

cu aceea ca ar fi trebuit să?i dea dacă ar fi fost să se mărite. Şi aci este un defect al 

Condicei Caragea. Dacă nu Sar interpreta acestă Condică, în sens că fata nu este er- 

clusă de la moștenire de cât cu condiţia de a fi măritată şi înzestrată, şi că, prin urmare, 

dacă n'a fost nici măritată, nick înzestrată, ea trebue să vină la moștenire, prin analogie 

de ce se decide de fetele neînzestrate când vin singure la moştenire, atunci s'ar întem- 

pla, sub imperiul Condicei Caragea, ca un frate să refuse mereii pe cei ce pretind la 

mâna surorei lor, şi să o silescă sa să resigneze să rămână fată "mare bătrână, și să în- 

grijescă pentru, câte-va alimente de casa fratelui, saii să fugă cu cine-va şi să se mărite, 

ca să aibă dreptul prin justiţie să câră să i se fixeze o dotă potrivit cinstel neamului şi 

"_averei părintesci. Lucru desastruos, la care un legiuitor nu trebue nici o dată să impingă. 

In averea bărbatului, sub imperiul Condicei Caragea, femeea nu are nici hypobol, 

ca în Harmenopolu, nici augmentum dotis ca în țările de drept scris, nici duariii ca în 

provinciile consuetudinale ale vechei monarchii francese, ci dacă se aDă faţă cu copil co- 

muni, născuţi din căsătorie, femeea are o parte virilă în usulruct, ceea ce se numesce 

chvisis, şi care nu e atribuită el ca femee, ci ca soţ supraviețuitor, căci şi bărbatul su- 

praviețuitor are un asemenea drept de chrisis față cu copii comuni născuţi din căsăto- 

rie. Acest drept nu e dar un drept al femeii, ca duariul, ca hypobolul, ca augmentul de 

dote din ţările de drept scris ale Franciei, ca duariul din provinciile ei consuetudinale, 

ci un drept al soţului supravieţuitor, orl-care ar fi el, fie femeea, fie bărbatul. Şi acest 

drept este forte raţional, căci nu e drept ca unul din soță să nu aibă, chiar de ar fi băr- 

bat; tocmat la bătrânețe, cu ce trăi, după mârtea celui-alt soţ, să cadă din o viâţă co- 

modă în miseriă, el face parte din casă, e drept ca în casă să rămână, să se afecteza şi 

lui o parte din venit cum i se afecta mal înainte, și acest drept se dă soțului supravie- 

țuitor după Condica Caragea, fie sărac fie bogat. În admirabila sa solicitudine, legiuito- 

rul Caragea a Qlis: casa rămâne întregă, unul din casă a perit. Nenorocirel. Dumneqeii 

să? ierte! Casa să nu se spargă! Să trăiască soțul rămas tot din venitul casej, ca mai 

inainte! Repet, nu se pot înțelege aceste disposiţii de cât când a apucat cine-va să tră- 

iascăi şi să vadă cum erai și trăiau familiile sul; Condica Caragea. Bine-cuvântată epocă, 

bine-cuvântate moravuri! Laudă și ondre societățel unde aii luat nascere şi unde "l-ai 

avut aplicarea (Vei Condica Caragea, art. 17, litera &, alin. 1 şi 2 De lu moştenivi/l! 

** Condica Calimachi nu acordă acest drept de chisis de cât soţului supravieţuitor care 

nu se recăsătoresce, şi care, dacă e fernee, a adus zestre în casa bărbatului, dacă e bărbat, 

a adus donatio propte» nuptias, afară numai dacă soțul supravieţuitor e sărac, căci atunci 

nu e vinovat că n'a adus nimic (articolele 958 şi 959). Este o primă acordată nerecăsăto- 

rirel. Condica Caragea nu supune chrisisul soţului supravieţuitor la nici una din aceste 

conâiţiuni. Dacă însă femeca supraviețuitâre este săracă şi se recăsătoresce, ia, faţă cu 

copii comuni ai el şi a! bărbatului predeces, o porţiune virilă in usufruct, care însă nu 

pote trece nici o-dată peste o pătrime. Dacă insă femeea săracă supravieţuitâre se află 

faţă cu copii din precedenta căsătorie a bărbatului, ea ia o porțiune virilă în plină pro- 

prietate care nici o-dată nu trece peste o pătrime, Faţă cu copii comuni, bărbatul su- 

pravieţuitor sărac n'are nică un drept dacă se recăsătoresce, Faţă însă cu copii din pre- 

cedenta căsătorie a femeei, are aceleași drepturi dacă e sărac ca şi femeea săracă su- 

pravieţuitâre (articolele 959 și 960). Faţă cu cele-alte rude ale soțului predeces, soţul 

supraviețuitor sărac îa tot-da-una a patra parte în plină proprietate, chiar dacă ar fi d 

singură rudă (articolul 960). Acestă disposițiune a Condicei Calimachi este” trasă “din 

Novela 52 a lui Justinian, însă cu 6re-care'restricțiune, căci Novela 52 acordă .sotului 

supravieţuitor sărac tot-d'a-una o pătrime în plină proprietate, chiar faţă cu copii co-
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muni. Condica Calimachi lărgesce Novela 117 șirestringe Novela 52 a lul Justinian. Dacă după mârtea unuia din soți vor muri și copii născuţi din căsătorie, însă după tre! ani de la mârtea celut d'ântâiii soţ, şi inainte de patru-spre-dece anibăeții, de duol-spre-gece ani fetele, atunci soțul supraviețuitor ia după: Condica Caragia o treime din moștenire, „ Însă în bani(adică se estimâză imobilele şi se compută val6rea lor), iar restul îl iasi ascen- denţii soţului ce a murit ântâiă (articolul 17, litera k, aliniatul 3), De exemplu, Petre în căsătorie cu Maria face duor copil : pe Ioan și pe Elena. Maria mâre ântâii, să dicem la 1 Ianuarie 1830, lasă pe bărbatul ei Petre și pe copii comunt loan şi Elena. Bărbatul, - adică Petre, va lua o treime în usufruct din averea Mariei. Dacă apoi peste trei ant, de exemplu la 4 Februarie 1840, mâre şi loan înainte de 14 ant al vârstei sale, şi Ja 1 Martie Elena înainte de 12 ani a vârstei sale, şi rămâne numat Petre, tatăl lor, Petre va transforma treimea sa în usufruct în treime în plină proprietate, iar restul de duoă treimi în plină proprietate îl vor lua ca moştenire tatăl şi muma, moşul și mâşa Ma- riel; în lipsă de dânșii, frații Mariel. Iar dacă Maria n'are nici tată, nick mamă, nici moş, nici mâșă, nici fraţi, atunci Petre va lua tâtă averea Mariel, iar cele-alte rude colaterale ale Mariel, de va avea, până la a patra spică, adică până la al patrulea grad, adică “surorile Mariei, unchiul, mătuşa Mariet, străunchiul, strămătușa Mariei, nepotul, nepta de frate sai de suroră a Mariei, strănepotul, strănepâta de frate sati de suroră a Mariel, verii sat verele primare ale Mariei, vor avea numai dreptul. de: a răscumpăra căminul neamului lor (articolul 18, litera c, aliniatul 2). După cum vedem, aci avem o aplicaţiune în parte a regulei paterna paternis, materna mă tenis. În adevăr, o treime numai. din averea soţului predeces o ia: soțul care supra- vieţuesce şi soțului săi și copiilor comuni, iar duoă treimi le ia rudele privilegiate ale soțului predeces, adică ascendenți saii fraţii lui. Pe când, în asemenea ipotesă, după Condica lui Alexandru Ioan I, la mârtea copiilor sti, Petre, tatăl lor, ar lua - totă averea Mariei, al căreia copil ai moștenit pe Maria, şi pe cari copil, el, tatăl, X-a moștenit după mârtea lor. Și așa se întâmplă ca rudele cele mat de aprâpe ale unui „soţ, tatăl, muma, fraţii săi, să fie spoliaţi de rudele celui-alt soț, ceea ce este o nedrep- tate flagrantă. Legiuitorul noii român a urmat în privinţa acesta dreptul roman no- velar justinianeii care nu line nici un compt de origina bunurilor (Vegi Condica Ale- -xandru loan I, art. 660,.670, 671, 675 şi 676), depărtându-se de la principiile Condi- cei Napoleon, pe care a copiato în imensă mare parte, și care împarte succesiunea unei persâne mârte fără descendenți, și fără fraţi sai surori sai descendenţi d'af lor, în duot, - atribuind jumătate ascendenţilor din linia paternă și jumătate ascendenţilor din linia maternă (Condica Napoleon, art. 746), ţin&nd compt până la 6re-care punct și de ori- gina bunurilor, In cât, dupi Condica Napoleon, în specia de ma! sus, la mârtea Mariei, averea el sar lua de' copii el născuți din căsătoria sa cu Petre, adică de Ioan şi de Elena, Şi la mârtea lui Ioan şi a Elenei averea ce aceştia aii moştenit de la muma lor Maria Sar împărți în duoă: jumătate ar lua-o tatăl lor, care este singurul ascendent maj apropiat în linia paternă, adică Petre, iar cea-altă jumătate, ar lua-o tatăl saă muma Mariel, moșul sati m6Șa Mariei, adică ascendenți! cei mai apropiaţi în linia maternă. Intr*o bună legislaţie este de ales între Condica Caragea sai Condica Napoleon, și frebue lepădată în privinţa acâsta Condica Alexandru Ioan Î, care nu ţine nici un compt de ori- gina bunurilor, şi prin acesta ajunge la despuiarea unei familii de averea el în favârea altei familii, - - : i , ! In Condica Caragea, dacă soții aii trăit dece anl împreună, și unul din ef prede- cede nelăsând copil, nici comuni, nici din altă căsătorie, atunci soţul supravieţuitor ia o Şesime din moștenirea 'soţului predeces, iar ascendenți! și colateralit sotului predeces, după ordinea în care sunt chemați şi după proximitatea gradelor, riu iai de cât cele cinci șesimi restante din moştenire (art. 23, alin. 1, De la moşteniri). Iar dacă soțul predeces n'are nici descendenţi, nici ascendenți, nici colaterali până la al optulea grad inclusiv, atunct îl moştenesce soţul supraviețuitor (art.:98, alin, 2, - După Condica Napoleon, sotul supravieţuitor, .fie chiar femeea, fie aceșta chiar !
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lipsită de cit: -ce avere, nu moștenesce pe soțul predeces,. de cât în lipsă absolută de 
copii legitim! sati naturali recunoscuţi, în lipsă de ascendență şi de colaterali în grad 
suecesibil, adică până la gradul al duoi-spre-decelea, altmintrelea nu-are nict un. drept, 

„nici măcar de usufruct în averea soţului predeces (Veqi art. 767 din Condica Napoleon). 
Acest sistem este exagerat. In vechea legislaţie francesă femeea avea cel puţin în legisla- 
țiunea comună consuetudinală drepul de duariă, în ţările de drept scris augmentul. de” dotă 
legal. In Franţa modernă, sub imperiul Condicei Napoleon, n'are nimic din tâte acestea, 
și “dacă fomeza se mărită sub regimul dotal, nu are de cât dreptul cei acorda arti- 
colul 767, drept cu care, în regulă generală, pste să mâră de fâme. Insă este de observat 
că acest inconvenient în practică e temperat: 1) prin împregiurarea că cea mai mare 
parte dintre soţi se casătorese sub regimul comunităței, cel puţin de bunuri acquisite 
prin munca soţilor posterior că isătoriel, şi atunci soţul supravieţuitor are dreptul a lua 
jumătăte din comunitate ; 2) prin impregiurarea că prin contractul de căsătorie femeei 
în practică i se constitue adesea donaţiune de către viitorul ei bărbat ; 3) prin dreptul - 
ce are soțul supravieţuitor de usufruct legal asupra tutulor bunurilor rămase copiilor 
comuni moștenire de la sotul predeces, până la etatea de opt-spre-dece an! (Condica 
Napoleon, art. '334). Sistemul articolului 367 din Condica Napoleon a fost modificat în 
Frauţa prin legea din 9 Martie 1891, care acordă soţului supraviețuitor, fie bărbat, [ie - 
femee, fie sărac, fie bogat, o pătrime în usufruct faţă cu copii comuni, o porțiune virilă 
în usufruct faţă cu copii dia precedeata căsătorie, care însă nu psle trece peste o pă- 
trime (în sensul Novelei 117 și a Condicel Calimachi care preferă pe copii - comuni 
copiilor dintr'o precedentă căsătorie), iar faţă cu cele-alte rude ale soțului predeces o 

” jumătate în usufruct. Legea din 1891 e mal dreptă de cât Novela 447. căci acordă şi 
bărbatului supraviețuitor aceleaşi “drepturi ca şi femeel, se depărtăză și de Novela 52 şi 
de Novela 117, căci acordă drept soțului supravieţuitor chiar bogat, se apropie fără să 
scie, de articolul 17, litera b, a Condicel Caragea şi de articolul “957 al Condicei Cali- 
machi până la un punct. 

După Condica Alexandru Ioan 1, fermeea, “numai dacă n n'are avere, adică dotă sai 
exoprică, ia o porțiune virilă în usufruct din averea bărbatului e! când acesta a lăsat 
descendenți, fie comuni, fie din precedentă căsătorie, căci legea nu distinge ; acest usu- 
fruct începe de la incetarea usufructului legal ce are ori-ce soţ supravieţuitor asupra 
averei copiilor comun! pe cari ef at moștenit?o de la soțul predeces sati d'aiurea, până 
la versta de duo&-Qeci de ant; acâstă porțiune virilă în usufruct, în loc să fie de jumă- 
tate când bărbatul a lăsat un copil, e numai de o treime (art. 684, alin 2 și 3) | 

“Dacă bărbatul predeces n'a lăsat “descendenţi, ci numai ascendenți sai. colateral, 

atunci femeea supraviețuitâre ia o pătrime in plină proprietate din averea bărbatului e 
(art. 684, alin. 3). In fine, soțul supravieţuitor, fie femeea, fie bărbatul, fără a distinge 
dacă are sai nu avere, este în drept a lua întrâga moştenire a soțului predeces, dacă 
soțul predeces n'a lăsat descendenți lepitimi (saă “dacă soţul predeces e femee, dacă n'a 
lăsat descendenţi nici legitimi din căsatorie, nici naturali făcuți inainte de căsătorie, sat 

chiar în timpul căsătoriel), nici ascendenți, nici colaterali (articolul 679 combinat cu 
articolul 677). . 

Dreptul sotului supreviețuitor după Condica Alexandru loan 1 este prea restrins + 
1) pentru că femeea faţă cu copii ei n'are hrisis de cât dacă e săracă, alât numai că 
jurisprudența românâscă, cu drept cuvânt, interpretă vorba mure uvere în sens larg, 
adică n'are avere suficientă, în cât să 'şi susțină rangul și viâța cu demnitate, şi acordă 
femeel chiar cu mică avere, peste venitul ce "1 produce acestă avere, suplimentul ce 
" trebue ca să complinescă porțiunea sa virilă în usufruct; 2) pentru că bărbatul nu 
are nici o-dală drept de hrisis in averea femee! sale mârte. "Condica Caragea, în privința 
acâsta, cum am arătat mail sus, era mai dreptă şi nat morală ; 3) pentru că ar resulta 
că chiar în casul în care bărbatul predeces mare descendenţi, ci numai ascendenți sa 

colaterali, . femeea iar trebue să n'aibă avere câ să ia pătrimea în plină proprietate din 
averea bărbatului. In casul acesta, cel puţin, dreptul de succesiune al femeel ar fi tre-
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buit să fie independent de ori-ce cestiune de avere, şi un asemenea drept de moștenire ar fi trebuit să se dea și bărbatului supravieţuitor. De aceea prefer întru tâte sistemul patriarchal şi moral al Condicei Caragea. E de regretat cum nemuritorul Constantin Bosianu, care a redactat în Consiliul de Stat acâstă parte a Condicei Alexandru Ioan |, a lăsat la o parte disposiţiunile atât de înțelepte ale Condicei Caragea sub care trăise şi el şi părinții lui atâta timp, și a admis sistemul din articolul 684, Acest sistem, le- giuitorul Condicel Alexandru Ioan 1 ?]-a tras din Novela 117, cap. 5 a lui Justinian. lacă analisa aceste! Novele. Inainte de dânsa, prin Novela 22, cap. 18, Justinian decisese că dacă bărbatul repudiază fără motiv legal pe soţia sa, trebuesă % dea o a patra parte din averea sa, dacă ea n'a avut dotă. Prin Novela 52, cap. 6, Justinian decidea că chiar dacă căsătoria se va disolva prin premurirea bărbatului, femeea care nu avea nici dotă, nici -do- națiune ante nuptias, nici daiurea vre-o altă. avere, care cu un cuvânt era inops cum gice el, să aibă dreptul a lua o pătrime din averea bărbatului ei în plină proprie: tate, ori-care ar fi numărul copiilor rămași din căsătorie. Şi Justinian decide că același drept va avea şi bărbatul în averea femeei dacă "1 va supraviețui şi va fi inops. Prin Novela 117, cap. V, Justinian modifică în r&ă Novela 52, și decide că femeea săracă nu va avea de cât usufructul une! pătrimi, dacă se află faţă cu copii comuni ai bărbatuluj şi al et, născuți din căsătorie, şi încă dacă copii comuni nu vor fi mai mulţi de cât trei, - soţia nu va avea de cât usufructul unei părţi virile, comptându-se și ea ca copil. Dacă copii vor fi ai.bărbatului din altă căsătorie, dreptul femeei de o pătrime sai de o por- țiune virilă va fi în plină proprietate. Iar bărbatul, sărac chiar, nu va avea dreptul ce "i acorda Novela 52. Cum vedem, legiuitorul Condicet Alexandru Ioan I a copiat sistemul Novelei 117, restringându-l, căci nu acordă dreptul de plină proprietate pe o pătrime femeei sărace când femeea vine în concurenţă cu copii a! bărbatului din altă căsătorie, şi nu acordă plina proprietate a pătrime femeei sărace de cât în lipsă complectă de : descendenți at bărbatului chiar din altă căsătorie, și numa! faţă cu ascendenți saii cola- teralil bărbatului. Ei prefer sistemul Novele! 52; saii cel puţin legiuitorul Alexandru „Ioan I trebuia să rămână în tradiţiunile Condicei Caragea, nu avea trebuinţă să inoveze, și nu avea de ce, căci e răă lucru a inova, e ma! ântâiă pretenţios, şi al duoilea cel puţin când inovezi, să inovezi în bine, și dacă “(i-ai permis să scotocesci prin Novele, puteaț, dând peste Novela 117, să cauţi mal mult și să dai și peste Novela 52, şi să te oprescl la ea, şi măcar, dacă nu aj dat de cât peste Novela 117, să nu o mat modifici în răi, Mărturisesc că aci marele Bosianu nu e la înălțimea lui, Lasă apoi că Novelele 52 și 117 vorbesc de copil, ca şi Caragea, şi Bosianu, în articolul 684, schimbă vorba de copii în descendenţi, în cât cu acestă expresiune, dacă s'ar lua ad. literam (ceea ce povățuesc pe judecătorii noștri să nu facă), star intempla ca un bărbat care a avut dintr'o primă căsătorie o fată care a născut nouă copil, și care a murit lăsând acești nouă copil, nepoți al tatălui s&ă, în visță la mârtea lui, dacă în urmă se va însura din noii cu o alţă femce, cu care să nu facă nici un copil, și va muri lăsând pe cel nouă nepoți din fiica sa. din prima căsătorie și pe a duoa a sa soţie în viţă, acâsta nu va avea de cât o decime în usufruct din averea bărbatului, pe când după Novela 52 ar avea o pălrime în plină proprietate, după Novela 117 o decime în plină proprietate, după Condica Caragea, prin a fortiori, o jumătate în usufruct. ăi E 

Despre donaţiunile între SOȚI 
Una din materiile cele mal dificile şi cele mal delicate și mai răi înţelese de în- terpreţii dreptului roman este materia donațiunilor între soți, . d ” Ce este donaţiunea ? 
Donaţiunea este o liberalitaţe făcută de o persână alteia, o liberalitate, căci dona- torul nu ia nici are gând să ia nimic în schimb de ceea ce dă, promite sai procură dona- tarului. Acâstă liberalitate pote să fie făcută de donator donatarulut cu scop de a "I pro- cura beneficiul imediat, actual și În mod nerevocabil, sai cu scop de a"! atribui acest
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beneficiă după mârtea sa şi sub condițiunea ca donatarul să ” supravieţuiască. In casul 
dântâiii liberalitatea pârtă numele de donaţiune între vii. In casul de al duoilea, libera- 
litatea pârtă numele de donaţiune pentru causă de morte. 

Nu ori-ce liberalitate constitue o donaţiune. Ca o liberalitate să constitue o dona- 
iune, trebue mal ântiii ca cel ce face liberalitatea să "3% diminueze patrimoniul, să "i 
împuţineze averea (nu să se abţină de a o mări, ci să scâtă ceva din ea), trebue apoi ca 
în același timp şi prin aceeaşi causă acela căruia se face liberalitatea să ?Și mărâscă 
patrimoniul, să "și sporâscă averea. Dacă lipsesc ambele condițiuni, saă măcar una din- 
tmensele, nu este donaţiune, Așa, de exemplu, cel ce renunţă la o ereditate la care e 
chemat Împreună cu altul, nu face o donaţiune, căci el nu "ȘI diminu&ză patrimoniul, ci 
se abţine de a ?] mări, de şi cel-alt luând tâtă ereditatea în loc de jumătate își măresce 

„averea. Asemenea acela ce dăruesce altuia un serv cu condiţțiunea ca să? manumită, nu 
face o donaţiune, de şi el își diminu&ză patrimoniul cu valârea' servului, pentru că cel 
cărui dăruesce servul nu câştigă nimic, nu adaugă nimic la patrimoniul săi. Tot așa şi 
cel ce manumite vindicta sai censu un serv, nu face o donaţiune, de și diminu&ză patri- 
moniul săi cu valârea servului, pentru că servul, de și câştigă libertatea, nu câștigă 
nici o avere, libertatea nefiind apreciabilă în bany. 

Liberalitatea pentru causă de mârte pste să constitue nu numal o donaţiune pen- 
tru causă de morte propriii disă, ci și o instituţiune de erede, un legat saii un fidei- 
comis făcute prin testament sati codicil. 

Donaţiunea între vil, în regulă generală, a fost permisă în tâte epocile legislațiunei 
romane. Ba încă in timpurile primitive ea era permisă fără restricţiuni. Cea d'ântâiti 
restricţiune adusă donaţiunei între vil a fost resultatul lege! Cincia. Acâstă lege este din 
anul 550 de la fundaţiunea Romet. 

Acestă lepe este imperfectă, după cum o declară Ulpian în paragraful 1 al Regu- 
lilor sale, titlul Despre legă şi moravuri. Imperfecțiunea sa constă că ea prohibe a se 
dărui peste o valre 6re-care, dar nu declară nulă donaţiunea, nu o anulăză, nu o res- 
cinde, cum (ice Ulpian. Dacă ar anula-o, ar resulta că o donaţiune făcută prin datiune 
urmată de tradiţiune, pentru lucrurile mancipi, prin tradițiune simplă pentru lucrurile 
nec mancipi, totuşi ar da dreptul donatorului, după ce a mancipat și trădat lucrul 
mancipi, după ce a trădat numai lucrul nee mancipi, să pâtă cere restituţiunea lucrului 
indărăt, sai cel puțin a părțet din lucru aferentă la excesul de valsre peste quantul de 
val6re permis de legea Cincia. Apoi acesta nu este resultatul legei Cincia. Legea Cincia. | 
lasă liniştit pe donafar, căruia s'a mancipat și trădat lucrul mobiliar mancipi, şi care 

„a posedat lucrul trădat mai mult de jumătate din timp în cursul anului, în cât să nu 
aibe frică ca donatorul prin interdictul utrubi să X reia posesiunea. Legea Cincia lasă 
liniștit pe donatar căruia i Sa trădat un imobil nec mancipi, un fond provincial. Legea 
Cincia lasă liniștit pe donatar căruia i s'a trădat un mobil nec mancipi şi care *l-a po- 
sedat majore parte hujusce anmi, ca să nu i se pstă lua îndărăt din mână de donator 
prin interdictul utrubi. Legea Cincia lasă liniştit pe acela căruia i s?a promis peste val6- 
rea permisă de ea, dar căruia i s'a plătit suma saii lucrul promis 1), Legea Cincia lasă 

1) Acest punct este însă anevoiă de justificat. Căci avem texte cari dă debitorului care a plătit 
peste cuantul antorisat de legea Cincia condicțiunea pentru a repeta excedentul, Ast-fel este paragraful 
226 din Fragmentele vaticane, Iacă ce gice acest paragraf: »Ulpian, Cartea I, asupra edictului re- 
lativ la lucrurile credite. Considerăm ca plătit indebit nu numal ceea ce nu se datora de loc, dar şi 
ceea cu tote că se datora totuși nu se putea core în mod eficace, căci acţiunea se putea respinge printr'o 
excepțiune perpetuă, De unde, prin urmare, resultă că daci cine-va obligat fiind a plătit în conira leger 
Cincia unel pers6ne neexceptate, trebue să decidem că el pote repeta; căci in tot-d'a-una a putut să useze 
de excepțiunea legei Cincia nu numa! el, ci, după cum susțin Proculianii contra Sabinianilor, și orl-ce 
altă persână (care ar avea bine înţeles interes a o face), căci acestă acțiune este quasi populară (adică 
aparţine cuivis ez populo); prin urmare, o va putea opune și eredele debitorulu! afară numai dacă do- 
natorul a murit persistând în voinţa de a dona, căci atunci eredelui i se. va putea opune de donatar 
replicaţiunea de dol, după cum a decis Impăratul nostru printi"uin: rescript at căruia termeni sunt cel 
următori: „ „ , u. Ast-fel este și legea 5, $ 5 D,, De 'doli mali et metus exceptione, în care Paul
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liniștit pe acela'căruia i s'a făcut acceptilatiuna de'o sumă sati de un obiect de o valâre 
peste suma permisă. Cu un cuvânt, legea Cincia lasă în pace execuţiunea definitivă a 
donaţiunei. Ea nu atinge de cât donaţiunile neexecutate în mod definitiv, donaţiunile în 
virtutea cărora, după principiile generale ale dreptului, donatarul ar avea ceva de recla- 

„mat, atunci numai se aplică legea Cincia, prin opunerea et la aducerea lor perfect întrii' 
indeplinire, procurând, spre acest scop, când o excepţiune, când, dacă e nevoiă,o replicaţiune 
întemeiată 'pe ea, prin care.să se obiecteze că donaţiunea a avut loc contra leget 
Cincia. . a E 

Aşa de exemplu: Donatorul a mancipat donutionis animo fondul italic Cornelian, 
fără să 71 trădeze, fond a cărui valsre trece peste quantul permis de legea Cincia. Dona- 
tarul:a devenit proprietar prin mediul mancipaţiunei, mod obictnuit de transmitere a 
proprietăței lucrurilor mancipi. Dar nu a devenit posesor încă, căci nu i s'a făcut tra- 
diţiune. Și tradițiunea este singurul mod de punerea lucrurilor în posesiunea cui-va. 
Dacă va revendica ca să capete și posesiunea, sati: cel putin val6rea lucrului, dacă dona- 
torul n'ar voi de bună-voiă să obtempere la arbitriul judecătorului de a restitui, el va fi 
respins de donator prin excepţiunea legei Cincia (si non ult:a modum legis Cinci 
donatum sit]. i 

Asemenea donatorul a mancipat un cal (lucru mancipi] şi "l-a trădat, dar, în cur- 
sul anului, de când X-a fost trădat, donatarul "l-a posedat mai putin de şâse luni şi o di; 
donatorul prin interdictul utrubi va putea relua posesiunea calului de la donatar, și, 
dacă acesta va revendica, donatorul îi va opune excepliunea legei Cincia. . 

Asemenea donatorul a promis prin stipulaţiune fondul Cornelian, a căruia valâre 
trece peste quantul permis de legea Cincia. Donatorul' intentă acţiunea ex stipulatu 
spre a cere fondul Cornelian. Donatorul îi va paralisa acţiunea prin excepțiunea legei 
Cincia; a. 

Asemenea donatorul, donationis animo,a convenit cu donatarul să nu % mat câră 
ceea ce avea 'drept să "1 cră în virtutea stipulaţiunei intervenite între denșii, adică 
fondul Cornelian, care valoreză mai mult de cât ce e permis a se dona de legea Cincia, 

  

dice: nDacă voii fi delegat creditorulul meti pe acela care vrea să "*mt dăru'ască peste măsura leget Cincia, el nu va putea să respingă prin excepţiunea leget Cincia pe creditor, căci creditorul cere ceca ce i se datoresce (şi ceea ce i se datora și înainte de donatiune). Tot în acea situaţiune se găsesce și bărbatul căruia cel ce vrea să dăruiască femeel o sumă peste măsura legel Cincia îi promite acea sumă cu titlul de dotă pentru acea femez, nici acesta de va cere promisorulul nu va putea fi respins prin excepțiunea lege Cincia; căci și el, in numele lui cere, iar nu în numele femcel. Ba încă din acesta nu resultă că, - mici dacă femeca ar fi comis dol, totușt nict prin excepliunea de dol nu ar putea să fie respins bărbatul, - care, dacă cere, își cere zestrea ce i se cuvine și fără de care nu star fi însurat? Afară numal dacă s'a divorțat fără să apuce să ceră promisorului zestrea promisă. De aceea, debitorul deleşatar saii femeea va trebui, ţinut de condicțiune, să libereze pe debitorul promisor, saii dacă el a plătit dota să "1 rese titue sumae,. ! ! Da ! ! ! Ia Din aceste duoă texte, precum și dintr'un al treilea, legea 5, $ 2D., De doli mali et metus ex- reptione, pe care ?1 vom analisa Ina! la vale, resultă că cel ce a plitit peste măsura. lege! Cincia are condicțiunea pentru a putea repeta excedentul, Aceste veesa din ţeoria ce am expus asupra casului în care donaţiunea se operă prin dațiune în care dacă execuțiunea donaţiunel este desăvârşită, legea Cincia înceteză de a se mal opune donaţiunet, 
Aci vedem o donaţiune operată prin promisiune, promisiunea executată, plata făcută, şi totuşt condicțiunea pentru a repeta ceea ce era indebit promis, coca ce trecea peste măsura lege! Cincia, au- torisată? Să fie altmintrelea în materie de dațiune, de cât în materie de prormisiune? Daţiunea executată şi posesiunea donatorului ferită de orl-ce interdiei restitutoriă să aibe mal mult efect de cât promi- siunea operată, și plata în virtutea ct fiicută? Trobue st recunâscem a priori că ar fi nerațional. Cu t5tă împerfecținn=a leget Cineia, totuși ar fi prea ncraţiona!. De aceea sunt interpreți ca Demangeat, Cours dlâmentaire de droit romain, ediția citată, tomul II, pagina 691, text şi nota 2, și Acearias, Precis de droit romain, ediţia citată, tomul I, pagina 749, text și nota 4, cari cred că execuțiunea promisiu- nel rămâne inatacabilă când donatorul sciind a promis peste măsura legel şi a executat ol sai delegatul săă promisiunaa, şi că condiețiunea uu are loc de cât când, din erdre, donatorul plătesce, ignorând că excede măsura legei Cincia. Cât pentru mine, totul mi sa pare forțat, şi că cred că e mat bine să na mărginim a ignora asupra acestut punct, până la descoperire, de va avea loc, de alte isvâre din care să 

tragem sorgintea luminărel, Căci textele ce am citat nu spun că este o condictio indebiti condicţiunea de care vorbesc, nici că dreptul de repetițiune sar restringe Ia casul de plată făcută din erdre,
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donatorul intentă acţiunea er. stipulatu,. donatarul i se opune prin excepțiunea pact; conventi, donatorul ?i-0 va paralisa prin replicațiunea leget Cincia. - i E Dacă însă, în loc de pactum de non petendo, donatorul ar fi făcut acceptilațiune donatarului, totul era sferșit, căci donaţiunea ar fi definitivă, și făcută şi executată, legea Cincia nu s'ar aplica. | a Mat este de observat că excepțiunea sati replicaţiunea legel Cincia se stinge prin mortea donatorului; ea e personală donatorului, nu trece la moștenitorii s&y, Este cestiune de a se sci dacă legea Cincia operă pe cale de excepțiune saii de replicațiune anularea donaţiunei întregi, saii numai a părtei ce trece peste quantul va lorel permisă de ea. 

dacă se da duoă treimi din imobil, a căror valâre nu trecea peste quantul lege! Cincia; donaţiunea era valabilă, şi pentru că s'a dat. tot imobilul, donaţiunea este nulă în tota- litate, nu e valabilă nict pentru ducă treimi din imobil? Nimic may absurd, Ar trebui ca legiuitorul să fi dis expres ca să credem asemenea absurditate. Apoi care e textul | precis din care ar resulia o asemenea absurditate ? Nu e nici un text precis, D. Acca- rias deduce opiniunea sa extravagantă dinirun text. EI este legea 5, $ 2, De doli mali el metus exceptione (XLIV 4). Transcrim acest text în original și dăm şi traducțiunea lui, ca să se pâtă mal sigur vedea ce voesce a dice jurisconsultul: Si donavi aliqui rem, Dec tradidero, et ille cui donavi non tradita possessione in eo loco edificaverit me sciente, et, cum zdificaverit, nanctus sim ego possessionem, et petat a me rem donatam, et ego excipiam (an), de dolo replicandum est? dolo enim feci qui passus sum eum wdilicare, et non reddo impensas.—Dacă am dăruit cul-va un lucru fără să 21 fi trădat, şi dona- tarul va fi clădit cu scirea mea, și după ce a clădit, voită fi căpătat eii posesiunea locului clădit, şi donatarul constructor va revendica în contra mea lucrul donat, și voiti excipe, dre pâte să ?mi replice că e dol? Căci eii am comis dol suferind ca el să clădescă Şi acum nu voii a % restitui impenselee. 
a Cujas (Comentari asupra legel 5, $ 2, extrase din Comentariul lui Paul asupra Edietului lu! Salviă Julian, Cartea 71, ediţia citată, tomul V, colânele 1526 şi 1527, dice că donatorul în specie intentă acțiunea ex stipulatu. Ei cred că Cujas se înșelă, vorba peto din text se referă la o acţiune reală, la acţiunea în revendicare, căcț vorbele pelitio, petere, se aplică obicinuit la acțiunile reale, iar creditorul obicinuit se exprima dicând : ago, condico (Vegi Ulpian, legea 1, principium D., De rei vindicatione, VI, 1; veţi Pellat Comentarii asupra acestel legi în Icposc des principes gencrauz du droil "omain sur la propriete, ediția II, paginele 1 Ii și 119). De aceea eti cred că Paul a dis: Si donationis causa mancipavi aliqui vrem, nee tradidero, et ile cui donavi non lvadita possessione, ete., şi că comisarii lui Justinian ati remănuit textul ca să !] pună în acord cu legislaţia din timpul săii, în care simplul pact, în materie de donaţiune, produce acţiune, condietiunea ex lege, şi că ati uitat să corâgă textul și la vorba petut, şi să o înlocuiască prin condicat. Acum că textul e restabilit, iacă ce a voit să dică Paul, Primus vrând să dăruiască fondul Cornelian, loc viran luf Secundus, i-l mancipă, fără să "! facă și tradiţiunea 'posesiuney. După acesta Primus lasă pe Secundus să se intro- ducă în locul dăruit și mancipat și să construiască pe densul. În urmă Secundus, prin- tr?o causă 6re-care, perde posesiunea locului, cu construcţiune cu tot, și acest loc cu “construcţiunea după el intră în posesiunea lut Primus. Secundus, care a devenit proprietar prin mancipațiune, intentă acţiunea în vindicațiune contra lut Primus, și % cere locul. Primus îl opune excepțiunea legei Cineia, Secuindus îi opune replicaţiunea doli mali, căci e dol din partea lui Primus să lase pe Secundus să construiască şi să nu " restitue im- pensele: Iacă tot ce dice Paul. Paul nu dice de loc că dacă Primus plătesce 'impensele făcute de Secundus, va păstra tot locul şi acţiunea în revendicare va fi complect res- pinsă. Acestă cestiune rămâne întregă. Rămâne întregă cestiunea de a se sci dacă ar fi
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gata să plătescă impensele Primus, ce ar trebui să facă judecătorul acţiunel în reven-: 
dicare? Ei cred că judecătorul âcţiunei în revendicare a fondului va decide ast-fel ;. 
După ce va recunâsce că fondul este al donatarului pentru o parte proporţională cu va- 
l6rea permisă a se dona, va ordona donatorului să restitue acestă parte de bună-voiă, și. 
în același timp să plătâscă și impensele donatarului; dacă nu.va vrea, îl va osândi să 
plătscă vaidrea acestei “porţiuni din imobil, plus impensele. In adevăr, cum observă 
Pellat, efectul excepţiunei doli mali, şi ceea ce se dice despre excepţiune trebue 
dis și despre replicatio doli mali, este de a transforma acţiunea arbitrarie vindi- 
calio în aclio bone fidei, adică de a da latitudinea judecătorului de a hotări și de a 
condamna la tot ceea ce buna credinţă cere ca să se condamne defendorul (Vedi Pellat, 
aceeași scriere, pagina 272). Cujas, în Comentariul s&ă asupra lege! 5, $ 2 D., De doli mali 
ct melus exceptione (Opera, tomul și pagina citată), este, din contră, de părere că în 

"specia lui Paul acţiunea nu e intentată de cât pentru ceea ce excede măsura legei 
Cincia, Dar este un text precis în care jurisconsultul Celsus spune clar că legea Cincia 
nu atinge de cât partea ce excede măsura permisă. Acest text este legea 21,$1D,, 
De donationibus (XXXIX, 5). lacă ce dice acest text: „Sed si debitorem meum tibi do- 
nationis immodic:e causa promittere jussi, an summoveris exceptione, necne tractabitur ? 
Et meus quidem debitor exceptione te agentem repellere non potest, quia perinde sum, 
quasi exactam a debitore meo summam tibi donaverim, et tu illam credideris. Sed ego 
(si quidem pecuniz a debitore meo nondum solutie sint) habeo adversus debitorem 
meum rescisoriam în id, quod supra legis modum tibi promisit: ita ut in reliquum tan- 
tummodo tibi maneat obligatus; sin autem pecunias a debitore meo exegisti, in hoc, 
quod modum legis excedit, habeo contra te condictionem. — Dar dacă am ordonat debi- 
torului meii să "ţi promită pentru causă de donaţiune o sumă ce trece peste măsura 
legei Cincia, să examinim dacă vel fi respins prin excepţiunea de donaţiune excesivă * 
saă nu? Şi cât pentru debitorul mei, el nu pâte să te respingă reclamând de la dânsul; 
căci eă sunt cousiderat ca cum "ți ași fi dăruit suma scâsă de la debitorul meii, şi tu 
"i-ai fi împrumutat'o. Dar eiă (dacă debitorul meă nu ji-a numărat încă bani! promiși), am 
În contra lui acțiunea rescisorie pentru cât "ţi-a promis peste măsura legel, așa. în cât 
să nu mal rămână obligat către tine de cât pentru rest. Dacă însă apucaseși' să ceri și 
să obţii banil de la debitorul măi, am în contra ta condicțiunea pentru tot ce excede 

măsura legelu. Iacă specia acestei legi. Primus are să ia de la Secundus o sută de.mii 
de sesterţi. Dă ordin lut Secundus să promită lui Tertius acâstă sumă, voind să “1 facă 

donaţiune. Suma trece peste quantul permis de legea Cincia. Putea-va Secundus când 
va reclama contra lul Terţius să ?i opună excepţiunea legei Cincia? Nu, căci Secundus 
s'a obligat către Terţius nu ca donator, ci să se achite către Primus de ceea ce "[ da- 
tora. Primus însă va putea, dacă n'a apucat Secundus să plătâscă suma promisă lui 
Terţius, să csră prin acţiunea ex stipulatu fictitia (Gngend obligaţiunea nestinsă, 
rescindând stingerea acţiunei), să ceră ceea ce trece peste suma permisă de donat 
de legea Cincia, în cât Terţius nu va mai putea cere de la Secundus de cât prisosul, 
Dacă însă Secundus a plătit deja lui Terţius suma întrâgă, Primus are în contra lui 
condicţiunea pentru a"! cere tot 'ce a primit peste suma permisă de dăruit de legea Cincia. 
Din acest text se vede evident că lepea Cincia nu operă de cât pentru ceea ce ex- 
cede măsura stabilită de ea. D. Accarias, ca să 'elimineze obiecţiunea ce resultă din 
acest text, pretinde că el a'fost cores de Justinian. Dar nimic nu trădă corecţiunea jus- 
tinianeă în.acâstă lege. Stilul este acelaşi de la inceput până la sfârșit. Nu e nici o ex- 
presiune de latinescă bizantină care să trădeze interpolaţiunea. Şi este exorbitant a pre- 
tinde că este interpolare, când nimic nu o trădâ şi când textul e conform principiului 
de bun simț că utile per inutile non vitiatur. Este ușor a inventa o teorie, făcând a 
dice legei 5, $ 2, De doli mali exceptione ceea ce nu dice şi nu avea de gând a dice, și 
eliminând legea 24, $ 1, De donationibus, sub pretext că ar fi interpolată. Și acesta 
numai ca să fim originali și să nu semEnăm cu tâtă lumea; 'ba încă să ne răsboim şi cu 
bunul simț. aa PR A
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Legea Cincia excepta 6re-cari.persâne, între cari libertatea antică de a dona r- 
mâne neatinsă. , . 

Acestea sunt: 1) Cogaaţii până Ia al cincilea grad, și la al șeselea grad numai 
sobrini și sobrinze, adică copii verilor primari între denșit, nu și cel-alţi cognaţi; 2) Per- 
sdaele puse sub puterea paternă a acestor cognaţi saii persânele sub a căror putere pa- 
ternă erai puși cognaţii; 3) Fiul vitrig, fiica vitrigă, muma vitrigă, tatăl vitrig, socru, 
s6cra, ginerile, nurora, bărbatul, nevasta, logodnicul, logodnica (Fragmentele vaticane, 
$ 302); 4) Patronul când era să primâscă o donaţiune de la libert, nu şi vice-versa li- 
bertul când era să primâscă donaţiune de la patron; 5) Pupilul când era să primâscă 
donaţiune de la tutor, nu și vice-versa tutorul când era să primescă donaţiune de la 
pupil; G) Femeile în genere când donaţiunea li se făcea de un cognat de ori-ce grad 
pentru causă de constituire de dote /dotis causa. | , Se 

.. După cum vedem, donaţiunile între soți, departe de a fi prohibite, erai favorisate,. 
căci soţii își puteaii dărui între vii unul altuia peste măsura fixată de legea Cincia. | 

De unde resultă că donaţiunile n'ată fost prohibite între soţi de cât în urma legei 
Cincia. Cum dice, în mod admirabil, nemuritorul Pellat, liberalităţile între soți trebuiati 
să producă puţine neajunsuri pe cât timp divorțurile erai rare și moravurile simple. 
Dar atunci când divorțurile se inmulțiră într'un grad ce nod astădi ni se pare de ne- 
credlut, şi când, în același timp, gustul desfrânat pentru lux şi cheltueli zadarnice-se 
răspândiră în tote clasele societăţei romane, a trebuit ca legiuitorul să intervie spre a: 
impedica pe soţul cupid de a abusa de slăbiciunea soţului afectuos şi mâle spre al des- 

„puia de bunurile sale şi apoi a'1 repudia (Pellat, Textes sur la dot, a 2-a ediţie, 
pagina 358), 

Sunt însă autori între cară Savigny, car! susțin că probibiţiunea donaţiunilor între 
vii, între bărbat și femee, este anteridră legei Cincia, şi că legea Cincia, când exceptă pe 
soți, nu înțelege alt a dice de cât că donaţiunile sunt valabile între soți peste măsura sta- 
Dilită de dânsa în casurile excepţionale de donațiune mortis causa sai divortii causa (Vegi 
Savigny, sistem de drept roman actual, traducțiunea lui Ch. Guenoux, a 2-a ediţiune, 
tom. IV, pagina 196 și nota c/. Aci, marele romanist german se înșlă în mod evident. 
Anteiii, pentru că e greii de presupus ca înainte de anul 549 sai 550, data legei Cincia, 
moravurile. să fi fost atât de disolute la Romani în cât despuiarea unu! soț de altul să 
fie posibilă. In adevăr, acesta e motivul pe care textele: îl dati acestei probibiţiuni in- 
troduse prin tradiţiune. Este imposibil ca de la 519, când a avut loc cel dântâiă divorţ, 
şi acesta nu pentru causă de rea nărăvire, ci de sterilitate a femeii, şi până la 550 data 
legi! Cincia, să se fi disolut moravurile atât de mult, în cât divorţurile să se fi înmulţit, 
căsătoriile să fi devenit o speculă, și spoliaţiile dintre soţi frecuente şi îngrijitâre. Al 
duoilea este dificil a limita excepţiunea legei Cincit numai la donaţiunile mortis causa 
şi divortii causa, când textele care ne vorbesc de acâstă excepțiune. nu disting, când 
ele, $ 302 și $ 298, spun în mod general, cel d'ântâiii că între soți donaţiuni se pot face, 
fără a spune de ce natură, prin urmare, ori-ce donaţiuni, şi când cel d'al duoilea spune 
că pers6nelor exceptate, prin urmare, și soţilor este permis a se dona [inter se donare, 
capere liceto], iar fără nici o distincţiune. Toţi autorii în genere sunt contra părere! lui 
Savigny, intre alţii Pellat, loco citato, Accarias, op. cit., T.I, pagina 707, Demangeat, 
op. cit., tom. |, pagina 581. De aceea, putem considera opiniunea lui Savigny ca complec- 
tamente inadmisibilă, ca o extravaganţă la care câte o-dată sunt expuși 6menil mari și”! 
putem aplica în acâstă cestiune versul despre Homer care sună ast-fel: Quandogue bo-. 
nus dovmitat Homerus (câte o-dată dormiteză şi excelentul Homer). 

Legile 1, 2 şi 3 principium, din titlul nostru în Pandecte, daă ca motiv al intro- 
ducerel probibiţiunei donaţiunilor între vii între bărbat și femee temerea ca soții, sub 
pretextul unei afecţiuni simulate, să nu se despâie unul pe altul. Cât timp moravurile. 
ai fost pure și simple la Romani, acestă temere nu a putut exista. In adevăr, când mo- 

“ ravurile sunt pure, 6menil sunt onești și neprefăcuţi. A: fortiori, soți între dânşii, afec-' 
țiunea și sinceritatea între denșii fiind ma) naturale de cât intre străini. Prin urmare,
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ni era de temut ca soții să se desptie unul pe altul. Darurile, când se făceată, proveneaă, : în imensă regulă generală, din pură amore. Dar când luxul s'a introdus la Romani, . după cucerirea Grecie! şi a Orientului, când din causă intrărei în raporturi cu populi co- rupți, cum eraă populii Orientului, și chiar Grecii în timpul cucerirei, când, din causa disoluţiunei moravurilor şi introducerii luxului, soţii aii ajuns să nu mai ţie unul la altul, să se creeze trebuinţe artificiale, și, spre a le satisface, a nu mal roşi de a alerga la ori-ce mijlâce, când femeile mai cu sâmă ajunseseră atât de desfrenate în cât ÎI nu- măraă bărbaţii după numărul anilor, după cum “Republica își număra conşulii, atunci ajunseseră lucrurile în ast-fel de stare, în cât soţul cel stricat, şi care în regulă generală e şi cel mal ipocrit și cel mai artificios, și mai cu sâmă femeea excelă dintre ambii soţi intru acesta, să stârcă. prin lingușiri donațiuni de la cel-alt, amenin'ându-l că îl lasă dacă nu "i dă, şi apol după ce "i-a dat, totuși să 1 lase. Cum am dis, acesta exa mal cu semă de teinut din partea femeel, care are în tot-d'a-una pofte desmăsurate, care cum dice Juvenal în satira G: a | 
a Interea calet et vegnat poscitque maritum. 
Pastores, et ovem Canusiam, ulmosque Falernas. 
Quantulum în hoc, pueros onunes, ergastula tota. 
Quodque domi non -est, et labet vicinus, ematura m — * Intre acestea ea oprimă, domnesce, poftesce să "1 procure bărbatul păstori, 6ie de Canusia 1), ulmi din Falernă, și nimica tot, toţi băeţii, pe toți deținuții, şi tot ce nu se găsesce în casă, şi are vecinul să “4 cumpere, u : „- În astă stare de lucruri legiuitorul a trebuit să intervină și să prohibe în regulă generală donaţiunile între bărbat şi femee, Și atât e adevărat că acâstă necesitate era simțită, în cât n'a trebuit să intervie nici o lege care să edicteze acestă prohibiţiune ; ea S'a introdus încet, încet prin tradiţiune, prin us, prin moravuri, prin bunul simţ al po- pulului, și nu, cum dice Cujas, împrumutând”o populul de la Greci, de la consuetudinele | Grecilor culese şi redactate de Solon, căci legiuitorul public imită, copiază câte o-dată, legiuitorul roman mai rar, dar populul nu -copiază nici o-dată, ci nu introduce de cât ceea ce simte el în sufletul lui, tot ce introduce e de la el, nu de la altul. Se inșelă dar Cujas, copiând pe Plutarch, în biografia lui Romulus, când dice că acâstă prohibiţiune a imprumutat?o populul roman din legile lui Solon (Vegi Cujas, Comentarii asupra ti- tlului 1, Cartea 1, De justitia et jure din Pandecte, legea 7 principium, ed, cit., T. 7, col. 67). A 

"Că probibiţiunea donaţiunilor între vii intre bărbat și femee s'a introdus prin con- „„suetudine resultă din legea 1 Și din legea 2, titlul nostru în Pandecte, care este cel d'ânteiii al Cărţei XXV şi are drept rubrică: De donationibus înter virum ct uzorem 2. »Moribus apund nos veceptum est, ne înter virum et uzorem donationes valerent,., Majores nostri inter virum et uxorem donationes prohibueruntu. , Ea a fost introdusă la finele Republicer, atunci când dupe cum am dis mai sus moravurile eraă destrăbălate, spre a împedica pe soţul bun şi influenţabil de a fi des- puiat prin daruri exagerate irevocabile de soțul cel răii și şiret, | Acest motiv se găsesce enunțat și desvoltat în legile 1, 2 şi 3 principium din titlul nostru în Pandecte. . : E | „__* Trebue să scim că la început, de la introducerea probibițiunei şi până la senatus- consultul propus în anul 206 'de la Christos de Antonin Caracalla, donaţiunile intre vii dintre soţi erat cu desăvirșire nule, isbite de o nulitate absolută, prin urmare necon- firmabile nici prin tăcerea donatorului în tot timpul vieţei sale, nici prin execuţiunea lor complectă de către donator, De unde consecinţa că dacă donatorul mancipase și trădase lucrul donat donatarululi, îl putea revendica, dacă promisese donandi animo o sumă şi o plătise, putea cere restituţiunea ei prin condictio indebiti, dacă liberase prin 
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acceptilaţiune pe debitor donandi animo, putea cere suma cet fusese datorită cu îdtă - acceptilaţiunea care era nulă, ipso jure. Şi tâle acestea le putea lace nu numai do- natorul contra donatarului, dar și eredii donatorului contra donatarului, dar și dona-. torul saiă eregii lui contra eredilor donatarului,. 
„_ Acâstă stare de lucruri a durat până la Antonin. Caracalla. Senatusconsultul propus de el a declarat donaţiunea între vit dintre soți confirmabilă prin tăcerea do- natorului fără a revoca în tot timpul vieţei sale. De aceea, eredii donatorului nu vor . putea invoca nulitatea donaţiunei nici pe cale de acţiune, nici pe cale de apărare, și acesta nu numai când donaţiunea s'a operat printr?o daţiune, dar chiar când s'a operat printr'o promisiune sai printr'o acceplilaţiune, cu alte cuvinte senatusconsultul se aplică la tâte donaţiunile, | . 

Ac&sta era cel puţin opiniunea lui Ulpian, care a prevalut, după cum resultă în mod expres din legile 32, $$ 1 şi 23 din titlul nostru. IN | ” Iacă, în adevăr, ce dice Ulpian în aceste duoă fragmente : »Oratio autem Impera- toris nostri de confirmandis donationibus non solum ad ea partinet que nomine uxoris a viro comparata sunt, sed ad omnes donationes inter virum et uxorem factas, ut et ipso jure res fiant ejus cui donate sunt et obligatio sit civilis et de Falcidia ubi possit locum habere tractandum sit: cui locum ita fore opinor, quasi testamento sit confir- matum quod donatum est.—Sive autem res fuit que donata est, sive obligatio remissa, potest dici donationem effectum habituram: ut puta uxori acceptum. tulit donationia causa quod debeat: potest dici pendere acceptilationem non ipsam, sed eftectum ejus: et generaliter universe donationes, quas impediri diximus, ex oratione valebunt. — Ora- țiunea însă a Imperâtului nostru relativ la confirmarea donaţiunilor nu se referă numa! „la acele lucruri cari se cumpără de bărbat pe numele nevestei, ci la tâte donaţiunile făcute între bărbat și femce, ast-fel ca și lucrurile să devină ipso jure proprietatea ace- luia cui s'a donat și să fie obligaţie civilă, şi să se potă trata și dacă este loc la Fal-. cidia, la care opinez că este loc, considerându-se ceea ce s'a donat ca confirmat prin testament. — Fie că donaţiunea constă în translațiunea proprietăţei unui lucru corporal, . fie că ea constă în remisiunea unei datorii, putem dice că ea își va produce efectul ; de exemplu: bărbatul a făcut cu scop de donaţiune acceptilațiune soţiei sale de ceea ce”! datora; se pte dice că este în suspensiune nu însăși acceptilaţiunea, ci efectul el. Şi, în general, tâte donaţiunile car am dis că sunt prohibite, vor fi valabile în virtutea orațiunelu, 
E adovăratcă Ulpian, întrun alt fragment, în legea 23, extras din acelaș Comentariii asupra scrierilor lui Sabinus, însă din Cartea 6, pe când fragmentele precedente, legea 32, . $ 1 şi $ 93, sunt extrase din Cartea 33, are aerula aproba pe Papinian care era de altă părere, care credea că senatusconsultul nu se aplică de cât la donaţiunile complect exe- cutate la cari revocarea ar fi dat loc la o acţiune în restituțiune, acţiune care ar fi apar- . ținut donatorului dar nu şi erejilor săi, la donationes verum, adică la donaţiunile de lucruri corporale, cum dice el, iar nu şi la cele-alte donaţiuni, cari constaă, de exemplu, într'o promisiune neexecutată incă, așa în cât, în cas de promisiune, donatarul stipu- lator nu putea intenta acţiune ex stipulatu nici în contra moștenitorilor donatorului. lacă, în adevăr, ce dice Ulpian în legea 23 din titlul nostru: „Papinianus recte putabat orationem divi Severi ad rerum donationem pertinere: denique si stipulanti spopondisset uxori suz, non putabat conveniri posse heredem mariti, licet durante voluntate maritus decesserit. — Papinian, cu drept cuvânt, era de părere că oraţiunea divului Septim Sever se referă la donaţiunea lucrurilor corporale; prin urmare, dacă bărbatul a promis femeei sale stipulind, credea. că nu se pote acţiona eredele bărbatului, cu tâte că bărbatul a. - murit persistând în voinţa de a duoau. 
Insă, după Opiniunea cea mai acreditată, pe care o împărtășese și ei, textul lui. Ulpian, care formsză legea 93, a fost interpolat de comisarii lui Justinian, cară saă aă. adăugat vorba recte la începutul textului, după cum crede Machelard, Dissertations de droit romain et de droit franşais, pagina 305, text și notele 1 ȘI 2, sai ali șterş
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vorba recte dintre vorbele non și putabat, din partea inferiâră a textului, după cum 
susţine Savigny, Sistem..., traducţiunea citată, 'Tomul IV, pagina 192, 

Ceea ce este cert însă este că în legislațiunea lui Justinian nu era cea mal mică 
induoială că trebue să admitem teoria lui Ulpian. Ea este confirmată prin Novela 162, 
capitolul î, a acestui Impărat. 

Trebue să observăm că cea mai mare parte din fragmentele cari formeză titlul 
nostru De donationibus inter virum et uzorem, în Pandecte, sunt extrase din Co- 
mentariul lui Ulpian asupra scrierilor lui Sabinus (libri Ulpiani ad Sabinum/ ; că Ul- 
pian, în cărţile 1 până la 32 inclusiv, a tratat, în regulă generală, despre starea donaţiu- 
nilor înainte de senatusconsult, și în acest sens trebuesc explicate textele când juris- 
consultul nu spune expres contrariul, ceea ce face în fragmentul extras din cartea 6, 
care formeză legea 23, iar de la Cartea 33 încolo a tratat despre starea donațiunilor 
după senatusconsult. Legea 22 e extrasă din Cartea 3 a Comentariului. Legea 23 e 
extrasă din Cartea 6 a Comentariului. Legea 7 e exirasă din Cartea 31. Legile 1, 3, 5, 
9, 11, 13,15, 17, 19 şi 21 sunt extrase din Cartea 32, Legea 32 e extrasă din Car- 
tea 33. Legea 33 e extrasă din Cartea 36. Legea 34% e extrasă din Cartea 43. Cel ce 
nu ati observat acâsta, adesea-ori s'aii înşelat, citând teste din același jurisconsult cari 
părea neconciliabile. Causa era că unele se referaă la o epocă a dreptului, altele la 
alta. Cu acestă observaţiune cred că este lesne a eși din încurcătură. 

In resumat, în legislaţia ante-senatusconsultară donaţiunea între vii e nulă cu de- 
săvirşire. Ea nu pote vala de cât prin o confirmare expresă, dacă adică donatorul o 
va fi refăcut ca donatio mortis causa, sai sub formă de legat sati fideicomis. Dar atunci 
e mai exact a dice că liberalitatea decurge în realitate din acest din urmă act. După le- 
gislaţia post-senatusconsultară donaţiunea între vii este confirmabilă prin tăcerea do-: 
natorului până la mertea sa, ori care ar fi donaţiunea de lucruri corporale, de craanţă, 
de liberaţiune. Ea ar părea că este tratată ca o donaţiune mortis causa, ca o donaţiune 
movtis causa sub condiţiă resolutorie. Ea, în adevăr, e supusă legei Falcidia, Ea e su- 
„pusă querelei. Dar în privinţa acesta n/ar fi deosebire, căci de la împăratul Filip încolo 
şi donaţiunile între vii aii fost supuse querelei. Dar ei nu cred că pentru acâsta ar fi o 
donaţiune moris causa. Căci donaţiunile mortis causa, eraiă valabile și înainte de se- 
natusconsult. Şi dacă. senatusconsultul ar fi voit a decide acesta, ar fi fost mal simplu 
a dice, în loc. de ceea ce printr'o locuţiune desvoltată dice, că donațiile intre vii dintre 
soţi vor fi considerate pe viitor ca mortis causa, ceea ce nu dice. Cred dar că ele ai 
rămas tot donaţiuni între vi! în principiă, afară de aplicarea Falcidiei. De unde conse- 
cinţa că ele nu vor fi atacate de creditori, dacă donatorul nu era insolvabil în mo- 
mentul facerel donaţiunei, măcar că a murit insolvabil, pe când, din contră, dacă ar fi 
donaţiuni mortis causa, în asemenea cas bunurile obiect al lor ar trebui să servezcă 
prealabil spre despăgubirea creditorilor donatorului defunct, independent de orl-ce acţi- 
une pauliană. . | 

Justinian, printr'o constituţiune a sa din anul 538, care formeză legea 25 în Con- 
dică, De donationibus inter virum et uzorem, V, 16, a schimbat acestă stare de lu- 

" eruri, a declarat donaţiunile între vii între soţi superi6re a cinci sute de solii, dacă 
sunt insinuate, donaţiuni între vil, prin urmare nesupuse nici Falcidiei. Acesta e sensul 
vorbelor din acestă constituţie, care declară nerevocarea ca echivalând cu ratificarea 
unei gestiuni de afaceri, adică producând un efect retroactiv complect. 
„.„. Pentru ca donaţiunea între vii să fie prohibită, trebue să producă ca ori-ce dona- 

țiune o sărăcire a donatorului concomitentă cu o înavuţire a donatarului. - 
Sunt donaţiuni între vii propriă gise cari sunt permise. Ast-fel sunt donațiunea 

de interese, donaţiunea de articole de toaletă femeei, donaţiunea pentru causă de divorţ 
bona, gratia, care nu pâte să fie bănuită de captaţiune, donaţiunea pentru causă de exil, ' 
pentru același motiv. . | : 

Pentru același motiv e permisă donaţiunea mortis causa. 
| Dacă donațiunea între vii este ascunsă sub un contract cu titlu oneros, atunci 
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trebue să examinăm : Dacă contractul oneros n'a fost serios, totul este nul. Dacă însă a fost serios, însă ascunde în parte o donaţiune, precum dacă s'a vindut un imobil 
pentru un preţ mai mic de cât adevărata sa valâre, atunci contractul oneros este va- labil pentru partea cu acest caracter, iar pentru ceea ce constitue donaţiune este nul. „ Aşa în cât, dacă, de exemplu, bărbatul vinde femeel sale casa sa pe cinci mii, pe când face dece mii, este vingare pentru jumătate și donaţiune pentru rest, şi, ca consecinţă, ambii soţi vor fi coproprietari al casel, ă N Donaţiunea este nulă nu numa! dacă e făcută de un soț celut-ali, dar chiar dacă este făcută persânel sub a cărei pulere se află, sati persânel care este sub aceeași pu- tere cu donatorul. - ” 

lacă, în resumat, teoria donaţiunilor între vii în dreptul roman, 
Cred util a reproduce aci traducerea textelor din titlul nostru din Pandecte, îm- 

preună cu explicările ce am dat unora dintrânsele în „Gazeta Avocaţilora : 

DIGESTE, CARTEA XXIV, TITLUL 1 

Despre donaţiunile între vii între bărbal și femee 

1. Ulpian, Cartea 32, Comentarii asupra scrierilor lui Sabinus. 
Prin obiceiii s'a introdus la noi regula ca donaţiunile între bărbat Şi femee să nu 

fie valabile. 
Acestă prohibiţiune s'a introdus pentru ca nu cum-va din dragoste reciprocă să 

pâlă un soț să despâie pe cel-alt, ne mai punend nici o margine la liberalităţi, ci făcen- du-le cu o ușâră profusiune, | . 
2, Paul, Cartea 7, Comentarii asupra scrierilor lui Sabinus, : 
Şi să nu ze ocupe mai bine soţii cu educaţiunea copiilor (pe care ar neglige-o). ' 

Sextus Cecilius mat adăuga și causa acâsta, că adică adesea sar desface căsătoriile, dacă cel ce are şi pâte dărui n'ar vrea să dăruiască celui-alt soț, și cu chipul acesta durata 
căsătoriilor ar deveni o speculă. -. 

3. Ulpian, Cartea 32, Comentarii asupra scrierilor lui Sabinus. i 
Acestă rațiune se coprinde și în proiectul de senatusconsult al Impăratului nos- 

tru Antonin Caracalla (asociat la Imperii de tatăl stă Septim Sever, cu titlul de Au- gustus/. Căci așa se exprima el: Strămoșii noştri ai prohibit donaţiunile între băr- 
bat şi femee, preţuind numai amorea onestă din inimile soţilor, şi îngrijind în 
acelaşi timp şi de reputaţiunea lor, nelăsând ca concordia dintre ei să se menţină prin bani, nepermiţând ca cel mai bun dintre soți să cadă în sărăcie, iar cel mai răi să se înavuţescă în paguba lui. , E | $ 1 : „Să vedem între cari persâne sunt prohibite donaţiunile : dacă căsătoria este conformă și bunelor moravuri și legilor, donaţiunea nu e valabilă. Dacă însă intervine vre-o piedică 6re-care, care să facă să nu fie de loc căsătorie, donaţiunea este valabilă. Prin urmare, dacă fata unui senator se va fi căsătorit cu un libertin în contra prohibi- 
țiunei senatusconsultului, saii dacă o femee dintr'o - provincie se va fi căsătorit cu o 
persână care exercitâză vre-o funcţiune în acea provincie contra prescripţiunilor consti- 
tuţiunei imperiale care l-a numit și care X-a încredinţat o însărcinare dre-care în acea 
provincie, donaţiunea este valabilă, căci în aceste casuri nu există căsătorie, Insă nu 
este permis ca asemenea donaţiuni să “Și producă efectul lor, ca nu cum-va condiţiunea  - 
acelora cari păcătuese în contra legilor să fie mai favorabilă, Cu tâte acestea, răposatul 
Sever a decis contrariul relativ la liberta senatorului Poni Paulin, căci ea era tratată 
nu ca s6ţă, ci mai mult ca concubină. , E | 

De acest text trebue să apropiăm mal ântâiti legea 7. din Condica lui Justinian, 
” 99
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titlul Despre donaţiună între bărbat şi femee (V, 16), în care imptratul Alexandru: 
Sever se exprimă ast-fel în acâstă constituţiune a sa din anul 233: „Dacă te-ai căsă- 
torit conform voinţei tatălui tăi cu fiul tutorului t&ii, donațiunea făcută bărbatului tăii 
este nulă de drept. Dacă însă căsătoria ce al contractat nu e valabilă în drept, măcar 
că donaţiunea este valabilă în drept, însă fiind-că pers6na bărbatului tăi este nedemnă 
și propriii dis nici pâte purta numele de bărbat legiuit, ţi se va da ție acţiuni utile spre 
a revoca donaţiunea făcută“. Asemenea trebue să mai apropiem și legea 32, $$ 27 şi 
28 din titlul nostru în Pandecte, în care jurisconsultul Ulpian se exprimă. ast-fel : 
»Dacă cine-va se va [i logodit valabil cu o femee, și apol o va fi luat în căsătorie în mod 
nevalabil : să examinăm dacă donaţiunile făcute în urmă între aceste ducă persâne trebuese 
considerate ca valabile, ca cum ar fi făcute în timpul sponsaliilor 2 Julian tratză acestă 
cestiune relativ la casul în care o femee mai mică de 12 ani s'a logodit, și apoi, fiind 
încă minoră de 12 ani, adică nematură, a fost adusă în casa quasi-bărbatului ei, şi el 
decide că acea femee este logodnică, de şi nu este soţie. Dar e mat adevărată opiniu- 
nea lui Labeon, pe care o aprobă Papinian în Cartea X a Cestiunilor sale, și pe care o 
aprobăm şi noi, că adică dacă, inainte de a fi adusă femeca în casa bărbatului, ea a fost 
prealabil logodită cu el, logodna să se considere că continuă, cu tâie că cel ce a adus'o 
În casa sa a credut că o aduce ca deja soția sa. Dacă însă nu a fost logodnă prealabilă, 
nu pâte fi nici continuare de logodnă, căci n'a fost logodnă, nici căsătorie, căci căsătoria 
nu S'a putut contracta; de aceea, dacă a fost prealabil logodnă, donaţiunea e valabilă; 
în cas contrarii, donaţiunea este nulă, căci donaţiunea s'a adresat nu unei quasi străine 
ci unei quasi soții, și de aceea, în acest cas, senatusconsultul nu "ŞI are aplicaţia. Dacă 
însă un senator s'a logodit cu o libertă a sa, saii un tutor cu o pupilă a sa, saii duoă 
alte persâne cari între dânsele sunt prohibite a se uni prin căsătorie, şi în urmă băr- 

. batul va fi luat de sojie pe acee femee, este cestiune de a se sci dacă donaţiunea făcută 
în urmă între dânșii trebue considerată ca valabilă, ca cum ar fi făcută în timpul logod- 
nel ? Și eii ași socoti că chiar logodna ar trebui.să fie desaprobată, și că cele donate se 

„pot lua din mâna lor şi revendicate de fise ca din mâinile unor pers6ne nedemnez. 
| „Aceste texte sunt dificil de înţeles. In adevăr, în legea 3, $ 1, Ulpian dice că dacă 

căsătoria e valabilă, donaţiunea între vii dintre soţi este nulă ; dacă însă căsătoria este 
nulă, donaţiunea este valabilă. Și dă drept exemplu casul în care o fiică de senator se 
căsătoresce cu un libertin, cas pentru care nu numai căsătoria este nulă, dar și sponsa- 
liile, cum ne spune același Ulpian în legea 16 D., De sponsalibus (XXIII, 1), precum 
şi casul în care un cetăţen roman trămis într”o provincie spre a îndeplini.acolo o fune- 
țiune 6re-care /officium/, de exemplu să o administreze ca president de provincie, . saii 
să comande o cohortă, ca prefect de cohortă. In aceste. duot casuri Spune anume: că, 
fiind-ci căsătoria e nulă, donaţiunea este valabilă. E: adevărat însă că pe urmă adaugă, 
că de şi îpso jure donaţiunea este valabilă, dar morala cere (fas non est) ca să nu fie 
valabile, Şi adaugă cii, cu tâte acestea, împăratul Septim Sever a decis că donaţiunea este 
valabilă pentru casul în eare căsătoria a avut loc între un senator şi liberta sa. Pe de 
altă parte, împăratul Alexandru Sever, în constituţia sa din anul 233 (1. 7 C., titlul nos- 
tru, deja tradusă), am vădut că decide în mod general că, în casul in care căsătoria nu e 
valabilă, de și ipso jure donaţiunca între soți e valabilă, totuși ea este revocabilă uti- 
litatis causa, şi că revocarea profită donatorului, Și iarăși, pe de altă parte, vedem pe ” Ulpian în legea 33, $ 28, decidend că de câte ori soţit nu pot contracta o uniune legi- timă (qui matrimonium copulare prohibentur) şi anume în casul de căsătorie între un 
senator cu o libertină, a unui tutor cu fosta sa pupilă, donațiunea este nulă și nulitatea 

„are de efect nu revocarea donaţiunei în favârea donatorului (ca după constituțiunea lui 
„ Alexandru Sever), ci confiscarea e! de către fisc, . 

Savigny (System, traducţia francesă de Ch: Guenous, ediţia 2, T. IV, p. 169, text „şi notele 8 și 12) nu zăresce nici o' contradicție și concilitză legea 7 C. (V, 16), care 
este a lui Alex. Sever, cu legea 32, $ 98, titlul nostru în Pandecte, care este a lui Ul- 
pian care trăia în timpul lui Alexandru Sever, dicend că legea 7 C., titlul nostru, sta-
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tuză în casul în care donatorul este inocent, el atunci are acțiuni utile spre a lua în- dărăt lucrul donat, iar legea 32, $ 8, în casul în care donatorul este culpabil, atunci donațiunea este confiscată. .. - - Cu t6tă admirațiunea ce am pentru Savigny, conciliarea sa mi se pare inadmisi-" bilă. In adevăr, Alex. Sever statuăză în mod general că, în ori-ce cas în care căsătoria jure non valet nu e valabilă în drept, donaţiunea ipso jure e valabilă, iar. utilitatis causa revocabilii în favorea donatorului, fără să distingă de e cine-va culpabil şi cine e culpabil. Şi tot așa decide şi Ulpian în legea 3, $ 1, titlul nostru, și ar fi curios ca'Ul- pian să se desqică în legea 32, $ 28, extrasă din acelaşi Comentariii asupra lul Sabinus, ba încă el adaugă că într'o specie a senatorului Pontit Paulin, care se căsătorise cu li- berta sa, donaţiunea este valabilă sub tâte puncturile de vedere. i 
Ei sunt de părere împreună cu Antoniii Faber, decada LAXIX, erârea 4 (Scrie- rea sa despre Errori), că legea 32, $ 28, este interpolată de către 'Tribonian, expresiu- nile matrimonium copulare, de o latinescă bizantină, o probăză în mod suficient. Era, în adevăr, imposibil ca donaţiunile făcute între soți în casul în care căsătoria era prohi- bită pentru raţiuni politice sa de ordine publică în timpul lui Ulpian să fie confiscate, când d'abia căsătoria contractată în contra probhibițiunilor resultânde din cognaţiune şi afinitate numite incest era singură pedepsită cu confiscarea a unei părţi din avere, pen- tru fernee cu confiscarea dotei și a unei treimi a bunurilor sale parafernale, pentru băr- bat cu confiscarea a jumătate din averea sa (Paul, Sentinţe, Cartea II, titlul 19, $ 5 şi titlul 26, $ 14, Paul, legea 52, și Papinian, legea G1 Dig., De ritu nuptiarum (XXIII, 2). Şi tocmai mal târdiii Împărații creştini Valentinian, Theodosiii Și Arcadiă (legea 4 C., De incestis nuptiis, V, 5) aii decretat confiscarea donaţiunilor ante nuptias, sai în- 

le» virum et uzorem în cas de căsitorie ilicită, căct e. contractată contra preceptelor legei, mandatelor și constituțiunilor principilor, i împărații Arcadii și Honoriă, prin constituţiunea lor din anul 306 declară asemenea confiscată donaţiunea ante nuptias, inter vivos inte» vivum et uzorem și dota, în cas de incest. Şi Justinian, prin Tribo- nian, n'a fâcut de cât să corâgă pe Ulpian în paragralul 28 al legei 32, ca să?1 pună de acord cu legislaţia justinianeă, adică cu legea 4 C., De încestis, menţinută “în legislaţia lui Justinian, . Aaa 
Aşa în cât iacă mersul lucrurilor după părerea m-a. Când căsătoria e valabilă, 

donaţiunea intre soți între vi e nulă. Dacă nu e căsătorie, căci bărbatul cu femeea tră- ese ca concubini, donaţiunea e valabilă în mod absolut. 
Și acâsta este motivul pe care Ulpian îl invâcă în legea 3, Ş 1, titlul nostru în specia lui Ponliii Paulin; el gice, în adevăr, că Pontiii Paulin a considerat pe liberta sa ca concubină, nu ca soție legitimă. Dacă căsătoria e prohibită de legi, constituţiuni im- periale, mandate a principilor, atunci, dacă ati fost sponsalii, și căsătoria e numai întâr- diată, cum e în casul lipsei de verstă, donaţiunea -e absolut valabilă, ca ficută între sponsi, între care se consideră ci se continuă sponsaliile până vor ajunge la etatea le- gală, ca atunci'să încâpă căsătoria. Dacă căsătoria insă este absolut prohibilă, atunci donaţiunea îpso jure e valabilă, dar utilițatis causa este anulabilă, donatorul va avea nu acțiunea directă (căci ipso jure donaţiunea e valabilă), ci utilă spre a cere indărăt lucrul donat. De la împărații însă Theodosiă, Valentinian şi Arcadii încolo, donaţiunea în „ acest din urmă cas, este nulă ipso jure şi revendicabilă de fisc. RR a - Cu chipul acesta, se dovedesce şi neperspicacitatea comisarilor lui Justinian. In adevăr, ei, după ce aii cores legea 32, $ 28, și acesta în mod stupid, căci pun întrebarea dacă donaţiunea făcută între un senator şi o libertină, între un tutor şi fosta sa pupilă, în timp de sponsalii, este valabilă, când între asemenea pers6ne sponsali! nu pot avea 

loc, apol aă uitat să corâgă legea 3, $ 1, a aceluiaşi Ulpian, şi constitutiunea lui Alex. Sever, legea 7 C., a titlului nostru, pe cea d'ântâiii lăsând'o a dice că donaţiunea este 
valabilă, pe cea d'al duoilea că îpso jure e valabilă, dar revocabilă utiliter în interesul 
donatorului, pe când, din contră, trebuia a le face să dică că donațiunea este nulă, și 
bunurile confiscabile de fise. . -. .. - Sia a]
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Ceea-ce a dat loc corecţiunel stupide este fragmentul precedent 'al lui Ulpian, paragraful 27, în care Uipian prevedea casul unor sponsalil permise, dar a unei căsă- torii prohibite. Era vorba de casul în care un bărbat se logodise cu o femee mindră de duoi-spre-dece ani (lucru valabil, căci de la 7 ani încolo, adică de la eşirea din infan- tia, sponsalil se puteaii contracta), şi se căsătorise apoi cu ea în acâstă stare de mino- ritate, și apol unul dăruise altuia între vit. Era cestiune dacă, în asemenea cas, donaţiu- nea este valabilă sai nu? Şi Ulpian decide că donaţiunea este valabilă, dacă în adevăr ai preces sponsalii, căci atunci se pâte dice că sponsaliile se vor prelungi până ce fe- meea va împlini duoi-spre-dece ani. Dacă insă nai preces sponsalif, donaţiunea este nulă, nu ca donaţiune între soţi, ci ca făcută în credinţa că se face soţiei, pe când ea se găsesce făcută unei striiine, ceea ce n'a voit, nici a înţeles a voi donatorul. Deci, în asemenea cas, obiectul donat se va urmări prin condicțiunea causa data causa. non se- -cuta (am credut că dai unet soţii, soție nu este, am dat pentru o causă determinată, care nu se realiseză, repet lucru donat). ” 
lacă ce aii făcut pe comisarii lut Justinian să coregă prost $ 928, Aii voit să ? pună În unire cu paragraful 27, adică cu specia sponsaliilor posibile, și cu teoria nouă a confiscărilor. Nu ai putut, nu at reușit, căci nu aă înţeles nici paragraful 27, nici nu aveai meșteșugul corigerei. E mai grei a corege de cât a face. Pentru corigere trebue mai multă perspicacitate. Ceea ce putem însă invoca în favârea comisarilor lui Justinian este că nu numa! lipsa de pricepere, de cunâscere profundă a dreptului clasic roman, dar și timpul material le-aă lipsit spre a face pretutindeni corigeri. inteligente. „Gu ocasiunea acâsta nu lipsim de a aduce omagiile nostre observărei inteligente a marelui jurisconsult Sabaudian, Antoine Favre, Antonius Faber, cum se numesce el latinisându'și numele. Nu e de prisos a nota aci la ce grad de cultură era regatul Sa- voiei şi al Piemontului, de 6re-ce el a putut poseda un jurisconsult de talia lui An- toine Favre. Acest mare jurisconsult, inferior lui Cujas, superior lui Doneau şi Vinnius, care a ajuns president la Curtea Savoiei, a lăsat mai multe opere Însemnate. E de mi- rat abondena scrierilor sale, pe care d'abia Cujas o întrece și în număr și în calitate, EI a produs : 1) Un tractat asupra erorilor comise de interpreţi în explicarea textelor dreptului roman, care formăză ducă volume în folio, conţinend cel d'ântâiă 11053 pa- gini, cel d'al duoilea 806 pagini, în ediţia lionesă din anul - 1558; 2) Un Comentariă asupra scrierilor lui Papinian, formând un volum in folio, care conţine în aceeaşi edițiune pagini 644 ; 3) Un Comentarii intitulat: Rationalia în Pandectas in șese volume in folio, conţinend în aceeași ediţiune impreună pagini 3792; 4) Un Comentariiă asupra condicei lui Justinian, formând un volum in folio, care conţine în aceeași ediţiune pa- " gint 1194, 

$ 2 : nCei ce sunt uniţi cu soţii prin potestate nu pot între dânșii să "şi facă do- națiuni.. De exemplu: fratele bărbatului, care este sub aceeași putere paternă cu bărba- tul, nu pste dărui fratelui nevestei care este sub aceeași putere paternă cu nevastau, Iacă parafrasa lui Scipio Gentilis. 
Unul dia soți nu pâte dărui nici celut-alt soţ, nici aceluia care se află sub pute- rea paternă a aceleiași persâne împreună cu soţul sii. Așa, de exemplu, femeea nu pote dărui nici bărbatului ei nici fratelui bărbatului ei care se află împreună cu dânsul sub puterea paternă a socrului ei. Asemenea unul din soți nu pote dărui nici celul-alt sot, nici socrului săi sub a căruia putere paternă se află soțul săii, Asemenea nici so- crul unul soț nu pâte dărui socrului celut-alt soţ, dacă ambil soţi se-află sub putere paternă. 

. 
De exemplu, Primus este căsătorit cu Prima, Primus are un frate Quartus, care împreună cu el se află sub puterea paternă a lui Seius. Prima nu pâte dărui Iul Pri- mus, nici lui Quartus, căct ceea ce "1 va dărui va profita lu! Seiuş a căruia avere se va împărţi la mârtea sa între Quartus și'Primus şi, prin urznare, va profita și lui Primus. Asemenea Prima nu va putea dărui nici lui Seius pentru același cuvânt. Dacă acum presupunem că și Prima se află sub putere paternă, sub a tatălul ei, Gaius, împreună
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cu un frate al ei Sccundus, Gaius nu va putea dărui lui Primus, căci, Prima la mârtea 
lu Gaius, ca heres sua a sa, va moșteni pe Gaius ; prin urmare, dacă Gaius n'ar fi dă- 
ruit lui Primus, ea ar fi moștenit mat mult, deci, ca cum în “parte ar dărui ea lui Pri- 
mus. Pentru acelaşi cuvânt, Gaius nu pâte dărui lut Quartus. Asemenea nici Seius Pri- 
mel nici lui Secundus, Asemenea nici Gaius lut Seius, nici Seius. lui Gaius, Spre ma! 
mare facilitate de înțelegere, alcătuim tablourile următre : E 

| TABLOUL 1 

| Primus Prima soră cu Secundus 
(bărbatul) (nevasta) | „- 

Gaius 
(tati! care "1 are sub putere paternă) 

TABLOUL IL 

Prima Primus rate cu Qnartus. 
(nevastă) " (bărbatul) | 

Seius 
(tată! care 1 ține sub putere paternă) 

TABLOUL 1 

Primus irate cu Quartus Prima soră cu Secundus 
(bărbatul) | - (nevastă) |. 

Gaius Seius 
(tatăl care "1 ține sub putere patern5) (tatăl care M ţine sub putere paternă) 

$ 3: „Vorba putere o aplicăm nu numat la descendenţi, ci și la servi, căci este de 
preferit ca nici acelora ce sunt supuși la veri-un drept 6re-care către bărbat să nu li 
se pâtă dăruiu, | | 

Textul dice că cel supuși la autoritate nu pot dărui. .Dar ei neavând patrimoniii 
în dreptul clasic, evident că nu aii de unde dărui. De aceea eii cred că textul trebue 
cores ast-fel : non magis est ul his..... donari non possit 1). i " 

$ 4: „Prin urmare, dacă muma dăruesce fiului care se află sub puterea paternă 
a tatălui săă (bărbatul donatricei), donaţiunea nu are nici o valâre, căci se câștigă de 
tatăl. Dar dacă a dăruit fiului ei, mergând la tabără, donaţiunea este considerată ca va- 
Jabilă, căci ea este câştigată fiului şi face parte din peculiul castrens. De aceea, și fiul 
cel bun şi cel vitrig, şi ori-ce altă persână supusă puterel bărbatului, va dărui femsei 
ceva din peculiul săi castrens, nu va fi nulă donaţiunea“«. . 

$ 5: „De aceea nu se pâte dărui nici femeel nici nurorei femeei de către bărbat, 
nurorel de către tatăl bărbatului care ?1 are sub putere paternă, nici aceluia ce se află 
sub aceeași putere paternă cu bărbatul de către femeee. - 

ŞI aci textul trebue corressii, și în loc de a se dice dunare etiam is să se citescă 
donari, et etiam ei, Căci cel ce este sub puterea paternă a socrului liind filius fami- 
lias, nu pote avea de cât peculiă castrens, și, cum dice paragraful precedent, el pâte 
dărui din peculiul sâi castrens și mumel sale bune și mumei sale vitrige. 

4) Dacă lăsăm textul necores, atunci, în dreptul clasic, el nu se pste aplica de cât în mod ex- 
cepţional numa Ia filii familias, care se allă sub putere paternă, și relativ numa! la valorile consti- 
tuind peculiul lor castrens din care et nu ar putea dărui mumet lor bune saii vitrige, ca să nu privesc 
în mod excepțional și nenatural pe tatăl lor de a veni in virtutea dreptului pretorian, unde decem per- 
son, la succesiunea lor, Dar atunci star contraţice $ 3cuŞ4 următor. De aceea conchidem la cori- 
gerea textului in modul arătat, . : a ,
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; $6: Din partea soţiei este prohibit a se dărui bărbatului, din partea nurorel a: se: dărui socrului (căci tot bărbatul ca heves suus va profita), din partea socrului a se dărui ginerelui (căci la averea socrului are dreptul ca heres sua nevasta). Dar unul din soţi nu pâte dirui nici celor ce se află sub puterea celuY-alt soţ (căci prin ei tot soțul câştigă). Dar unul din soți nu pâte dărui nici acelora sub a căruia putere paternă se află cel-alt soţ, căci la mortea lut va profita ca Peres suas cel-alt soţ. Acâsta însă este ade- verat dacă bărbatul și socrul femei, adică fratele bărbatului, sunt sub aceeași putere paternă, numal atunci femeea nu pote dărui fratelui bărbatului. Ac&sta asemenea este adevărat dacă bărbatul se află sub puterea paternă a socrului femeei, numat atunci fe- meea nu pâte dărui socrului et, Căci dacă bărbatul nu se află sub aceeași putere pa- ternă cu fratele săi, adică sub puterea paternă a socrului ei, atunci femeea pie dărui și cumnatului ct și socrului et, 
$ 7: »„Nurora pâte dărui sâcrel sale, și sâcra nurorei sale, căci sâcra nu are sub puterea el pe bărbatul nurorel sale (căci între mumă și copilul el nu există relațiune de putere paternă la Romani)e. | | 

..$ 8: nDacă servul a cărul nudă proprietate este a mea, iar usufructul al altuia, dăruesce soţiei mele din peculiul ce nu'mi aparţine mie, ci usufructuarului, sati dacă un om liber pe care ?l posed cu bună credință dăruesce soție! mele, este cestiune dacă do- națiunea este valabilă? Pentru pers6na liberă ce posed cu bună credință, dacă donâză soției mele, se pste dre-cum susţine că donaţiunea este valabilă, (Ore cum, căci e greii să aibă patrimoniă altul de cât peculiul ce 'i-am încredințat, din care de sigur nu pâle dărui). lar pentru servul asupra căruia am nuda proprietate, e imposibil să dăruiască, căci orl dăruesce din peculiul mei, și atunci este ca cum eti ași face donațiune, ceea ce nu se pote, ori dăruesce din peculiul usufructuarului Și iarăși nu se pâte, căci servit nu pot dărui din peculiul lor, a căror proprietate nu este a lor, ci a stăpânului lor, și a că- rul administraţie concedată lor nu merge până a putea dăruiu. $ 9: „Nu numai direct între bărbat şi femee, dar nici prin persâno interpuse nu se pote face donaţiunee, 
Aşa parafraseză Basilicele acest paragraf (Vedi Basilice, ediţiunea citată, Cartea : XXX, titlul 1, asupra legei 3, $ 9 din titlul nostru), și după Basilice Cujas (edițiunea citată, tom V, colâna 2081). Cujas se servesce cu drept cuvânt spre a da acestă inter- pretare de paragraful 3 titlul 24 al Sentinţelor lui Paul, care are drept rubrică De do- nationibus inter vivum et uzorem, titlu care în manualul lui Pellat figureză sub nu- mărul 23, din causă că Pellat dă duo titluri cu numărul 21, unul 21 A și altul 24 B. In adevăr, în paragraful sus citat din Sentinţe, Paul se exprimă ast-fel: Tate virum et uzorem, nec per înterpositam personam donatio fieri potest. In regulă generală, în drept ceea ce nu se pâte face direct, nu se pote face nici prin pers6nă interpusă. Persânele interpuse nu erai fixate de legiuitor la Romani, ca la Francesi, la care articolul 9114 a Condicei Napoleon declară presumate pers6ne interpuse pe tatăl, pe muma și pe descen- denţii donatorulut și a donatarului, Ele rămân în dreptul roman la apreciarea judecă- torului, presumpțiunea fiind nzinterposiţiunea și sarcina probe! incumbând în tot-da-una aceluia care invâcă interposiţiunea. 

$ 10: Este însă de sciut că întru atât este prohibită donaţiunea între bărbat şi femee, în cât de drept nu are nici o valâre ceea ce s'a făcut. Prin urmare, dacă s'a dă. - „ Tuit de un soţ altuia vre-un corp 6re-care cert, nici tradiţiunea acelui corp nu ăre nici o valâre. Şi dacă se va fi promis de un soț celul-alt Stipulând, stipulaţiunea este nulă, saii se va fi făcut de unul din soți acceptilațiune celui-alt, acceptilaţiunea este nulă, căci de drept tot ce se petrece cu titlul de donaţiune între bărbat şi femee nu are nici o valârec. 
Inainte de senatusconsultul lut Antonin Caracalla, donaţiunile între bărbat și femee erai absolut nule, întru atât nule în cât ele nu produceati nici un efect. De aceea, dacă bărbatul mancipa sai ceda în jure în legislaţia clasică un lucru mancipi şi apoi chiar îl trăda, saii pur și simplu trăda un lucru nee mancipi soţiel sale, nici proprietatea nici pose-
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siunea nu era transmisă, bărbatul rămânea proprietar, prin urmare putea revendica nu 
numai contra soţiei sale, ci şi contra ori-cărul alt detentor, soţia nu câştiga contra băr- 
Datului nici chiar posesiunea, de aceea nu avea contra lui nici chiar interdictele pose- 
sorii, nu putea nici uni posesiunea el cu a bărbatului ei, nu putea usucapa, căci pose- 
siunea el nu se întemeia pe o justa causa, causa exista, dar nu era justa, nu era se- 
cundum jus, ci contra jus, de re-ce jus civile prohibea donațiunea: Ea nu poseda pro 
donalo, ci pro possessore (Paul, legea 1, $ 2, D., Pro donato (XLI, 6). Dar faţă cu 
terţiile persâne, dacă ea nu are posesiune civilă, are posesiune interdictală; 3 de aceea, 
dacă va fi expulsată de altul cu violenţă, va putea intenta interdictul aude vi, cum. dice 
Ulpian, legea 1, $$ 9 şi 10, De vi (XLIII, 16). Intr'acest sens se conciliază Ulpian cu el 
însuși care, în legea 46, titlul nostru, dice că inter vivum et uzorem nec possessio- 
nis ulla donatio est; acest text însemnăză că donaţiunea nu e causă de posesiune civilă 
contra nimului, şi contra bărbatului nici interdictală, Asemenea, în acest sens, trebue să 
înțelegem pe Paul când Qice în legea Î, $ 4 D., De adquirenda' vel amiltenda posses- 
sione (XLI, 2), că dacă bărbatul cedăză soţiei sale posesiunea unui lucru cu titlul de 
donaţiune, cei mai mulţi (pe cari el nu'i desaprobă, ci tăcând i! aprobă) sunt de pă- 
rere că ca posedă, ciici un fapt nu pâte să fie infirmat de un principiă de drept ci- 
vil. Şi la ce servesce să (licem că femeea nu posedă, de 6re-ce bărbatul nevoind să mal 
posede, a abandonat imediat posesiunea ? In acest text Paul vrea să dică că faţă cu terţii 
femeea donatară are posesiunea interdictată, de re-ce bărbatul %-a abandonat'o. Acest 
text nu e în contradicţie cu ceea ce dice același Paul în legea 1, $ 2 D., Pro donato, 
unde dice că femeea nu pote usucapa contra nimului, dacă bărbatul donator nu era 
proprietar, căci ea nu are possessio civilis, şi că nici de se va divorța nu pâte usucapa, 
căci ab initio a avut o posesiune viţi6să ; în adevăr, în acest text Paul îl refusă posesiu- 
nea civilă. 

Asemenea dacă donaţiunea a fost operată printr o stipulaţiune, stipulaţiunea este 
nulă. 

Prin urmare, dacă o femee a stipulat dece aurei de la biirbatul ei donandi animo, 
ea nu va avea acțiunea cc stipulatu pentru a'i cere banii, și dacă bărbatul ei 71 plătesce, 
pâte repeta prin condicţiunea sine causa, nu e măcar execuţiunea unei obligaţiuni na- 
turale in acestă plată, plata este nulă și jure civili şi jure naturali. 

Asemenea, dacă bărbatul face femcel acceptilaţiune de ceea ce ea îi datora în vir- 
tutea unei stipulațiuni, de exemplu, acceptilaţiunea este absolut nulă, și bărbatul pote 
intenta acţiunea ex stipulatu contra femeci, ca cum nu ar fi fiicut nică o acceptilațiune. 

Ş 4: nDeci, dacă un birbat. va fi numărat o sumă 6re-care de bani soției sale, 
aste evident că nici o bucată de monedă nu devine proprietatea ei. 

Tradiţiunea nu are nici un efect, prin urmare, bărbatul va putea revendica banii 
numărați, bine inţeles dacă nu ati fost consumaţi, căci dacă aii fost consumaţi va intenta 

condicțiunea. 

$12: „Dar dacă bărbatul a ordonat debitorulul săii să plătescă soţiei sale, este 
întrebarea dacă banil devin proprietatea lui, şi, prin urmane, dacă debitorul este liberat ? 
Şi Celsus, în Cartea a cinci-spre-Qecea a Digestelor sale, scrie că este de examinat dacă 
nu se pâte dice că debitorul este liberat, Şi că banit ai devenit proprietatea bărbatului, 
iar nu a femei. Căci și dacă donaţiunea n'ar (i prohibită de dreptul civil, ordinea ope- 
rațiunei petrecute âr % fost ca proprietatea banilor să îi trecut de la debitorul săă la .. 
tie, și apol de la tine la nevasta ta. Căci numai din causa celerităţei impreunărei celor 
duoă acţiuni ajungem a suprima pe una dintr'nsele. Căci altmintrelea debitorul trebue 
considerat. .că dă creditorului, și acesta soţiei sale, şi că nu este ceva noii nici ceva de 
mirat ca să fil considerat că primesci tu ceea ce primesc prin altul. Şi in adevăr, dacă 
cine-va simuleză în mod fals că este procuratorul creditorului t&ă, și primesce după or- 
donul tăii de la debitorul t&ii o sumă 6re-care de bani, este constant că bani! ati devenit 
proprietatea ta, şi că ție iti aparține acțiunea fe'ţi în contra falsului procurator al cre- 
ditorului tic.
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In acest paragraf Ulpian prevede specia următâre : Bărbatul, pe care să'l numim Primus, dă ordin debitorului săi, pe care să'l numim Secundus, să plătâscă dece mil de serterți, ce "i datoresce lut, femeei sale, pe care s*o numim Prima, și acesta cu scop de a face o donaţiune de acâstă sumă femeci sale. Donaţiunea între bărbat și femee find nulă, în rigărea principiilor ar trebui să gicem că plata făcută de Secundus în mâi- nile Primei nu a produs nici un efect, că ea nu a putut face pe Prima proprietară a su- mei de bant numărate, și că fiind-că el le-a numărat Primei, iar nu lul Primus, nici Primus nu a devenit proprietar asupra lor; că, prin urmare, de 6re-ce Secundus n'a în- cetat de a fi proprietar, nu s'a liberat; că, deci, are dreptul de a revendica banii de la Prima, iar dacă *[-a consumat, a intenta relativ la ei condicţiunea. Și acesta este şi pă- rerea lui African în legea: 38, $ 1,'De solutionibus în Pandecte, titlul 3, Cartea XLVI, - Celsus însă'nu era de acestă părere, nici Ulpian care aprobă părerea luj, Er dic: In o- 

lui Primus şi ar fi fost liberat, Primus ar fi numărat Primei fără efect, ar fi rămas proprietar, numărarea fiind considerată nulă, ar fi putut revendica dacă banii ar mal subsista în mâinile Primei, dacă nu, ar condice în limitele locupletarit Primei. Ei bine, dacă ar fi fost așa, plata făcută de Secundus ar fi liberat pe Secunduş. Deci liberat fie, Iar numeraţiunea făcută Primei ar fi fost nulă, deci nulă fie, însă consideră-o ca făcută de Primus, consideră pe Secundus ca cum ar fi mandatar al lui Primus însărei- nat a plăti unul aparent creditor. Creditorul aparent nu ar avea dreptul a reţine suma. Dar debitorul e liberat.. Rămâne ca creditorul săă, care nu era adevărat şi serios al acelui cui s'a făcut plata, să repete, în acest cas, prin condicțiunea indebiti. In casul nostru, prin condicţiunea sine causa în limitele locupletării femee!, iar dacă banii nu . suni consumaţi, să” revendice, Jurisconsultul Ulpian nu face tocmai comparaţiunea ce facem noi; el face o altă comparațiune, el dice: Inchipuește-ţi că Primus, creditor al lui Secundus, dă ordin lui Secundus să plătâscă gece mii ce '% datoresce Iul Gaius, care se dă (fără să fie) de procurator al lui Tertius, căruia el Primus îi datoresce o sumă egală; în casul acesta, plata făcută de Secundus îl va libera către Primus, dar Gaius nu -va deveni proprietar al sumei, ea va rămânea proprietatea lui Primus care va avea contra lui Gaius acţiunea furti. Căci şi aci sunt ducă operaţiuni coprinse în- tPuna. Este ca cum Secundus ar fi numărat lui Primus și Sar fi liberat către el, și Primus ar fi numărat lui Gaius fals procurator, care a comis un furtum primind suma, căci a primit lucru ce nu avea drept a primi, împrumutând o calitate falsă, comiţend un furtum usus, va fi dar pasibil către Primus de furt, şi Primus va putea' intenta contra lui acțiunea furti, și vindicaţiunea sat condicțiunea furtiva. Savigny explică spețele resolvate de Ulpian prin constitutul posesor, El se înșelă. Nu e nici un consti- tut posesor la mijloc. Căci nici femeea nu se constitue poses6re pentru bărbat când primesce, nici mandatarul fals nu se constitue posesor către Primus când primesce paralele de la Secundus după ordinul lui Primus. Este mal bine a explica lucrul natu- ral, cum îl explică Ulpian, prin suprimarea unef tradițiuni Brevitatis causa, African, din contră, se ţine de rig6rea principiilor, nu primesce translaţiune de proprietate fără tradiţiune, nu subințelege tradiţiunea, nici dispensă de tradițiune. Celsus și Julian sunt de părerea lui Ulpian, Julian, în adevăr, e condus de aceleași principii în soluțiunea ce dă în paragraful următor 13, pe care îl vom explica în dată. Să nune mirăm că Julian şi Celsus, anteriort luţ African, erati de părere mai înaintată de cât alu African, Adesea-ori antecesoril deschid drumul la o opiniune: echitabilă, conlimporanit, și chiar cei d'ânttiă urmași o combat, dar vine momentul în care alţit s%o adopte, să facă drum 
adoptată de Ulpian și consacrată de practică în timpul acestui din urmă jurisconsult. După cum vedem, era antinomie în privinţa acesta între jurisconsulți, antinomie care g'a resolvat prin consacrarea opiniune! lui Celsus Şi a lut Julian, adoptată de Ulpian. Trebue să mărturisim că opiniunea lui African era mal conformă cu principiile, cu
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principiul că translaţiune de proprietate nu se pote opera fără tradiţiune, căci supri- marea une! tradiţiuni este o călcare adevărată a priricipiilor, călcare admisă utilitatis causa, dar călcare în ori-ce cas, 
Comisarii lui J ustinian, adoptând părerea lui Justinian, Celsus şi Ulpian, trebuiaiă să coregă textul lui African, ceea ce ai omis de a face. Antinomia intre juriscousulţi a fost zărită mat ânisiti de celebrul jurisconsult Sebusian Antoniă Faber, care o descria in linit admirabile în Conjecturile sale, Cartea III, cap. 19. Inainte de dtasul glosatorii căutată să pună de acord pe Ulpian şi pe African, Așa, de exemplu, Accursius dicea că Ulpian se pune în ipotesa în care femeea ignora nulita- tea donaţiunet, iar African în ipotesa în care femeea scia că donaţiunea este nuli. Cum observă Antoni Faber, distincțiunea este arbitrarie, căct nici African nici Uipian nu fac acestă distincţiune. E de adăugat că ea este stupidă, Căci dacă femeea ignora că do- națiunea e nulă, consecinţa ar fi fost ca ea să facă al săi banii primiţi, apol Ulpian dice că nu aiă devenit a săi, ci sunt at bărbatului, , Acâstă antinomie este recunoscută și de Savizny şi de Machelard, care, îinpreună cu Antoni Faber, declară că în textul lu! Africau vorbele post divortium trebuesc șterse ca din erdre inserate de compilatori, și că textul luk African, în finc, se raportă nu la specia donaţiunei făcute de bărbat femeei, care nu intervine în textul lut Ulpian de cât ca comparaţie, ci la ipotesa pe care îşi propune African s?o resolve la începutul textului, Ja ipotesa în care eii Primus am ordonat debitorului meă Secundus să plătâscă lui Titius, căruia l-am revocat în urmă mandatul de a primi, şi el tot %-a primit de la Secundus care ignora revocarea mandatului. Dacă %-a primit de rea credință, cu inten- țiunea de ași apropria banii, el comite furt, bani! rămâa aj debitorului care are contra lui condictio furtiva, şi care nu este liberat către mine ; dar dacă îl voiii acţiona, va putea, pe cale de excepţiune doli mali, să se apere, oferind să *mi cedeze condicțiunea furtivă, Dacă însă Y-a primit cu intențiunea de a" păstra pentru mine, alunct debitorul 

vendicare spre a'j cere banit, car! at devenii proprietatea mea. In casul insă în care procuratorul meii revocat a primit banii cu intenţie de a și-t apropria fin proposito, în specia adică propusă), miki, mie, adică creditorulut îmy competă actio furti, acţiunea penală, spre a urmări amenda, căci interesul meii este, dice African, ca banii să nu fie interceptațt, iar condic[iunea furliva, acţiunea rei perseguendz causa, este a debito- rului meii neliberat, care, ca unul ce nu a fost liberat, a rămas proprietar, prin urmare are acţiunea în revendicare, și condicțiunea furtiva, care îl ţine locul în cas de consu- maţiune a banilor. Vegi Savigny, Sistem de drept roman, traducțiunea lu! Charles Guenouz, edițiunea a duoa, tom. IV, apendicele X, No. 5, şi Machelard, Texte asupra donațiunilor între soți, Ş 3. 
Disidenţa între African şi Ulpian se manifestă și în alte texte asupra aceluiași principii, dacă adică tradițiunea brevi manu psle exista. African nu o admite, Ulpian o admite. Cum am dis, African este cu principiile, Ulpian cu utilitatea practică, cu dispen- sarea În parte de tradiţiune. A începe prin a te dispensa de densa, este a pune basa desfiinţărei necesităţei ei pentru transferarea proprietăței, este a fi puitorul de sămânță a principiului că proprietatea se transferă prin simplul consimțiment, sămenţă modestă Ja început pusă de Julian Și Celsus, desvoltată de Ulpian, destinată a produce ultimele: râde peste şese-spre-dece secole în Condica Napoleon. Acestă disidenţă se manifestă și între legile 34 D., Mandati vel contra (XVII, 1) a lui African şi legea 15 D., De rebus creditis (XII, 1) a lut Ulpian. Iacă mai ântâită ce: dice African în legea 34 D,, Mandati vel contra : nCel ce administră afacerile Jul Lu- cius Titius, primind de la debitorir acestuia o sumă 6re-care de bani, “f-a adresat lut Titius o scris6re, în care "i-a anunţat că se află la sine o sumă 6re-care, resultată din adminis- trațiune, și că el îl va datori pe viitor acestă sumă cu titlul de împrumut, împreună cu dobânda de o jumătate la sută pe lună, adică de ş&se la sută pe an. Se întrebă, dacă în. virtutea acestel scrisori, banit vor putea i ceruți ca împrumutați, şi dacă, prin urmate, se .
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vor cere și dobândile, African a răspuns că nu este imprumut, căci almintrelea s'ar putea 
dice că din orl-ce contract, prin simplu pact, obligațiunea se pâte transforma în obligațiune 
de imprumut, şi nu semănă cu acest cas casul în care banii ce ţii în deposit se convine ca 
tu să” ţii pe viitor ca împrumutaţi, căci atunci (adică în acest cas) banii cari eraă ai mel. 
devin aj tăi, nick casul în care îţi ordon să primesci bani de la debitorul meiă şi să "i 
servâscă ţie ca împrumut (în care cas iarăși imprumut valabil se contractă), căci, în 
acest cas, numai într'un mod favorabil, prin indulgență s'a admis că este imprumut. Şi, 
în adevăr, se pâte invoca ca argument casul în care cineva voind să împrumute altuia o 
sumă de Dani, ii dă o bucată de argint ca sto vină :' nu va putea cere banii ca împru- 
mutați, și cu tte acestea bani! scoşi din bucata de argint.vor fi în pericolul aceluia 
care a primit bucata de argint, şi, în specia nâstră, trebue dar să decidem că procura- 
torul va fi ţinut nu prin condicţiunea ex mutuo, ci prin acţiunea mandati directa, că 
măcar că banii ai fost în pericolul lui, totuși să plătâscă dobânda convenitău. 

African prevede patru specii : Sa 
Specia ântâiii. Am depus dece mii la Secundus, și consimt săi las acestă sumă 

imprumut. Imprumutul va avea loc, şi în loc de actio depositi voii avea contra lui 
condictio certi. In adevăr, nimic nu se opune la acâsta. Nu se pâte dice că prin simplul 
pact se operă împrumutul. Căci tradițiunea există în realitate. Corpus a fost trădat 
când cu depoşitul, și animus acum. Şi tradiţiunea, care este remiterea posesiunei, adică 
a lui corpus şi animus, pâte remite pe amânduoă elementele posesiune și concomitent 
Și la interval unul de altul: De aceea și African nu vede nici un obstacol. : 

Specie a duoa. Secundus îmi datoresce dece mii şi "i daii ordin să ţi-i numere ţie 
Tertius, cu titlul de împrumut, și num&rătârea are loc. Secundus va fi liberat către 
mine, şi tu vel fi obligat către mine ex mutuo. După rigsrea principiilor nu e împrumut. 
Căci Tertius n'are nici unul din elementele posesiunei, se face tradițiune dar nu de 
mine, Împrumutătorul, ci de altul, şi nu'a banilor mei, ci a banilor altuia. Căci banii 
lui Secundus nu vor deveni proprietatea mea de cât când mi'i va număra. Până atunci. 
sunt aj lui, In cât, în realitate, ar fi trebuit ca să 'mi numere mie şi nu ţic, ceea ce n'a 
avul loc. Suprimarea celor duoă numărări și înlocuirea lor printi'o numărare efectuată 
către tine direct, este, dacă vrem, ceva înlesnitor, dar nu cadrâză cu principiile drep- 
tului roman în materie de transferare a proprietăţei și de mutuum. De accea, conform 
principiilor, nu e imprumut. Dar s'a admis, întrun mod benign, că e imprumut, și ad- 
misiunea în practică prevalase deja în timpul lut African, și de aceea și African se în- 
chină el. - 

Al treilea specie. hmi ceri imprumut dece. Nu'i am. Dar iţi daii un obiect să ?] 
viaql şi din prețul săii să reţii dece ca imprumut. Serios nu este de cât un mandat, tu 
vei fi dator ami restitui preţul lucrului vindut ex mandato, nu ex mutuo, şi dacă aim 
convenit să 'mi plătesci interese, mi le vel datori, căci interesele curg dintr'un simplu 
pact adject în continenti pe lângă un contract bonze fidei, cum este mandatul, pe când 
dacă ar fi imprumut nu mi le-ai datori. - 

A! patrulea specie. "Mi-ai gerat afacerile ca mandatar şi "ml-al rămas dator dece 
din gerarea afacerilor, din banii ce ai incasat de la debitorii met. Convii cu tine să "i ţii 
ca Împrumut și să "ni plătesci dobândă până la restituire. Nu e împrumut ca şi în casul 
precedent. Vei continua de a fi ţinut ca-mandatar,: îm! vei datori dobânda în virtutea 
simplului pact, și banil vor fi în pericolul tâii, căci așa am convenit și pactul adăugat 
ex intervallo chiar la un contract de bună credinţă, cum e mandatul, 'se incorporă cu 
contractul, când nu are de scop a schimba unul din elementele esenţiale ale coatrac- 
tului, cum este în specie. Dacă ar fi imprumut, interesele n'ar fi datorite, căci simplul 
pact nu le-ar putea produce, și risicul ar fi de drept, fără convențiune, pentru impru- 
mutător, E 

Nu e mutarum nici în casul precedent, nici în acest din urmă, căci nu se pâte mu- 
tuum fără de numărătore de către proprietariul banilor, Apoi, și în casul precedent și 
în acesta din urmă, banii, ca să devină proprietatea mea, trebue, în casul precedent,
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să mi"i numere cel căruia %i-am dat obiectul mei să'] vindă, în casul acesta să mi nu- mere mandatarul mei, și apoi să'i număr ei îndărăt Luk aceeași sumă. Dar de ce să nu sc suprime o tradiţiune, de ce ceea ce se putea face în casul al duoilea, unde erati duoă persâne, să nu se potă face în aceste ducă din urmă casuri, unde este numai una; de ce acolo, în loc ca debitorul metă să "mi numere 'mie și eiă lui Tertius, s'a admis că debitorul mei pote nnmăra direct lui Tertius după ordinul mei, şi de ce în aceste ducă din urmă 'casuri să nu reţii tu, în loc să ?mi numeri şi ei să %i retronumăr ac.eași sumă ? African răspunde că, în casul al duoilea, s'a făcut o excepțiune la principiă, şi că excepţiunile nu se întind prin interpretare. Principiile se întind prin interpretare și se aplică la tâte speciile ce ele pot imbrățișa, iar excepţiile nu. Ulpian însă întinde excepţiunea din casul al duoilea la tâte casurile analoge, prin urmare decide că și în specia a treilea și în cea d?a patrulea este muti. [n legea 15 de Rebus creditis anume decide că este mattuma În specia a patra. Şi același absolul cuvent este şi pentru specia a treilea. ” ” “ lacă ce dice el în legea 15: »Câte-va reguli particulare și singulure s'aii admis relativ la împrumut. /Singulare, adică ncobicinuite, neconforme principiilor de drept). Căci dacă eiă ordon debitorului mei ca să "ți numere ţie suma de bani ce "mi datoresce, tu vei fi obligat către mine prin imprumut, de şi nu vet [i primit banii mei, Ceea ce se primesce când este vorba de duoă persâne, urmâză ca să se primâscă și când este una şi aceeași persână, de exemplu dacă tu, 'în virtutea unut mandat ce "l-am dat, să "ni „ administrezi averea mea, îmi datoresc! o sumă 6re-care de bani, şi am convenil ca tu să reţii acestă: sumă cu titlu de imprumut, se va considera că banil "mi-au fost numărați şi că ei ţii-am retronumărate.. 
| Adică, în mod fictiv, se presupune duot tradițiuni în loc de una singură care a avut loc în realitate. Cu ajutorul acestei ficțiuni, Julian, Celsus și Ulpian dati decisiu- nile ce am văgut mai sus în cas de donaţiune între soți, în legea 3, $ 12, De donatio- nibus înter virum et uzorem, pe când African, în specie analogă, din causă că nu ad- mite ficțiunea tradiţiunei, ajunge, conform rigârei principiilor, la decisiunea contrarie, după cum am vădut în legea 38, $ 1, De solutionibus, 

- $ 13: „Cu acestă decisiune se potrivesce ceea ce decide Julian în cartea a ş&ple. » spre-decelea a Digestelor sale asupra ipotesei în care ordon celui ce vrea să "mi dă- ruiască mie, să dea nevestei mele, Căci, dice Julian, o asemenca donaţiune nu are nici o valdre și trebue să considerăm lucrurile ca cum dăruitorul "mi-ar fi dat lucrul mie, și aşi [i devenit eii proprietar asupra lui, și apoi "I-ași [i dat nevestei mele, Şi acestă decisiune este întemeiată in dreptu. 
lacă specia prevădută în acest paragraf : Titius vrea să "m! dăruiască fondul Cor- nelian mie, Primus, Eu îi daă ordin în loc să mi”] mancipe și trădeze mie, să”l mancipe şi să”l trădeze soției mele, Prima. Ulpian decide că trebue să descompunem operaţiunea şi să considerăm ca cum 'Titius "mi-ar fi mancipat și trădat fondul Cornelian mie şi apoi ei ?l-aşi fi mancipat și trădat soţiei mele Prima. Prima operaţiune este valabilă, secunda constituind o donaţiune prohibită, este nulă. Prin urmare, ei voii: avea vindicaţiunea pentru a cere restituirea fondului Cornelian de la soţia mea. Şi aci este o ficţiune de duoă iranslaţiuni, ca şi în specia din paragraful 12 ;: singura “deosebire este că acolo Titius îmi datora ceea ce ei îi ordon să dea soţie! mele, pe când aci nu "mi datoresce, ci vrea să "mi dăruiască. ŞI, în acestă specie, African, de sigur, ar fi gis că totul este nul, că nu se pâte închipui tradiţiuni ; că, prin urmare, revendicarea apartine lui Titius în loc să 'mi aparțină mie. 

a 4. Julian, Cartea 17 a Digestelor. 
„Tot așa trebue să decidem și dacă, voind să "mt trădezi cu titlul de donaţiune: mortis causa un lucru mie, ei iți ordon să”l trădezi nevestei mele. Şi puţin importă dacă donatorul s'a însănătoșit sati a murit. Şi nu trebue să luăm în consideraţie că băr- batul nu devine mal sărac, ca să fim tentaţi a decide că donaţiunea este valabilă, căci saii se va insănătoşi donatorul, şi ei voiii (i silit a restitui lucrul prin condictiunea ex
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poenitentia, sai va muri, şi atunct voiii înceta de a mat avea între bunurile mele lucrul 
din causa donaţiunete. . . 

lacă specia. - Titius vrea să 'mi dăruiască mortis causa fondul Cornelian. In loc 
să mi'l mancipe şi trădeze mie, ceii îi ordon să”l mancipe și trădeze soţiei mele Prima. 
Sai, cum dice Scevola în legea 56, titlul nostru, îi ordon să mancipe şi trădeze pur, 
adică cu titlul de donaţiune între vii, ceea ce el vrea să ?mi mancipe și trădeze cu titlu 
de donaţiune mortis causa. Donaţiunea este nulă. Căci şi aci jurisconsultul Julian, ca 
și Scevola în legea 56, ca și Ulpian în legea precedentă, presupune duoă mancipaţiunt 
și duoă tradițiuni în loc de una, descompune adică operaţiunea, presupune că Titius ?mi-a 
mancipat şi trădat mie fondul Cornelian cu titlul de donaţiune mortis causa și 
că ei "l-am mancipat și trădat soţiei mele, cum dice Scevola, și cum trebue să subin- 
telegem şi pentru 'Ulpian, cu titlul de donaţiune între vil. Cea dântâiii operațiune . 
este valabilă, cea d'a duovilea este nulă ca donaţiune prohibită. Căci dacă ar fi movtis 
causa, ea ar fi valabilă, căci donaţiunile mortis causa sunt permise și între soţi. 
Şi să nu decidem cum observă și Ulpian și Scevola că donaţiunea este valabilă 
pentru că eti nu am devenit mai sărac. Căci or se însănătoșesce Titius, şi eii atunci voiii 
( ținut prin condictio cx poenitentia să  restituesc valsrea lucrului. îndărăt, va- 
l6re pe care trebue so scot din patrimoniul mei. Or more, şi atunci trebne 

„să încetez de a mal avea în patrimoniul meii fondul Cornelian pe care "l-ași fi avut dacă 
nu "l-ași fi dăruit soţiei mele. Şi să nu se obiecteze la acâsta, cum face Accursius, 
legea 31, $ 7, titlul nostru, căci în acestă din urmă lege este vorba de un legat ce Ti- 
tius, de exemplu, vrea să "mi facă mie şi pe care eii 71 rog să '] facă soţiei mele, In cas de 
legat, proprietatea nu se transferă de cât la mârtea legatarului, pe când în donaţiunY 
mortis causa se transferă imediat, de şi sub condiţiunea premuriret donatorului, În cât, 
în cas de donaţiune mortis causa, bunul intră în patrimoniul donatarului şi, prin ur- 
mare, cu descompunerea operaţiunei făcute de Julian și Scevola în specia nâstră, este 
ca cum a intrat'în patrimoniul meii fondul . Cornelian și apot a eșit spre a intra în al 
soţiei mele. Devin dar pauperior, Nu se pâte qlice că lipsesc numai de a câștiga. Pe 
când în legat evit numai de a câștiga, căci nu a intrat fondul Cornelian în patrimoniul 
mei și apoi a eșit ca să intre în al femei! mele, nu, ci a intrat direct, pur și simplu, şi 
unicamente în al femeii (Vegi Cujas, ediţiunea citată, tom III, colâna 891, Comentariii 
asupra lepel 3. $ 13 și asupra legei 4, titlul nostru, sati asupra Cărţei XVII a Digestelor 
lui Salviii Julian). | 

5. Ulpian,-Cartea 32, Comentariul asupra scrierilor lui Sabinus, | 
„Dacă un logodnic, voind a dărui logodnicei sale, a trădat un lucru lut Titius, 

pentru ca Titius să "| predea logodaicel, iar Titius va (i predat lucrul după contractarea 
căsătoriei, donaţiunea nu este valabilă, căci ea se perfecteză în urma-căsătoriet Iar dacă 
un logodnic voind a dărui logodnicei sale, acâsta va fi însărcinat pe Titius să primâscă 
lucrul în numele ei de la logodnic, și logodnicul va fi predat lucrul lu! Titius înaintea 
căsătoriei, donațiunea a devenit perfectă înaintea căsătoriei, și, prin urmare, măcar că 
Titius va fi trădat lucrul femeii după căsătorie, donațiunea rămâne valabilă. 

Iacă specia. Primus se logodesce cu Prima. Voind a face donaţiune Prime! a fon- 
dului Cornelian, transmite proprietatea acestut. fond lui Titius cu însărcinare ca el, la 
rendul siii, să "I transmită Primei. Tilius lasă să se contracte căsătoria și apot face trans- 

„misiunea către Prima. Transmisiunea este nulă, căci e făculă donandi animo după că- 
sătorie, e ca cum bărbatul ar fi transmis după căsătorie. Dacă transmisiunea era făcută 
inainte, era valabilă, căci era făcută intre sponși, între care donațiunea este valabilă. 

Primus “voesce a dărui logodnicel sale Prima fondul Cornelian, îl transmite 
înainte de căsătorie lui Titius, delegat de logodnica sa Prima ca să 7] primâscă. După 
aceea se face căsătoria, şi apol Titius transmite fondul Prime. Donaţiunea e valabilă, 
căci e făcută între logodnici. Din partea lui Primus e despuiare complectă și definitivă 
de proprietate în favârea mandatarului loodaicei. Dar acum acesta nu 'ȘI-a executat 
mandatul către Prima înainte de căsătorie, acâsta este lucru indiferent, e raport între
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el mandatar şi ferneea mandantă, Destul că donațiunea este operă împlinită 'din partea 
sponsului, pe când era spons, care a încetat de atunci de a fi proprietar, care a încetat 
la o epocă de nebănuială de posibilitate de sugestiune, i 

$ 1: Dacă bărbatul are duoi codebitori coreali, pe Titius și pe nevasta sa, și 
va fi făcut acceplilaţiune nevestei sale, cu scop de a "i face donaţiune, nici unul nu 
va [i liberat. Şi acesta o scrie Julian în cartea a șăpte-spre-decea a Digestelor sale. 
Dacă insă acceptilaţiunea s'a făcut lui Titius, el va fi liberat, femeea însă va rămânea 
obligatău, 

lacă specia. Primus este căsătorit cu Prima. El are duoi codebitori coreall pentru 
o sută de soligi pe Titius şi pe soţia sa Prima. Face acceptilaţiune Prime! cu scop de 
donaţiune, Nu e liberat nimenea, femeea căci în persâna el nu e valabilă liberaţiunea, - 
căci e făcută donandi animo, Titius pentru că lui nu i s'a făcut acceptilațiune. E dar ca 
cum nu s'ar fi făcut acceptilaţiune, Dacă face acceptilaţiune lut Titius, textul dice că el eli- 
berat, căci el e capabil de a primi donaţiune, dar femeea nu e liberată, ci rămâne obligată, 
căci ea nu pâte primi donaţiune de la bărbat. Dar ducă dificultăţi se presintă : Una este că 
acceptilaţiunea operând asupra obligaţiei, iar nu asupra persânel, ea nu pâte stinge obli- 
gațiunea de cât complect, ca cum n'ar exista, şi atunci trebue neapărat'toță să fie libe- 
rați, ea este un mod de liberațiune reală, iar nu personală. Cum dar acceptilaţia fiind 
făcută lui Titius şi stinsă fiind obligaţia complectamente prin acceptilațiunea făcută lut 
Titius, mat pote să rămână ceva din obligaţiune, ma! pâte rămânea femeea obligată ? Di- 
ficultatea se resolvă gândindu-ne că acceptilațiunea, când nu pâte vala ca acceptila- 
țiune, valâză ca simplu pactum de non pelendo, cure nu operă de cât în personam, 
căci nu pste fi invocat de cât de persânele între cari s'a încheiat pactul, și de moșteni-: 
torii lor, şi de străinii relativ la cari ai interes ca să “1 p6tă invoca chiar persânele 
între cari s'a incheiat pactul, căci altmintrelea nu le-ar profita întrun mod complect. 
ŞI, în adevăr, același Ulpian, în legea 8, priacipium D., De acceptilatione (XLVI, 4), dice: 
„An înutilis acceptilatio utile habeat pactum (quxritur). Et nisi în hoc quoque con.- 
tra sensum est, habet pactum.— Este întrebare dacă acceptilaţiunea nulă pâte vala ca 
pactum de non petendo. Şi s'a răspuns că da, dacă asupra acestui punct părțile n'a 
manifestat intenţiune contrarie“. A duoilea dificultate este că se pâte întâmpla ca 
să nu pâtă profila complect de liberaţiune 'Titius, dacă nu va fi liberată şi femeea. De 

„exemplu, dacă Titius este asociat cu femeea, atunci evident acceptilațiunea' va produce 
„efect complect, va stinge complect obligaţiunea, va [i liberată şi femeea, căci altmin- 

trelea ori-ce s'ar cere de la ea, ea ar cere pentru parte restituirea de la Titius prin ac- 
țiunea pro socio, şi atunci Titius n'ar profita complectamente de aceeptilatio, Acâsta se 
docedesce pe deplin prin ceea ce gice Ulpian în paragraful următor 2, pe care îl vom 
explica mai la vale. Veţi Demangeat, Des obligations solidaives en droit romain, Co- 
mentariul legei 2 D., De duobus reis constituendis (ĂLV, 2), paginele 36, 37 și 38. 

$ 2: n Trebue să ținem, ca regulă generală, că ori-ce se face cu titlu de donaţiune 
sai între soţi, sati între persâne supuse puterei lor, saă prin persne interpuse, nu are 
valre. Dacă însă în actul făcut cu titlu de donațiune între soţi se găsesc amestecate şi 
alte obiecte sai'sunt interesate și alte persâne de cât soții, dacă nu se pot separa, nici 
donaţiunea dintre soţi nu se va anula; dacă însă se pâte face separaţiunea, restul va fi 
valabil, iar donaţiunea dintre soţi va fi nulăe. - ” 

O aplicaţiune a acestei reguli am arătat'o în explicațiunea paragrafului precedent, 
Acceptilaţiunea făcută codebitorului coreal al femeil nesocius, putând să producă efect 
ca pactum de non'petendo, adică putând să se separe efectele sale în duoă, să se aplice 
la străin, fară să se aplice la femee, se va face separaţiune, şi va fi valabilă către străin, 
nulă către femee. Când însă actul nu se pâte scinde, căci efectul săi relativ la unul - 
trebue neapărat ca să se producă complect, să se resfringă şi asupra femeei, atunci fa- 
ialemente actul va fi valabil în întregimea sa şi va profita și femeea de donaţiune. Ca în 
casul în care femeea coreă debendi cu Titius este soţie, căci atunci acceptilaţiunea  fă-'
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cută lui 'Titiuş va profita fatalemente. și ei, și, prin urmare, liberaţiunea donationis 
animo va fi valabilă şi pentru femee. | 

$ 3: „Dacă un debitor al bărbatului, după ordinul săi, va fi promis o sumă 6re- care de bani soţiei sale, promisiunea este nulău. 
| Primus datoresce o sută de aurei lui Secundus. Secundus îl dă ordin să promită 
acestă sumă soţiei sale Secunda, donandi animo. Promisiunea este nulă, este ca cum 
Secunda n'ar fi stipulat de loc, ca cum Primus mar fi promis Secundei, Secunda nu câş= tigă nici o acţiune ex stipulatu, novaţiune nu sa operat, Primus rămâne debitor în vir=- tutea vechei obligaţiuni către Secundus. Quid dacă însă de bună credinţă Primus va fi apucat să plătâscă în mâinile Secundei suma ce X-a promis după ordinul lui Secundus, ignorând, înainte de senatusconsultul lui Antonin Caracalla, că bărbatul -a voit să facă o donaţiune soţiei sale. Specia este prevăgută de Julian în legea 39 a titlului nostru, pe care am tradus'o mal la vale. Cujas presupune că Secundus ignora revocarea donaţiunei de către bărbat, adică că Secundus scia că bărbatul îi ordona să promită soţiei sale do- nandi animo, dar că în urmă a revocat donaţiunea, și că Secundus ignora ac stă revo- care când a plătit. Se înșelă Cujas, căci textul este al lui Julian care trăia Înainte de senatusconsultul lui Antonin Caracalla, prin urmare, nu pâte fi vorba de donatiune va- abilă, dar revocabilă. Trebue dar explicat textul cu ipotesa ce facem noi. Dacă bani - ce a primit femeea nu ?i-a consumat, Primus îi va putea revendica. Dacii însă î! va fi consumat, va putea intenta contra femeei .condicţiunea sine causa, Saii ex înjusta causa, ca să ceră valorea lor, adică altă-sumă de bani egală cu cea consumată. Condic- țiunea se numesce ex injusta causa, căci femeea a primit bani din causă de donaţiune, adică dintr'o causă nerecunoscută de dreptul civil, contrarie dreptului civil fin jus, în justa). Condicţiunea se numesce sine causa, căci causa adică donaţiunea fiind nulă, ea este considerată ca inexistentă, deci este ca cum femeea ar reţine fără causă suma primită. Prin urmare, debitorul Secundus rămâne obligat către Primus care 1 va putea cere suma din datoria veche. Dar, adaugă J ulian, dacă Secundus n'a apucat să câră res- lituțiunea sumei femeei, când îl va acţiona Primus, va putea evita de a "1 plăti, apă- rându-se prin excepţiunea doli mali contra acţiunei sale, cu condiţie ca să 1 cedeze ac- țiunea ce are contra femeel, vindicatio dacă banii nu ai fost consumaţi, condictio dacă ai fost consumaţi, adică să "1 dea procuratio în rem stam, spre a intenta acţiunea ce ar fi putut intenta el, raţionând ast-fel: Este dol din partea ta să mă acţionezi: | jure civili, îpso jure, poţi, dar e dol s?o fac], căci din vina ta am promis femeei, și promi- țend ignorând și causa ordinului ce ?mi-ai dat şi nulitatea Iul, a trebuit să . plătesc, şi 

am plătit de bună credinţă. Fă sunt gata a “ţi ceda acțiunea ce am contra femeei tale, “ Mulţumesce-te cu atât. Cât pentru condietio, bărbatul nare nici chiar trebuinţă de ce- siune, căci femeea s'a inavuţit din averea bărbatului, în paguba lui, din suma ce a con- sumat fără să o risipâscă; e loc dar la condictio direet în favorea lui, Dar dacă femeea, ” este insolvabilă ? Atât mai r&ă pentru bărbat, Afară numai, cred, dacă Secundus a plă- tit de rea credință, sciind că este donaţiune, și că ea este nulă, căci atunci e vina lui de a promis, e vina lul de a plătit, şi atunci, după părerea mea, nu va putea să opună ex- - cepţiunea doli mali bărbatului, ci va trebui să se mulţumâscă să scâţă ce o putea de la femee. Acestă ipotesă nu e prevădută nici de Julian în textul nostru, nici de Cujas; în Comentariul ce dă textului lui Julian, dur eii cred că soluţiunea mea nu este de cât con- secința fatală a principiilor, şi resultă prin a contrario din ceea ce dice Julian în ipo- tesa plăței făcută de bună credință (Vedi Cujas, Comentarii ăsupra lege! 39 a titlului nostru, extrasă din Cartea V a Comentariului luk Julian, asupra scrierilor jurisconsul- tului Minicius Natalis, ediţia citată, tomul III, colâna 1479). 
$ 4: „Dacă soţia va fi promis cu titlul de donaţiune creditorului bărbatului, și va fi dat și un fidejusor, nici bărbatul nu este liberat, nici femeea nu este obligată, nici fidejusorul el, gice Julian: şi lucrurile se consideră ca cum nu sar fi făcut nici o pro- misiuneu, + Pa 
lacă specia. Prima este căsătorită cu Primus. Primus datoresce o sută de aurel
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ez stipulatu lu Secundus. Prima, animo donandi, și novandi în același timp, promite 
lui Secundus o sulă de aurei ca să libereze pe Primus de obligaţiune, face o expromi- 
siune donandi animo, dând şi un fidejusor, pe Tertius. Promisiunea femeel e nulă 
ipso jure, asemenea și novațiunea, asemenea și fidejusiunea lui 'Tertius, e cam cum 
nu S'ar fi făcut nimic ; prin urmare, Primus rămâne obligat ex stipulatu către Se- 
cundus. . - ” , Pa 

„+ $5: Julian mal decide că nici vindarea făcută între soţi pe un preţ mat mic de 
cât cel adevărat nu are nici o valâre. Neratius însă (a căruia opiniune Pomponiă nu o 
desaprobă) decide că in adevăr vindarea făcută cu intenţiune de donaţiune între bărbat şi 
nevastă nu are nici o tărie; dacă, însă, bărbatul neavând de gând să vîndă, de aceea s'a 

- servit cu titlul de vindare, pentru ca să doneze neveste! sale. Iar dacă bărbatul a avut 
în adevăr intenţiunea de a vinde, ?i-a făcut însă remisiune de o parte din pre!, vindarea 
este valabilă, iar remisiunea întru atât este nulă întru cât prin ea nevasta a devenit mai 
avută. De aceea, dacă bărbatul a vindut femeet sale un lucru de cinci-spre-qece pe cinci, 
care astăgi însă nu valâză de cât dece, femeea va trebui să restitue numa! cinci, căci 

“numai cu atât a devenit mai bogatăc. 
„lacă specia. Bărbatul Primus vinde nevestei sale Prima fondul Cornelian, - pe una 

sută cinc-deci de solidi, fond care în realitate face cinci sute solidi. Ce trebue să deci- 
dem ? Trebue să examinăm dacă bărbatul avea intenţiune de a vinde saii nu, și să sub 
distingem în casul în care avea intențiune să vindă dacă a înţeles sai nu vindend mat 
eftin să facă remisiune temeei de v parte din preţ, sai dacă â vindut ma! eftin căci 
avea trebuinţă de parale și n'a găsit pentru moment un preţ mai avantngios. In casul 
în care n'avea intenţiune să vindă, ci a ascuns o donaţiune sub forma unei vindări cu 
preț mic, totul va fi nul, vingarea va fi nulă, bărbatul va putea revendica imobilul, şi 
femeea, dacă a numărat prețul, va avea dreptul a "| cere îndărăt prin condictiunea 
causa data causa non secuta, De acâstă părere este Julian citat de Ulpian, și Neratius 
şi Pomponius, și nu se vede a fi fost jurisconsulţi cart să fi decis contrariul. Care va f 
însă presumpțiunea ? Cred că ea este în sensul donaţiunei, când pretul este mic, căci 
numai așa se. pote salva și garanta principiul nedespuerei soţilor. Prin urmare, proba va 
trebui s'o facă contra presumpțiunei soţul donatar, că adică este vindare serisă, și că 

-S'a înţeles a se face numai remisiune a unel părţi din preţ. În casul în care bărbatul a 
înţeles a vinde și a face numai remisiune a unei părţi din preţ, vindarea va fi valabilă, 
şi numai remisiunea este nulii și numai întru atât întru cât femeea sa inavuţit. De 
exemplu, fondul care făcea la vindare cinci sute solidi, și care s'a vindut una sută cinci- 
deci, dacă astădi nu mai face de cât trei sute solidi, numai una sută cinci-clec! va trebui 
să restitue femeea donatară, căci cu atât sa inavuţit în paguba bărbatului. Acâsta este 
părerea lui Neratius și Pomponiii, aprobată de Ulpian ; pare că Julian ar fi fost de opi- 
niune contrarie, după modul cum îi relatâză Ulpian părerea la începutul textului. Eă 
ered însă că Julian se punea în ipotesa d'ânttiii, pe care o presuma, căci până la probă 
contrarie se presumă a fi donaţiune. Tot de acestă părere este și Papinian în legea 52 
principiu a titlului nostru, pe care o traducem mal la vale. El vorbesce de o dona- 
țiune fiicută sub forma unei locaţiuni pe preţ vil și o declară nulă căci o presumă ca 
donaţiune. Dacă însă, cum observă cu drept cuvânt Cujas, comentind acâstă lege, in= 
tenţiunea soţului locatar a fost dea loca, și a face numai remisiune a unei părţi din 
chirii sai arenqi, locaţiunea este valabilă şi numal remisiunea este nulă. Când este însă 
un deposit făcut de un soț celut-alt soţ a unul lucru estimat mai jos de cât face, depo- 
situl este valabil, căci estimaţiunea este accesorie în deposit, pe când chiria este ele- 
inent esenţial în locaţiune, prin urmare depositul va fi valabil, soțul depositar va trebul 
să restitue lucrul depus, iar în cas ca lucrul să piară prin dolul saii culpa depositarului; 
va trebui să restitue adevărata valâre a lucrului depus, iar nu numa! cât s'a estimat de 
părți (Vedi Cujacii, Comentarii asupra leget 52 principium de titlul nostru, în Comen- 
tariul săi asupra Cărţei X a Chestiunilor lut Paninian, ediţiunea citată, col6- 
nele 954 —959). Dacă însă intenținnea bărbatuiui a fost de a vinde pe acest preţ, de și
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nevil, fără intenţiune de donaţiune a unei părţi din preţ, ci pentru cuvântul că n'a găsit la nevoia în care se afla de parale alt pret mai avantagios, atunci eă cred, și acesta re- sultă prin a contrario din ceea ce se dice la finele textului nostru, că vingarea este complect valabilă, și că nu va avea drept bărbatul a cere nici măcar plata diferenței de valre, nici chiar în limitele înavuţirei femeei. Dar, bine înțeles, nu se va presuma că bărbatul a voit să facă o vingare complect seri6să, ci când vindarea este pe preț vil, se va presuma că este donaţiune complectă; când vindarea este pe preţ mic de şi nu vil, că este remisiune de o parte din preţ). 
$ 6: nDacă cu intenţiune de a dona bărbatul sati femeea nu va usa de o servitute, cred că servitutea-se va stinge, dar în divorţ, se va putea intenta o condicliune pentru valrea servituţele. - | - 
Primus este proprietar al fondului Cornelian, în favorea : căruia este constituită 

servitutea de trecere, jus itineis asupra fondului Sempronian al soţiei sale Prima, EI, cu intenţiune de a dona, nu usâză duoi ani de gile de servitute, Juris-consul- tul decide ci servitutea se va stinge prin ne us. In rig6rea principiilor ar trebui 'să: deci- dem cii donaţiunea fiind. nulă ipso jure, servitulea nu ar trebui să fie considerată ca stinsă. Precum nu opera tradiţiunea translaţiune de proprietate, nici aeceptilaţiunea liberaţiune, asemenea ar fi fost logic a se decide că nici ne usul nu produce nici un efect; prin urmare, că servitutea subsistă ipso jure. Ulpian insă decide că ea este stinsă, dar că, în cas de divorţ, bărbatul va putea intenta condietio spre a cere valrea servituței, dacă femeea nu vrea să "1-0 reconstituiască. Fii cred că Ulpian decide ast-fel, referindu-se la starea legislaţiunel posterire senatusconsultului, în care donaţiunea este valabilă, dar revocabilă, că de aceea servitutea se stinge rămâind ca în cas de revocare a dona- țiunei, ceea ce se presupune că are loc în cas de divorţ, soțul dăruitor, dacă vrea să re- vâce donaţiunea, să intente condicţiunea spre a cere val6rea servituţei, dacă femeea do- natară nu vrea de bună-voiă să "1-0 reconstitue?). | $ 7: „Dacă cu intenţiune de a dona femeea sati bărbatul se va lăsa să fie respins prin vre-o excepţiune, sentinţa absolutoriă a judecătorului va fi valabilă, dar pe cale de condiclio se va repeta de la donatar beneficiul resultând din absoluțiune«. 
Aceleași observaţiuni avem a face și asupra paragrafului acesta. Ipso jure sentința * absolutorie este valabilă. Căci judecătorul nu pote reveni asupra sentinţei sale. Şi ve- | chea acţiune este stinsă prin efectul litiscontestaţiunei. Ea nu pote fi considerată ca nulă ipso jure. Prin urmare, anularea donaţiunei operată prin absoluţiune se va efectua pe cale indirectă, pe cale de condietio, prin care soțul, care s'a lăsat să pârdă, va cere va- l6rea obiectului cererei primitive pe care a lăsat'o să i se respingă. 
$ 8: „S'a conces donaţiune între vii pentru sepultură; în adevăr este constant că şi bărbatul femeei, şi femeea bărbatului păte dărui un loc pentru sepultură. Și dacă în acel loc va îngropa un mort, va fâce locul religios. Acesta de acolo provine, căci se 

  

1) Finele acestui text este iuvocat de advocaţii Principelui D, M, Sturdza şi at Principesei Gor- ciacoft în contra Principelui Grigorie Sturdza, insă pe nedrept, Căci, dacă vom combina finele cu restul testului, ne putem convinge că el mat lesne pote fi invocat în contra lor, In adevăr, se pâte trage ar- gument din acest text că, de 6re-ce vinderea făcută pe preţ mai mic donationis animo de bărbat fe- meel e nulă de tot, câna bărbatul avea de gând să dăruiască, iar nu să vindă, şi când avea de gând să vindă e nulă pentru diferența intre preţul vingărei şi val6rea adevărată a lucrului vindut, că lucrurile cumperate pe numele Principesei Smaranda Sturdza, întru cât nu se va dovedi extrinsee (adică prin alte probe de cât declaraţia lui Mihaiti Sturdza, care mal cu sâmă, faţă cu un reservatar, nu are valâre) că aii fost cumpărate în adevăr cu cele 120.000-+-80.000 galbeni dăruiți sub pretext de theoritron, de daruri de anul noii, trebuese considerată ca cumpărate cu alţi bani numărați tot de Mihaiii Sturdza pe numele. Principesei Smaranda, că ele sunt deci donaţiuni indirecte, deghisate și, ca atari și ele reductibile în li- „ ahitele quotitățel disponibile. Iar dacă se va dovedi că cel 200.000 galbeni uii servit în parte la cumpă= rătârea lor, atunci cele duoă sute mik galbeni, plus restul, vor fi reduse în liinitele quotităței disponi- bile, iar imobilele şi renta vor fi considerate ca avere a Principesei Smaranda Mihai! Sturdza, -„ E) Baei aplicaţiunea regulei: res extincte .vindicari non possunt, condici tamen possunt, Servitutea fiind un desmembrament al dreptului de proprietate, dacă este stinsă, vindicari non potest, condici tamen potest. ! -
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abicinuesce a se decide că numal acea donaţiune este prohibită, care. are de efect: și pe 
donator a?l face mal sărac, şi pe donatar a 1 face mai avut. Apol evident că donatarul 
nu devine mai avut cu locul pe care ?i-a dedicat religiunei. Şi 'să nu se impresioneze 
cine-va că donatarul ar fi cumpărat loc, dacă nu i star fi dăruit, căci de și ar (i: devenit 
mai sărac donatarul, dacă nu i s'ar fi dăruit locul, totuși nua devenit mai -avut din 
causă că nu a cheltuit pentru cumpărătârea locului 1), i Sa 
, $ 9: »Din-cele de mal sus resultă că dacă bărbatul a dăruit femeci sale un loc 
pentru sepultură, numai atunci locul devine proprietatea femeci, când se va îngropa un 
cadavru. Până atunci, în adevăr, el nu devine religios, şi rămâne al donatorului, și prin 
urmare dacă femeea în loc să îngrâpe în loc îl va vinde, locul va rămânea al dona- 
toruluie, De E 

$ 10: In consecinţă, dacii bărbatul va dărui femeci o boltă monumentală pentru 
îngropare gslă, de o mare valre, donațiunea va fi valabilă, dar donaţiunea nu va lua 
consistenţă de cât când prin îngropare bolta va deveni religidsă. | 
| $ 11: „Şi chiar și dacă însăși femeea donatară va fi îngropată în acel loc, de şi 
prin mârtea ci s'a disolut căsătoria, totuşi în mod favorabil se “decide că locul devine 
religiosu. i o 

Donaţiunea unui loc pentru causă de sepultură este valabilă, fie făcută de bărbat 
femeel, fie de femee bărbatului, însă numat sub condiţiunea și din momentul îngropărei, 
căci numai atunci locul devine religios. Şi chiar dacă donatarul este îngropat în locul 
dăruit, totuși donaţiunea este valabilă, cu tâte că atunci s'ar putea dice că donatarul 
ma supraviețuit şi, prin urmare, donațiunea ar putea fi considerată ca caducă. Ulpian şi 
aci dă dovadă că raţioneză în starea legislativă posterisră senatusconsultului, în care do- 
națiunea este valabilă sub condiţiunea nerevocărel şi a premurirei donatorului din care 
să resulte siguranța neposibilitiiţei revocărei. Apoi, din contră, în specie, donatarul a pre- 
murit, prin urmare donaţiunea ar trebui să devie caducă. Darnu e donaţiunea În specie, 
căci lipsesce una din condiţiile ei, condițiunea înavuţirei donatarului. Apoi donatarul 
nu S'a Înavuţit, căci n'a băgat nimie în buzunar. Sofismiă însă este aci în realitate. Căci 
a nu scdte din buzunar este a te inavuţi, căci a manca de a te Sărăci este a rămânea 
mal avut, este deci a te înavuţi. Sofismă admisă în favârea principiului libertăţei con- 
vențiunilor, şi pentru că nu se pote vedea în specie specula nici despuierea, motive 
cari ai determinat probhibiţiunea donaţiunilor între soți. n AI 
, Donaţiunea făcută de un loc pentru ingropare este, cum am dis, însă suspendată 
pentru validitatea ei până la îngropare, Deci, de nu se va îngropa nimenca în loc, şi do-. 
natarul soț va vinde locul, donaţiunea lipsinduY condițiunea validităţei, se găsesce nulă, 
şi prin urmare soţul donator va putea revendica locul în mâinile cumpărătorului, 
- $ 12: n'Tot asemenea și dacă bărbatul a dăruit femeei un lucru pentru ca femeea 
să”l ofere vre-unul zeii, saii un loc pentru construirea: unc! lucrări de utilitate publică, 
Sai a unul templu, locul va deveni sacru. Şi dacă bărbatul va dărui femeel ceva ca să”] 
dăruiască vre-unui (eii, saii ca să fie consacrat (să devină lucru sacru) nu e înduoială că 
donaţiunea este valabilă. De aceea, donaţiunea untului de lemn ce bărbatul diruesce 
pentru femee unei clădiri sacre este valabilău, - ” a Di 

| Pentru același motiv donaţiunea făcută de un soţ celut-alt soț, cu scop ca obiectul 
dăruit să devie sacru, este valabilă sub condiţiunea și din momentul consacrăret sati afec- 
tărei usului public, De exemplu, femaea diiruesce bărbatului săii un loc pentru ca el să 
zidescă pe densul un templu sati un amfiteatru. Donaţiunea este valabilă: sub condi- 
tiunea și din momentul clădirei templului sati amfiteatrului. Aci nu e nici o obiecțiune 
de făcut, căci întru nimie nu profită bănesce donatarului donaţiunea. Singurul profit ce 
irage donatarul este pur moral. o [ i 
  

1) Adevtrata sofismă admisă spre a limita aplicațiunea une prohibițiuni contrarie principiului 
„libertăţel convențiunilor. In adevăr, cel ce nu cheltuesce rimâne mal avut, este cu atât mal avut, se, 
înavuţesce cu suma de bani ce inevitabil ar fi cheltuit,- | - - 

30



468 

$ 13: Dacă bărbatul instituit erede repudi€ză ereditatea pentru causă de dona- tiune, Julian scrie în Cartea a şepte-spre-gecea a Digestelor că donaţiunea este valabilă. Căci, în adevăr, nu devine mal sărac cel ce nu câștigă, ci cel ce scâte ceva din patrimo- niul s&ii 1), Repudiaţiunea însă a bărbatului profitii femesi, dacă femeea este substituită, sati are vocaţiune ab intestat. , 
$ 14: Pentru același motiv, dacă bărbatul repudi&ză un legat făcut lui, credem că donaţiunea este valabilă, fie că femeea are vocaţiune la legat în lipsa bărbatului, fie că este instituită erede, | e : $ 45: Dacă cine-va este rugat, ca, după ce va prelua o certă cantitate din eredi- tate, restul eredităţel să”l restitue soției sale, și el va restitui ereditatea întrgă, fără retenţiune, Celsus serie în Cartea a decea a Digestelor sale că el trebue considerat că S'a achitat mat mult cu scrupulositate de întregimea datoriei ce i sa impus, de cât că a făcut o donaţiune, Şi adevărată rațiune adaugă Celsus la acesta a sa decisiune, când dice că mai mult se plătesc de încrederea pusă în ef cei ce fac ast-fel, de cât dăruesc, căci ei nu consideră că dati de la ei ceea ce nu rețin din ceea ce este averea altuia, pe care restituind'o în mod mat plin, urmeză consciinţios voința defunctului, şi, în: adevăr, nu fără cuvânt adesea credem că defunctul a voit ceva, de și nu ne-a rugat expres întru acesta. Acâstă decisiune are mat mare rațiune în casul în care cine-va a fost rugat să restitue ereditatea fără să i se acorde de defunct dreptul de a deduce quarta, şi, el cu tâte acestea, a executat întrega voinţă a defunctului, omițând de a beneficia de senatus- consultal Pegasian. Căci aci, într'adevăr, plătesce încrederea pusă de testator în el, execu- tând Întocmat voinţa testatorulut. Acesta însă nu are loc de cât'dacă a făcut ast-fel nu din erdre de calcul, căci nu e înduoială că dacă din erâre a restituit peste cele tre! pă- triml va avea dreptul a repeta partea indebită de fideicomis, 

e 

„+ 816: Câna, deci, nu ese nimic din patrimoniul donatorulul, cu drept se dice că donaţiunea este valabilă. E valabilă, deci, de câte ori printr'ânsa nu se diminuăză patrimoniul donatorului ; sati chiar dacă se diminueză, dacă însă cu acâsia nu se aug- menteză patrimoniul donatarului, iarăși donaţiunea este valabilă, 8 17: Marcelus, în Cartea a şeptea a Digestelor, se într&bă dacă o femee a primit de la bărbatul să bani pentru a face daruri ordine! decurionilor, din care face parte un cognat al s&ii, pentru acest cognat, dacă acești bani dăruiţi de bărbat femeei sale sunt valabil dăruiţi ? Şi răspunde afirmativ, şi că femeea nu trebue considerată că a de- venit mai avută cu acești bani, cu tâte că altmintrelea ar fi luat, bani împrumut pentru a face darurile. - 
$ 18: Relativ la donaţiunile prohibite de dreptul civil, întru atât se reia darul din mâinile celui saii celef ce ?l-a primit, întru cât, dacă mat subsistă ceva din ce e dăruit, donatorul îl pste revendica; iar dacă s'a consumat, va cere valrea sa prin condicţiune, În limitele însă a înavuţiret donatarului, 

„6. Gaius, Cartea 11, Comentariul asupra Ialictului provincial. In adevăr, tot ceea ce se reţine în virtutea unei donaţiuni permise, e considerat că se reţine sati fără causă, sati pentru causă nedrâptă, și, în ambele aceste casuri, este loc la condietio. - . 7. Ulpian, Cartea 31, Comentariul asupra scrierilor lui Sabinus, „Care este momentul ce trebue să luăm în consideraţiune în privinţa cestiunei de a se sci dacă donatarul a devenit maj avut? Momentul! litiscontestaţiunel: saă al sen- tințe! ? Şi este conform dreptului a se lua în consideraţiune momentul litiscontestaţiu- nel. Și acâsta a decis'o printr'un rescript Împăratul nostru împreună cu tată] săi. $ 1: Dacă bărbatul a dăruit femeet sale o sumă de ban! pentru articole de toaletă, şi ea a întrebuințat banii spre a plăti un creditor, şi a cumpărat” apoi articolele de toa- 

  

O Altă sofismă, introdusă tot în fav6rea principiului libertăței convenţiunilor, Căcl cel ce evită de a câștiga, ceea ce de sigur putea câștiga, cu atâta este mat puţin bogat, cu atâta prin urmare este may sărac, 
:
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letă'cu'din'banii si, Marcelus, în Cartea 7 a Digestelor, serie căi femeea nu trebue con- 
siderată că s'a înavuţit. Şi că tot aşa se va întâmpla dacă bărbatul îl va dărui un vas 
de argint spre același scop, și femeea îl va fi conservat şi cu din banii săi va fi cumpă- 

„rat articole de toaletă, că nu e loc la revendicare; că femeea care 'a cheltuit bani! în lucruri perisahile nu e considerată că s'a înavuţit. | : a 
„. $ 2: Dacă Dărbatul și femeea ?ȘI-aii dăruit unul altuia câte cinci (aurei) și băr- 

batul îi va fi păstrat, iar femeea îl va fi cheltuit, cu drept cuvânt a decis că e loca 
se face compensaţiune între donaţiuni, și acesta a decis'o divul Adrian printrun: re- 
script, A . Iu 
„88: Acelaşi Marcelus dice că dacă bărbatul a dăruit o sumă 6re-care de ban so- 
țiel sale, cu care femeea va fi cumpărat un imobil, trebue să estimăm întru cât femeea 
a devenit mai avută, Prin urmare, dacă astăgi imobilul are un preț fârte vil, trebue să 
decidem, în consecinţă, că trebue să estimăm val6rea lui în momentul litiscontestaţiunel. 
Este evident că dacă în acel moment imobilul e de o valsre mare, femeea ya trebui să 
restitue numai suma ce a numărat drept preț, nu și interesele acelei sume, Mi 

$ 4: In mod conform cu principiile se va trata cestiunea următâre : femeta a cum-, 
părat un imobil cu cinci-spre-gece aurei, bărbatul însă nu a numărat tot preţul, ci nu- 
mai gece aurel, adică duo treimi din preţ, şi astădi imobilul nu face de cât dece, cât 
va obţine bărbatul prin acțiunea sa? Şi e de preferat că nu va obține de cât duoă ireimi 
din qece, ast-fel că ceea ce a perit din prej să piară pentru amânduol, și pentru bărbat 

” şi pentru femee,. . " 
je $ 5: Dacă bărbatul pretinde că a mărit estimaţiunea lucrurilor "ce a primit ca 
dote, cu intenţiune de a face o donaţiune soţie! sale, remediul la acesta “l-a arătat Impă- 
ratul nostru într'un rescript ce a făcut împreună cu divul săi tată, a:cărul termeni 
sunt următorii : »Fiind-că afirmi că ai mărit cu scop de donaţiune preţul, cel ce va fi 
să judece despre acestă afacere, dacă vei recusa măsura estimaţiunei, te va condamna 

„să restitui însăși prediile, deducându-se impensele utile ce vel fi făcut relativ la ele. Va 
fi dar la facultatea bărbatului de a alege ce vrea să restitue. Tot așa vom decide în spe- 
cia inversă, în care femeea se va plânge că s'a diminuit estimaţiunea lucrurilor date de 
zestre, in scop de a se face donaţiune bărbatului. Şi tot așa trebue să distingem rela- 
tiv la un lucru dat în comodat după estimaţiune, cum scrie Pomponius în Cartea 4 a 
variilor sale Lecţiuniu, - 

” $ 6: Dacă o femee va cumpăra de la bărbatul săă prediile ce a primit cu titlul de 
pignus, pentru asigurarea restituirei dotel sale, și ea va pretinde că a cumpărat cu in: 
tenţiune de donaţiune, cumpărarea n'are nic! o valâre, dar obligaţiunea resultândă din 
Pignus continuă de a subsista, după cum a decis printrun rescript Împăratul riostru 
Împreună cu tatăl stii, rescript at cărut termeni de aceea -am reportat, pentru ca să 
se dovedăscă că dacă vindarea este făcută cu bună credință între bărbat și femee, ea nu 
se retracteză: Dacă bărbatul “ţi-a vindut lucrurile afectate în pign pentru asigura- 
rea dotei şi a banilor ce %-ai împrumutat, nu cu scop de donaţiune, ceea :ce: sa 
operat cu bună credinţă, va'rămânea eficace. Da» dacă se va dovedi că în realitate 
sa voit a se face o adevărată donaţiune, şi, prin urmare, va fi constant că vîngda- 
vea este nulă, conform dreptului publie vei căpăta întreg dreptul tăi de pign asu- 
pra bunurilor cumpărate. o 5 

$ 7: Dacă o femee a cumpărat un lucru şi bărbatul a numărat pentru 'ca prețul 
vingătorului, (une-ori) trebue să decidem că bărbatul va avea dreptul a cere îndă- 

„_răt de la femee lucrul întreg, de 6re-ce cu acest lucru în întregimea sa a devenit may 
avută 6, : 

1) Acest text este iarăşi în favârca Principelul Grigorie Sturdza şi în contra adversarilor să, Câcr . 
se pâle gice că de Gre-ce extrinsee nu s2 pâte dovedi de cregii Principesel Smaranda Sturdza că cele 
cumpărate de densa aii fost cumpărate cu banii e, e de presumat că le-a cumpărat cu banii bărbatu= - 
lut el, , E intii
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| De exemplu, dacă femeea a cumpărat un lucru Și a r&mas' debitâre a: prețului, şi bărbatul a liberat'o de obligaţiunea de a? plăti către vingător. Căci ce importă că băr- „batul plătesce unul creditor ordinar al femeel sati vîngătorului ei? - - N $ 8: Cine-va a dăruit un serv soției sale, cu condițiune ca să"! dăruiască în cursul anului. Dacă femeea nu obtemperă la voința donatorului, este re loc la aplica- „țiunea constituţiunei răposatului Marcu-Aurel, fie că bărbatul mal trăesce după expira- ” rea anului, fie că a murit înainte? Şi dice Papinian, că de dre-ce, în acest cas, trebue să aplicăm părerea lui Sabinus; după care atunci devine servul al persânel cui se dăruesce când ea îl dă libertatea, şi de dre-ce timpul fiind expirat să tot vrea femeea nu „mail pote manumite pe serv, cu drept cuvânt trebue să decidem că nu e loc la aplicarea con- stituțiunei, nici că voinţa bărbatului pâte da loc la aplicațiunea constituțiunei, de 6re-ce bărbatul pâte manumite pe serv care este al săi. Acâstă părere a lui Sabinus, admisă - „de Papinian, o aprob şi ei, căci vingătorul sati donatorul nu sie vrea a “şi impune con- diţiunea, şi nici că pote, ci aceluia care primesce lucrul. Prin urmare, proprietatea lu= erului rămânând în mâinile bărbatului, nici întrun chip nu se pste aplica constituţiunea - lui Marcu-Aureliit. o E E | $ 9: Şi când e făcută pentru causă de manumisiune donaţiunea este valabilă, chiar „ dacă condiţiunea de a manumite nu e impusă donatarului pentru present, ci în interva- lul unul laps de timp. Prin urmare, dacă cine-va a trădat femeel sale un serv cu condi- țiunea ca să ?] manumită după trecere de un timp 6re-care, numai atunci :devine pro- prietatea femeei, când, după expirarea lapsului de timp, ea începe a?l manumite. Prin urmare, de'l va manumite mai inainte, face un act nul. Căci şi acâsta trebue să seim, că dacă cine-va a dăruit soţiei sale un serv, cu condiţiune ca ea să 7] manumită în soroe de un an de gile, și femeea nu'l va manumite în cursul anului, de?! va manumite În urmă, face un act nul. | ' i . « 8. Gaius, Cartea 11, Comentariul asupra Edictului provincial, | Dacă inainte de a se manumite servul, căsătoria se va fi disolvat prin divorţ saă prin mârtea unuia din soți (fie chiar a donatorului), donaţiunea se va strica, căci do» națiunea este ficută sub condiţiunea tacită ca manumisiunea să aibă loc în cursul căsă- toriel. : . i n o "9. Ulpian, Cartea 32, Comentariul asupra scrierilor lui Salinus, | Dacă bărbatul dăruesce soției sale un serv, a căruia condiţiune era de a nu pu- tea nici o-dată parveni la libertate, trebue să decidem că de loc nu e valabilă acâstă donaţiune, - a $ 1: Dacă femeea a manumis, primind de la serv o sumă de bani, saă punând pe serv să se oblige să” presteze opere, Julian dice că operele: sunt valabil impuse con- form dreptului, și că libertul e ținut de obligațiunea de a le presta; și nu trebue fe- meea să fie considerată că devine mai avută din averea bărbatului, de 6re-ce libertul i le promite (și are să le presteze din munca sa viitâre). Iar dacă femeea a primit un preț pentru manumisiune, şi numai așa va fi manumis, dacă servul "i-a dat din peculiul săi banii, vor fi at bărbatuluy (care i va putea cere de la femee), dacă însă altul îi va (i dat femei, atunci vor deveni proprietatea femeei. Care opiniune a lui. Julian este "drâptă. „ $2: Intre bărbat și femee s'aii admis ca valabile donaţiunile mortis causa (pen- tru causă de mârte). - - “ E e „„ 10. Gaius, Cartea 11, Comentariul asupra kdietului provincial. a „_"Găci realisarea donaţiuner-este amânată pentru momentul în care cei ce “şi: dă- ruesc unul altuia vor înceta de a mat fi soţ Și soție, n i 14. Ulpian, Cartea 32, Comentariul asupra scrierilor lui Sabinus, ; Insă de o cam dată bunurile nu devin numial de cât proprielatea acelui căruia ai fost dăruite, ci ele nu devin proprietatea Iul de cât când va sosi mârtea donatorului, Prin urmare, până atunci proprietatea lor rămâne în mâinile donatorului, : $ 1: Când însă gicem că donaţiunile mortis causa sunt valabile între bărbat şi fomee, acâsta este întru atât de adevărat în cât, după cum decide: Julian, se aplică nu
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numal la 'casul în care bărbatul sati femeea donator dăruesce cu intențiunea evidentă ca 
femeea sai bărbatul donatar să nu devină proprietar de cât la mârtea donatorului, ci şi - 
la ori-ce cas de donaţiune mortis causa. 

$ 2: Fiind-că, prin urmare, donaţiunea mortis causa nu are efect retroactiv, se 
” intemplă inconveniente, după cum observă Marcellus în specia următâre: Bărbatul a voit : 

să dăruiască mortis causa femcet sale un lucru 6re-care. Femeca a întrepus pe un filius 
familias care să, primâscă lucrul de la bărbat, și să i-l predea ci. Apoi, la mârtea băr- 
batului, persâna intrepusă se păsesce a fi pate “familias. Intrebare dacă tradițiunea este 

„valabilă ? Şi dice Julian că este conform dreptului ca tradiţiunea- să fie valabilă, căci 
perz6na intrepusă a devenit sui juris tocmai la momentul la care este alungat efectul 
tradiţiunei, adică la momentul în care murea bărbatul. 

Același jurisconsultul gice că Sabinianil eraii de părere că dacă bărbatul trădeză 
un lucru femecl sale, care se găsesce a fi filia familias in momentul tradiţiunei, dona-. 
țiunea îşi va produce efectul cu tâte,folosele sale, dacă femeea va deveni sui juris, 
trăind i incă bărbatul ci. Şi acestă opiniune o aprobă și Julian în Cartea XVII a Diges- 
telor sale. 

$ 4: Prin urmare, şi dacă femeea va fi predat bărbatului ei filius familias un 
lucru 6re-care mortis causa, și el va deveni sui juris (trăind încă femeea), fără în- 
duoială vom decide că lucrul va deveni proprietatea lui. 

£ 5: Dia contră, dacă femeca va dărui mortis cuusa bărbatului ei, care în mo- 
mentul donaţiunci este pate» familias, dar care va deveni filius familias inainte de 
mârtea ei, tot emolumentul donaţiunei va apartine ascendentului sub a căruia putere 
paternă va cădea bărbatul ei. | 

$ 6: In consecinţă, observă Scevola, după cum ne referă Marcellus, că dacă 
femeea a interpus un serv pentru ca lul să i facă tradiţiune bărbatul a lucrului ce vrea 
să "i dăruiască mortis causa, și el fiind încă în stare de servitute, va fi transferat lucrul 
femeei, şi apol va fi liberat inaintea morţel femeci, tot așa trebue să decidem (adică că .. 
donațiunea este valabilă), 

$ 7: Același jurisconsult Marcellus decide că, dacă cel ce a fost interpus, după ce 
- a transferat lucrul femeci, a murit, în viţă fiind încă bărbatul donator, donațiunea se. 
stinge, căci, ca donaţiunea să fie valabilă, trebue să aparțină cât-va timp persânei inter- 
puse, ceea ce nu va putea avea loc de cât dacă persna 'interpusă a trăit cât-va după 
mârtea bărbatului donator, și apoi să trecă în proprietatea femeei.. Acesta are. loc dacă 
persona a fost iînterpusă de donatară, nu de donator. Căci, dacă a fost interpusă de băr- 
batul donator, lucrul a devenit proprietatea lui, și dacă în urmă a transferat lucrul - 
femeei şi va fi murit înaintea morței bărbatului, tradiţiunea pâle produce 6re-care efect, 
dacă adică bărbatul donator-mâre înaintea femncel (fără a revoca), căci până atunci efec- 
tul donaţiunel este în suspensiune. 

$ 8: Dacă o femee măritată transferă proprietatea unul lucru lut: Titius pentru 
ca Tilius să ?! predea bărbatului ei mortis causa, și murind în urmă femeea, Titius 
va fi transferat lucrul bărbatului în contra voințe! eregilor | femei, importă a se sci dacă 
'Titius a fost interpus de către femeea donatsre, sai de către birbatul donatar. Dacă a 
fost interpus de către femce, va [i ţinut prin condicțiune către ereţii femeci; dacă va. 
preda lucrul bărbatului (căci pactul de donaţiune nefiind valabil în dreptul clasic, şi 
donaţiunea unui lucru corporal neputându-se efectua de cât prin modurile obicinuite de 
translaţiune a proprietăței, de dre-ce translaţiunea nu a fost făcută bărbatului în vitţa . 
femeei, donaţiunea nu s'a realisat). Dacă însă Titius a fost interpus de bărbat, la mor- 
tea femeei, lucrul a devenit imediat proprietatea lui Titius (până atunci translațiunea : 
proprietăţei este suspendată), şi bărbatul va avea acţiunea mandati directa contra lui - 
Titius pentru ca să ”] oblige să "i transfere proprietatea lucrului (căcă, în casul acesta, 
tradițiunea ?şi-a putut produce efectul ci prin mârtea femeei donatâre fără a revoca. 
efectele tradiţiunet). 

S 9: Dacă femeea, lucrul percare "l-a primit de la bărbatul el cu tiilul de .dona-
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țiune mortis causa, ?l va preda altuia, în visţă fiind încă bărbatul, nu va produce nici un efect acea tradiţiune, căci lucrul nu a devenit proprietatea femeel mai înainte de a: trece şi ultimul moment al vieţei bărbatului ei. Evident însă că În casurile în cari şe admite că donaţiunea trebue să aibe efect retroactiv, și tradiţiunea posteridră.ce va. fi făcut femeea va fi în suspensiune, o | -*8 10: Dacă bărbatul dăruesce soţiei sale pentru causă de morte, şi femeea: se va divorța în urmă de bărbat, este cestiune de a se sci dacă donaţiunea se disolvă? Julian a scris că donațiunea se infirmă imediat, iar nu rămâne În suspensiune!),. . » „814: Același jurisconsult dice că dacă donaţiunea este făcută pentru causă de „divorţ, ea este valabilă. 
12, Paul, Cartea 7, Comentariul asupra scrierilor lui Sabinus, Cu condiţiune însă ca donaţiunea să fie făcută in premomentul divorţului, iar nu în vederea unul divorţ viitor, la care cugetă soţii (dar pentru care nu s'a hotărât încă - În mod definitiv). : . 
13. Ulpian, Cartea 32, Comentariiă asupra scrierilor lui Sabinus. | Dacă însă bărbatul va muri înainte de divorț, lucrurile nu vor deveni proprietatea femeel, căci donaţiunea a fost făcută pentru altă causăi (adică pentru causă de divorţ, iar nu pentru causă de mârte)2), . $ 1: Prin urmare, dacă bărbatul va dărui soţiei sale pentru causă de mârte, și în "urmă va fi condamnat la deportaţiune, este de întrebat dacă donațiunea este valabilă ? Şi de altmintrelea este admis că donaţiunea făcută pentru cas de deportaţiune este ya- labilă, întocmai ca donaţiunea făcută pentru cas de divorţ, Fiind-că deci prin deporta- țiune căsătoria nu se disolvă, şi fiind-că nu se pote imputa nimie femeci, este uman ca donaţiunea făcută pentru 'causă de mârte să fie confirmată, urmând un asemenea exil, întocmai ca cum ar fi ratificată, dacă ar muri bărbatul, bine înţeles, cu condițiunea ca să nu se răpâscă bărbatului facultatea de a o revoca, căcl trebue să aşteptim mârtea bărbatului, ca atunci numa! să *ŞI aibe complectă tărie, când va fi răpit din acestă viţă, fie că până atunci se va fi întors din locul unde a fost deportat (prin ertarea pedepsei), fie că va continua de a fi deportat până la sfârșitul vieţii sale. o „892: Dacă cine-va a primit de la altul o sumă 6re-care, cu condițiune ca să con- struiască pe locul săiă (al accipientului), nu se va putea repeta de la el acestă sumă, căci acestă sumă este considerată mat mult dăruită (da cât imprumutati), Acâsta a fost şi părerea lui Neratius, căci el ice că ceea ce se da cui-va peniru ca să construiască o - vilă, saă pentru ca să *Şi semene jerina, se consideră ca un fel de donaţiune, căci alt- 
Lp Ş 

mintrelea nu ar fi clădit, nică semănat, Prin urmare, asemenea dări de bani sunt inter- dise între bărbat și femee, * o 
14. Paul, Cartea 71, Comentarii asupra Edictului.: e Dacă bărbatul a dăruit femeei sale o sumă de bani pentru ca să "ȘI reconstruiască casa arsă de foc, donaţiunea este valabilă până la concurenţa sumei necesare Tecon- strucţiunei edificiului, 

. 15. Ulpian, Cartea 31, Comentarii asupra scrierilo» lui Sabinus, Ceea ce bărbatul dă femeet pe lună saii pe an, se revâcă dacă este prea nemăsu- rat, pentru tot ce excedă veniturile dotet, a ” -. | $ 1: Dacă bărbatul va fi dăruit soţiei sale o sumă 6re-care de bani, ca va bene-. ficia de interesele ce va fi perceput de la acâstă sumă, Acâsta a decis%o ast-fel Julian, relativ la o donaţiune făcută de bărbat în Cartea XVIII a Digestelor sale, ic 16. Tryphoninus, Cartea 10 a Disputaţiunilor. ” Ce trebue să decidem dar dacă din cele o sută ce bărbatul a dăruit soției sale, 

  

1) După cum s'ar fi putut crede, până sa va vedea cine mâre nainte bărbatul donator sait fe- meea donatară, 
. , | 3) Tot așa se va întâmpla și dacă femeea va muri inainte de realisarea divorțului, lucrurile daţe el de bărbat vor rămânea proprietatea bărbațulut, a : - .
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cinci-deck ati i perit la debitorul femeei, iar cei-alţi cinci-deci s'aă induoit din causa inte- 
reselor? Bărbatul nu va obţine de la femee, în virtutea acele! donațiuni, de cât restitu- 
tiunea a cinci-deci, 

17. Ulpian, Cartea 32, Comentarii asupra, scrierilor i Sabinus. 
Relativ la fructe, asemenea să examinăm dacă, din causa fructelor prediilor do- 

nate, femeea devenind mat avută, ele cad în casul donaţiunei nule ? 'Şi Julian face cu- 
noscut că şi fructele, ca și interesele, sunt susceptibile de a fi valabil donate. 

$ 1: Acquisițiunile însă făcute de servul donat aparţin donatorului 1). 
18. Pomponius, Cartea a patra a Variilo» Lecţiuni, 
Dacă bărbatul se va fi servit de servil soţiei sale, sai de vestmintele ei, sat va [i 

locuit gratis în casa el; sati, vice-versa, dacă femeea se va fi servit cu servil, saii cu 
„ vestmintele bărbatulul ei, sait va fi locuit gratis în casa lui, usul acesta gratuit con- 

- stitue o donaţțiune valabilă. 
19. Ulpian, Cartea 32, Comentariii asupra scrierilor lui Sabinus. 
Dacă o femee dăruesce un serv [iului ej, care se află sub puterea paternă a biir- 

batului ef, și după aceea servul a făcut acquisiţiunea unei serve, proprietatea servel se _. 
câștigă de femee. Şi putin imporlă, gice Julian, cu ai cul bani servul a cumpărat acestă 
servă, căci nici cu banii săi nu pâle câştiga donatorul nimic prin servul ce i sa dăruit, 
căci acest drept nu s'a conces de cât posesorilor de bună credinţă. Şi bărbatul care scie 
că n'a putut câștiga proprietatea servului donat, nu posedă cu bună credinţă. 

$ 1: Acelaşi jurisconsult se întrebă, dacă serva a fost cumpărată cu banii bărba- 
iului, dacă bărbatul va putea, când femeea își va cere înapoi zestrea, să rețină pe cale 
de excepțiune prețul cu care a cumpărat serva ? Şi trebue să decidem că bărbatul va 
putea usa şi de excepțiune, dacă dota i se va cere, după cum este de părere Marcellus, 
şi de condictio spre a repeli acest preţ (dacă va fi apucat să plătescă dota), 

20. Javolenus, Cartea 11 a Epistolelor. aa 
| Dacă servul care a fost donat pentru causă de mârte de bărbat soţiei sale va fi 
stipulat înainte de mârtea bărbatului, efectul stipulaţiunei va fi în suspensiune până 
când bărbatul s&ii va muri, sati va scăpa de pericolul de mârte care: "l-a făcut să dă- 
ruiască, și orl-care din aceste duoă evenimente se va realisa, care va face ca donaţiunea 

” 

saii să se întărâscă, sai să se nimicâscă, va produce ca efect confirmarea'saii nimicirea . 
stipulaţiunel. 

21. Ulpian, Cartea 32, Comentariti asupra scrier ilor lui Sabinus, 
Dacă cine-va a plătit pentru soţia sa cheltuelile ce obicinuit se fac pentru căl&- 

lorie, 6re, fiind-că evitând de a chellui de la sine, femeea cu acesta a rămas mal avută, 
bărbatul are dreptul a cere de la femee restituţiunea acestor cheltueli? Or trebue să 
decidein că, în casul acesta, nu e donaţiune? Şi ei înclin a decide că asemenea plăţi nu 
trebuesc interțise, mai cu sâmă dacii femeea a călătorit din causa bărbatului. Căci și 
Papinian în Cartea a patra a Răspunsurilor sale, scrie că bărbatul nu pâle cere resti- 
tuţiunea cheltuelilor plătite de el pentru călătoria soţie! sale şi a servilor «i, înire- 
prinsă în interesul lui, şi puţin importă dacă relativ la cheltuelile de călătorie 
se va fi făcut verk-o convențiune între bărbat și femee cu ocasiunea. contractărei căsă- 
toriek, căci nu dăruesce cel ce ajută la cheltuelile necesarii. De aceea, şi dacă femeea, 
cu consimţimbntul bărbatului ej, va fi călătorit pentru afacerile sale necesarii, şi băr- 
batul îi va fi înlesnit ceva din cheltuelile călătoriei, acestă Sumă nu se va putea cere 
îndărăt. 

Ş 1: Dacă o femee a promis bărbatului ci o dotă 6re-care şi interesele acestel 
dote, fără induoială vom decide că interesele vor putea fi reclamate de către bărbat, 
căci aceste interese nu constituesc propriii gis o donaţiune, de 6re-ce ele se cer pentru.. 
susţinerea sarcinelor căsătoriei. Ce trebue însă să decidem dacă bărbatul va fi ertat 

4) Ele adică nu suut considerate ca fructe saii ca interese cu carl adică este considerat donata- | 
rul că nu devine mal avut, considerat fiind că le cheltuesce trăind ma! larg.
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femeei acele interese? Reienim la aceeaşi cestiune, dacă adică acesta constitue o dona- țiune ilicită2 Şi Julian de acestă părere este. Şi părerea sa este dreptă, Dacă însă s'a convenit ca femeea să cheltuiască ca cu întreţinerea ek şi a ervilor e), și de aceea băr- batul a lăsat?o să beneficieze de fructele dotel, ca cu 'dânsele să se .nutrescă pe sine şi pe ai să, cestiunea devine ușoră de resolvat, căci în asemenea cas cred că nu se pâte cere de la femee ca ceva donat, de 6re-ce se pâte considera ca "compensat ceea ce a cheltuit femeeca cu ceca co ar avea drept a cere bărbatul, 22. Acelaşi Uipian, Cartea 3, Comentariii asupra scrierilor lui Sabinus, Gine-va a dăruit un serv pentru causă de morte, și pe acest serv în urmă "l-a in- “stituil erede, dându'! şi libertatea. Este cesliune dacă instituţiunea este valabilă? Şi cred că dacă înstituţiunea a fost făcută cu intenţiunea de a. se căi și de a revoca dona- țiunea, acea instituţiune este valabilă, și servul va deveni erede necesar al stăpânului săi. Bin2 înțeles că dacă mat ântâiă a instituit pe serv crede, dânduti in același timp şi libertatea, şi în urmă ?l-ă dăruit pentru causă de mârte soţie! sale, donațiunea va pre- vala, şi tot așa va fi măcar că a donat înainte, dacă n'a liberat pe serv prin testament, - cu intenţiune de a revoca donaţiunea, A | - 23. Același Ulpian, Cartea 6, Comentarii asupra scrierilor lui Sabinus. Papinian cu drept cuvânt era de părere că oraţiunea r&posatului Septim Sever se referea la donaţiunile de lucruri. Prin urmare, dacă bărbatul a promis soție! sale stipulânde, el era de părere că credele bărbatului nu putea să fie acționat, de și băr- batul a murit. persistând în voinţa de a dărui 1), 
24. Paul, Cartea 7, Comentarii asupra scrierilor lui Sabinus, a. Dacă donaţiunea a fost făcută între pers6nc străine, și ele se vor fi căsătorit ina- inte ca donatarul să fi câştigat proprietatea lucrurilor donate prin usucapiune ; Sau, . din contră, dacă donaţiunea a avut loc între )ărbat și femee, dar căsătoria Sa disolut mat . Înainte de indeplinirea timpului pentru a usucapa, este constant ci totuși va continua de a usucapa ca donatar, căci, în casul d'ânteiii, posesiunea a fost trădată fără nici un vițiii, în cel d'al duoilea vițiul a existat, dar prin disoluţiunea casătorici a fost înlăturat 2). « 25. Terentius Clemens, Cartea 5, Comentarii asupra legilor Julia şi Papid.: -Dar și dacă, în timpul căsătorici, un lucru străin a fost dăruit de către bărbat "soției sale, trebue să dicem că femeea trebue să fie admisă a începe imediat a usucapa, . căci usucapiunea nu star putea impeâcca și dacă donaţiunea n'a avut loc pentru causă “ de mrte, Căci. dreptul întocmit se aplică la acele donaţiuni în virtutea cărora şi femeea devine mai avută, și bărbatul perde ceva din patrimoniul stă. Și de aceea şi dacă dona- țiunea a fost făcută mortis causa, ea este considerată ca ficută între străini relativ la' acast lucru, care, fiind-că este lucru străin, pâte fi usucapat, 26. Paul, Cartea 7, Comentariii asupra scrierilor luă Sabinus. - “ Dacă acela care "mi-a vindut un lucru, după ordinul mei ?l-a dat soţiei mele cu titlul de. donaţiune, el va [i liberat către mine de obligaţiunea de a*mal preda lucru, căci de și soţia mea, după dreptul civil, nu e considerată că posedă, evident insă că vindăto- rul nu mai are ce preda. A ÎN a $ 1: In casurile în cart donaţiunile sunt permise între bărbat și femee, ele sunt permise și între socru și ginere sai nuroră, după cum dice Neratius, De aceea, socrul pote dărui ginerelui stă pentru causă de morte sai de divorţ, asemenca și ginerele pâte dărui socrului pentru causă de morte saii de divorţ. “ o 

——————————_—_——— 
. - 

. i . . 
” ” 1) Papinian craii, deci, de părere că tâte donaţiunile: cart aii alt-ecva de obicet de cât translaţiu- 

nea proprietăței lucrurilor, rămân tot nule ca şi înainte de senatusconsult, și că nu sunt confirmabile 
” prin mortea donatorului fără a se căi. Ulpian, după cum am arr&tat mat sus era de altă părere, 1: 2) Avem aci aplicațiunea idcet că usucapiunea are loc nu numai când tradentul nu era proprie= 

tar, ci și când era proprietar dar incapabil de a aliena, Și în casul d'al duoilea avem o derogare la re- 
gulă că usucapiunea trebue să procedă dintr'o causă justă originară, ca pâte procede dintr'o causă în- 
justa ab origine, dacă injustitia causci, vițiul cause a încetat ex post facto, în cursul termenului posesiunci pentru a usucapa, înainte adică de implinirea usucapiuneț, a:
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27. Modestin, Cartea 7 a Regulelor, | i Intre acel ce vor a se căsători, donaţiunea ante nuptias (darul d'inaintea nunţet) este valabilă în drept, chiar dacă căsătoria se va stvirşi in aceeași Qi, deştul să pre- cede donaţiunea. ' E | 
28. Paul, Cartea 7, Comentarii asupra scrierilor lui Sabinus. Dacă ceea ce sta dăruit a perit saii s'a consumat, perderea este a celui ce a dă- ruit. Şi cu drept cuvânt, căci lucrul a rămas proprietatea lui, prin urmare pentru el piere. i - „8 1: Ceea ce bărbatul a cheltuit cu servit născuţi din servele dotale, sai pentru instrucţiunea lor, saii pentru hrana lor, nu are drept să câră îndărăt de la femec, căci el s'a servit cu acei servi. Dar geea ce a cheltuit cu doicele i se va restitui, căci aceste cheltueli constitue nisce impense necesarii, servesc pentru conservarea servilor (la o epocă la'care servii nu pot procura nici un servicii, ca cheltuiala doicitului să se com-' pense cu serviciile). Intoemaf ca sumele plătite pentru rescumpărarea din mâna patro- nilor a servilor dotali (pe cari asemenea bărbatul are dreptul a le cere îndărăt de la femee), - ” a | $ 2: Dacă servit bărbatului aă prestat dile de lucru femcei, sai, vice-versa, servii femeei aii prestat dile de lucru bărbatului, nu se va ţine nici o socotelă între soți despre acâsta, E 

a * ŞI, în adevăr, principiul prohibiţiunei donaţiunilor între soți nu trebue aplicat cu asprime, ca Între nisce inimici, ci ca între persâne unite prin cea mat mare afecţiune, a căror unică temere trebue să fie de a nu se sărăci unul pe altul. : „$ 3: Dacă din dece aure! dăruiți femeea a cumpărat un serv care nu valâză de cât cinci aurei, Plauţiă este de părere că bărbatul nu va putea cere Îndărăt de cât cincl.. Dacă insă servul face cinci-spre-dece, el nu va putea cere îndărăt mat mult de dece, pentru că numat întru atât a devenit mai sărac donatorul 1). | „$ 4: Dacă însă din dece aurel dăruiţi femeea a cumpărat duot servi, şi unul din ci a murit, iar cel-alt rămas în vicţă valăză 'gece, e obiceiă a se întreba ce trebue să de- cidem? Şi cel mai mulți jurisconsulți, între cari şi Pomponius, sunt de părere că im-! - “Portă a se sci dacă ai fost cumpăraţi pe un pret unic, sati fie-care pe un preţ deosebit. Dacă aii fost cumpăraţi pe un preţ unic, bărbatul va putea cere îndărăt intrega sum“ „de dece aurei, întocmai ca cum sar fi cumpărat un siogur lucru, și el star fi deteriorat, de exemplu o căruţă, sati o turmă, din care vor fi murit câte-va capete; dacă însă cel duoi servi aii fost cumpărnţi fie-care pe un preț deosebit, se va cere îndărăt de bărbat. numai preţul servului rămas în vieță, a | $ 5: Pomponius raporteză că Julian era de părere că dacă prin servul ce femcea a cumptrat cu banii dăruiţi ei de către bărbatul s&ă ea va fi câștigat vre-un” legat sat „vre-o ereditate, sa dacă vre-una din serve va fi născut copit, bărbatul are drept a cere să i se dea împreună cu banil dăruiți şi legatul, saii ereditatea sati partul. $O: Este constant că dacă femeea va fi cheltuit ceva de la sine, sa se va fi im- prumutat cu vre-o sumă de bani pe carea cheltuit?o până să'și primâscă pensiunea anuală convenită prin pact dotal, este considerată ca ea a consumat o sumă egală din - pensiunea anuală, ME Ei 
$ 7: Celsus dice că cu drept cuvânt s'a decis că dacă femeea a stipulat să i se numere de către bărbat regulat pe fie-care an dobânda dotet sale, de și o asemenea do: bândă nu YI este în principi datorită, căci fructele dotei sunt ale bărbatului, spre aco- 

  

1) Acest text este invocat de moștenitorii principesel Smaranda M, Sturdza spre a'șt însuși îmo- bilele și renta asupra Statului Franţei reclamate de Principele Grigorie Sturdza. Dar pe nedrept, căci în acest text jurisconsultul presupune ca constant că femeca a plătit sclavul cu cei gece dăraiți, iar. nu cu alți bant de at bărbatului, şi că servul a fost cumpărat și plătit numai “gece, pe când în specia procesului dintre principele Grigorie Sturdza şi moștenitorit principesel Smaranda Sturdza nu este con- stant că cu 120.000-+-80.000 galbent dăruiți s'aii plătit imobilele şi renta cumpărată, nu este constant că nu s'aă plătit cu alți bani de at lut Michait Sturdza, saii în total saă pentru parte cel puţin. .
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perirea sarcinelor căsătoriei, însă în specie se va considera ca cura ar fi stipulat să i se 
dea aceste interese drept pensiune anuală, cu care să scape bărbatul de întreţinerea fe- 
meet și a'6menilor să, și, prin urmare, de și dacă femeea nu le-a cerut. nu le mal pâte 
cere cu ocasiunea intentărei acţiunei rei uzoriae pentru restituirea dotei, totuși femeea, 
dacă va datori ceva bărbatiilui ef, (va putea opune în compensaţiune aceste interese. Şi 
tot așa se va decide și relativ la orl-ce alt-fel'de pact, având de obiect o pensiune anuală 
pentru femee. A A i 

29. Pomponius, Cartea 14, Comentariii asupra scrierilor lui Sabinus. 
Dacă femeea va fi vîndut servul cumpărat cu banii ce "i:a dăruit bărbatul ci şi va 

fi cumpărat alt serv, Fulcinius este de părere că acest din urmă serv este în pericolul 
femeci. Ceea ce nu este drept, măcar că acest din urmă serv n'a fost propriii 'lis cum- 
părat cu banii bărbatului, Ş Ei i 
„8 1: Dacă bărbatul a dăruit lână soției sale şi ea dintr'ânsa își va fi făcut vest- 

minte, Labeon dice că vestmintele sunt ale femei 1). 
30. Gaius, Cartea 11, Comentarii asupra Edictului provincial, 
Cu tâte acestea, bărbatului îl va compete o acţiune utilă pentru a cere valârea. 

lânei consumate. Ia 
31. Pomponius, Cartea 14, Comentamiii asiipra scrierilor lui Sabinus. 
Dar dacă bărbatul din lâna sa va fi făcut un vestmânt femeei sale, de și "I-a făcut 

pentru dânsa şi sub ingrijirea et, vestmântul totuși va fi al bărbatului, puțin importă că 
femeea a fost, ca să die așa, lucrătâre la acest vestmânt şi că va [i procurat laborea sa 
bărbatului el. | , 

1 $14: Dacă femeea, din lâna sa, însă cu lucrul servelor bărbatului, își va fi fabri- 
cat vestminte femeesci pentru dânsa, vestmintele vor fi ale femeel, și pe de altă parte 
femeea nu va trebui să presteze nimica bărbatului pentru lucrul servelor sale ; dar dacă” 
cu lâna femeei și cu lucrul servelor lui se va fi fabricat vestminte bărbitesci pentru 
bărbat, vestmintele vor fi ale bărbatului, iar el va fi dator a plăti prețul lânei femeei - 
sale 2). Dar dacă femeea a făcut cu lâna cl vestminte nu de bărbat pentru ea, și le va : 
fi dăruit bărbatului ef, donaţiunea este nulă ; ea este, din contră, valabilă când a făcut cu 
lâna sa vestminte în numele bărbatului, dar nic! într'un cas nu se va ține socoteli 
de val6rea lucrului servelor bărbatului. | - | 

$ 2: Dacă bărbatul a dăruit femeet sale un loc: şi femeea va fi construit o casă 
pe densul, casa va fi de sigur a Dărbatului ; dar cl va trebui să ţină compt soţie! sale de 
impensele construcţiunei,. căci dacă bărl atul va vindica casa fâmeea va avea dreptul « 
veţine impensele, o E 

_$ 8: Dacă unul din soți având duot servi care făcea fie-care cinci aurei, ?i-a vin- 
dut pe amânduoi pe un preţ unic de cinci aurei celui-alt soţ, este mat bine a decide că 
acești servi devin comuni pentru ambii soți în proporţiune cu preţul ce a dat soţul 
cumpărător, şi nu vom examina, pentru a determina proporţiunea comuniunei, care este 
val6rea servilor, ci cât va iertat de vindător din preţ cu titlul de donațiune.: Este, în 
adevăr, evident că soții pot cumpăra unul de Ia altul pe preţ ma! jos, atât numal să nu 
fie întru acâstă intenţiune de a face donaţiune 3)... . e 

$ 4: Dacă un Dirbat a vindut soţie! sale, saii vice-versa o femee bărbatului săi 
un lucru pe adevăratul săi preţ, şi cu intenţiune de donaţiune aii convenit între 
denșii ca vîngătorul să nu răspundă de evicţiune către cumpărător, să vedem ce se 
face cu o asemenea vinare, dacă tâte clausele vindărei cu pact cu tot sunt valabile, 

| ) Iacă un dar de puțină însemnătate, şi relativ la întreținerea femeei, și care, cu l5to acestea, e 
: nul, după părerea lul Pomponiit şi a lu! Labeon, cu tote că alte daruri de mal mare însemnătate erai 

considerate de alți jurisconsulți ca valabile, Ceea ce dovedesce că acâstă materie a prohibiţiunei donațiu- 
nilor între soți a fost elaborată pe dibuite de jurisconsulți încetul cu încetul, şi că na aii ajuns toți juris- 
consulții la o teorie uniformă, | ! 

=) Avem aci aplicaţiuni a regulitor de drept in materia de specificaţiune. 
2) Şi acest text e util de invocat în fav6rea principelut Grigorie Sturdza,
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Sai dacă numai pactul de negaranţie este nul, întocma! ca cum ar fi nul un asemenea: pact dacă ar interveni în urma vindăret, din resgândire a părţilor ? Şi este mat exact a. dice că numai pactul de negaranţie este nul. : a $ 5: Acelaşi lucru vom dice şi relativ la pactul adject la vindarea unut serv prin care se va conveni ca vingdătorul să nu fie văspundător dacă servul va fi fuga» sati gură-cască, adică că cumpărătorul va conserva întregi acţiunile ediliţie și ex empto. - "  $6: Ceea ce bărbatul datorece femeel sale cu termen, pâte plăti îndată. fără tâmă de ai face-cu actsta o donaţiune nulă, cu tâte că ar fi putut profita de dobânda banilor dacă "-ar (i ţinut până la împlinirea termenului. : e $ 7: Ceea ce al de gând simi legi mie sai sămt lași cu titlul de moștenire, poţi, după rugăciunea mea, să lași nevestei mele, și acesta nu se va considera ca o donațiuue " din partea mea, căci causa pentru care, dice Proculus, strămoșii noştri aii voit să vie în ajutorul donatorului, a fost ca nu unul din soți să se 'despâie din causa iubire! ce are contra celut-alt, iar nu aă avut reua intenţiune de a împedica pe unul de a deveni în locul, - celul-alt mal avut de cât era 1). a - 
$ 8: Dacă bărbatul a făcut un dar nemăsurat 2) soţie! sale de calendele lui Mar- tie (de 1 Martie, când începea anul la Romani), sati de diua nascerei cj, este o do- naţio ; din contră se întemplă dacă bărbatul face cheltueli pentru celebrarea mat cu cuviinţă a unei asemenea dile pentru femee, aceste cheltueli sunt valabile, - , - 89: Nu e considerată femeea că a devenit mat avută dacă a primit bant de la bărbatul e! pe cari "I-a cheltuit în ospăţuri, în articole de toaletă saii în alimentarea servilor el. , MR | - - "810: Banii ce cheltuesce bărbatul pentru hrana servilor femeei sati a cailor ef, de cari et se serveaii în comun, nu se pot cere îndărăt. Nu cred însă că trebue să deci- dem tot ast-fel pentru banit ce cheltuesce bărbatul cu servit femcel care o servesce personal pe ca, sati cu servil ce ea "i are de vindare, : 32. Ulpian, Cartea 33, Comentarii asupra scrierilor hi Sabinus, . . Acâsta fiind starea donaţiunilor între bărhat şi femee, pe care am relatat? până aci, Împăratul nostru Antonin August, înaintea morţei răposatului s&ii: tată, Septim Sever, printr'o oraţiune ţinută în Senat, sub consulatului Fulviii ZEmilian și Numiniii Albin, a determinat pe Senat să se decidă a mat slăbi ceva din rigârea dreptului. $ 1: Oraţiunea însă a Impăratulut nostru relativ la confirmarea donaţiunilor nu se referă numa! la acele lucruri cari se cumpără de bărbat pe numele nevestei 3), ci la tâte donaţiunile făcute între bărbat și femec, ast-fel ca și lucrurile să devină ipso jure proprietatea azel uia cul s'aii donat, și să fie oblipaţiune civilă (dacă sa donat sub forma unei contractări- de obligaţiuni, a une! promisiuni, de exemplu), și de aceea ne putem întreba dacă ele sunt reductibile după legea Falcidia, și sunt de părere că da ; ciic! ceea ce s'a dăruit este considerat ca cum sar fi confirmat prin testament de către donator. $ 2: Dice orațiunea: Este permis celui ce a donat să se căiască, dar este dur şi avav ca eredele să reia pâte în contra ultimei voințe a celui cea donat. $ 3: Ca căinţă trebue să luăm în considerare pe aceea care are loc în cele după urmă. Prin urmare, dacă bărbatul a dăruit soției sale, și pe urmă s'a câit și îndată a în- cetat de a se mal căi, trebue să decidem că donaţiunea este valabilă, ca ast-fel să nu avem în vedere de căt ultima intenţiune a donatorulut. Intoemal cum se petrece în ma- 

  

| 1) Iarăşi sofismă introdusă in fav6rea libertățel convenţiunilor ; căci cecu ce aşi fi câştigal, de "sigur, dacă fac să ți se dea ţie, pe tine te înavuțesce din causa mea, şi pe mine mă împedică de a mă înavuţi, prin urmare, mă face a perde un câștig sigur din causa la prin urmare, este în realitate tot o perdere pentru mine și un câștig pentru tine, . | 2) Vedem dar că darurile de dile mari trebue să fie modeste ca să nu constitue nisce donaţiuni prohibite, Ce să dicem de pretinsele daruri de câte cinci mil galbeni făcute Ia fie-care an noii de Mihail Sturdza soţiei sale Smaranda ? - . , ! | i 2) Acest text presupune dect că se pâte ca o cumpărare să sa facă pe numele femeei cu bani! bărbatului, și acestă cumpărare constitue o donaţiune, Argument din acest text se pote trage în fav6rea Principelul Grigore M, Sturdza, 
:
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terie de fideicomise'saii de legate, când se opune excepțiunea doli mali, sprea se da cfest 
plimbărei voinţei defunctului până la ultimul moment al vieţey sale. a 

____$ &: Dacă însă va fi apucat o-dată să-se căiască donatorul, trebue să dăm şi ere- 
delui “puterea de a revoca, dacă va resulta în mod evident că defunctul a avut voinţa 
de a revoca. Dacă însă va fi induoială asupra revocărel, mal aplecat trebue să fie jude- 
cătorul de a confirma donaţiunea. | Sa 

„$5: Dacă bărbatul va fi dat în pign lucrurile ce a donat, totuși vom qice că s'a 
căit, de şi a reţinut proprietatea lucrurilor. Ce trebue însă să decidem dacă intenţiunea 
lui, dându-le în pign, a fost de a persista în donaţiune ? Vom decide că donaţiunea este 
valabilă, căci dacă elde la început ar fi donat un lucru deja dat în pign, ași dice că dona- 
țiunea are tărie în câ! femeea star putea opune la acțiunea pianeraţiă, dacă este gata 
să achite pe creditor, prin excepțiunea doli mali, ba încă cred că prin: ajutorul acele! 
excepțiuni ar putea obține de a creditorul-pigneratiţiii ca acesta să % cedeze acțiunile 
ce are conira bărbatului debitor. i | e 

$ 6: Dacă bărbatul donator devine serv al unei persâne private, trebue să dicem 
nu că donațiunea se perfecteză, ci că se nimicesce, cu tâte că servitutea se compară 
obicinuit cu mortea. Pentru acelaşi cuvânt și dacă femeca donatară va cădea în servi- 
tute, donațiunea se stinge. Da i 

$ 7: Dacă bărbatul a dăruit soțiet sale, și după aceea s'a sinucis din causa remuş-. 
cărei vre-unei crime ce va fi comis, sai dacă, În urma morţe! sale, s'a condamnat me-: 
moria lul la infamie, donațiunea se va revoca, de și donaţiunile ce ar i făcut altor per-: 
s6ne între vii, iar nu pentru causă de mârte, sunt şi rămân valabile. 

„ «88: Dacă un militar va fi dăruit soției sale dintre bunurile sale” castrense, şi în 
urmă va fi fost condamnat, fiind-că el pâte testa relativ la bunurile castrense, numai 
să i se fi reservat, când a fost. condamnat, “dreptul de a testa, donaţiunea va fi vala- 
bilă, căci cel ce pote testa pâte face și o donaţiune mortis causa. 

___$ 9: »Expresiunea din senatusconsult: se va fi consumat, trebue să o înțelegem 
ast-fel adică că donatarul nu a devenit ma! bogat, căci de va fi devenit mal bogat se va 
aplica beneficiul senatusconsultului ; dar și de nu va fi devenit mat bogat, însă a dat 
în schimb o sumă egală cu valârea obiectului ce i s'a donat, şi ca este în fiinţă, trehue 
să decidem că dacă a murit cel ce a devenit mal bogat, pâte cel ce a supravieţuit să 
repete de la eredele celui ce a devenit mal bogat ceea ce ?i-a dat, fără să i se potă opune 
În compensație ceea co a consumat din ceea ce şi el a primit în dar, de şi o asemenea 
compensație are loc în cas de divorţe. | | 

Primus este căsătorit cu Prima. Primus dăruesce Primei dece mii de sesterţi. Do- 
națiunea este nulă înainte de senatusconsult. După senatusconsult este confirmată prin 
mârtea donatorului. Dacă Primus predecede fără a revoca, moştenitorii lui nu mai pot 
cere îndărit cei 10.000 dela Prima. Prima consumă paralele fără profit, 1 le fură hoţii. 
Asemenea Primus (a fortiori moştenitorii lui Primus) nu pot cere restituirea celor 
10.000, căci Prima, donatară, prin consumpţiune a perdut ce a câștigat, în fapt non 
facta est locupetior. : a 

Primus dăruesce Primei dece mil. Prima, în sens invers, dăruesce lut Primus o: 
casă care face 10.000 mil. Iacă o mutua donatio. Ea e valabilă și înainte de senatus- 
consult, căci prin compensarea beneficiilor în fapt nici unul din soți nu se îmboaățesca 
in detrimentul celui-alt. De aceea, mutu» donaliones crai îpso jure valabile și înainte 
de senatusconsult. Dar dacă Primus consumă cat dece mii; căci îi fură hoţii, atunci do- 
națiunea casei rămâne simplex, prin urmare, înainte de senatusconsult e nulă, după sc- 
natusconsult e confirmată dacă Primus predecede Primet. Dar dacă Prima predeccde, 
atunci Primus va putea cere îndărăt casa de la eredii Primei, car! nu vor putea obiecta 
mutua donatio, căci prin consumpţio donatio a devenit simplez, Nu e așa dacă căsă- 
toria, în loc să se disolve prin mârtea unuia din soţi, se disolvă prin divorţ. În acest cas, 
în specia precedentă, Prima, care conservă casa, pâte opune În compensație acești dece 
mil, măcar că ?i-a consumat, căci prin faptul simplu al divorțului survenit după și mult.
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timp după donaţiuni, donaţiunile”sunt considerate ca revocate ab initio. Prin urmare, 
fără causă a primit Primus cel 10.000, "I-a consumat saă nu, puțin importă. Trebue, de 
"1-a consumat, să restitue alții. De aceea, când i se va cere de Primus casa, Prima îi va 
putea opune în compensație cel dece mit ce “i-a dăruit, măcar că “i-a consumat, Ast-fel 
explică, în mod admirabil, Scipio Gentillis, legea 32, $ 9, D., titlul nostru, în celebrul 
săi tratat despre Donaţiunile între bărbut şi femee, Cartea II, cap. 20. N 

„$ 10: Dacă după facerea donaţiunel a intervenit divorţ, saii dacă a predeces do- 
„natarul, se continuă cu aplicarea vechiului drept, . adică dacă bărbatul vrea să mențină 
donaţiunea făcută femeei, ea rămâne valabilă ; dacă nu, nu ; adese-ori, în adevăr, se des- 
part soţii prin consimţimânt mutual; adesea-ori, din contră, de ură şi din causă de 
ofensă. | e o 

$ 11 : După divorţ, căsătoria se restabilesce, Cu ocasia divorțului, voinţa sotului 
donator sai s'a schimbat, sai a persistat. Dar restabilindu-se căsătoria, voința primi- 
tivă a donatorului este considerată ca reintegrată. Ore dacă donatorul more în căsătorie, 
donaţiunea dură ? Și se pâte susține că dură și e valabilă. | 

| Ş 12: - Dacă însă în loc de divorţ a intervenit o răceli, de sigur donaţiunea va îi 
valabilă dacă răcâla a încetat... : ” , . 

$ 13 : Dacă bărbatul și nevasta aii locuit mult timp separați, însă aii conservat 
„ legătura şi onrea „căsătoriei (ceea ce scim că s'a urmat adesea Și între persâne consu= 

lare), sunt de părere că donaţiunile nu sunt valabile, căci se pâte gice că căsiitoria a 
continuat de a subsista, căci realitatea cohabitaţiunei nu este absolut indispensabilă 
pentru durata căsătoriei, care pâte dura (numai să nu fie imposibilă cohalitatiunea). 
Dacă însă donatorul va muri inaintea donatarului, atunci donațiunea va (i valabilă. 

$ 14: Dacă ambil soți vor fi prinşi de inimici şi cel ce a donat şi aceluia căruia 
S'a donat, ce vom dice ? Şi mai ântâiii voiă să menţionez că oraţiunea vrea ca dona- 
liunea să nu aibă nici o tărie dacă mâre mai ântâiii donatarul, Deci, ce trebue să deci=- 
dem dacă ambil soți ai murit în același incendii, sub aceleași dărimături, în acelaşi 
naufragiiă ? Şi dacă se va putea dovedi cine și-a dat sferşitul mai ântâiii, cestiunea este 
uşor de resolvat. Dacă însă nu se pste dovedi acâsta, cestiunea devine dificilă, și eti so- 
cotesc de preferinţă ci donaţiunea este valabilă, și acesta o susţin cu chiar termenii 
orațiunet, - | | Ia 

In adevăr, oraţiunea dice: dacă va fi murit mai ântâiii cel ce a primit dona- 
fiunea. Apoi nu se dovedesce că a murit mat ântâii cel cea primit donaţiunea, de 
dre-ce şi el și donatorul aă murit împreună. Prin urmare, dacă soții îşi vor fi făcut unul 
altuia donaţiuni mutuale şi vor fi murit impreună, ambele donaţiual. vor fi valabile, 
fiind-că nici unul nu a supravieţuit celui-alt,: de și oraţiunea nu se ocupă de comorienţi, 
Dar fiind-că nică unul nu a supraviețuit celui-alt, donaţiunile mutuale vor fi valabile, 
căci și relativ la donaţiunile mutuale, pentru causă de merte, același lucru este con- 
secinte principiilor a decide că nici unuia din soţi nu trebue să se dea condicţiunea 
pentru a cere indărăt ceea ce a dăruit; prin urmare, eredele fie-căruia din soţi va profita de donaţiunea ce "i-a făcut cel-alt soţ. | Na Si Prin urmare, dacă ambii soţi aii fost prinşi impreună de inimici, și aii murit la inimici, nu Însă ambii în acelaşi moment, vom lua 6re în consideraţiune momentul că- 
derei in captivitate, care, fiind-că a fost simultaneă pentru ambii soți, ar urma să deci- dem că ambii aii murit impreună, și, prin urmare, donaţiunile ambilor trebue să fie va- 
labile ? Sai vom decide că donaţiunea nici unuia nu este valabilă, fiind-că căsătoria lor s'a disolvat, ambii fiind în vieţă? Or vom lua în considerațiune mertea fie-căruia și vom “decide că donaţiunea făcută aceluia ce a murit mai înainte nu va fi valabilă, iar dona- țiunea fiicută aceluia ce a murit în urmă va fi valabilă? Or ne vom povăţui după im- 
pregiurarea înt6rcerei şi vom decide cii donaţiunea ficută aceluia este valabilă care se 
va fi intors în Statul roman ? Pirerea mea este că dacă Soții nu se vor fi întors în Statul roman, trebue să luim în considerațiune momentul cădere! în captivitate, ca 
cum atunci ar fi încetat de a mal trăi (Şi, prin urmare, în acest.cas, ambele donaţiun!
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sunt valabile); dacă însă se va fi intors numat 'unul din soți în Statul roman, atunct trebue să considerăm ca supravieţuitor pe cel ce s'a întors. E „+ 815: Cel ce a legat câte-va din lucrurile ce donase, fără să lege pe cele-alte, nu e considerat neapărat că a revocat donaţiunea pentru cele legate ; căci adesea legatul precedă donaţiunea, sati, și dacă e posterior, se pâte că legând să nu fi avut voinţa de a revoca, se 
„_$-16: Orajiunea'nu se referă numat la bărbat şi soție, ci şi la cele-alte persâne cark din causa căsătoriei sunt prohibite a dărui una alteia, de exemplu dăruesce socrul nurorel, saii vice-versa, sai dăruesce socrul ginerelui, sai vice-versa ; sai cuscrul cus- crului din care fie-care are pe unul din soți sub puterea sa paterni. Căci, din spiritul oraţiunei, și acestor persâne resultă că este permis a 'ŞI dona una alteia în condițiunile în cari se pâte dona între soți. Acâsta este părerea lui Papinian, pe.care o relată în cartea a patra a Răspunsurilor. Căci iacă ce scrie: Socrul a dăruit nurovei sau gine- velui, după acâsta fiul săi sasi fiica sa a murit în cursul căsătoriei. Cu tâte că vi- "țiul donaţiunei porseveră, totuşi, dacă socrul n'a ridicat nici o obiecțiune în contra donaţiunilor, după mortea sa oraţiunea pare că vine în ajutor în contra eregilor, căci aceeaşi rațiune care a determinut prohibiţiunea, tot ea vine în folosul menţi- nevei ei. Ca să aibe însă tărie acestă donaţiune, Papinian cere ca filiul celui ce a dăruit să moră inainte de donatar, și în urma lui, și tot înainte de donatar, să moră şi socrul dăruitor persistând în voinţa de a manţine darul. . aa $ 17: Dacă un filius familias dăruesce din peculiul săi castrens saii din peculiul săi quasi-castrens 1) ceva soţiel sale, trehue să luăm în consideraţiune pentru validi- -latea donaţiunei pers6na fiului și mârtea lui, 
$ 18: Dacă o nuroră dăruesce socrului săi, trebue să luăm în consideraţiune mârtea nurorei și perseverarea că în voinţa de-a dnoa până în ultimul moment al vieței - sale, Dacă socrul însă a murit înaintea nurorei, vom dice că donaţiunea s'a stins. Ore, fiind-că la mârtea socrului bărbatul trăesce încă și a supravieţuit soţiei sale, trebue să admitem că donaţiunea este valabilă ? Dacă bărbatul este singur moștenitor-al socrulul donatar, donaţiunea făcută socrului pote să fie manţinută ca cum ar fi din notă ficută bir- batului, în cât una să se stingă şi cea-altă să încâpă ; dacă însă fiul nu este moștenitor al tatălui săi, donaţiunea se stinge pentru o alti rațiune (căci donatarul socru n'a supra- viețuit, şi fiul nefiind moștenitorul săă, nu se pâte dice că pâte profita în astă calitate de donaţiune, ca moștenitor al donatarului și ca supravieţuitor donatricei). $ 19: Dacă socrul trămite nunţii pentru repudiă nurorel sale, donaţiunea se va nimici, cu tâte că căsătoria se manţine în cas de voinţă de a persista într'ânsa din partea bărbatului şi a femeei, conform rescriptului Imp&ratului nostru și a tatălui s&ii, căci în privinţa acelora între carta avut loc donaţiunea ciisătoria trebue considerată ca încetată. 

$ 20: Prin urmare, și în casul în care duoi cuscrii își vor fi făcut unul altuia do- națiuni reciproce, tot așa trebue să decidem, adică că donaţiunile între dânșii se nimi- cesc, dacă vor fi trămis nunţiiă de repudiii în contra voinței copiilor lor conjucți prin căsătorie, În cas însă de asemenea donaţiune între cuscri, ca ea si fie valabilă, se cere ca socrul donator să mâră, durând căsătoria, şi conservând până la mârtea sa puterea paternă asupra copilului săi. Tot așa trebue să decidem şi relativ la aceia cari sunt su a lor putere paternă. | | $ 21 : Dacă un cuseru va fi dăruit cuscrului săă și unul din ei, saii fie-care din ci, va [i emancipat pe soțul de sub a sa putere paternă, trebue să decidem că o asemenea donațiune n'a fost avută în vedere de orațiune, şi, prin urmare, că ea este anulată. $ 22: Dacă un logodnic va fi dăruit logodnicei sale pentru giua nunţei, de şi o ase- menea donaţiune nu este propriii dis între bărbat și nevastă, şi de și termeni! oraţiuney 

  

2) Aceste din urmă vorbe sunt interpolate de comisarii lul ] ustinian, căci în timpul Iul Ulpian nu se introdusese încă peculiul quaşiscastrens, SE : a



"419 

nu se aplică, literalmente la dânsa, cu tâte acestea vom dice că spiritul oraţiunei se 
aplică la dânsa, în cât dacă voinţa donatorului va persista până la mârtea sa, donaţiunea 
să fie valabilă, - 

$ 23: Fie:că donaţiunea constă în translaţiunea proprietăţei unul lucru corporal, 
fie-că ea constă în remisiunea unei datorii, putem gice că donațiunea își va produce 
efectul; de exemplu: bărbatul face acceptilaţiune soţiei sale de ceea ce îl datoresce, cu 
scop de donaţiune, șe pâte dice, în asemenea cas, că este în Suspensiune, nu Însăși ac- 
ceptilaţiunea, ci efectul ei. Şi în genere tâte donaţiunile cari am dis că sunt prohibite, în 
virtutea oraţiunei, vor fi valabile. - a | 

$ 24: Dacă între bărbat şi femee se va fi contractat o societate cu scop de dona- 
ţiune, după dreptul ordinar, ea este nulă, și nici după decretul Senatului acea libera- 
litate nu va putea produce efectul de a da nascere la acţiunea pro socio 3 dar ceea ce 
soții în realitate vor fi posedat în comun (adică fără spirit de avantagiare) va forma 
obiectul unei societăţi valabile și eficace. De aceea, nu este acţiune pro socio, fiind-că 
nu există posibilitate de a se contracta o societate cu scop de donaţiune, nici între 
străini şi de aceea nici între bărbat şi soţie. 

$ 25: Tot așa vom dice şi despre cumpărarea contractată cu scop de donaţiune, 
ea în adevtr va fi nulă... . 

„___$26: Evident însă că dacă un lucru se va îi viudut pe un preţ mai mic cu scop 
de donaţiune, sati dacă în urmă se va fi ertat parte din preţ, vom admite că donaţiunea 
este valabilă în virtutea senatusconsultului. | | 

$ 27: Dacă cine-va având o logodnică, în urmă se va căsători cu densa, nefiind 
permis a o lua de nevastă, să vedem dacă donaţiunile sunt valabile ca cum ar fi între 
logodnici ? Şi Julian trateză acestă cestiune relativ la o minoră de duoi-spre-dece ani, 
dacă va fi adusă în casa bărbatului în lipsă de nubilitate. EI, în adevăr, dice că acestă 
femee este o logodnicăi, de şi nu este soție. Dar este mai adevărat ceea ce găsesce cu 
cale Labeon, și ceea ce aprobăm și noi și Papinian în Cartea a decea a Cestiunilor, că, 
dacă în adevăr ati existat prealabil sponsalii, să continue, cu tote că cel ce a adusto în 
casa sa o consideră de soţie. Dacă însă n!'aii existat prealabil sponsalii, atunci nici spon- 
salii nu vor fi, căci nu sati contractat, nici nupții, căci nupţii nu s'ai putut contracta, 

"ŞI de aceea, dacă aii precedat sponsalii, donațiunea va fi valabilă ; dacă nu, ea va fi nulă; 
căci acea donaţiune nu a fost făcută ca la o persână străină, ci ca la o, soţie, și, prin 
urmare, nici orațiunea nu se va aplica la densa. ” 

_$ 28: Dar dacă un senator se va fi logodit cu o libertină, sai un tutor cu pupila 
sa, Sati o altă persâniă cu o femee pe care nu o pâte lua în căsătorie, și în urmă se va 
fi căsătorit cu dânsa, să vedem dacă donaţiunea este valabilă ca ficută în timp de lo- . 
godnă? Şi ei cred că şi logodna trebue considerată ca nulă, şi cele donate trebue să se 
ia de la dânșii, ca de la nisce persâne nedemne, și si se revendice de fisc. N 

33; Acelaşi Ulpian, Cartea 36, Comentarii asupra scrierilor luă Salinas, 
Dacă o femee a stipulat de la bărbatul ex să 7 dea pe fie-care an o sumă 6re-care 

tu titlul de pensiune, ea nu va putea reclama pensiunea în timpul căsătoriei. Dar dacă 
bărbatul va muri în căsătorie, sunt de părere că se pâte dice că stipulaţiunea este con- 
firmată de către senatusconsult. - 

$ 1: Vice-versa, dacă femeea va fi prestat bărbatului! s&ii o pensiune anuală, i se 
va restitui și va putea revendica ceea ce a rămas necheltuit de bărbat, Cred chiar că 
va putea femeea repeta de la bărbat chiar sumele cheltuite în limitele în cari el s'a 
făcut mai avut printrensele (adică în limitele profitului real ce a tras din ele); căci nu 
este atât de respectabilă pensiunea anuală ce bărbatul primesce. de la soția sa ca aceea 
ce bărbatul plătesce soţiei sale, Ba, din contră, ea este necuviincisă și contra nature 
sexului. i 

$ 2: Iar dacă bărbatul va fi stipulat o asemenea pensiune anuală de la soția sa, și 
soţia sa-va fi murit în căsătorie, trebue să decidem că donaţiunea se va întări în vir- 
tutea senatusconsultului. rc
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34. Acelaşi Ulpian, Cartea 43, Comentarii asupra scrierilor lui Salinus. Fie că femeea a dăruit 6re-cari lucruni bărbatului el, și acesta le-a dat de zestre fiicei lor comune, fie că după ce femeea 7-a făcut darul, ea a suferit ca bărbatul să le dea de zestre fiicei comune, se pâte ice întrun mod echitabil că și donaţiunea făcută mal ântâiă bărbatului este nulă, însă, prin consimţirea el dată în urmă, ca lucrurile dă- ruite să le dea zestre, constituirea de zestre este valabilă. | . „85. Acelaşi Uipian, Cartea 34, Comentarii asupra Edictului, | „Dacă divorţul nu a avut loe cu observarea condiţiunilor legei, donaţiunile făcute În urma unul asemenea divorţ sunt nule, de 6re-ce căsătoria nu e considerată ca disolută, | 
36. Paul, Cartea 36, Comentarii asupra Edictului, 

| Dacă lucrurile donate subsistă în natură, ele pot fi chiar vindicate, dar fiind-că donaţiunea constitue o causă de posesiune, dacă lucrurile nu vor fi restituite, se va con- damna donatarul a restitui juata estimațiune a lucrurilor donate, și va trebui să pro- milă pentru causă de evicțiune donatorul simpla valre a lucrurilor către donatar. De acâslă părere este și Pedius, | ___*$14: Un logodnic a dat logodnicel sale dar un inel ce nu era proprietatea sa, și după nuntă în locul lui "I-a dat altul care "1 aparținea. Unii, precum este Nerva, sunt de părere că acest din urmă inel devine proprietatea femeei, căci atunci bărbatul trebue să fie considerat că confirma donaţiunea ce făcuse inainte, iar nu că face alta nouă. Am augit sustinându-se că acâstă părere este dreptă. 
"37. Julian, Cartea 17 a Digestelor. | Dacă femeea prin dol a făcut să nu mal subsiste lucrurile dăruite ei de bărbatul ei, se va putea intenta în contra ei acţiunea ad exhibendum, sa acţiunea legei Aquilia damni înjuria dati, mal cu semi dacă acesta se va fi întâmplat în urma divorțului, 38. Alfenus, Cartea 3 a Digestelor sale, prescurtate de Paul, . Un serv comun al bărbatului și al fratelui bărbatului a dăruit soției fratelui un copil sclav: pentru partea care aparține bărbatului în servul donator, jurisconsultul a răspuns că darul nu a fost câștigat de femee, - | a „„_$ 1: ToLașa este în drept şi dacă din trei fraţi unul are o nevastă, şi a dăruit so- țiel sale un lucru comun, căci pentru o treime lucrul donat nu a devenit proprietatea femeei, iar pentru cele-alte duoă treimi dacă donaţiunea este făcută cu scirea fraţilor, Saii dacă nesciind și aflând în urmă ai ratificat donaţiunea, femeea nu va trebui să le restitue (cu alte cuvinte ai fost valabil câștigate de dânsa). - . , '39. Julian, Cartea 5, Comentariii asupra scrierilor lui Minucius, A „Un bărbat voind să facă donaţiune soțiel sale de o sumă de bani, "I-a permis să stipule de la debitorul stă. Ea făcând stipulaţiunea ma! înainte de a Şi primi suma, se divorțăză de bărbatul ei. Intreb : dacă birbatul trebue să ceră acestă sumă de la femea (Și femeea să o pâtă cere de la cel de la care a stipulat!o), saă dacă promisiunea fiind făcută pentru causă de donaţiune, trebue considerată ca nulă, şi, prin urmare, să nu re- sulte nici o acţiune ex stipulatu? Am răspuns că acea stipulațiune ește ineficace, Dar dacă promisorul ignorând lucrul plătesce banii femeei, dacă banil mal subsistă, îl va putea vindica. Dacă însă bărbatul îl apucă în virtutea vechei stipulațiuni, el, dacă este gata a ?i presta bărbatului acțiunea în vindicaţiune, se va putea apăra prin excepțiunea de dol, şi, în consecinţă, bărbatul va putea obţine banii de la femee, vindicându-i în nu- mnele debitorului. Dacă însă banii numărați femeei nu mat subsistă, și femeea a tras „profit. din ef, bărbatul îi va putea cere prin condicţiune de la densa, căci ea este consi- derată că cu din averea bărbatului a profitat, de 6re-ce bărbatul pâte fi respins de de- bitor prin excepţiunea doli mali. | | E 40. Ulpian, Cartea 2 a Răspunsurilor, | | ÎN | Dacă femeea a dăruit o sumă de bani bârbatului pentru ca să capete veri-o dig- nitate, donaţiunea este valabilă în limitele sumet ce el a cheltuit pentru  căpătarea dig- nităței,
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41. Licinius Rutus, Cartea 6 a Regulilor. Ie 
„Căci şi Imp&ratul Antonin Caracalla a decis printr?o constituţiune că femcea pâte 

dărui bărbatului el pentru (inaintare în dignilăț,. N 
42, Gaius, Cartea 11, Comentariii asupra Ldictului provincial. 
De curând s'a primit, din indulgenţa împăratului Antonin Caracalla, o altă causii 

«le donaţiune, donaţiunea pentru causă de obtențiune de onoruri, de exemplu dacă soţia 
dăruesce bărbatului ei pentru a putea obține, laticlavul sai pentru a putea intra în ov- 
dinea equestră, sai pentru a putea da sărbătâre cu jocuri în calitate de magistrat. 

43. Paul, Cartea unică a Regulilor. —! 
Între bărbat și femee se pâte face donaţiune pentru causă de exil. 
44. Neratius, Cartea 5 a membranelor. - | 
Dacă un străin, ignorând că lucrul este al bărbatului, dăruesce acest lucru sotiei 

acestuia, ignorând și dânsa că lucrul ce i se dăruesce este al bărbatului ei, ignorând şi 
bărbatul că lucrul este al săii propriii, femeea va usucapa în mod valabil lucrul. Tot 
așa trebue să decidem în drept, dacii acela care se află sub puterea bărbatului, credân- 
du-se sui juris, a dăruit soției acestuia. Dar, dacă bărbatul va descoperi că lucrul este 
al lui, înainte de a se implini usucapiunea și va putea să 1] vindice, dar nu va voia o 
face, și femeea va descoperi adevărul, se va întrerupe posesiunea, căci cădem în ipotesa 
unei donațiuni făcute femeei, sciind că lucrul ce i se dăruesce este al bărbatului ej, 
Dar eii înclin de preferinţă a decide că nici o pedică nu se va putea aduce achisiţiunei 
proprietăței lucrului, căci femeile nu sunt, în principii, împedicate de a câştiga dintre 
lucrurile bărbaţilor lor, ci numa! cu titlul de donaţiune. | SE 

49. Ulpian, Cartea 17, Comentarii asupra Edictului. 
Marcellus, în Cartea a șeptea a Digestelor, scrie că bărbatul pâte ridica, fâră frică 

de a contraveni senatusconsultului, ceea ce a adăugat la fondul femeci, numai să nu % 
deterioreze fondul. Adăugarea ar constitui o donaţiune, prin ridicare revocă donaţiunea, 
ceea ce nu 21 este defins. i 

| 46. Acelaşi, Cartea 72 asupra Edictului. | 
Intre bărbat și femee nici donaţiune de posesiune nu se pâte face. 
47. Celsus, Cartea 1 a Digestelon. , 2 
Cestiunea de a se sci dacă impensele ce a făcut bărbatul pentru lucrul femeci, 

le-a făcut ca gestor al afacerilor e! (prin urmare având dreptul a i le cere), sai ca Înh- 
pins de datoria sa de bărbat e o cestie de fapt, iar nu de drept. Ea se va resolva adesea 
după quantul și natura impenselor fâră mare dificultate. SI 

43. Acelaşi Celsus, Cartea 9 a Digestelor. . re 
Ceea ce bărbatul a dăruit femcet sale deja căsătorite cu densul, rămâne proprie- 

tatea lui, și pote, prin urmare, să ?1 vindice, și pulin împorti că femeea i-a:legat și ea 
lui valori considerabile, _ ai 

49. Marcellus, Cartea 7 a Digestelov, PE E 
Sulpicius către Marcellus: O-femee care voia ca un fond al el să parvină, după 

mortea bărbatului ei, fiului comun care era sub puterea paternă a birbatului ei, a 
Lrădat acest fond bărbatului ei, pentru ca acesta, după mârtea sa, să "| restituiască fiului 
comun. Intreb: dacă i se pare că aci esteo donaţiune, și că, prin urmare, totul este nul? 
Saii dacă tradiţiunea este valabilă, rămâind însă femeet facultatea de a cere restituțiunea 
lucrului, dacă nu vrea să mat persiste în vointa anterisră ? Marcellus a răspuns, că 
dacă s'a ales ca pretext, sati ca titlu (ca să. die ast-fel), donaţiunea (cu alte cuvinte, 

» dacă scopul femeei a fost de a face donaţiune bărbatului ci), tradițiunea nu va avea nică 
o valore, dacă adică femeea a avut intențiunea ca în interval bărbatul să tragă un profit, 
Dacă insă ea.nu s'a servit. de cât de ministeriul bărbatului ci și a făcut tradiliunea cu 
intențiune. casă pstă, dacă "1 va plăcea, să revoce, sait să facă să trâcă lucru cu. tte fo- 
lâsele sale prin bărbatul ci fiului lor, de ce acestă tradiţiune să nu fie valabilă, intocmai 
ca cum ar fi făcut acestă operatiune cu-un străin, adică intocmai ca cum ar fi trădat 
Iucrul cu acest scop unui străin? a. 

31
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50. Javolenus, Curtea 13 a Lpistolelor., 
- Dacă o femee cumpărând un lucru cu duoă-(jeci de aurei, bărbatul a dat cumpă- vătorului pentru lucrul vindut cinci. aurei, şi în urină se va face divorţ, în ori-ce. cas bărbatul va putea cere suma de cinei. Şi puțin imporlă dacă servul s'a deteriorat, căci şi dacă va muri servul totuși biirbatul are dreptul a cere cei cinci aurei, Căci cestiunea de a se sci dacă femeea a profitat din averea bărbatului se pune în mornentul în care se intentă acţiunea în restituţiune u dotei, | E - Apol ea trebue considerată că a profitat din avarea bărbatului, de Gre-ce dacă el nu intervenea să plătescă cei cinci aurel ŞI să o libereze întru atât către vindător, acâstă sumă ea ar datori-o încă vindătorului. Şi pain iinportă în virtute de ce causă' femeea a fost datâre suma, din causă de Înpruimut saii din causă de cumpărătâre. $ 1: Dacă însă femeea nu ar fi cumpărat servul, ci bărbatul a îndemuat'o să-l cumpere, dindu-i bani pentru acesta, atunci, murind saă deteriorându-se servul, peri- colul: va privi pe bărbat, căci ea necumpărând de cât din causă că a luat bani de. la bărbatul ei, servul cumpărat piere pentru bărbatul ei, care e considerat că i l-a dăruit, şi femeea nu. pote fi considerată că a devenit mai bogată, căci nică nu a fost liberută de obligațiunea ce a contractat ea din propria ci inițiativă către creditorul ei, nici nu mar posedă ceea ce cumpărase cu banii bărbatului ei, | 51. Pomponius, Curteu 5, Comentarii usupru serievilo» lui Quintus Mucius (Se:evola). 
Quintus Mucius dice : dacă este contestaţiune usupra sorgintei provenirei unui lucru dre-care în patrimoniul femeei, este și mul drept și mai onest să consiilerărn că provine de la bărbat saă de Ia cel ce se allă sub puterea acestuia, ceea ce ea nu pâte dovedi de unde'i provine. ȘI Quintus Mucius a hutărit ast-fel pentru ca să evite pentru „ femee acquisiţiuni de proveninţii rușinâsă, a 52. Papinian, Cartea 10 « Cestiunilor, 
Dacă un birbat a închiriat soţiei sale un lucru vre-care pe un pret vil, cu scop de donaţiune, locaţiunea este nulă. Dacă însă sa depus un lucru de un soţ celut-alt cu estirnaţiune, şi s'a estimat lucrul mai jos de cât face, se încheiă contract valabil de deposil. | IE a De aceea însă se decide in mod diferit căci nu este locaţiune fără o chirie Gre-care, pe când deposit se pâte constitui și fără eslimaţiune.. IE $ 1: 0 temee a însărcinat pe eredele ei de a da bărbatului ef fructele unui fond al ei, iar pentru casul în care el ni va da fructele 21-a îndatorat săi promili o "sumă cu titlul de donaţiune mortis causa. Murind bărbalul înainte de femee, stipulaţiuneu „se stinge, întocmai precum se resolvă efectele unei tradiţiuni făcute bărbatului pentru causă de donaţiune mortis causa, după ordinul femeei, căci ceea ce, în cas de .duna- liune 7ovtis causa între străini produce o condicţiune în repetiţiune, între irbat şi feinee este considerat ca nul Și neavenit (ca cum nici că s'ar fi făcut). 53. Acelaşi Papinian, Cantea 4 a Re&spunsurilor. î Este admis că socrul nu pste dărui pentru causă de mârte ginerelui sai nurorei sale, căci prin mârlea socrului nu se disolvă căsătoria. Și putin importă că tatăl va f exeredat pe fiul săă sati pe hica sa. Pentru aceeași rațiune, din contră, el .pote dărui pentru causă de divorţ. - 
$ 1: l'emeea, cu consimţimântul bărbatului ei, Sa servit. cu lucrurile dotale. Dacă prin us se vor deteriora lucrurile, nu i se va putea opune deteriorarea pe cale de compensaţiune, și dacă prin testament bărbatul va dice că acele lucruri pe cari i le-a donat i le I6gă, din acesta nu va resulia că bărbatul a confirmat prin lestamentul' săi donațiunea ce ar fi fâcut relativ la acele lucruri, căci îngâduirea bărbatului nu pâle fi eousiderată ca o donaţiune, nici neingăduirea pe viitor ca o revocare de donaţiune, | 54. Acelaşi Papinian, Curtea 8 a Năspunsunvilor, - 
O feinee a coprins în stipulaţiunea sumei constituite lui ca dole şi interesele acestei sume, dar nu le-a cerut, Bărbatul intreținend în tot timpul căsătoriei cu chel- 
i
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tuiala sa pe femnee și pe servit ei, și legându-i prin testament dota, și confirmând prin 
fideicomis donaţiunile făcute, în legat nu se consideră că se coprind dobendile, dar ele 
sunt considerate că”i sunt ertate cu titlul de donaţiune prin fideicomis. 

55. Paul, Cartea 6 a Cestiunilor, 
O femee u dăruit bărbatului o sumă de bani ; bărbatul, cu banii dăruiți, a cun. 

părat un lucru mobil saă imobil ; nu este solvabil ; dar lucrurile cumpărate subsistă iu 
natură. Intreb: dacă femeea va revoca donaţiunea, putea-va ea în mod valabil să intente 
cundicţiunea contra bărbatului ei ? In adevăr, bărbatul, de şi nu e solvabil, a devenit 
nai avut prin donaţiune, de dre-ce lucrul cumpărat cu banii femeei subsistă în natură. 
Am răspuns: nu se pâle tăgădui că a devenit mat avut prin donaţiune, căci ceea ce e de 
considerat nu este ce mai rămâne liber după plata datoriilor, ci ce posedă el din averea 
feineei, Căci numai întru atât se deosibesce acest cas de casul în care sta dăruit bir- 
batului chiar lucrul muerei, că în acest din urmă cas lucrul dăruit rămâne tot al fe- _ 
meei, şi prin urmare ea il pste vindica direct. Şi condiţiunea bărbatului este mai rea “ 
în casul acesta în care i se cere prin condictio suma cât valeză lucrul cumpărat, cu con- 
dițiune însă să nu treci peste suma dăruită, de cât dacă femeea "l-ar acționa prin ac- 
tiunea în restituțiune de dote. Nimic însă nu se impotrivesce ca să acordiim femeei și o 
acţiune utili in vindicaţiune pentru a cere însăși lucrurile cumpărate. 

56. Scevola, Carteu 3 a Cestiunilor. | 
Dacă ceea ce un străin vrea să'mi dăruiască pentru causă de mârle, ei voesce să 

diruesc soției mele pur şi simplu, nu e valabil ceea ce eă ordon străinului să dea soției 
auele; căci, dacă străinul se căsătoresce, sunt ţinut prin condicţiune a” restilui lucrurile 
date, iar de va muri, totuși e am devenit mai sărac, căci nu nai amn ceea ce ași îi avuli), 

57. Paul, Cartea 7 a Răspunsurilor. 
Femeea care primise de la bărbatul ei o sumă de bani cu titlul de donaţiune, a 

„_ seris bărbatului el scrisârea următre: 
Scumpe Domnule, obtemperând ceverei mele, ui bine-voil a'mi. acorda duoă- 

deci de aurei pentru expediarea câtor-va afaceri ale mele, curi mi saii şi numărul 
sub condiţiune ca eii să ţi'i restituese dacă, prin purlurea meu, căsăloria nu vu 
«dura până lu morlea vre-unuia din noi, [ie că voiii pleca din cusu ta fără voia ta, 
[ie că”ţi voii trămite carte de repudiii fără nici o causă bine cuvântată, şi se va 
dovedi ast-fel că divorţul a avut loe din vina mea ; ci bine, acestă sumă, pe care 
wi Vine-voit a 'mi-o da cu titlul de donaţiune, promit în asemenea casuri să "i-o 
vestituesc, Intreb: dacă femeea va trimite carte de repudiii biirbatului ei Titius, va 
datâre să'i restilue banii 2 Paul a răspuns; că dacă condițiunea stipulațiunei se va îm» 
plini, femeca va trebui să restilue bărbatului intrega sumă, căci donațiunea sumei s'a 
transforinat prin implinirea condiţiunei în împrumut. lar dacă condițiuneu stipulaţiunei 
nu se va împlini, atunci bărbatul nu va putea cere femeei de cât restituţiunea sumei cu 
care ea a devenit mai avută, - 

58. Scevola, Cartea 2 a Răspunsurilor. 
Dacă fondurile dăruite ei în timp de concubinat aii fost restituite de ea după ce s'a 

căsătorit cu concubinul săti, şi 'acesta devenit bărbat %-a dat altele în schimb, ce trebue 
să decidem ? A răspuns că, în specia ce i se propune, trebue să vedem mai mult o aran- 
giare de afaceri de cât o donaţiune, 

$ 1: Asemenea, întrebat fiind relativ la demâncarea dată servilor femeei, a răs- 
puns că banii cheltuiţi pentru demâncarea în timpul concubinatului nu vor putea fi re- 
petaţi de către bărbat, și nick cei cheltuiţi pentru demâncare în timpul căsătoriei, dacă. 
bărbatul s'a servit împreună cu femeea în comun de servit femeel, . 

$ 2: Un fiii pe care îl întrebuința obicinuit muma sa în afacerile sale, cu banii 
rmumei sale și cu consimţimântul ei cumpărând servi şi alte lucruri, a făcut actele pe 

4) Scevola dar, contrarii altor jurisconsulți, se mulțumesce pentru a deelara că donaţiunea este 
nulă, că dăruitorul să manqueze de a câştiga, nn cere neapărat ca să segtă din patrimoniul său existent,
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numele lui, și a murit în urmă sub puterea paternă a tatălui săi. Sa întrebat: dacă muma lui va putea acţiona pe bărbat, și cu ce acţiune se pste servi întru acesta ? A răspuns că dacă muma a voit să considere pe fiii ca debitor al banilor, va putea acţiona “pe tată prin acțiunea de peculio în curs de un an de la mârtea fiului; dacă însă a înțeles a”i dărui banii, va putea repeta banii de la tată prin condicțiune în limitele înavuțirei tatălui. - Si 
"59. Paul, Cartea 2 a Sentinţelor. - 

- Dacă cine-va a dăruit soţici sale o sumă Sre-care de bani, sub condiţiunea ca ceea ce ?i-a dăruit să ?] primâscă drept dole, de va muri el înaintea femeei, donaţiunea devine valabilă, - 
60. Hermogenian, Cartea 2 a Prescurtărilo» dreptului, 
Tatăl vitrig și fiul vitrig, născut dintr'o precedentă căsătorie, nu sunt prohibiți ai dărui unul altuia din causa căsătoriei existente între fiul celui d'ântâiii și muma ce- “lui Val duoilea, sati între fiica celui d'ântâit și tatăl celui d'al duoilea. 
$ 1: Sunt permise între bărbat și nevastă donaţiunile între vii pentru causă de divorț. In adevăr, adesea-ori se întâmplă ca pentru causă de sacerdoţiă, saii pentru causă de sterilitate. E 
G1. Gaius, Cartea 11, Comentarii asupra Edictuluă provincial. . Sati pentru causă de bătrâneţe, sati pentru causă de miliţie, ciisătoria si fie inco- mod a se perpetua. 
62. Hermogenian, Cartea 2 a Prescurtăvei dreptului, 
Și de aceea, în asemenea casuri, se disolvă căsătoria prin consimţimânt mutual, $ 1: Urmând divorţ și nerestatornicindu-se în urmă căsătoria, donaţiunea făcută între bărbat și femee nu va fi confirmată, și nici chiar intre patron și libertă. Cu tste că liberta nu se pâte divorța de patron fără voia lui, totuși donaţiunea făcută de patron libertei, sai vice-versa, se anulâză, dacă în urmă intervine între ci divorţ prin consim- timânt mutual. Căci tot ce se dăruesce, este considerat, în cas de divorţ, ca cum nu sar dăruit, na 
63. Paul, Cartea 3, Comentavită asupra scrierilor lui Neraţiti. „Relativ la materialul femeel ce s?a unit la clădirea bărbatului, care, în cas de se- parare, mai: pote fi de 6re-care trebuinţă, trebue să decidem că femeea pâte acționa pe bărbat, căci din legea celor duoă:spre (dece Tabule nu resultă nici o acțiune (cu tote că) nu e de creţut ca decemvirii să se fi gândit la materialul băgat într?o clădire străină cu consimţimântul proprietarului materialului. Paul observă: că altă acţiune nu are femeea de cât vindicaţiunea materialului separat de ediliciii, că nu va putea intenta acțiune în duplum în virtutea lege celor duoă-spre-qece 'Tabule, căci materialul nu e furtiv, de âre-ce cu scirea proprietarului săi s'a băgat în clădire. i 
64, Javolenus, Cartea 6, Comentarii asupra Posteridrelo» lui Sabinus, Un bărbat a dat femcei sale, în urma divorțului, Gre-cari lucruri pentru ca să se intârcă acasă la el. Femeea s'a întors, dar în urmă iar s'a divorțat. Labeo şi Trebalius, consultaţi într'o specie analogă intervenită intre Decenas și Terenţia, at răspuns că dacă divorțul. d'intâiă a fost real, donaţiunea este valabilă ; dacă a fost simulat, donațiunea * - este nulă. Dar este adevărată părerea Jul Proculus și Crecilius, că. atunci este divorţ serios și valabilă donaţiunea pentru causă de divorţ, dacă în urmă femeea s'a căsătorii cu alt bărbat, sati -a stat aţâtţ de mult. despărțită de bărbatul săi în cât întorcându-se apoi la el să nu fie induoială că este altă căsătorie, altmintrelea donaţiunea nu are nici „0 valbre, , | . 65. Labeon, Curtea asâsca a Posteridrelo» prescurtate de Javolenus. | Sunt de părere că ceea ce bărbatul dăruesco femeci ce a luat în căsătorie pe când era încă. nenubilă este bine dăruit, : SE - 66, Scevola, Cartea 9 a IDigestelov. E 

;-.. Sela a dăruit atâţă auret lut Sempronius en 'care era să se căsătorescă la o anume di. hotărită, mai înainte de a fi dusă în casa sa, Intreb: dacii acea donaţiune este vala-
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bilă? Respund că este inutil a vorbi de timp în cestiune, dacă adică donaţiunea a fost 
făcută înainte de ducerea femeei în casa bărbatului, sati înainte de subseninarea foiei de 
zestre care pote să aibă loc și după căsătorie; de aceea, dacă donaţininca nu a fost făcută 
inainte de căsătorie, care se încheie prin consimţiment, ea nu este valabilă. . 

$ 1: Un bărbat a oferit dece aurei unei vergine aduse într'o vilă cu grădină a sa: 
(a Părbatulul) cu trei dile inainte de a se contracta căsătoria în acea vilă pe când ea lo- 
cuia întrun apartament al vilei, înainte de a trece în apartamentul bărbatului, : și îna- 
inte de a fi primită cu apă şi cu foc, adică înainte de celebrarea nuuţei. S'a intrebat dacă 
urmând divort după contractarea căsătoriei, suma dăruită pâte fi ceruti îndărăt de 
bărbat? A răspuns : că ceea ce se propune ca dăruit înainte de nuntă nu pâte. îi dedus 
din dotă. 

67. Labeon, Curleu 2 « Conjeeturilor prescurtate de Paul. | 
Dacă o femee a cumpărat un serv cu banii dăruiţi că de bărbatul ci sait de acela 

care este sul puterea lui paternă, și apoi, după ce servul a devenit: proprietatea ci, ea: 
l-a trădat bărbatului că cu titlul de donaţiune, tradițiunea va [i valabilă, cu tote că tra- 
diliunea a fost făcută cu aceeași intențiune cu care se face o donaţiuac, și nu i se va da: 
ei nici o acţiune pentru a relua servul trădat, 

TITLUL VIII 

Quihus alienare licet vel non 

Cari sunt porsânele cari pot aliona și cari nu 

In regulă generală, proprietarul pâte aliena şi numai el pote aliena. 
Prin excepţiune câte o-dată proprietarul nu pâte aliena. 
Ast-fel este, după cum am vădut, bărbatul de la:legea Juliu de adulteriis 

incolo nu pâte aliena imobilul dotal, măcar că este proprietatea sa, fără consimțimentul 
femneci sale. Şi în legislaţia lui Justinian nici cu consimţimântul femeei sale, | 

Asemenea femeea nubilă în tutelă nu pote aliena lucrul mancipi fără autorisarea 
tutorului sti, cel nec mancipi îl pâle aliena şi fără autorisare. lar pupilul i în tutelă nu 
pote aliena nici lucrurile mancipi, nici cele nec mancipi, fără autorisarea tutorului săă 
(Gaius, Instituţiună, Comentariul II, $ 80). De aceca, femeca nubilă în tutelă .pâte da 
cu imprumut valabil o sumă de bani, căci banii sunt lucruri nec mancipi, deci îi pâte 
aliena împrumutătorului ca în schimb el să contracte obligaţia de a restitui tantan- 
den (Gaius, $ 81). Impuberul însă în tutelă nu pâte da bani imprumut firă autorisarea. 
Uutorului, Deci, dacă o face, banii nu aii devenit proprietatea împrumutalului, pupilul 
ii pste revendica În mâinile sale dacă nui va fi 'cheltuit saii amestecat cu bani de ai 

“săi, şi consumpla pecunia non sit. In cas de consumpțiune, dacă a fost operată cu rea 
credinţă, adică dacă pupilul scia că imprumutul nui valabil, împrumutătorul va avea 
acțiunea ad erhibendum pentru a cere de la pupil tot prejudiciul ce sufere din causii 
consumpțiunci, prejudiciii fixat de el cu jurământ. Dacă insă pupilul?i-a consumat cu bună 
crelinţă, imprumutătorul va avea contra pupilu!ui condicțiunea pentru a repeta o sumă 
egală imediat, chiar dacă împrumutul a fost cu termen, ceca ce dovedesce că în specie 
condicțiunea nu este ex mutuo ci condicţiunea care ţine loc de vindicatio care nu psle fi 
intentată relativ la lucrurile stinse (extinctie ves vindicari non possunt, condici lamen 
possunt). E. falsă, în adevăr, opiniunea lut Cujas, care dice că în acest cas convalescit 
mutuun. Nu, mutuul nu se validâză prin consumptiunea banilor cu bună credinţă, r&- 
inâne nul cum era și înaintea consumpţiunei. 

- Vice-versa, dacă pupilul ia bani imprumut fără autorisarea lutorului, nu se obligă; 
prin urmare, dacă preferă a nu fi obligat, trebue să restitue anii în natură.: Dacă "1-a 
consumat cu bună credință, însă fără profit pentru cl, rămâne şi neobligat şi nu e su-
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pus nici la revendicare, nicl la condictio. Dacă însă “ia consumat prin dol și e puber- fatis prozimus, prin urmare doli capaz, va restitui lantumdem constrins prin acţiunea ad exhibendum. | e 
Și iarăşi, ca consecinţă, dacă pupilului i se plătesce o datorie fără autorisarea tu- torului, plata e nulă. Chiar cu autorisare, dacă plata nu "i-a profitat, va fi restitui în inlegran și va cere din noii banii, însă restituirea în intogram nu i se acordă de cât: ca ultim subsidiii, dacă recursul în contra tutorului, fidejussorului tutorului saă ina- i șistratului municipal nu % procură nici o despăgubire, Justinian însă, printr'o constitu- țiune, a decis că dacă plata se face înaintea judecătorului, restituțiunea în integrum nu va avea loc (Instituţiunile lut Justinian, titlul nostru, paragraf 2, și legea '25 C., De adm. Int. V, 37). | „In sens invers, sunt persâne cari măcar că nu sunt proprietare, aii totuși putere de a aliena, i A Ast-fel este: 1) Procuratorul, mandatarul special care ă primit anume mandat de la proprietar pentru a alicna. Ast:fel este mandatarul general, cu' liberă administra: liune, care are puterea de a aliena în mod oneros chiar imobilele mandantului (Justinian, Instituţiuni, Cartea II, titlul 1, $ 43). In casul acesta, insă, numai lucrurile nec mancipi pot fi alienate, așa în cât accipientul să pâtă câștiga prin tradiţiunea direct şi imediat proprietatea, iar nu şi lucrurile mancipi, căcl în mancipaţiune sai cesiune in jure, singure aplicabile lucrurilor mancipi, nu pâte cine-va figura prin procurator (Justinian, Instituţiuni, Cartea II, titlul 9, $ 5). Așa în cât procuratorul nepulend întrebuința de cât tradițiunea, accipientul, în asemenea cas, nu va câștiga de cât dominiul bonitariii, pe care numai prin usucapiune 1 pâte transforma în dominium ex jure Quiritium; 2) Tutorul unut pupil sati unei pupile, saă al unei femci nubile în tutelă de agnal, patron saă ascendent manumisor, pote, în mod oneros, aliena lucrurile, chiar imobilele. - urbane, ale persânei de sub a sa tutelă; ” 3) Curatorul legilim al furiosului sati al: interdisului,: curatorul dativ al mente- captului sai al minorului de duoă-deci și cincl de ani pâte, în mod oneros, alina chiar prediile urbane ale personel de sub a sa curatelă; 

4) Creditorul pigneratiţiă saii ipotecar pâte asemenea aliena lucrul constituit lui: în pignus sai în ipotecă. . ” In privința pignului saă al ipotecel avem a da mai ample desvoltări. | Incele d'ântâii timpuri ale istoriei dreptului roman, când un debitor vrea să dea o asigurare rcală creditorulul seă nu o putea face de cât transmițând lucrul ce vrea să: "i d»a ca asigurare în proprietatea și posesiunea creditorului, făcându-i mancipatiune saii cesiune in jure şi tradiţiune dacă lucrul era mancipi, simplă tradiţiune dacă lucrul: era nec mancipi, şi legând printr”un contract numit de fiduciă, anterior pe creditor ca să "[ rotransmită proprietatea și posesiunea în cas în care debitorul ?] va desinteresa (Gaius, Instituţiuni, Comentariul II, $ 60). In astă stare a legislaţiunci creditorul devine. “proprietar și posesor al lucrului dat spre asigurare. Totuşi el nu ?1 pâte vinde de cât dacă nu e plătit la scadenţă. Altmintrelea, pâte fi obligat la daune-interese prin acțiunea tiducize directa ce are dreptul a intenta debitorul contra sa. Şi dacă creditorul e plătit la scadenţă, el e dator a retransfera proprietatea și posesiunea debitorului. De nu va face-o, va plăti daune-interese, condamnat putând a fi la acâsta asupra acțiunei fiducize directa de care e ţinut. Dacă nu'e plătit la termen, păte aliena lucrul dat lui asigurare; dar dacă - prinde mai mult pe el de cât are să ia, e dator prin acţiunea fiducite dirceta să restitue restul debitorului (Paul, Sentinţe, Cartea II, titlul 13, $ 1). Creditorul are dreptul a percepe fructele lucrului dat lui asigurare, dar e dator a le imputa asupra intereselor și ce trece asupra capitalului (Paul, Sentinţe. Cartea II, titlul 13, $ 2): Creditorul nu: pote cumpăra prin persână interpusă Incrul dat lul drept asigurare. [ ţinut de acțiunea fiducize directa in acest cas, debitorul ? pote pliiti ce'"1 e dator și degreva lucrul 'ca și când lucrul nu ar fi fost cumpărat de creditor (Paul, eod, tit., $4), Acest sistem presinta multe inconveniente, Creditorul, de era de rea credinţă, pu-” .
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tea să înstrăineze lucrul, să nu "1 retransfere debitor ului, și, ascundându. ŞI averea, sati 
devenind insolvabil, daunele-interesc la carl era condamnat să nu aibe de unde să le 
incaseze debitorul. 

De aceea, în practică, cu timpul a început să se concede în precariii saii în locaţiune 
nummo uno, lucrul mancipal Saă cedat în juve creditorului de către acesta debi- 
torului, așa În cât detenţiunea fiind în mâna debitorului, să se presinte mai anevoiă 
persâna care să cumpere lucrul de la creditor. Dar şi cu acest temperament, dacă se 
presintati terţii cari să cumpere și eraii de bună credinţă, saii dacă chiar de rea cre- 

dinţă aceştia alienaiă altora de bună credință, acquisitorii, prin acţiunea în revendicare, 
puteai lua lucrul din mâna debitorului care nu le putea opune lor contractul de fiduciă, 
pur personal intre debitor şi creditor, De accea, acest sistom mitivat chiar, care era. 
încă în vigore în timpul lut Gaius, a cădut în desueludine, şi a fost suplinit prin pianus, 
care de sizur se introdusese În us încă mult timp înainte de Gaius, cu tâte că din când 
in când tot se mai practica în timpul sâii, sistemul alienaţiunei cu contract «le fiducii, 
mitigat cu precariă sai locaţiune. Vedem aci o aplicaţiune a procedeului roman, care 
când crea o instituliune nouă nu abroga pe cea veche, o lăsa să subsiste, să trăiască 
alături cu cea nouă, şi să se stingă încet incet prin acapararea din partea celei din urmă 
incet incet a sferei de acţiune a celei Vântâiă. Când s'a introdus pirnul în us nu se. 

scie, probabil încă din timpul Republicel pe la fine, saă cel mai târdiii la începutul 
Imperiului, căci ipoteca apăruse deja, fusese deja împrumutată de la Greci in timpul 
lut-Adrian. 

In sistemul pignului, debitorul conservă proprietatea lucrului şi nu se desbracă 
de cât de posesiunea pe care o remite creditorului pianoratiţiii, căruia "i face Lradiţiune 
a lucrului pignerat. Prin urmare, debitorul este sizur că nu va putea [i înșelat de călre 
creditor. Creditorul are retenţiunea lucrului pignorat, de care nu e obligat să se despoie 
de cât dacă este desinterezat la termen. La inceput la acesta se mărginea asigurarea 
creditorului, care dacă vrea să aibă o asipurare mai eficace, trebuia să încheiă anume 
un pact adject la pignus cu debitorul prin care aceşta să 71 autoriseze a vinde dacă nu 
va fi plătit la termen (Gaius, Instituţiuni, Comentariul II, $ 64). Acest sistem era mai 
avantașios de cât alienarea fiduciară, căci nu expune pe debitor, Dar tot are inconve- 
nientul despuierei de posesiune, care pâte să fie util debitorului, dacă lucrurile remise 
în pign 71 sunt trebuinci6se, cum sunt instrumentele aratorii, moşia pe care o cultivă, 
casa în care stă saii o dă cu chirie. De aceea şi sistemul pipnulni fu peste puţin limp 
milizat cu altoirea în el a unui precariii saii a unui contract de locațiune fâcul nummo 
uno, prin care debitorul obținea .cu titlul precarii sai cu titlul de locatar pose- 
sitanea, și pe care era dator, în cas de neplată la termen, să o restitue creditorului prin 
acțiunea în factum, care paranteză interdictul restitutoriti de precurrio, saii prin icţiu- 
nea locali. Când posesiunea este r&masă la creditor, dacă el o perde, piznul se stinge; 
dacă posesiunea e intrată în mâna unui terți, tot mai e scăpare, căci de timpuriii fu 
introdus un interdict personal în favârea creditorului spre a garanta posesiunea lui pro: 
prie. Dar dacă posesiunea a intrat în mâna debitorului chiar, atunci adio piznus. Şi dacă 
uitase si convie că va putea vinde în cas de neplată, putea să rețină lucrul, dar nu 2 
putea vinde, și avea dreptul de a se uila la cl, în cât dacă debitor “ul nu avea inter es, saii 
nu avea putere a plăti, piznul era inutilisat în mâinile lui. Ie aceca, peste puţin se de- 
cise că paclul de ve pignerata vendenda este subințeles, se ajunse la acel resultat prin 
raţionamentul următor: Se dise că acest pact fiind făcut obicinuit în regulă generală, 
urmeză a fi suhinţeles, când nu e expres făcut, în virtulea principiului: Qure-moris et 
consueludinis sunt, insunt bone fidri judiciis. In Limpul lui Gaius, mandatul trebuia. 
să fie expres, după cum acesta resulii din paragraful 64 al Comentariului 11 al Institu-. 
jiunilor lui Gaius: »... Itam creditor pignus ex pactione, quamvis cjus ea res non sil: 
sed hoc forsitan idco videatur fieri, quod voluntate debitoris intelligitur pignus alienari:. 
qui olim pactus est ut liceret creditori pianus vendere, si pecunia non solvatur.— Aseme-. 
nea creditorul pâte (aliena) pignul în virtutea convențiunel, de și lucrul nu cal lui; dar
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acâsla pote de aceea se pare că se pote face, căci se consideră alienarea pignului 'că are „loc cu voia debitorului, care o-dată a convenit cu creditorul ca să ? fie acestuia permis „să vîndă piguul, dacă nu se vor plăti banitu. Accarias crede că e induoială dacă în tim- pul lui Gaius se cerea ca mandatul să fie expres. Mie mi se pare, şi tot acesta este şi părerea lui Machelard, care nici chiar ridică veri-o iînduoială că în timpul lui Gaius man- datul trebuia să fie expres. Compară Accarias, Prâcis de droit romain, 4 dition, 'To- nul Î, pagina 732, nota 2 cu Machelard, Teztes de droit romain sur la possession, les hypotheques et les donations entre cpouz, 1îe 6dition de 4856, pagina 107, în fine, şi 108. Tocmai mat târditi s'a admis că mandatul este subințeles. Acâsta a duoă fasă a pignului exista în vigâre în timpul lui Paul (Vedi Sentințe, Cartea II, titlul 5, $1) și în timpul lui Ulpian (Veţi legea 4 D., De pigneratilia actione vel contra (XIII, 7). In casul în care s'a convenit expres că creditorul va putea vinde, el va putea vinde fără să aibă nevoiă să someze pe debitor de a plăti. Dacă insă nu s'a făcut "convenţie expresii, creditorul tot va putea vinde, maudatul va fi considerat subințeles, dar el nu o va pulea face de cât în urma a trei Somaţiuni ce va face debitorului care nu a plătit la termen. Acesta este starea lucrurilor descrisă de Paul în $ 1 sus citat. Dacă însă se convenca expres că creditorul nu va putea vinde, la început acâstă convențiune era respectată. Ia “timpul lui Ulpian insă ea nu mat este respectată, ci tot efectul ce producea este de a obliga pe creditor să facă trei Ssomaţiuni prealabile. De unde consecința că, în lipsă de convenţiunc, una singură este suficientă, Aşa dar, în timpul lui Gaius, mandatul trebue sii fie expres, In timpul lui Paul el este subințeles, dreptul de a vinde devine de natura contractului de pignus. In timpul lui Ulpian el devine de esența pignului, clausa con- trarie neţinându-se în semă ; atâta numai că în cas de mandat expres nu trebue nici o somaţiune ; în cas de Lăcere, irebue o somaţiane; în cas de clausă contrariă dreptului de a vinde, trebuc trei somaţiuni spre a putea vinde. Acestă ultimă stare mi se pare nc-» raţională. Voința părților e logică să fie respectată când este expres manifestată și nu are nimic contrariă ordinei publice, Da din contră e mat conform ordinci publice, ca creditorul să se mulţumescă pe asigurarea convenită în limitele convențiunei, mai cu S&imă că nu eel când contracta la cheremu (disposiia) debitorului, ci, în regulă generală, “debitorul la dispoziţia împrurnutătorului. A decide contrarii, cum face Ulpian, este a exagera «lrepturile creditorului contra mulţumirei sale proprii convenționale. 

TITLUL IX 

Cart sunt persinele Prin cari putem: câştiga 
In reșulă generală câștisăm prin noi înșine, afară numai dacă suntem infautes, căci atunci câștigăm prin tutorii noștri, saii furioși în momente de neluciditate, căci atunci câștizăm prin curatoril noştri, sai prodigi interdişi, cas în care iarăși câștigă prin curatorii noștri, | 

. Putem însă câștiga și prin alții. Și când dicem prin alții, nu înțelegem prin man- datarii noștri convenționali. Căci, Ia Romani, mai cu semă în primele timpuri, și chiar în timpul clasic, regula penerală era că cine-va nu pâte câștiga prin mandatar conven- „tional, per liberam ct extraneam, personam, cum (iceaii Romanii. , „Aceste alte persâne prin cari putem câștiga, și. cari nu sunt mandatarii noștri convenţionali, sunt persâne asupra cărora avcm o autoritate Gre-care, sai un drept 6re-care, și cari servesc pentru noi ca instrumente de acquisițiune. Avem aci-ceva excepţional care nu semănă cu ccea ce se petrece în legislaţiile moderne. In legislaţiile moderne, regula generală, mai univessală, este că putem câștiga prin mandalari con- venţionali. In legislaţiile moderne putem câștiga prin noi înșine, prin mandatar! legali, Sati prin mandatar! convenţională, In legislaţia romană nu putem câștiga de cât prin noi inșine și prin Gre-cari mandatari legali, tutorii saiă: curatorii și numai prin excepţie prin mandatari convenţionali. Sunt însă pers6ne cari nu se găsese în legislaţiile mo-
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dernc; unde scrvitutea nu este cunoscută, cară la Romani servesc pentru not ca instru=: 
imente de aceuisițiune, cari jâcă Gre-cum la Romani rolul mandatarilor moderni. 

» Aceste persâne sunt: i " : a 
1. Servii asupra cărora avem dominiun ex jure Quiritium, sati pe care îi avein 

numai în bonis, i n 
Prin servii asupra cărora avem dominium ex jure Quiritium, putem câşlisa în 

regulă generală. Așa putem câștiga mai ânteiui proprietatea. Asupra unui lucru man. cipi o putem câștiga prin mancipaţiune. Gaius, în privinţa acesta, ne dice în Ş 87, 
Com. Il al Instituţiunilo» sale: „șa dar, ceea ce servii noştri primesc prin masuci- 
pitun, se câștigă de către noi...u. Aci mancipium. e: sinonim de: mancipatio, exprimă 
nu Starea în care se allă o persână liberă în mancipio, ci operaţiunea juridică, manci- patiunea din care resultă translaţiunea de proprietate. Rare ori vorba:mancipium este intrebuinţaLă “de jurisconsulţit romani în acest sens, adică spre a exprima modul prin excelenţă al transmisiune! proprietăţei a lucrurilor: maneipi. Formula eră modificată, pentru a se satisface principiul că în actele legitime nimenea nu pste figura de cât în 
pers6nă, iar nu prin representant. Servul era considerat ca instrument de acquisiţiune, 
iar nu ca representant, era un fel de purtător de voce, de porte-voiz, cum ar dice kran- 
„cesul: stăpânul era considerat că vorbesce prin gura lui. Formula mancipaţiunel era : 
Aîo fundum Cornelianum domini mei Gaii csse ex jure Quiritium, ct hune ei emptum esse hoc ere :oncâque libra (Gaius, Instituţiuni, Com. UI, $ 167). Prin ce- sine în jure însă servul nu putea câșliga pentru stăpânul'săă; Cu tote că era purtă- 
tor de voce, elasticitatea nu mergea aşa de departe în cât stăpânul să pâtă vorhi prin gura servului în o cesiune în jure (Gaius, Instituţiuni, Com. II, $ 96). Cesiunea în 
jure era un proces fictiv, și aci regula că, în acţiunile legei, nimenea nu putea figura de cât în persână, era inflexibilă, nici instrument, nici purtător de voce nu era admis,. 
Tot asemenea era şi în adjudecațiune. Servul nu putea figura în o acţiune conuri dividundo, sati familize herciscundze, spre a câștiga potnru stăpânul săi. D. Accarias . 
crede că mal era o altă causă care servea de obstacol: era că în aceste acţiuni, ca să [igureze cine-va, trebuia să fi fost coproprietar, apoi:servul.nu pâte avea drept de pro- prietate sati de coproprietate. Acest motiv nu mi se pare serios. Căci servul ar fi putul: lucra ca instrument al stăpânului coproprietar, . Ci Prin servi, asemenea. câștizăm proprietatea lucrurilor nec mancipi, când li se 
face tradiţiune de asemenea lucruri, în condiţiile cerute pentru ca tradițiunea să trans- fere proprietatea. Aci însă proprietatea este o urmare a acquisiţiunei posesiunci, căci 
prin tradiţiune când câştigăm proprietatea, o câștizăm concomitent și simultaneii cu posesiunea. Prin urmare, aci, pentru : acquisiţiunea proprictăţei, se cere ca să putem câștiga prin serv posesiunea. A 

Ca să putem câștiga prin serv posesiunea, se cere în dreptul roman ca să ?] po-. sedăm. De aceea, prin servul nostru posedat de altul nu putem câștiga posesiuaca. Prin urmare, prin un serv, dat altuia în pignus, nu putem câștiga posesiunea, şi, ce este curios, este că nici creditorul gagist-nu-pâte câștiga prin el posesiunea. Textele sunt precise. lacă-le, Acestea sunt : legea 1, $ 15, Despre câştigarea şi perderea posesiu- mei, Cartea XLI, tit. 2 și legea 37, priacipium, Despre câştigarea proprictăţei lueru-. rilor, Cartea XLI, tit. 1 din Pandecte. Paul, în legea. Vântâiii, se exprimă ast-fel : „Prin servul dat corporal în pignii. Julian dice că nu putem câștiga posesiunea, căci debilo- rul numai pentru o causă este: considerat că ?] “posedă, acâsta este pentru a '] usu- capa.„..„« Julian în cea d'a duoa gice: „Prin servul dat în pignii creditorul nici pose- siunea nu pâte câștiga, căci cu (te că posesiunea este -la el, el totuși nu pâte câștiga prin acel serv, nici din stipulaţiunea servului, nici ca resultat al unui mandat ce fi-ar. da, nici întrun 6re-care alt mode, e a | Prin servul fugitiv, fiind-că pe cât este. în fugă, fără să fi pus altul mâna pe el,. el este considerat că “și-a furat libertatea, iar stăpânul .este prin o extensiune de fic-.: țiune considerat că "1 posedă încă, de sre-ce nu-l posedă altul, și -de 6re ce servul fu- 

. D
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gitiv nu este considerat că se posedă pe sinc, prin servul fugitiv, dic, încă neposedat de altul, putem câştiga posesiunea. 
Acâsta resultă din legea 1, $ 14, Despre acquisițiunea şi perderea posesiu nci, Cartea XLI, tit. 2, în Pandecte, în care Paul se exprimă ast-fel: „Prin servul fugar, dice Nerva fiul, că nu putem posede nimic, cu tâte că se răspunde de către unil că da 6re-ce nu e posedat de altul, e considerat că ?] posedăm not, și că, prin urmare, în inter- val îl putem și usucapa. Insă, pentru causă de utilitate, s'a primit opiniunea după care, pe cât timp altul nu 71 posedă, să continuăm not de a *] usucapa, şi să putem'chiar în- deplini usucapiunea. Că putem printr'ânşii câştiga posesiunea, Cassiii și Julian sunt Încă de părere că o putem facea. Aplicaţiunea acestui cas va fi rarisimă, dar tot se pâte presinta. ! 

Dar ca să câştigăm posesiunea printrun serv, se cere nu numai să "| posedim, dar animus possidendi să fie al nostru. Servul să capete numai detenţiunea lucrului ș. iar noi să scim că prin detenţiunea Int devenim posesori și să o vrem. In adevăr, Paul, În legea 2, $ 12, Po emptore, Cartea XLI, tit. 4, ne dice: *Pomponius ne spune că trehue să Inăm în consideraţiune mat mult intenţiunea stăpânului de cât a servului, relativ la lucrurile cart se stăpânesc de serv în numele stăpânului....«. De aceea, rigâ- rea principiilor duce la consecinţa ca un serv. să nu pâtă câștina posesiunea unui lucru pentru un infans, un furios. Dar aci inconvenientul practic dispare. căci infantele eate - represintat prin tutorul săi, furiosul în momente de neluciditate prin curatorul săi, Prin excepţiune, însă, s'a admis, utilitatis causa, că, de câte ori un stăpân a constituit un peculiii servului săii, el este considerat că a consimţit, - la început, o-dată pentru i6te: acquisiţiunile unde el nu se cere să figureze în persână. De aceea ex peculiuri * causa servul pote câștiga posesiunea unui lucru, etiam ignaro domino, şi dacă acestă - posesiune este de bună credință, în cât pote săi ducă la proprietate, se cere ca la înce- putul posesiunei servul să fie de bună credinţă, pentru ca usucapiunea să încâpă a curge, în cât puţin importă daci stăpânul, când va fiaflat de posesiune, este de rea credință, el nu va continua mat puțin de a usucapa. Din contră, afară diu Peculiaris causa, stipânul trebuind să scie că începe a poseda, el trebue să fie de hună cre. linţă în momentul începerei posesiunei, adică în momentul în care el află despre luarea în posesiune a lucrului. _ 
Textele din cari resultă tâte aceste soluţiunt sunt legea 2, $$ 10, 11 și 12), Pro emplore, XLI, 4. ' 
lată ce dice Paul în aceste texte, extrase din cartea 54 a Comentariului săit asu- pra Fdictului : „Celsus scrie că dacă servul met intră în posesiunea unui lucru în vir- intea dreptului de administraţiune a peculiului ce "-am încredinţat, voii usncapa chiar ignorând intrarea în posesiune a servului ; iar dacă servul intră în posesiunea lucrului, afară de orl-ce causă peculiară, că nu voii usucapa de cât din momentul în care voiti afla despre intrarea în posesiune, și dacă servul a inceput. o posesiune viţiâsă, şi pose- siunea mea va fi viţissă, Pomponiii dice : că relativ la lucrurile cari se stipânesc de serv în numele stăpânului, trebue să luăm în consideraţiune mai mult intenţiunea stă- pânulul de cât a servulut ; iar dacă posesiunea lucrului procede din causă peculiară, “atunci trebue să luăm în consideraţiune intenţiunea servului ; şi dacă servul posedă lu- crul cu rea credință, și stăpânul intră apol in posesiunea lucrului, de exemplu pentru că retrage servului peculiul din care face parte acest lucru, trebue să decidem că pose- siunea va fi de aceeași calitate, și că, prin urmare, usucapiunea nu se va indeplini în fa- vârea lui (măcar că în momentul intriirei în posesiune a servului stăpânul ignora că lucrul este al altuia). „Paragratul însă 13 a] legei 2 ne spune că numal dacă stăpânul, în momentul intrărei în posesiune a servului nu seia că lucrul era al altuia, adică era de bună credință, atunci numat va începe a usucapa, dacă bine înțeles servul a intrat in posesiune ex peculiari causa, și cra de bună credință și el în momentul întrărei în posesiune a lucrului. Cu alte cuvinte, nu se cere ca stăpânul să fie de bună credinţă în momentul când află de intrarea în posesiune a servului, dacă.el află mat târdiii, şi ser-
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vul în momentul intrărei în posesiune a fost de bună credinţă: tot ceea ce se cere este 
ca la inceputul posesiune servului, când începe usucapiunea, buna credință a lui să nu fie contradisă prin rua credinţă a stăpânului: „Dacă un serv a cumpărat un lucru de bună credinţă în virtutea peculiului ce “i-a dat stăpânul a administra, iar eii stăpânul, de îndată ce am aflat intrarea în posesiune (bine înțeles in un moment posterior intră- rel în posesiune) am sciut că lucrul este al altuia, Celsus dice: că usucapiunca se va indeplini, căci este destul ca inceputul posesiunei să nu fie viţios; dacă însă în momen- tul În care servul a cumpărat măcar că el era de bună credință, eii însă sciam că lucrul este al altuia (iar nu al aceluia ca '] vinde), eă nu voii usucapau. " 

Din principiul că ex peculiari causa, incepem a poseda etiam ignorantes, re- sultă că prin servil noștri putem ex peculiari causa începe a poseda, măcar că suntem infantes, furiosi, sai chiar captivi. Vedi în acest sens mat ântâiii pe Paul, legea i, $ 5, De adquirenda vel amittenda possessione (XLI, 9). n Asemenea câştigăm posesiu- nea prin servul nostru sait pria fiul nostru care este sub puterea n6stră paternă, și pentru lucrurile pe cari el le posedă peculiarite» (în virtute de peculiii), chiar ieno- rând, după cum le-a plicut a decide lui Sabinus, Cassius şi Julianus, căci prin voința nâstră sunt considerați că posedă aceia cărora le-am permis să aibe peculii. Prin ur- 
mare, în virtute de causă. peculiară, și infantele și furiosul câștigă posesiunea, și usucap: și eredele, dacă cumpărarea s'a făcut de un serv ereditar, »Vedi apot pe Labeon, le- pea 29, Despre captivi şi despre postliminiii şi despre cei rescumpiraţi de la ini- mici (XLIX, 15) : „Dacă te-ai reintors în virtutea dreptului de postliminiă, n'ar putut a usucapa nimic în tot timpul cât at fost; sub puterea inimicilor, Paul (observă însă): Da dacă servul tă a posedat ceva cui titlul de peculiii, pe când crai În acea stare (de captivitate), pe acel lucru (nu numa! că "1 ver fi posedat), dar "1 ve! şi fi putut usucapa în acel interval, căci lucrurile posedate în virtute de peculiă obicinuim a le usucapa şi fără scirea ndstră, și în același mod, chiar şi ereditatea, pe când încă postumul nu este 
născut, sau pe cât timp ea nu a fost încă primită (nu s'a făcut încă adiţiune de eredi- 
tate), se pâte auzmenta, spori prin operele unui serv ereditar: „De aceeași părere esta 
și Paul în legea 15 principium, De usurpationibus et usucapionibus (XLI, 3): Dacă 
cineva, care posedă cu titlul de cumpărător, a fost făcut inainte de împlinirea usucapiunei 
captiv de inimici, este de examinat dacă usucapiunea va putea fi invocată de moștenitorul 
săti. În adevtr, usucapiunea s'a intrerupt, căci dacă lut, întorcându-se, nu ? pâte pro- 
fita în virtutea postliminiului, cum ar putea să profite eredelul săii (presupunând că a 
murit în stare de captivitate) ? Dar adevărul este că el a încetat de a poseda în tiraput 
vieţel sale, și, deci, nici postliminiul nu ” pote veni în ajutor, ca să p6tă usucapa. lar dacă lucrul a fost cumpărat de servul aceluia caro se află în Stăpânirea inimicilor, Ju- 
lian dice că usucapiunea va fi suspendată; căci dacă stăpinul se va intârce, el va fi. 
considerat că a usucapat, iar dacă a murit la inimici, este înduoială dacă. în virtutea le-. gei Cornelia, usucapiunea va putea fi invocată de moștenitorii lui. Marcellus dice, din: 
contră, că trebue să aplicăm pe deplin ficțiunea legei, căci cum sar putea ca, prin efoc- 
tul postliminiului, cel ce se intârce să aibe mal mult drept relativ la acele operatiuni - care s'aii făcut prin servi, de cât la acele lucruri pe cari le posedă prin el sati prin ser- 
vul s&ă, în momentul când a cădut în mâna inimicilor? Şi, în adovăr, este admis că în 
unele casuri ereditatea ține loc de persâna defunctului, şi de aceea, în locul defunctu- 
lui, usucapiunca va avea loc în favorea succesoriloru. În acest text este un non care trebue șters, căci altmintrelea textul nare nici un sens, conclusiunca ar fi în desacord cu premisele. În acest text se citeză opiniunea Iul Julian, și se dice că Julian era de pă- 
rere că ceca ce s'a cumpărat de servul captivului se pâte poseda şi usucapa printr'ân- sul, dacă se reîntâree stăpânul, prin efectul postliminiului. Posedim însă opiniunea Ini 
Julian într'un text proprii al lui, care formâză legea 22, $ 3, De captivis......, în Pan- 
decte, în care Julian gice că posesiunea şi usucapiunea ati loc dacă servul a intrat in posesiune er pceuliari causa. Deci, prin a contrario, dacă a intrat în posesiunea lu- 
crului fără să i se [i constituit peculiii, stăpânul nu câștigă nic! posesiunea, nici va usu-
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capa cu tot posliminiul. Şi să nu se obiecteze Iogca 19, $ 2 D., De caplivis....., în care Tryphoninus, relatând opiniunea: lui Julian, dice: z.u....“iar pentru acele lucruri pe cari “le posedă prin persâne supuse autorităţei sale, și pe cari era pe cale de a le usucapa, saii cari in urmă ai fost coprinse în peculiii, Julian scrie că trebue să credem că usu- capiunea relativ Ja ele se va implini la timp, dacă, bine înţeles, aii rămas aceleaşi per: sone în posesiunea, Căci in acest text Tryphoninus și. Julian se ocupă de casul în care posesiunea era începută fie de serv inainte de căderea stăpânului în captivitate (atunci când a putut începe' cu scirea lut), fie de stăpân chiar, și pe urmă remisă servului în al cărui peculiă stăpânul "l-a băgat acest lucru, iar nu: de casul în care servul a intrat in posesiune după căderea . stăpânului în captivitate. In acest cas Julian decide că stă- pânul nu câștigă nici posesiunea, nici proprietatea prin usucapiune, măcar că Sa rein- lors și cu tot efectul postliminiului, căci posesiunea n'a putut începe fără scirea stăpâ- nului. In acest cas, se intomplă, după Julian, ca în casul în care stăpânul” a inceput de a poseda, și pe urmă a devenit “capliv : posesiunea .se perde şi efectele usucapiunei inceteză, şi postliminiul nu le pote reinvia, căci, cum dice Tryphoninus în lenea 12, $2,. De captiuis..... nici o întocmire omenâscă, prin urmare nic! întocmirea ficțiunei postli- miniului, nu pâte face ca ceea ce este făcut să fie considerat ca nefăcut, şi ca ceea ce e nefăcut sii fie considerat ca făcut ; aci inceteziă puterea legiuitorului ; apol posesiunea este o cestiune de fapt, și deci nu pote fi considerată ca continuată când de fapt este între- ruptă, nici începută când cel ce trebuia să scie de începerea ei nu avea cunoscință despre dânsa ; o singură excepţie era admisă pentru casul de peculiă. Şi de aceeași pă- rere este și Tryphoninus în legea sus citată, și Labeon -(legea 29, De Cuptivis.....), şi Papinian, legea 44, $ 7, De usurpationibus...., 'sus citată. Marcellus însă este de opi- niune contrarie. In adevăr, în legea 12, $ 2, De captivis...-, Teyphoninus, citând opi- niunea lui Marcellus, gice : «Puțin importă dacă a posedat cl însuși, saii persâna Supusă 2 puterei lur....«. Adaugă însă că:. n....trebue să urmăm părerea lui Julian,...u. In acest: text Tryphoninus distinge între casul în care cine-va a început a poseda singur și apoi a fost făcut captiv, și casul în care cine-va a început a poseda printr'o pers6nă supusă autorităței lui : în casul d'ântsiă, gic Julian şi Tryphoninus, posesiunea este intreruplă . Și prin urmare şi usucapiunea; în casul dal duoilea, posesiunea continuă și usucapiunea „asemenea. Marcellus decide, din contră, că tot așa trebue să decidem în ambele casuri, adică că în ambele casuri ficţiunea postliminiului își produce efectul. Prin urmare,-stă- pânul care a începuta poseda și a usucapa, dacă se reintâree, este considerat că a conti- nuat de a: posede și a usucapa prin ficţiunea postliminiului. Marcellus însă nu se- pronunţă asupra casului în care servul fără: peculiii a început a poseda în timpul: caplivităţei. stăpânului. In acest cas, sunt convins că și Marcellus trebuia să decidă că nu pote începe . posesiunea, .căci-stăpânul nu scia de inceperea ci. : Iacă în ce sens este adevărat a (ice că exista controversă între jurisconsulţii clasici. D. Savigny indică acâstă controversă însă întrun mod obscur, fâră să preciseze asupra cărul punct anume exista controversă, . (Veţi Savigny, Posesiune,. a șâptea ediţiune, - traducțiunea în limba francesă a d lui Henri Staediler, pag. 281, nota 5). Opiniunea care prevaluse deja în timpul juriscon- sulților clasici a fost opiniunea cea logică a lui Julian, aceea care în tâte drepturile care. cer pentru existenţa lor un exerciţii de fapt, “face să înceteze ficţiunca postliminiului şi să prevale realitatea faptelor. Acâstă opiniune a fost adoptată și de Justinian, de și comisarii săi neintelienți ati uitat să ștârgă pasagele relative la opiniunea lui Marcellus. Prin servul nostru putem câştiga şi ereditatea. Şi de accea-când un serv esta in- stituit crede capacitatea de a fi instituit se esamineză în persâna stăpânului. Dar fiind- că ereditatea este o universalitate juridică care conţine în sine și datorii, și fiind-că ni- menea nu pote fi obligat fără scirea și:voia sa, de aceea se cere ca servul să aibă un ordin expres, special și prealabil, al Stăpânului săi de a face adițiune de ereditate. Acest ordin pâte fi dat însă şi prin nunţiti sai scrisore (Ulpian, legea 6, principium și le-. - gea 25, S$ 4 și 5, De acquirenda vel omittenda hereditate, D., Cartea XXIX, tit. 2), Dacă stăpânul este infante, jussus adeundre leveditatis pote [i dat de tutorele stă. |
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(Modestin, legea 50, eod. tit.], iar dacă este furiosus de curatorele săii (Javolenus, le- 
gea 63, eod. til.], a 

Prin servul nostru putem câștiga și un legat (Gaius, Instituţiuni, Com. 1,-$ 87, 
și Justinian, Instituţiună, Cartea II, Titlul 9, $ 3). De exemplu, testatorul a dis: Sti- 
che, capilo fundum Cornelianaun, saii Do, lego, Sticho, servo Gaii, fundum Corne- 
lianum, adică Stiche, îa fondul Cornelian, saii Dati şi leg luă Stichus, sevvul lui 
Gaius, fondul Covnelian. Este indiferent dacă testatorul a meaţionat saii. nu în legat 
numele stăpânului. Și într'acest cas și într'altul legatul este valabil. Şi, în ambele ca- 
Suri, capacitatea de a fi numit legatar (factio testamenti passiva/ şi capacitatea de a 
beneficia de legat (jus capiendi/, trebuese examinate în pers6na stăpânului,  Aci însă, 
fiind-că este o acquisiţiune singulară, care nu expune la nici o plată de datorii, acquisi- 
țiunea pâte avea loc fără ordinul stăpânului ; mat mult încă, legatul se fixeză pe capul 
stăpânului, fără chiar scirea lui. Atât numai că, aflând de acestă acquisiţiune, stăpânul 
pâte repudia saii ordona servului să repudieze legatul. Acâsta după părerea Sabinia- 
nilor. După Proculian! însă, -legatul nu era câștigat stăpânului de cât din momentul în 
care el scia și vrea să!] câștige (Gaius, -Institufiuni, Com. II, Ş 195). 

Cel ce are numai nudum dominium ez jure Quirilium asupra unui serv, pe 
când altul il are in bonis, nu câștigă nimic prin acel serv, totul se câștigă prin cel ce ?] 
are în bonis, ca cum ar avea asupra lui plenum jus Quirilium (Gaius, Instituţiuni, 
Com. Il, Ş 88). . - . - 

Prin servul comum, aparținând în mod indivis la mat mulţi stăpâni, fie-care din . 
ei câștigă în proporţiune cu partea sa de dominium asupra 'servului (1. 5, principium, 
D., De stipulatione senvorum, Cartea XLV, titlul 3), Prin excepţiune, dacă servul 
indică nominal numele unuia din stăpâni În modul de acquisiţiune, el'nu câștigă de cât 
pentru acesta, Aşa, dacă stipulă nominal numai pentru unul din stăpâni: „Spondesne 
Guio, uno ex dominis meis, decem millia sestertium darea, sai, dacă figurând în o 
inancipaţiune, sai în o cesiune în jue, pomenesce numai de numele unuia din stăpâni, 
dicend, de exemplu : » A4io fundum Cornelianum Gaii, unius ex dominis mois, esse 
ez juve Quirilium...u, "Tot așa se întâmplă dacă servul lucreză după ordinul numai unuia 
din stăpâni, după opiniunea Sabinianilor care a prevalut. Proculianii, din contră, susți- 
neai :că în casul acesta acquisiţiunea are loc pentru toţi stăpânii. Opiniunea Sabinia- 
nilor era cea raţională (Gaius, Instituţiuni, Com. III, $ 167 ; Justinian, Instituţiuni, 
Cartea III, titlul 25, $ 3). Aceeași soluţiune trebue să dăm, dacă forţamente acquisi- 
iunea nu pâte avea loc decit pentru unul din stăpâni, de exemplu dacă un serv stipulă 
un drept de trecere în favorul unui fond care este proprietatea exclusivă a unuia din stă- 
pâni (Ulpian, 1. 7, $ 1, De stipulatione servorum, Cartea XLY, titlul 3), 

-. “A mal rămas să vorbim despre servul unei eredităţi. jacente. Se numesce -here- 
dilus jacens, ereditate jacentă, patrimoniul unei persne morte deferit unui erede les- 
tamentar saii unul erede ab intestato extraneus, adică unui erede care are trebuință 
de adițiune spre a se investi cu;patrimoniul defunctului, în tot timpul de la deschiderea 

„ Suecesiunel, care are loc la mortea defunctului, şi până când eredele face adiţiune.. In 
acest interval ereditatea stricto sensu nu este represintată de nimenea, nici de defunct, 

„căci el a murit, nici de crede, căci acesta nu s'a pronunțat încă. 
Dar fiind-că ar fi fost inconveniente grave dacă s'ar fi lăsat lucrurile ast-fel, căci 

o mulțime de acquisițiuni -ar fi fost stiivilite, s'a creat o ficţiune în-virtutea căreia s'a 
decis că ereditatea jacentă represintă persâna defunctului. Și de aceea și servul coprins 
în- patrimoniul defunctului, adică al eredităţei jacente, împrumutând fictiv capacitațe de 

la răposatul, pote câştiga pentru ereditatea jacentă. Acestă ficţiune nu pste însă să facă 
să dispară realitatea în tâte casurile. Şi de aceea, când este trebuință ca neapărat să . 
so manifeste realitatea persânei în numele căreia lucreză servul, nici acquisiţiunea. nu 
“pâte-avea loc. Deci, dacă servul eredităţei jacente-este instituit crede, fiind-că n'are cine 
să ?i dea jussus adeundi hevedilatem, nu pote câștiga ereditatea la care este chemat. 
Tot așa se întemplă și pentru acele drepturi cari nu-se înțeleg fără un exerciţii de fapt:
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precum posesiunea, care nu pâte fi câştigată de servul eredităței jacente, de cât ex peculiari cuusa, usuliuctul, usul, habitațiunea, adică acele drepturi personale cari nu se inţeleg firă o persână care să le câștige și să le exercite (Vedi Fragmente vulicane, $ 55.. Vedi asemenea și !ermogenian, legea G1, principium şi Ş1, D., De adquirendo rerum dominio, Cartea XLV, titlul 2, extrasă din cartea VI a scrierel sale intitulate Juris Epitomse, Prescurtări de drept). Vom traduce acâstă lege : „Ereditatea, în cele iai multe părți ale dreptului, ţine locul stipânului defunct, și de aceea, pentru eredr- tate, ca pentru stăpânul defunct, se pote câștiga prin servul ereditar. lu acele casuri însă în cari se cere faptul material al personei şi substanţa unei lucrări reale, nu se pote câștiga nimic pentru ereditate prin servul ereditar ; şi, de aceea, de și servul ere- dita» este instituit erede, fiind-că se cere pers6na stăpânului care să ordone adiţiunea, . se va aștepla ca eredele să facă adiţiune. Usufructul, care nu se pâte constitui fără existența personei titularului acestui drepl, nu se pâte câștiga eredităţei prin servul ereditaru. | 
MI. A duoa categorie de persone prin care putem câștiga sunt filii familius saă filie fumilias, asupra cărora avem puterea paternă, 
Prin ei saă prin ele putem câştiga proprietatea și ereditatea în același mod ca și prin Servii asupra cărora avem dreptul de plină proprietate. Putem câștiga şi posesiunea, măcar că nu'i posedăm, căci posesiunea nu pâte exista de cât asupra lucrurilor. Gaius este categoric în privinţa acâsta, când dice în $ 89: » Non solum proprielas, per eos quo în polestute habemus, adquirituv nobis, sed etiam possessio...u. In adevăr, vorba potestas, fără adjectiv, la Romani, exprimă ambele puteri : și cea dominicală Și cea pa- țernâ. E, curios cum la Romani nu sa presintat nici o dificultate în privinţa acâsta, când vedem pe Gaius în paragraful următor 90 dicendu-ne că : „Prin acele persâne Însă cari | se află sub a nâstră manus saă sub al nostru mancipiii...., dacă se pote câştiga pose- siunea eşte cestiune controversată, de 6re-ce pe ele nu le putem posedau. IE de mirare cum s'a ridicat controversă pentru acestea, și nu s'a ridicat controversă pentru pers6- nele de sub putere paternă, căci nici pe acestea: nu le putem poseda, Da încă cele în manu sunt sub o putere analâgă cu puterea paternă, iar cele sub mancipium, sub o putere analâgă cu puterea dominicală, afară numal că cele de sub mancipium sunt li- bere, iar cele de sul) puterea dominicală sunt serve, Acesta o observă cu drept cuvânt şi Savigny în opera mai sus citată, pagina 282, 
Dacă dreptul de acquisiţiune prin servi al Stăpânilor a rămas întreg, după cum am arătat mai sus, de la cele d'ântâiiă timpuri ale Statului roman și până la Justinian inclusiv, dreptul insă de acquisiţiune prin filii sau filize familias, wa existat în între- gimea lui de cât până la finele Republicei, căci sub Imperiii a fost restrins succesiv prin peculiul castrens, prin peculiul quasi-castrens şi prin peculiul adventiţiii. Dacă însă Gaius ne vorbesce intr'un mod absolut de acquisiţiunile prin persânele de sub puterea paternă in paragraful 89, causa este că în timpul săii nu-se introdusese de cât o simplă veslricțiune. aceea a peculiului castrens, excepţiune puţin însemnată, căci ea nu se aplica de cât la acquisiţiunile făcute de filii familias militari. | Cea d'ântâiii restricţiune adusă dreptului de acquisiţiune al ascendenţilor. prin descendenţii de sub puterea lor paternă, în ordinea istorică, fu peculiul castrens, pecu- lium castrense, cum ?] numeai Romanii. 

EI fu introdus în timpul Imperiului și probabil de către August. În timpul Repu- blicei, în adevăr, încă Dionisii din Halicarnasse pote dice, după cum ne relată Vinnius, Comentariti asupra Instituţiunilor lui Justinian, Cartea Il, titlul 9, $1: n... Ro- manil nu posedă nimic în propriii, pe cât trăesc încă ascendenţii lor...., ci tot ce câștigă îl câștigă pentru denșii, ca când ar fi servi al lor, ds Ecăăe ziâv RATEPWIV), | Introducerea acestuy peculiă. fu introducerea a unuia . din numerdsele eneficii, privilegii, create de Impăraţii romani pe rând în favârea militarilor, In timpul Repu- „blicel asemenea beneficii erată inutile, In adevăr, în timpul Nepublicei tot cetățenul ro- Jan de la 17 ani incolo era militar, serviciul militar era un drept, o onvre chiar în ace-
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laşi timp în care era o datorie, mavea trebuinţă dar să fi incuragiat. Poemal În timpul 
Imperiului se introduseră armatele permanente, serviciul militar începu a deveni o pro- 
fesiune, şi starea de inilitar o stare a parte; atunci apăru pentru prima 6ră distincţiunea 
între zilites (militari) şi nemilitari, aşa numiţi pugani, de la pugus, sat, căci armatele 
«raă concentrate in urașe, prin urinare, pe la sate erai mai numai nemilitari, In timpul 
Republici, orl-ce cetăţen se credea mândru, când patria era în pericol, să servescă În 
văsboiă, să între triumfător în Roma, ba încă generalii triumfiitori aveai cea mai mara 
inlluenţă în oma. ln timpul Inperiului, lnptraţilor nu le putea conveni una ca acâsta, 
ca un celățen să intre triumfător în Roma, în numele săi personal, şi să exercite in- . 
Muenţă. Acâsta nu pulea (i de cât spre paguba influenţei imperale.: De aceea Impărați 
voiră să aibă unilitari de profesie, cară să se bată în numele lor al Imp&raţilor, de li 
deuşii să atârne şi de la dânșii să spere tot, Era natural atunci ca protesia de militar 
să începă a [i încuragială prin deosebite. avantage, din cari unul este peculiul 
custrens. 

Peculium castrense este definit ast-fel de jurisconsultul Macer întrun Fragment 
extras din Cartea ÎI a tratatului stă intitulat De re militari (Despre averea militară), 
care forineză legea 11 în Digeste, Cartea |, titlul 17, [e castrensi peculio (Despre pe- 
culiul castrens), | , | 

n Peculii custreus esle ceea ce se diiruesce de ascendenți sati de cognați celui ce se 
atlă în miliție; precum şi lot ceea ce filiul de familie câștigă insuşi în miliție, şi pe care 
nu "l-ar fi câștigut, dacă nu ar [i lost militar; căci ceea-ce ar fi câştigat şi lără să fie 
militar, nu intră iu peculiul castrens (măcar că ?l-a câștigat fiind militar)a. 

Aşa dar, peculiul castrens se compune de tot ce filius familias câștigă numai din 
causa profesiei șale de militar. EI se compune: 1) din tâte liberalităţile ce i Pauă făcut fie 
de rude, fie chiar de străinr din causa stărei sale de militar; 2) din ceea cea câștigat 
singur ca militar, precum din prădile din răsbâie, din economiile sale asupra soldei, ete. 

Relativ la acest peculiiă castrens drepturile filiului fumilias a mers crescând, 
dar nici o-dată nu ati devenit complecte. In adevăr, la inceput, Şi acâsta a ţinut de la 
August până la Adrian, filiul de familie nu avea de cât dreptul de a dispune între vii 
de ceea ce câștigase ca militar, și acâsta pe cât era militar, și după ce fusese congediat 
din miliţie (post demisionem/, iar cât pentru dreptul de a dispune prin testament în 
acest interval de timp, fiul de familie nu 7] avea de cât pe cât era militar, după demi- 
siune nu ”1 mai avea. “Tocmai Adrian concedă dreptul de a dispune prin testament şi 
inililarilor demiși, adică veteranilor (Justinian, Instituţiună, Cartea |], titlul 42, priu= 
cipium), Și nici de atunci încolo dreptul filiului de familie asupra peculiului  castrens 
nu fu absolut, căci el nu avea dreptul de a 1 lăsa db intestat eredilor săi legitimi, ci, în 
lipsă de testament, peculiul castrens se intorcea în mâinile ascendentului exercitator 
al pulerel paterne, ca avere a lui proprie, ca un peculiii ordinar ce “-ar fi încredințat 
liului sc spre administrare, ascendentul ?] lua peculiul castrens al filiului familia 
jure peculii, iar nu jure hereditario. D'abia Justinian decise că filiul-familias va avea 
dreptul a lăsa peculiul săii castrens jure hereditario descendenților săi, și, în lipsă de 
descendenţi, fraților săi; și că numai în lipsă și de unil și de alţii vor lua acest peculii 
castrens ascendenți (Justinian, Instituţiuni, eodem/, după Thophil jure peculii, dupii 
Demangeat și Accarias jure heveditario. In ori-ce cas, mai târgii, Justinian, prin 
Novela 1418, asimilă tâte bunurile filiilor familias cu ale persânelor sui juris şi le de- 
feri pe tâte jure hereditavio Ia ordinele de moştenitori create prin acâstă Novelă. In 
cât d'abia de la Novela 118 a lut Justinian încolo filius familias deveni, fu considerat 

„ca absolut pater familias asupra peculiului castrens, cu tâte că textele jurisconsulţilur 
clasici 7 declara deja ca pater familias. In legislaţia clasică, acesta era adevărat în re- 
gulă generală da, dar în mod absolut nu; fere, aprâpe, da, dar de tot nu. 

A duoa restricțiune adusă dreptului de acquisiţiune a ascendentului exercitator 
al puterei paterne fu peculiul quasi-castrens, peculium quasi-castrense, cum îl nu- 
mea Romanii, pentru că el a tost introdus în imitaţiune a peculiului castrens. Gerinenit
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acestui peculiii ati fost introduși de impăratul Constantin pentru prima 6ră în anul 324 de la Isus Christos, printi”o constituţiune a sa, legea unică în Condica lui Justinian, titlul.31 al Cărţei XII. .Deci, tâte textele din Digeste, cari vorbesc de acest peculiă, aii | fost interpolate de comisarii lui Justinian. Constantin compuse acest peculi din ceea ce filius familias câştiga ca palatin, adică ca exercitând veri-un oficii în Palaţiul impe- rial, de exemplu din economiile lefei sale sati din liberalităţile imperiale. Theodositi cel 'Tenăr făcu să intre în acest peculii și ceea ce câștigaii filii familias ca advocaţi, Leon și Athemius îl mai intinse la ceea.ce câștigaii preoţii şi diaconii în astă calitate. In fine, . Justinian il întinse şi la ceca ce câștigau toţi funcţionarii “salariați al Statului în astă calitate (legea 37, principium, C. LII, 28, și legea 4G,U,7). -. Pius familias avu aceleași drepturi -asupra peculiului quasi-castrens, ca și asupra peculiului castrens, cu aceleași restricţiuni la început, adică până la Justinian, cu simplul drept de disposiţiune între vii sati mortis causa, fără însă a avea drept de a 71 deteri ab intestat. Și, de la Justinian încolo, și cu acest din urmă drept, cu modali- tăţile și sub controversele relative la peculiul castrens, și cu intensitatea plenară, de la Novela 118 încolo, întoemat ca pentru peculiul castrens, “A treia restricţiune adusă dreptului de acquisiţiune al ascendentului exercitator al puterei paterne este ccea ce interpreţii dreptului roman numesc peculium. adven- tium, şi ceea ce Romanii. numeati bona advenlitia. . - Cei d'ânteiti germeni ai peculiului adventiţiti at fost creaţi tot de împăratul Con- Stantin printr'o constituţiune a sa din anul 319, care formeză legea 1 în Condica lui Justinian, titlul 60, De bonis maternis et materni generis. (Despre bunurile materne şi de gen matern) al Cărţei VI. Constantin alcătui acest peculiii din bunurile ce fliul fu- milias sai filia familias câștiga prin liberalităţile testamentare sată prin succesiunea ah . intestat de la muma sa. Impăraţii Honoriii și Arcadiă introduseră în urmă în acest pe- culiii și ceea ce filiul sati filia familias câștiga prin donaţiuni între vit sati mortis causa, Sati ori-ce alte liberalităţi de ori-ce natură sati prin succesiune ab intestat de la veri-un ascendent matern (legea 2 C., cod. tit.]. După aceea Theodosiii și Valentinian, Leon și Anthemius mal introduseră în acest peculiii şi lberalităţile de ori-ce natură ce câștiga filius sau filia familias de la soțul sati de la soţia sa, de la logodnicul sai de la logodnica sa (legile 1 și 5 C., VI, 61). In fine, Justinian introduse în acest peculiii și ceea ce filius sa filia familias câștiga prin liberalităţile de ori-ce natură sai prin succesiunea prove- nilă de la ovi-ce altă persână, afară de ascendentul sub a căruia putere se afla, precum in fine și ceea ce filius saă filia familias câştiga prin munca sa, de altă natură de cât aceea care contribuia la formarea peculiului quasi-castrens ([. 6 C., eod. tit.). Asupra acestui peculiă adventiţiii, ascendeatul exercitator al puterei paterne avea însă usufructul în tot timpul vieţei sale, și, spre acest sfârșit, și administrațiunea peculiului, filiul sati filia faumilias nu avea de cât nuda proprietate, fără deeptul însă de a dispune prin tes- tament:de acâstă nudă proprietate, nici de a o lăsa cu titlul de moștenire ab intestat după msrtea sa ; prin urmare, la mârtea sa, dacă bine înțeles avea loc inainte de a exer. - citatorului puteret paterne, acesta lua peculiul adventiţii, jure peculii.. Insă la acest peculiii fură aduse 6re-cari îmbunătăţiri. în favârea filiilor familias chiar înainte de Justinian, Așa împărații Theudositi şi Valentinian deciseră în anul 439, printr?o consti- tuţiune a lor, care formâză legea 3 C., VI, GL, că bunurile ce fii sati filiile familias vor câștiga cu titlul de dotă sai de donaţiuni ante nuptias, sa în mod mai general cu. ti- tul de lucra nuptialia, vor fi deferite ab intestat la msrtea lor, cu titlul de ereditate, mai ânteii descendenților lor, în lipsă de descendenţi tatălui, în lipsă de acesta moşu- lui. În anul 469,-inpăraţii Leon și Anthemius merseră şi mal departe, și printr'o con= stitnţiune a lor, care formăză legea 4 C., cod. tit., deciseră. ca în lipsă de copii, lucra nuptialia, vor [i deferite jure heveditatis ab. intestat mat întâi fraţilor și surorilor germani, în lipsă, fraţilor și surorilor consanguini saii uterini, şi apoi tatălui, și în urmă inoșului, Apoi Justinian aplică: succesiv Ia întregul peculiii adventiţiii binefacerile ad= mise-peuleu lucra nuptialia (1..11.C, VI, 39, și L. 6, S1C.,vI, Gl). Până când, în fine,
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Justinian prin Novela 118 aplicâ acelaș sistem de succesiune la tâte peculiile, casirens, quasi-castrens și adventiţiii (afară că relativ la acesta rămâne reservat usufructul exer- citatorului puterel paterne), ale filiilor sati filiilor familias, şi le deferi ca cum -ar fi avere a persânelor sui furis. 
Credem că nu este inutil să facem o comparaţiune între usufructul ascendentului exercitator al puterei paterne asupra peculiului adventiţiă al descendenților de sub a lor putere, şi usufructul pe care Condica Napoleon mai ântâiii, prin articolele 384, 385, „386 şi 387, şi Codul civil noă român prin articolele 338, 339, 340 şi 344 (1 acordă ta- tălui în timpul căsătoriei, și, după disoluţiunea căsătorie! prin morte, soțului supravie- țuitor. e : 
Dreptul de folosinţă din Codul Napoleon și cele ce l-ati imitat îşi are originea în dreptul de garde noble et bourgeoise, pe care Consuetudinea din Paris (La Coutume de Paris) "1 edicta în articolele 265—968, după cum observă cu drept cuvânt toţi -in- terpreţil Condicel. Napoleon, și în special Valeite în Notele sale asupra lut Proudhon, Tom. II, Puissance puternelle, ultimele observaţiuni. In adevăr, usufructul legal asupra 

peculiului adventiţiii nu trecu din dreptul roman de cât in țările de drept scris din 
Franţa (adică în provinciile din josul de riul Loire), şi nu fu imitat de cât de fârte pu- 
ține conşuetudini (coutumes) din ţările consuetudinale (pays de coutumes), adică din provinciile din sus de riul Loire. In cele-alte consuetudini, și acestea formaii legislaţiu- nea majorităţei provinciilor din sus de riul Loire, usufructul legal nu era un simplu 
atribut al puterei paterne ca la Romani, el nu era acordat de cât ca o consecință a ad- ininistraţiei părintelui, era ca un fel de închiriere a patrimoniului descendentului, pen- 
tru care el lua tâte obligaţiile de întreţinere, şi i se atribuia ca chirie venitul patrimo- 
niului, era ca un fel de remuneraţiune şi de desdaunare a gardei patrimoniului descen- dentului, de aceea se şi numea droit de garde ou de bail, Și nu aparținea de cât supra- 
viețuitorului dintre cei duol soți, și în resortul de aplicațiune a consuetudinei din Paris, 
în cas dacă supraviețuitorul părinte refusa garda, bunilor sai bunicelor ; fârte rar însă, 

- şi în unele ţări de consuetudine, aparţinea şi colateralilor, Şi acest usufruct nu exista de cât asupra bunurilor nobililor. De aceea se şi numea droit de garde noble. Singura consuetudine din Paris acorda acest drept supravieţuitorului dintre părinți, şi, în lipsă „de putinţă sai voinţă a acestuia, bunilor și bunicelor burghezi ai Parisului, însă 'mal 
restrins, căci usufructul lor nu dura de cât până la implinirea a patru-spre-dece ani al 
descendenților de sex masculin, până la implinirea a duoi-spre-dece ani a descendenţi- 
lor de sex femenin. Pe când garda nobilă dura până la duoă-deci ani pentru băeţi, până 
la cinci-spre-(ece ani pentru fete. Originea gardei nobile este chiar în instituţiunea feu- 
delor. În adevăr, concesiunea feudulul fiind făcută vasalului de către senior, cu' condi- - 
țiunea ca acesta să'i presteze serviciul militar, când vasalul murea și lăsa un băiat în elate fragedă, saii o fată, n'avea cine să presteze acest serviciii militar. De aceea, senio- rul lua atunci posesiunea feudului, plătea din venitul lui unui om pentru facerea servi- 
ciulul militar, întreținea pe copil saii pe fată cu o parte din acest venii, restul era al lui, și acâsta până ce băiatul ajungea la etatea de a putea procura în persână 'ser- viciul militar, iar fata până ce se mărita, ca bărbatul et să. polă presta acest servicii, După aboliţiunea regimului feudal, acest usutruct asupra fcudelor fu transportat de la senior la tatăl minorului şi la alte rude ale Iul de sex masculin. Apoi fu acordat şi mumei și bunicelor. In fine, fu generahsat și întins de la bunurile feudale și la cele-alte bunuri ale minorilor, ma! în tâte (&rile consuetudinale, - e Deosebirile între usufructul legal al Condicei Napoleon și garda nobilă este : 1) Garda nobilă nu se deschide de cât în casul de mârte a unuia din soți, pe când 
usufructul legal al Condicei Napoleon aparţine tatăluy şi. în timpul căsătoriei; . 

2) Garda nobilă aparţine și bunilor și bunelor, pe când usufructul legal al Condi- 
cel Napoleon este restrins la tată și la mamă ş - a 

3) Garda nobilă ţine până la duot-deci ant împliniţi pentru băeţi, până lu cinct- 
spre-ece ani impliniți pentru fete, pe când usufeuctul legal al Condicei Napoleon ține 

32
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până la opt-spre-gece ani impliniţi şi pentru băeţi și pentru fete (Vei Valette sur 
Proudhon, Tome II, Puissance paternelle, ultimele observaţiuni). 

Intre usufvuctul asupra peculiului adventiţii din dreptul roman şi usufructul le- gal al tatălui în timpul căsătoriei Şi al supravieţuitorului soţ din Condica Napoleon şi dreptul civil actual românesc suat mai multe deosebiri importante, între cari cele mai principale sunt următârele: | o , 1) Usutructul asupra peculiului adventiţii aparţine : tot-d'a-una' exercitatorului 
puterei paterne, care la Romani nu pste fi de cât un mascul, tatăl saii un ascendent patern. Deci, dacă tată! este precedat de tatăl să, și nepotul se află sub puterea pa- ternă a moșului săii, acesta, iar nu tatăl va avea usufructul legal asupra peculiului ad- ventiţiă. Pe când usufructul legal moderna nu aparţine nici o-dată moșului, chiar dacă unele atribute ale putere paterne ar fi exercitate de MOȘ, cum e dreptul de a consimţi 
la căsătoria nepotului ; 

2) Dreptul de usufruct asupra peculiului adventiţiă nu pâte aparţine mumei, pe 
când usufructul legal modern pâte aparține mumel supravieţuităre ; 

3) Usufructul asupra peculiului adventiţii dura ttă viţa ascendentului usufruc- 
tuar, pe când usutructul legal modern după Condica Napoleon dură până la etatea de opt-spre-dece ani împliniţi a! copiilor, iar după codul civil românesc până la etatea de duoă-deci de ani impliniţi af copiilor, întocmai ca dreptul de garde noble din consue- Ludinea din Paris asupra băeţilor ; | 

4) Usutructul asupra peculiului adventiţiă purta şi asupra bunurilor câșligate prin munca filiilor saă filielor-familias, pe când usufructul legal modern nu pârtă asnpra bunurilor câștigate de copii prin munca saii industria lor; - " 
5) Usufructul asupra peculiului adventițiă continua cu tâte că ascendentul exer- citator al puterei paterne se divorțase, pe când usufructul legal modern încetză de a . aparține aceluia dintre soţi în contra căruia sta pronunțat divorţul ; 
6) Usufructul asupra peculiului adventiţiii nu se stingea prin recăsătorirea exerci- tatorului puterei paterne, pe când garda nobilă, după majoritatea consuetudinelor, se stingea in cas de recăsătorire a supravieţuitorului părinte, fie el mamă sai tată (așa era după consuetudinea din Paris), de exemplu ; iar usufructul al Condicel Napoleon și al Codului civil românesc noii se stinge în cas de recăsătorire a mamei supravieţuitsre, ” Aşa dar, în timpul lui Justinian nu mat rămâne ascendentul exercitator al pute- „rel paterne de cât usufructul peculiului adventiţiă și plina proprietate a peculiului pro- fectiţiii, aşa numit pentru că plecă (proficiscitur), provine de la ascendentul exercita- lor al puterei paterne. El se compune din tot ceea ce câștigă filius familias, induoind, întreind prin arta sa valorile încredințate lui de ascendentul exercitator al puterei pa- terne, și apoi din donaţiunile ce% face. Cu un cuvânt, tot ceea ce nu intră în peculiile castrens, quasi-castrens și adventiţiă face parte din peculiul profectiţiti.. 
Prin persânele în manu putem câștiga ca prin perâânele in patria potestate, pro- „prietatea și ereditatea. Cât pentru posesiune, Gaius ne spune că era cestiune controver- sată dacă o putem câștiga prin ele, căci ca persâne libere nu le putem poseda (Gaius, Instituţiuni, Com. LI, $ 90). Cum am gis deja; relativ la persnele sub patria potes- tale, nu înţelegem cum s'a putut nasce controversă, de dre ce nici pe cele în patriu potestate nu le posedăm, și cu tâte acestea prin 'ele nici dubiii n'a fost că putem câștiga posesiunea. 
Prin persânele in mancipio putem câștiga, ca prin servi in dominica potestate, proprietatea şi ereditatea. Cât pentru posesiune, asemenea Gaius, Instituţiuni, Com. II, $ 90, ne spune că era controversă. ŞI aci asemenea nu înţelegem controversa, de 6re-ce „ca persâne libere, ele nu sunt susceptibile de posesiune, ca și persânele în patria po- testate pentru care nu era înduoială ca printr'ensele putem câştiga posesiunea. Prin servul asupra căruia avem dreptul de us, nu câștigăm de cât ceea ce provine ex ve nostra, adică ceea ce servul câștigă cu bani, cu valori d'ale nâstre. In adevăr, între modurile de a se servi de un serv, este şi acela de a?! întrebuința spre a cumpăra
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pentru noi ceva cu bani d'af noştri. Sa admis însă că și liberalităţile, făcute servului 
asupra căruia avem dreptul numai de us, intuitu persons nostra, le câștigăm tot not, 
de și în principiă aceste acquisiţiuni profită aceluia care are dominium asupra acestul - 
serv, deducto june utendi. 

” Prin servul asupra căruia avem dreptul de usufruct, pe lângă acquisiţiunile de mat 
sus, mal câștigăm ceea ce provine ex operis servi, adică banil ce câștigă servul închi- 
riându-şi munca, căci representaţiunea bin&scă a usului natural constitue un fruct civil, 

Era cestiune controversată în timpul lui Gaius [Instituţiuni, Com. II, $ 94) dacă, 
prin Servul asupra căruia avem dreptul de us sati de usufruct, putem câştiga posesiunea. * 
Contruversa resulta din causă că pe un asemenea serv nu ?] posedăm. In adevăr, a po- 
seda va să dică a deţine un lucru animo dominii, Apol usuarul şi. usufructuarul nu 
deţin animo dominii. Posesiunea adevărată o are nudul proprietar în faţa usufructua- 
rului, proprietarul în faţa usuarului, care posed prin ei, animo quidem proprio, corpore 

„wutem alieno, Aici mai înţelegem controversă, căci servul este susceptibil de posesiune. 
Justinian însă decide că putem, prin servul asupra căruia avem numa! dreptul de us sa 
de usufruct, să câştigăm posesiunea (Justinian. Instituţiuni, Cartea II, tit. 9, $ 4), 

Prin servul altuia, pe care 7] posedăm însă no! cu bună credinţă, putem câștiga 
ca prin servul asupra căruia avem dreptul de usufruct, plus, fără controversă, și pose- 
siunea, și chiar proprietatea prin usucapiune (Gaius, Instituţiună, Com, II, $ 92, Justi- 
nian, Instituţiuni, Cartea II, tit. 9, $ 4). 

Prin omul liber pe care ?] posedăm cu bună credinţă (lucru fârte posibil la Ro- 
mani, căci nefiind registre ale stăref civile, se putea fârte ușor ca o persână liberă să se 
credă și ea servă, să se lase a fi vindută și să fie cumpărată de o persână 6re-care de 
bună credință, care o cumpăra ca servă de la o altă persână pe care o credea adevărată 
proprietară), putem câștiga ca prin servul altuia -pe care "1 posedăm cu bună credinţă 
(Gaius, Instituţiună, Com. II, $ 92, Justinian, Instituţiună, Cartea II, tit. 9, Ş 4). 

În timpul lui Justinian nu mat este nici manus nick mancipium, prin urmare, nu mal pote fi vorba de acquisiţiuni prin femei în manu, sati prin persâne libere in 
"nancipio, | : 

In primele timpuri ale legislaţiei romane nu se putea câștiga nimic per extra- 
neam personam. Nick proprietatea prin mancipaţiune sati cesiune în Jure a lucrurilor 

„ mancipi. Dacă, bine înţeles, mandatarul meiă se „presinta nomine proprio ca să i se 
facă mancipatio saii cesiune în jure, el câştiga proprietatea pe numele lui, şi era ținut, 
actione mandati directa, către mine să'm! retransfere proprietatea. Dar, dacă se pre- - 
sinta la proprietar ca mandatar al mei și figura în mancipalio sai cessio în jure, în 
numele meiă, dicând de exemplu: Aio fundum. Cornelianum Gaii mandatoris mei 
esse ex jure Quiritium, etc., nihil agit, na făcut nimic, a făcut un act nul, n'a devenit 
nică el, nu m?a făcut nici pe mine- proprietar. La început nici posesiunea nu se putea câștiga per extraneam pevsonam. Să ne înțelegem. Dacă Primus, mandatarul meii, primesce în ochii mei posesiunea unul lucru de la altul în numele mei, eii câştig pose- 
siunea, căci, precum după ce am început a posede corpore meo, pot continua de a po- sede, animo meo, remiţend corpus altuia, de exemplu unui depositar, asemenea sciens, 
pot să încep pentru prima 6ră a posede corpore alieno. Dar, dacă dai mandat cul-va 
să cumpere un lucru, și mandatarul cumptrându'l intră în posesiunea lucrului fără sci- rea mea, eii nu câștig posesiunea, ei nu voit incepe a o câştiga de cât din momentul în care am căpătat cunoscinţă despre intrarea mandatarului în posesiune. Cu alte cuvinte, la început, ignoranti mihi non adquiritur possessio per mandatarium. Dar, de la un timp încolo, unii jurisconsulți ai început a admite că prin mandatar pot începe a câștiga posesiunea, etiam ignorans, şi acâstă opiniune finise prin a prevala în timpul 
lui Labeon și Neratius, cu tâte că totuși mai existat jurisconsulți de opiniune contrarie chiar în timpul lui Gaius. Veqi Neratius, 1. 44, De usurpationibus et usucapionibus 
(XLI, 3): »...De și prin procurator mal toți convin că putem câștiga posesiunea...«. Și, 
ca consecinţă, Neratius decidea că putem câştiga şi proprietatea lucrului nec mancipi,
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a căruia posesiune am câștigat?o etiam igitora ns prin procurator. Verli Neratius, 1. 43, principium, De acquirendo verum dominio (ALI, 4): „Dacă procuratorul meii a cumpărat un lucru în virtutea mandatului mei, și acest lucru “I-a fost trădat: eă câș- lig proprietatea acestut lucru din acel moment, chiar ignorânde. Vegi Gaius, Institu- țiună, Com. II, $ 95. »Din acestea resultă că prin persânele libere, care nu sunt supuse către noi la nici un fel de autoritate, nici că le posedăm cu bună credinţă, precum ase- menea prin servil altora asupra cărora .nu avem nici măcar dreptul de usufruct, nici o posesiune de bună credință nu putem câștiga în virtutea nici unei cause. Şi acesta esle "ceea ce se (ice că prin extraneă persână nu putem câștiga nimic, afară de posesiune : şi chiar despre posesiune este controversă dacă o putem câștiga prin o persnă liberău, ' Dacă posesiunea e de natură a duce la usucapiune, noi nu putem însă începe a usu- capa de cât din momentul ce aflăm de intrarea în posesiune a mandatarului nostru, şi de aceea se cere ca atunci să fim de bună credință, pe lângă buna credinţă ce a trebuit să aibă mandatarul nostru la intrarea în posesiune, și acesta era așa nu numai în tim- pul jurisconsulţilor clasică, dar a rămas așa chiar în timpul lui Justinian, căci textele jurisconsulţilor ati fost tte inserate neinterpolate în Digeste, și nu există nici o consti- tuțiune imperială. care să decidă contrariul. Vegi Paul, 1. 47, De usurpationibus... „Dacă procuratorul mei a intrat în numele meii în posesiunea unui lucru pe care ?l-a cumpărat după mandatul meă pentru mine, de şi posed deja, nu Usucap încă : căci ca să usucapăm ignorând, nu s'a admis de cât pentru lucrurile făcând parte din pecu- liile servului sai filiuluifamiliusa, Vei asemenea constituţiunea împeraţilor Seplim Sever şi Antonin Carcalla, care formeză în Condica lui Justinian, 1. 1., De adqitirendu et velinendu possessione (VII, 39): »Printr'o persână liberă s'a admis pentru rațiune de utilitate, şi deja de mult timp pentru rațiune de drept, ca și cel ce ignoră să câștige posesiunea, și în urmă, luând cunoscință de intrarea în posesiune, să polă începe ȘI a usucapau. 
- Dar prin mandatar nu se putea, în cele dânttiă timpuri, câștiga nici un drept de creanță, nici o ereditate, nici nu se putea” obliga cine-va. Să ne înţelegem. Dacă dam mandat lui Secundus să stipuleze de la 'Terţius dece mit de serterți, și Secundus sti- pula, el devenea creditor, dar ei nu, și trebuia să'mi cedeze acţiunea ce avea contra lui Tertius, să mă constitue procurator în rem meam, ca să intentez ei acţiunea ex sti-. pulalu ce avea el contra lui Terţius. Dacă eti dam mandat lui Secundus să'mi cumpere un cal de la Terţius, şi acesta 21 cumpăra și nu'i plătea preţul, el rămânea dator să i-l plătescă, iar eii nu ; în contra lui Terţius putea să intente acţiunea venditi, în: contra mea nu. Atât numai că prin acţiunea mandati directa ce avea Secundus contra mea mă putea obliga să ”i procur suima necesară ca să plătescă pe Terţius, iar dacă o plătise cu bani de la sine, mă putea obliga să”i restiluese ccea ce plătise ca execuţiune a man- datului cu care îl însărcinasem. . . 

„Dacă eram instituit erede de Terţius, nu puteam da mandat lui Secundus, per- * s6nă liberă să facă adiţiune pe comptul mei, precum puteam da jussus adeunudi ser- vului mei sati filiului de sub puterea mea paternă instituit erede, ca să facă adițiune de ereditate pe comptul mei. A Acâsta era în primele timpuri ale legislaţiunei romane, după rig6rea dreptului civil, a IE: ” „_ Pretorul însă a intervenit şi a creat acţiunile exercitonia şi institoria, Nu scim. întrun mod precis când Sai introdus 'aceste acțiuni. Tot ce scim însă este că ele erai admise în timpul lui Julian şi Gaius, căci cel Mântâiii ne vorbesce deja de acţiunea in- stitutoria (Veţi leuca 12 D., De înstitutoria aclione, XIV, 3), iar cel dal duoilea de ac- tiunea exercitoria (Vedi legea 2 D., De exercitoria actione, XIV, 1). Dare probabil că ele eraii introduse de mai mult timp, căci limbagiul lui Gaius Şi chiar al lui Julian este ast-fel în cât nu se pâte deduce din el de cât ceva constant, iar nu o recentă ino- vațiune. Acâsta resultă pentru acţiunea institutoria din legea 5, $$ 1, 2, 9 şi 12 D., De înstituloria aclione, în care Ulpian vorbesce de jurisconsulţi ca Labeon și Cassius care
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trăiaii În timpul lui August, și de Servius Sulpicius, care trăia la finele Republicer, şi 
era contimporan cu Cicerone. Vorba exercitoria actio e derivată de la ezercitor [exer- 
cere], care designa pe întreprindătorul unui comerciii maritim, pe acela căruia profita 
tOle folsele acostui comerciiă. fie că el era proprietarul navei, fie că era numai închiria- 
torul cu ghiotora (per aversionem/ a navei, pentru tot-da-una, sai pentru un timp 

„ determinat (Ulpian, |. 1, $ 15, D. De exercitoria uetione]. lar prepusul la acel comerciiă 
maritim, acela prin care 71 exercita în fapt, fie el o persână liberă, un mandatar, sati 
servul altuia, saii chiar servul s&ă proprii, se numea magister navis. Vorba institoria 
«clio e derivată din contră de la institor (de la instare, a stărui, a se ocupa) tabernaz, 
care designa pe prepusul la o prăvălie, la un comerciă de uscat (Ulpian, 1. 3 şi legea 5 
principium, De institoria actione). a 
„In casul unul comerciă maritim saă terestru, dirigiat de un prepus, fie acesta 

chiar și o persână liberă, prin urmare un mandatar, tot ce acesta va stipula de'la un 
lerţiă sati va promite unui terţiă, orl-ce creanţă săi obligațiune va contracia, se va 
nasce mai ântâiă un report juridic între magister navis saă înstitor şi terţiul, în vir- 
tutea căruia activ și pasiv se vor putea exercita acţiunile ex stipulutu, empti, vendili 
etc., direct de către unul contra altuia (Paul, 1. 5, $ 1, D., De exercitoria actionej. 
Dar, În acelaşi timp, aceste actiunt se vor putea intenta, adjeetitia 'quulitute, adică ca 
exereitoria saiă institoria, activ și pasiv, între preponent și tertiii, preponentul va putea 
intenta acțiunea ez stipulatu exercitoria, acţiunea vendili -exerciloria, acţiunea ex 
stipulatu instiloria sai venditi înstitorin contra terţiului, contra lui se va putea. in- 
lenta de terţiă acţiunea stipulati saă empti ecevcitoria ori inslitoria, şi vice-versa 
(Gaius, Instituţiuni, Com. IV, $ 71). o a 

“In urmă s'a admis că, și în cas de mandat special, afară de ort-ce comereiă to- 
restru sati maritim, acțiunile cari se dati direct activ şi pasiv între mandatar și terți, 
se vor da utiliter între mandant şi terţiii. Acâsta cra părerea lui Ulpian (|. 10, $5, D., 
Mandati vel contra, XIV, 4, şi legea 13,$ 25, De uctionibus empti et venditi, XIX, 1), 
opiniune care a prevalut. Papinian nu acorda acțiunile utile de cât lerţiului contra 
mandantului, iar nu şi mandantului contra terţiului (compară legea 31, principiu D., 
De neqoliis gestis, II, 5, şi legea 19, principium D., De înstitoriu aelione, cu 
lemea 59, $ 2, D., De adquirenda vel amittenda possessione, XUI; 2). Opiniunea' însă 
a lui Ulpian a prevalut. și a fost admisă și de Justinian, prin faptul inserțiunei ei în Di- 
geste de către comisarii lu! Justinian, cari din erdre aii inserat și opiniunea lui Pa- 
pinian. In cât în ultima stare a legislaţiunei clasice, şi în timpul lui Jusiinian mai cu 
s6&mă, singura deosebire ce mal rămâne între dreptul modern și cel roman este că în 
dreptul roman acțiuni directe există între terţiti și mandâlar activ și pasiv, și utile între 
terţiii și mandant, pe când în legislaţiile moderne representaţiunea este complectă, 
mandatarul nu mai lucrăză în numele stii, ci numa! în numele mandantului, este un 
instrument, ca în materie de acquisiţiune prin persânele alieni juris în dreptul roman, 

. în cât acțiuni nu se mai dai activ şi pasiv de cât între terţi şi mandant. 
Spre mal mare lumină, dăm aci textele lui Ulpian și Papinian sus citate: 
Papinian, legea 31, prineipium, D., De negoliis gestis, extrasă din Cartea II a 

scrieri lul Papinian, intitulată Responsa (Răspunsuri la cestiunile ce i se adresaii): 
»Cine-va a dat mandat unui libert al săi sati unui amic să ia bani cu împrumutare, a 
căruia mandat înscris creditorul ?l-a urmat, și a primit şi un fidejusor; de și banii nu 
at profitat mandantului, cu tâte acestea se va da în contra lui creditorului acţiunea 
negoliovum gestorum, tot așa și fidejusorului dacă va fi plătit pe creditor, acesta 
adică ca imitaţiune a acţiunet institorieu, “ 

Papinian, legea 19, principium D., De institoria actione, extrasă din Cartea III 
a Răspunsurilor sale: „In contra aceluia care a însărcinat pe un procurator să ia bani 
cu imprumutare se va da o acţiune utilă, în imitaţiune a acţiune institorii,. ceea ce se 
va face cu multă echitate, şi dacă procuratorul care a promis stipulantului este sol- 
vabilu, | |
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Papinian, legea 49, $2,D., De adquirenda vel amiltenda possessione, XLI, 2, extrasă din Cartea Ila Definiţiunilor sale: „De și posesiunea 'se câștigă de cine-va chiar fără să scie, usucapiunea nu începe de cât când incepe să scie despre intrarea în posesiune ; cu tâte acestea, acţiunea pentru causă de evicţiune nu e acordată stăpânului (adică man- dantului) contra vindătorului fără voia procuratorului (față cu mandatarul mandantul se mai numesce și dominus, adică stăpân al afacerei) ; dar mandatarul va fi silit prin acţiunea mandali a o ceda mandantului« Acest text are trebuinţă de explicaţiune. -Este vorba de un mandant, Primus care a dat mandat lui Secundus să se ducă să cumpere un lucru, să presupunem că e nec mancipi (spre mat mare facilitate), de exemplu o ie de la Terţius. Terţius nu era proprietar al oii. După mandatul lui Pri- mus, 'Terţius, care are cunoscință de acest mandat, vinde dia lut Secundus care o cum- pără de bună credinţă, și "1-0 și remite. Din momentul tradiţiunel făcute Iul Secundus, Secundus a câștigat posesiunea pentru Primus, măcar că Primus ignoră momentul tra= diţiunei, şi din momentul în care Primus află de tradiţiune, începe a usucapa pentru Primus, adică Primus începe a posede etiam ad usucapionem. In urmă dia 6 revendi- cată de Quartus care câștigă procesul şi evinge pe Primus. In cas de evicțiune, cum- p&rătorul are acțiunea emmpti și chiar o acţiune specială duplie ob evictionem contra vindătorului. Ac6stă acţiune nu va aparține nici direct, nici utiliter lui Primus, ea va aparţine numa! direct lui Secundus mandatarul : Primus nu va putea s?o intente de cât dacă 7! va fi cedată de Secundus. Dovadă că Papinian nu acordă mandantului creanța, acțiunea contra terţiului resultând din contract, nici măcar utiliter, ceea ce am voit să demonstrăm. 
Ulpian, legea 10, $ 5, D., Mandati vel contra, extrasă din Cartea XXXIa Co- mentariului săi asupra Edictului : „Tot Papinian în aceeaşi carte raporteză că trebue să dăm o acţiune utilă fidejusorului condamnat să plălâscă creditorului împrumulător, care fidejusor de aceca a garantat, pentru că stăpânul afacerei dăduse mandat: unui procurator al să&ă ca să ia banii cu imprumut de la creditorul către care a garantat, acesta în imitaţiune a acţiune institorie ; căci, în specia actuală, mandantul trebue con- siderat ca cum ar fi prepus pe procurator spre primirea baniloru, __ Ulpian, legea 13, $ 95, D., De aelionibus empti et venditi, extrasă din Car- tea XXĂII a aceluiași Comentarii al săă asupra Edictului: „Dacă procuratorul unci persâne a vindut şi a promis cumpărătorului (sub înțeles duplam :stimationem ob eviclionem, induoitul prețului în cas de evicţiune), e chestiune de a sa sci dacă trebue să se dea acţiune stăpânului afacerel (adică mandantului) sa în contra lui: Papinian, în Cartea a III a Ră&spunsurilor sale, este de părere că se pâte intenta în contra stăpânului acţiunea empti utiliter (adăugăm sa acţiunea ez stipulatu duplre, utilite»], în imita- țiune a acţiunei institoria, dacă bine înţeles a dat mandat să vindă lucrul; deci, Și vice-versa, trebue să decidem (acâsta o dice Ulpian) că și stăpânului îi competă acțiunea venditi utilă (spre a reclama preţul de-exemplu)i. Acest text are trebuinţă de inter: pretare. Iacă specia : Primus dă mandat luf Secundus să vindă lui Tertius, de exempli dece porci. Secundus îl vinde pe cinci sute de sesterți şi Terţius stipulă că, în cas de evicțiune, va avea dreptul să câră înduoit. Textul dice: caverit emptorit). Cavere va să yică a promite, cu sai fără fidejusor.'E evident că aci e o obligaţie adjacentă, iar nu o simplă acţiune empti pe care o are asemenea cumpărătorul pentru ca să ceră quod în- PRIN 

1) Vorba cavere, de unde vine și cautio, la Romani, insemnâză a promita unci persâne care _. stipulă. Nu or-ce stipulație insă este o cautio, Cautio este acea stipulaţie care se face spre mat mare asigurare a dreptului une! persâne. Ea câte o-dată e simplă, altă dată este însoțită de promisiunea unut fidejusor, și atunci pârtă mat în special numele de satisdatio, In materie de vinjare, pe lângă acțiunea empli ce avea cumpărătorul contra vindătorului în cas de evicţiune pentru a" cere să”! plătâscă tâtă paguba (quod interest] ce suferă el din eviețiune, mal era obiceiul la incheierea contractului să se adauge o stipulaţiune, obicinuit insoţită de fidejusor, o cautio sai o satisdatio, prin care se stipula de cumpărător de la vindător, că în cas de evicţiune acesta "I va plăti induoitul preţului, Acestă cauțiune, în cele după urmă, a finit prin a fi subinţelâsă, Cumpărătorul avea opțiunea intre actio empti Fprin care putea cere (quod interest] și actio ex stipulalu duplae prin care putea cere induoitul preţului,
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terest, în cas de evicțiune. Căci dacă ar [i vorba de simpla acţiune empli, nu sar po- 
" meni de o anume promisiune (cautio) făcută de vindător cumpărătorului. Cumpărătorul 
numără cel cinci sute de sesterţi și vintătorul îi face traditiunea poreilor., După accea, 
fiind-că poreil nu erati a! lul Primus, Quartus 1 revendică în mână lui Terţii și îl 
cvinge. Cestiune dacă contractul de vingare în specie produce obligaţiuni şi acțiuni re- 
ciproce între mandantul Primus și cumpărător ? Papinian dă cumpărătorului acţiune 
utilă în contra mandantului, fără să spună care (se înțelege acţiunea ex stipulatu duplie 
sati acţiunea empti/. Ulpian adauă că pentru reciprocitate trebue să dim şi mandan- 
tului acţiune utilă (se înțelene acţiunea venditi contra cumptrătorului) pentru a'i cerc, 
de exemplu, plata prețului, 

Anexe naturale ale titlului nostru IX din Cartea II sunt titlurile XVII, Despre 
stipulaţiunea servilor şi XĂVIII, Cari sunt personele prin cari câştigăm un drept 
de creanţă, din Cartea 1. De şi multe din ideile coprinse în aceste titluri le-am relatat 
în explicarea titlului IX al Cărţei a Il, totuşi vom relua repede paragrafele din aceste 
«ducă din urmă tilluri și le vom parafrasa intrun mod special. 

Și mai ânteii să "explicăm titlul XVII, De stipulatione servorum, adică „despre 
stipuaţiunea servilor. 

Principium. — »Servul imprumută dreptul de a știpula de la persâna stăpânului. 
Ereditatea însă, în cea ma! mare parte: din casuri, ţine loc de persâna defunctului, şi de 
aceea ceea ce servul ereditar stipulăză mal înainte de adiţiunea eredităţei, 71 câştigă 
pentru ereditate, și prin acâsta în fapt "1 câștigă și pentru cel ce în urmă se face eredeu. 

- Servul este un instrument de acquisiţiune pentru stăpânul ssă, după cum am dis deja. 
De aceea el împrumută capacitatea de a stipula de la stăpânul săi, căci el personal nu 
are nici o capacitate. Când stipulă el, parcă ar stipula stăpânul prin gura lui, și de 
aceea se şi dice: » Vo servi, vox domini.— Vocea servului "i vocea stăpânului«. Ceea 
ce stipulă servul ”] câştigă, prin urmare, pentru stăpânul stă, şi acesta se întâmplă fie 
că el stipulă nominal pentru stăpânul săi: » Gaio domino meo duri spondes ?u, fie că 
stipulă pentru sine: » Mili dare spondes?u, fie că stipulă pentru conservul săi : » Pam: 
philo conserva meo dare spondes ?+, fie, în (ine, că stipulă impersonal: » Dari spon- 
des?u Vegi $ 1 al titlului nostru. 

$ 2: „Când însă în stipulaţiune este conţinut un fapt, în ork-ce cas trebue să fie 
coprinsă pers6na stipulantulut în stipulaţiune, de exemplu, dacă servul stipulză să fie 
el lăsat să trecă cu piciorul, călare saă cu carul; în asemenea cas numai el nu lrebue 
oprit, nu și stăpânul său. 

Când stipulaţiunile aii de obiect un fapt, fiind-că fapt impersonal nu se pote 
fiind-că fapt fără persână care să 7] indeplinescă nu se pâte, neapărat că atunci trebue 
să se indice persâna în stipulațiune, Şi atunci, dacă servul stipulă pentru el dreptul de 
a face ceva, măcar că acesta profită tot stăpânului săii, numai el are dreptul de a face 
acel fapt, iar nu și stăpânul s&ii. Dacă vrea să stipuleze să facă stăpânul, trebuia coprins 
anume numele stăpânului î în stipulaţiune. Așa, de exemplu, Stichus, se evul lui Gaius, a 
stipulat de Ia Seius ast-fel: » Spondesne per te non fieri quomonus mihi irc, agere 
liceat per fundum tuum ? — Promiţi că nu mă vel împedica de a lrece cu piciorul, 
călare sai cu carul prin fondul tâii. „Numai Stichus pâte trece, iar nu și Gaius, măcar 
că trecerea profită tot lui Gaius, proprietarul fondului vecin cu fondul lul Seius, oxploa- 
tat prin servul stă rustic Stichus. Dacă vrea ca să pâtă trece Gaius, lrebue să stipule 
dreptul de trecere pentru Gaius. In adevăr, dreptul de trecere e o genă pentru Seius. 
Alta e ca gena să fie restrinsă la trecerea servului lui Gaius, și alta este să fie întinsă 
şi la trecerea stăpânului, Apoi obligaţiile şe interprelă tot d'a-una în favârea debito- 
rului, mai cu s6mă când resultă din contracte strictă juris, cum este slipulațiunea. | 

$ 3: „Servul comun, când stipulă, câștigă pentru fie-care din stăpânii săi în pro- 
porţiune cu partea de coproprietate a fie-căruia stăpân asupra servului; afară numai 
dacă a stipulat după ordinul numai unuia din stăpâni, sai nominal în favorea numai 
unuia din el; căci atunci câștigă pentru acel stăpân numaf...... „Tot așa decide şi para-
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graful 3 din titlul XXIII al Ciârţei 111. Nu avem nimic de adăugat, căci am is indestul „în privința acesta, sub titlul IX a] Cărţei II. - " . $ 3 Continuare: nu. Dacă ceea ce stipulă servul comun nu pote să fie câștigat de cât pentru unul din stăpâni, bine înțeles va fi în intreg câștigat numai pentru acest stăpân. Așa, de exemplu, dacă servul comun stipulă să i se dea un lucru care aparține deja unuia din stăpânis. - 
„Ceea ce este imposibil nu se pote aduce întru îndeplinire. Servul Stichus, comun lui Gaius și Seius, a stipulat de la Mevius să "1 transfere proprietatea fondului Corne- lian. »Spondesne, Maovi, dare mihi fundum Cornelianum ?«. A pol se întâmplă că fondul „Gornelian este deja proprietatea exclusivă a lui Gaius. Cine-va nu pote fi de duoă ori proprietar pe un lucru, Stipulaţiunea deci nu va profita lui Gaius, ci numai lui Seius și integralemente. lacă cum se va aduce la indeplinire. Mzevius se va încerca să cumpere „de la Gaius fondul Cornelian ; de va reuși, "] va transmite prin mancipaţiune, de exemplu lut Slichus, care ?] va câștiga pentru Seius. Dacă nu va reuși, va fi condamnat să plă- t&scă lui Stichus valârea fondului Cornelian, care va profita integralmente şi exclusi- vamente lui Seius. E ' Trecem acum la explicarea titlului XXVIII al Cărţel (II, Acest titlu are „rubrica următore: » Per quas personas nobis obligatio acquirituru, Obligatio în limba romană Însemnâză mai ântâiii reportul complect dintre creditor Și debitor, legătura juridică care % l&gă unul către altul (In acest sens e luată vorba obligatio în principiul titlului XIII al Cărtei III, în principiul titlului XIV al aceleiaşi Cărţi, și în cea mai mare parle din texte. Acesta este sensul ohicinuit). Vorba obligatio insemneză însă câte: o-dată și re- portul sub punctul de vederâ unicamente pasiv, adică al debitorului. In acest sens este întrebuințat verbul obliga»e de Modestin în legea 52 D., De obligationibus et aclioni- bus, şi de Paul in legea 3, $ 1, cod. tit. In fine, vorba obligatio însemnâză câte o-dată. reportul unicamente sub punctul de vedere activ, adică al creditorului, este sinonim de | ceea ce Francesii numesc creance, și ceea ce noi imitând pe Francesi numim drept de ercanță, Acesta este sensul în care vorba obligalio este întrebuințată în rubrica titlului nostru, care, prin urmare, trebue tradusă ast-fel: » Cari sunt persânele prin cari câştigăn un drept de creanţă ?u . 

| Principiul titlului nostru nu spune nimic noii. Nu are trebuință de cxplicațiune. “Ceea ce spune scim deja din ceea ce am dis cu ocasiunea explicărei litlului 1X a] Cărţer II. Asemenea și paragrafele 1, 2 și 3 nu aă trebuinţă de alte explicaţiuni. Ele sunt suficient lămurite prin ceca ce am dis sub titlul IX al Cărţei IL din Instituţiunile lui Justinian, 
- 

TITLUL X 
Despre formele testamentelor 

Proprietatea și desmembramentele sale și posesiunea se pot câștiga. fie prin mo- duri de acquisiţiune cu titlu parlicular, fie prin moduri de acquisiţiune cu titlu universal, cum (liceati Romanii, sati în rebus sângulis sai per universitatem. Modurile de acquisiţiune a proprietăţei și desmembramentelor sale asupra unuia „sa mai multor lucruri particulare sunt unele de 'drept al ginţilor: ocupaţiunca, acce- siunca și tradițiunea; altele de drept civil: mancipaţiunea, cesiunea în jure, adjudeca- liunea, legatul per vindicationem, usucapiunea şi legea (în cas de caducum şi de ereptorium,. “ Ma 
Modurile de acquisiţiune a posesiunei unui saii mat multor lucruri singulare sunt tradițiunea și aprehensiunea unul lucru al altuia. | : - Modurile de acquisițiune cu titlu universal, per universitatem sunt : 1) Ereditatea testamentară după dreptul civil ; 2) ereditatea ab iatestat după dreptul civil; 3) bono- rum posesiunea secundum tahulus sati lestamentară, adică moștenirea pretoriană testa-



505 

  

mentară ; 4) bonoruin posesiunea «b întestul, adică moștenirea pretoriană ab întestut; 
5) Ereditatea fideicomissară saii fideicomissul de creditate; 6) în jure cesiunea unei 
eredităti încă neacceptată; 7) bonorum addictio libertalum conservadarum causa ; - 
8) adropaţiunea ; 9) acquisiţiunea puterei numite manus ; 10) acquisiţiunea puterei du- 
minicale ; 11) bonorum sectio ; 12) Vonorum venditio ; 13) confiscațiunea. . . 

Dintre aceste tret-spre-dece moduri, dece sunt de drept civil afară de bonoruiu 
possessio testamentară și ab-intestat și de bonorum vendilio, cari sunt de drept pre- iorian. Din cele (ece de drept civil, opi. derivă din legile celor duoă-spre-ţece 'Tabule, 
afară de ereditatea fideicomissară și de bononum addictio libertatum conservunudlar um, causa, care datâză din timpul Imperiului. Cele trei din urmă sc pot aplica și la un morL şi la un viii. Cele tref d'inaintea lor numat la un vit. Şi cele ștpte Wântâiii numai la. un mort, a a [ - PE 

Nu numai proprietatea și desmembramentele dreptului de proprietate, dar și po- 
sesiunea, dar şi creantele, dar și datoriile se câștigă și se transmit în cas de sucecessio per 
universilalem, adică de transmisiune, adică de acquisiţiune a unu! patrimoniii inlrex, a 
unci universitas juris, cum numea Romanii totalitatea patrimoniului unei persânc, 
universalitatea drepturilor active și pasive coprinse în patrimoniul unei persâne, Pe când, 
din contra, în cas de acquisiţiune cu titlu singular, nu se câștigă proprietatea sai pose- 
siunca de cât a unor lucruri determinate, şi acquisitorul or cât de mare ar [i valârea obiectului saiă obiectelor asupra cărora câștigă proprietatea, chiar dacă cele ar trece de jumătatea valorei întregului patrimoniă, nu contribue, nic chiar când modul de acquisi- țiune este gratuit, chiar dacă este pentru causă de mârte, cu nimic la plata datoriilor 
transmitentului, : 

Am vorbit de modurile de acquisițiune cu titlul particular. Să vorbim acuin de modurile de acquisițiune cu titlu universal. 
Dintre dânsele cele mat importinte sunt ereditatea testamentară și ab intestat, 

fie civilă fie pretoriană, și ereditatea fideicomisară. Să vorbim; mai ântăită despre ereditatea testamentară și ab intestat și de Dhonorum possessio testamentară și ab întestat. Şi nat 
ânteiii despre ereditatea testamentară Și despre bonorum possessio testamentară saii 
secundum tabulas. Ambele acestea se deferă prin testamentul uncY persâne. Să vorbim 
mal ântâiii despre testamente. Despre acestă materie a testamentelor se ocupă Institu- 
țiunile lui Justinian în titlurile X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII şi XIX din 
Instituţiunile lui Justinian. * ” . | e 

Dintre tâte modurile de transmisiune ale patrimoniului unei persâne la altă per- 
sonă, nici unul ca ereditatea nu implică continuitea persânei transmitentului în persâna 
succesorului, continuitate care făcea ca persâna defunctuluY și a eredelul să fie conside- 
rată ca una și asecași, care făcea să se considere că defunctul nu a murit de cât fisica- 
mente, că juridicamente el trăcsce incă în persâna eredelui, și de aceea și sacrele pri- 
vate, dreptul și obligaţia de a le întreține, fără de câre familia 'era- considerată că este 
amenințată În esența ej, că este ameninţată a se stinge, ireceaiă la crede: »Perpetua 
sint sacra..... Hoc uno posito, hc jura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut ne - morte palresfamilias sacrorum memoria occideretur, iis essent ea adjuacta, ad quoş ejus- 
dem morte pecunia venerit. Hoc uno posito, quod est ad connitionem disciplin:e satis, 
innumerabilia nascuntur, quibus implentur jurisconsultorum libri. Quzeruntur enim qui 
adstringantur sacris.— Ileredum causa justissima est: nulla est enim persona, qui ad vicem ejus, qui e vita emigraverit, propius accedat... —Sacrele să fie perpetue. Pe 

„ Dbasa acestui singur principiă, s'a stabilit acest drept prin .autoritatea pontificilor ca, pentru ca prin mârtea lui paterfamilias să nu piară aducerea aminte a sacrificiilor, ele să se alipâscă la aceia la cari parvine averea aceluiași paterfamilias. Din acelaşi prin- cipiă, care este suficient întru cunâscerea întregci doctrine, nasc nenumărate cestiuni 
de cari sunt pline cărţile jurisconsulţilor. Căci se întrebă jurisconsulţii : cui incumbă 
oblizaţia sacrificiilor?— fai ântâiii ca cea mai dreptă se presintă causa, credilor, căci 
nici o altă persână nu se apropie mai mult de volul aceluia care a emigrat din
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acestă viță... „De aceea, la cei vechii, ca să constrinţră pe eredi să facă mat iute adi- 
țiune, pentru ca să nu sufere întrerupere lungă sacriliciile, se permitea ort-cărei persâne, 
care se comporta în fapt în timp de un an, ca erede, chiar sciind că nu are vocațiune la ereditate, să usucape calitatea de crede, să usucape ereditatea. Mai târdii acâstă usuca- 
piune, printr”un an de posesiune chiar decătre o persână de rea credință, sta redus la usucapiunea imobilelor ereditare, (Veţi Gaius, $ 52 până la $ 56 inclusiv). 

$ 52: »Vice-versa, din contra, se întemplă să usucape cel ce scie că posedă un lucru străin ; de exemplu, dacă cine-va posede un lucru ereditar a căruia posesiune ere- 
dele nu a dobândit'o încă; căci i s'a permis să usucape, dacă numai lucrul este suscep- Libil de usucapiune, acâstă specie de posesiune și de usucapiune se numesce pr 
herede“, . 

$ 53: „Şi acâstă usucapiune sa admis până întiatât în cât chiar lucrurile cari țin de sol să se pâtă usucapa după un anu. : 
$ 54: Cuvântul însă pentru care sa admis în acest cas chiar pentru lucrurile imobile o usucapiune annală, este că altă dată se crodea că se pot usucapa lucrurile ereditare printr'un an de posesiune, ba încă că se pote usucapa chiar ereditatea (adică câştiga calitatea de erede printrun an de dile de comportare ca erede); căci legea celor XII 'Tabule ordona ca lucrurile ce ţin de sol să se usucape printr”o posesiune bienală, iar cele-alte printr'o posesiune anuală; și ereditatea era considerată că intră între cele- alte lucruri, căci nu e un lucru ce ţine de sol, de dre-ce nici nu este lucru corporal, cu tote că în urmă s'a credut (admis) că eredităţile nu se pot usucapa, insă în ceea ce pri- vesce lucrurile corporale coprinse în ereditate, chiar în ceea ce privesce imobilele, a ră- 

mas la tâte aplicabilă usucapiunea annalău. 
$ 55: nCausa insă pentru care s'a admis 0 posesiune și o usucapiune aşa de inică este pentru că strămoși noştri ati voit să se facă ma) repede adițiunea de ereditate, ca să * fie cine să facă. sacrificiile, la facerea cărora pe acele vremuri se ţinea forte mult, şi pe de altă parte să aibă de Ia cine să “Și câră creditorii dreptul lore. . | $ 56: nAcâstă specie de posesiune și usucapiune se mai numesce şi lucrativă, 

pentru că cel ce profită de dânsele câştigă cu bună sciinţă gratis lucrul altuia (fără voia lui)«. 
i 

De aceea, şi testamentul nu este valabil fără instituțiune de erede. In adevăr, tes- tamentul este mai puţin un act de distribuțiune de bunuri de cât un act regulator al con- 
tinuaţiunei persânei defunctului. De aceea, el la inceput trebuia făcut în comiţii. Statul era interesat a sci cine are să continue porsâna cetăţenului roman, cine are să fie cul- 
torul sacrelor sale private. . | 

De aceea nici nu se putea înţelege concurs de erede testamentar şi de erede ab in- lestat. Acâsta este regula. In adevăr, or defunctul îngrijise a'și designa un continuator al persânej sale, și atunci voința sa trebuia considerată că era ca instituitul să fie conti- nuatorul, iar nu altul, or nu îngrijise şi numa! atunci lezea îi designa pe continuator, De aceea, când el instituise un moştenitor pro parte, mențiunea părţei era şt&rsă și insti- ” tuitul trebuia considerat instituit fără acea restricțiune şi lua tâtă moștenirea. Era de presupus că testatorul preferase a muri testat, de 6re-ce işi dăduse ostensla a face tes- (ament și a institui moștenitor, de cât a considera instituţia ca nulă, și a da deschidere moştenirei ab intestat, Să nu se obiecte că testatorul putea să institue mai mulţi moște- „ nitori prin testament, și atunci pers6na sa juridică era coatinuită de mai mulţi, căci acesta se putea intempla și pentru mal mulți eredi ab intestat de aceeași ordine şi de același grad. Ereditatea era una, dar ea nu pute fi partea deferită de testator, parte de lege. Să nu ni se obiecte că militarul putea muri partim testatus, partim intestutus, căci mai ântâiii, în timpul Regalităţei și al Republicei, nici el nu putea, şi în timpul Im- periului dacă acâsta a inceput să se pâtă, acâsta a fost o: favăre pentru militari, și o 
derogaţie de la dreptul comun, într'o epocă când trecuseră peste opt secole de Ia fun- darea Romei, peste cinci secole de la legea celor XII Tabule, când cultul sacrelor pri- vate nu mal avea creditul şi respectul bătrânesc,
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Pentru același cuvânt, instituţiunea ez tempore, saii ad tempus sai usque ad cer- 
tan conudilionem, după cum vom vedea, era considerată ca pură și simplă, în virtutea 
principiului că or ce cineva crede testamentar or nu e, precum nu putea în părţi să fie 
concurs între eredele testamentar și eredele ab intestat, asemenea nici în timp. Bine în- 
țeles, militarul pentru același cuvânt de la Traian încolo era dispensat și de regula semel 
heres semper heres, precum era dispensat şi de regula: Nemo partim testatus pavtim 
intestatus decedere potest, ambele aceste duoă reguli o-dată aplicate la t6tă lumea, de 
la Traian încolo nu se mai aplicati de cât paganilor, adică nemilitarilor, 

Dintre cele duoă eredități, cea testamentară şi cea ab intestat, cea WVântâiti avea 
preferinţă la Romani. Romanul ținea fârie mult a muri cu testament, cu un erede tes- 
lamentar și cu beneficiari aleși de el. Nu că, cum se crede, era o desonâre a muri intes- 
tat. Era o desonre a nu avea moștenitor, fie testamentar, fie ab intestat, ca să nu fie 
notată memoria defunctului de infamie, vîndându se bunurile sale pe numele lui, iar 
nu de a muri intestat; cu condiţie ca cine-va să aibe moştenitor fie testamentar, fie ab 
intestat, era demn de tâtă stima, consideraţia sa, fama sa nu suferea nici o alineere. 
Totuși Romanul prefera a muri cu testament de cât a muri intestat, a avea moșteni- 
tori aleși de el, de :cât moștenitori aleși de lege. Causele acestei preferinţe sunt mai 
multe. Mal ântâii e natural ca cetățenul roman, care ținea să lexiuiască asupra înterc- 
selor publice în comiţii, să ţină a fortiori să legiuiască asupra familiei şi averei sale, să 
numescă tutor persână cunoscută și de încredere copiilor de sub puterea sa paternă. A] 

“duoilea, acâsta cu atât mat mult cu cât vocațiunea la ereditatea lezilimă fiind întemeiată 
pe motive politice antice, nu era conformă afecţiunei presumate. În adevăr, legea celor 
XII Tabule chiamă pe eredii sui, apoi pe așnaţi și, în fine, pe gentiles la moștenire. Copii 
emancipaţi eraii excluși, colateralii, cari suferiseră capilis deminutio asemenea. 

E adevărat că în urmă aceste exclusiuni ai fost înlăturate de pretor și de sena- 
tusconsulte şi constituţiunt imperiale, dar la început nu era tot așa. Şi în orl-ce cas 
chiar când vocaţiunea la ereditatea legitimă s'a întemeiat din ce în ce mat mult pe afec- 
țiunea presumată, totuşi rămăsese motivul cel d'ântâiă și obiceiul care devine lege. In 
fine, Romanul nu înţelege ca să facă liberalităţi care să nu producă efect de cât la mârle 
şi care să fie revocabile ad nutum în sarcina eredelui ab intestat.. Mat târdiă a putut?o 
face în forma fideicomiselor în codicile chiar neconfirmate prin testament, dar acesta 
târdiii. E adevărat că putea face. liheralităţi revocabile și cu efect după mârte prin do- 
naţiuni mortis causa, dar donaţiunea avea inconvenientul une! transmiteri actuale a 
dreptului de şi sub condiţiunea implicită a nerevocăre! și a premurirei donatorului ina- 
intea donatarului, şi apoi donațiunea mortis causa nu se putea aplica la liberare de 
sclavi. Testamentul, din contră, presinta tâte avantagiile donaţiunei mortis causa fără nici 
un inconvenient, şi apoi se putea în el face și dare de libertate chiar în timpurile vechi 
sub forma legatului per vindicationem sai per damnationem. lacă atâtea motive pentru 
care testamentul era prefesat. Iacă pentru ce ereditatea testamentară ținea locul ântâiă 
la Romani. lacă de ce numai în casul când devenea cert că nu este loc la ereditatea 
testamentară, se deschidea ereditatea ab intestat. Tacă pentru ce și ereditatea testamen- 
tară este tratată în tâte textele romane, Între altele în Instituţiunile lui Gaius și acele 
ale lui Justinian, înaintea eredităţet ab intestat. La populil moderni unde cetăţânul nu 
ține atât de mult la dreptul de a lepifera, unde legiferarea se face prin delegaţiune, iar 
nu ca la populii antici, de către toţi cetățenii, unde vocațiunea la moştenirea ab intestat. 
este întemeiată, în imensă mare parte, pe afecțiunea presumată, ereditatea legitimă arc 
preeminența asupra eredităţei testamentare, şi de aceea în condicile de legi moderne 
se trateză mai ântâiii de ereditatea ab intestat şi apoi de ereditatea testamentară. Ba 
încă în vechea monarchie francesă, pe basa vechiului drept consuetudinal, care decidea, 
cum ne spune Loysel, că numai Dumnedeiă face credit, iar omul nu pâte face de cât le- 
gatari, a și dispărut numele de erede testamentar, și el se numesce legatar universal. 
Și acâstă nomenclatură a trecut și în Condica Napoleon, unde se înţelege, căci Francesil 
din timpul lui Napoleon sunt în mare parte Francesit din ţările de consuetudine. Şi din
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Condica Napoleon în mod stupid și la of, unde nu se înţelege, căci no! nu avem în no! sânge german, nici tradiţiun! consuetudinale germane. De aceea, Condica Caragea conservă denumirea de moștenitori și la cel testamentari și la cei ab intestat. Şi tot acâstă ter- minologie există la cea mal mare parte din legislațiuni (cum e legislaţia austriacă între alte), la tâte leșislaţiile cari nu sunt călcate pe lexislaţia francesă. 
Să vorbim, prin urmare, mai ântâii de ereditatea testamentară. Ea se deferă prin- tun act de ultimă voință a dispunătorului, care se numesce testamentum,. | Testamentul este dar disposiţiunea de ultimă voinţă, investită cu solemnită- țile prescrise de lege, prin care cine-va transmite, pentru momentul morței sale, univer- salilalca patrimoniului s&ă la una sai mat multe persâne care să ?i continue persâna juridică după mârte și cari se numesc herodes.. . i Acâstă definiţiune ne-o dă și Ulpian în Regulile sale, titlul 20, $ 1, în termenii următori: » Testameitum est mentis nostiie justa contestatio, în id soloemniler factu, ut post mortem nostram valeat.—' Testamentul este coatestarea legală a voinţei nâstra făcută în mod solemn ca să produci efect după mârte«. Justa, legală, conform prescrip- țiunilor lui jus, adică a dreptului civil. Solemniter, adică cu solemnităţile exterisre prescrise de același drept civil. e 
Vorba testamentum vine de la testatio, care vine de la testis, căci la Romant dispunătorul își declară voinţa sa înaintea ma! multor martori, a.căror participare era de esenţa testamentului, Desinenţa mentum n'are nici un interes. Ea nu are mal mare interes de cât în vorbele incrementum, Pavimentum, înstrumentum şi altele. In cât etimologia lui Justinian din principiul titlului X al Cărţei IL: » ostamentus ex co ap- pelatur quod testatio mentis este, este ridiculă. Menturm nu vine de la mens, meulis, Și nu Însemnăză cugetul dispunătorului, precum incrementum nu însemn6ză crescerea minţii, instrumentum, instruirea minţei, etc, 

| Vorba heres vine de la herus, expresiune veche care însemna stăpân, ceea ce mal târgiti s'a exprimat mal exact prin vorba dominus. In adevăr eredele devine stă- pânul patrimoniului defunctului. Tot de la rădăcina her s'a format şi vorba germană -herr, care însemnâză domn, stăpân și proprietar, și herrschaft care însemnâză stăpânire, proprietate. Etimologia acesta o împrumut de la nemuritorul mei profesor G. A. Pellat, „care ne-a dat'o la cursul săii din 1858. 0 prefer etimologiei date de Theil în dicţionarul săii de mat multe ori citat, care derivă pe hevus de la vorba grâcă En (pământ) şi pe heres de la vorba grâcă Xiîieos. După mine, nici că încape induoială că ambele vorbe herus Și hores ati acecași origină şi rădăcină şi că însemneză ambele stăpân. | Un testament, ca să fie valabil, trebue mai întâi să fie făcut în forma solemnă ediclată de legiuitor. | ” Urmâză dar natural ca să vorbim mat ântâiii de formele testamentelor. . In privinta formelor, testamentul nu a fost supus În toţi timpii istoriei legislaţiu- nci romane la aceleași forme. 
În privinţa formelor, avem să distingem trei sati mat bine patru peridde istorice, In prima peri6dă testamentul trebuia făcut calatis comitiis saă în procinelu. In secunda perisdă testamentul trebuia făcut în forma simplă a mancipaţiuuci, per ces ct libram. , E In terţia perisdă testamentul trebuia ficui în forma dublă a mancipaţiunci și a muncupațiunci, pe mancipationem ct nuneupationem. | In a patra periddă testamentul se făcea în o formă sui generis, aceea așa nuini- tului testamentului tripartit, 

: Acâsta pentru dreptul civil, 
Căci după dreptul pretorian are o forină specială. 

“Să vorbim mai ântâiii despre perisda Wântâiii a testamentului! calatis comitiis 1) 

  

'1) De la verbul calare, care derivă de la verbul grecesc xaltu-dă, xalaiv, chern, a cherna, convoc, a convoca, - |
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şi a testamentului în. procinetu. Gaius, în Instituţiuni, Comentariul II, $ 101: se ex- 
primă ast-fel »Testamentorum autem genera initio duo fuerunt. Nam aut calatis comi- 

- tis faciebant, qu:e comitia bis in anno testamentas faciendis destinata erant: aut in 
proncinetu, id est, cum belli causa ad pugnam ibant; procinctus est enim 6xpeditus et 
armatus exercitus, Alterum itaque in pace et in otio faciebant, alterum în proelium 
exituri. — La începul insă eraii duoă feluri de testamente. Căci Romanii sai făceaii 
testamentul în comiţii într'adins convocate, care se stringeaii pentru acesta de ducă ori 
pe an, saii se făcea in procinelu, adică înaintea armatei înarmate și pe picior de răsboiii, 
când Romanii mergeai la bătae. Cel dântâiii dar îl făceaii în timp de pace și de odihnă, 
cel Val duoilea când era să mergă la răsboităe. e | 

“Testamentul se făcea calatis comiliis, adică înaintea comiţiilor curiate care ati 
conservat competența pentru actele de juridicţiune grați6să, confirmarea lestainentelor 
şi a adrogaţiunilor, chiar după ce ai fost înlocuite pentru actele legislative propriii (ise 
în timpul lui Servius 'Tullius prin comiţiile centuriate. Inainte de Servius Tullius chiar 
comiliile curiate nu se ocupaii cu testamentele nici cu adrogaţiunile în sesiunea ordinară, 
când se ocupaii cu legile proprii lise. Ele eraă anume convocate în duoă sesiuni extra- 
ordinare pe an pentru confirmarea testamentelor şi a adrogaţiunilor. Causa pentru care 
la început se cerea intervenirea populului pentru confirmarea testamentelor, a fost căcl 
Romanii nu înțelegeaii ca societatea să nu se intereseze, să nu aibă ochiul deschis asu- 
pra transmisiunei sacrelo» private și a patrimoniului persânelor. Tot aşa și pentru adro- 
gațiuni. Ba încă se consultai şi pentru unele.şi pentru altele și colegiul pontificilor, 
Statul avea interes să scie cum se introduce cine-va în familia unul cetăţen, cui se trans- 
mite sacrele și patrimoniul stă. Şi la inceput, de sigur, comiţiile şi colegiul pontificilor 
examinaă serios şi adrogatiunile şi testamentele. Mai târdiii însă, după introducerea 
testamentului per as et Libra, examenul nu a mal fost serios, confirmarea pentru tes- 
lamente a devenit o pură formă. Cind naţia era pe picior de răsboiii, ceea ce avea 
forte des loc la Romani, mai cu sâmă în cele d'inteiii timpuri, era imposibil a se mal 
convoca comiţiile, și atunci locul comiţiilor îl ţinea naţia armată. Scim, în adevăr, că tot 
cetăţenul care avea acces în comiţii era în același timp şi soldat, T6tă naţia dar politică 
era în același timp și nația armată, una se confunda cu alta. Când oștirea era înarmată 
şi pe picior de r&sboiii, inaintea acestei oştiri care ţinea loc de comiţii, înaintea acestui: 
procinelus, celătenul inarmat și el și pe picior de răsboiii, %I făcea testamentul care 
era aprobat de provinetus, adică de naţia armată. Acesta este ceea ce se numesce 
testamentul în procinctu, - e 

Este evident că testamentul calabis comitiis și testamentul în procinetu erati 
aplicabile tutulor cetăţenilor romani și patriciilor şi plebeilor. Opiniunea lui Gusrard, 
care susţine că ele nu se aplicati de cât patricilor, și că pentru plebei exista ab origine 
testamentul per ss et libram, care în urmă S'ar fi comunicat de la plebei şi la patrici 
este exiravagantă. În adevtr, nici un text nu acusă o-asemenea disirucţiune, Al duoilea; 
ar fi fost curios ca patricii, în mândria lor, săadopte tocmal instituţiunile plebeilor, aruu- 
cându-le pe ale lor. Nu, necesitatea timpului, starea politică primitivă a populului ro- 
inan a făcut ca la început, și pentru toți cetăţenii, fie plebei, fie patrici, să intervină po- 
pulul întru confirmarea testamentelor (Vedi. Guârard, op. cit.. pag. 250—2953 şi 
463—467). 

Mai târgiii, când nu se scie, s'a introdus unal treilea fel de testament, testa- 
mentul așa numit simplu per :s et libram, care adică se făcea priati'o simplă man- 
cipatio, Când se va [iintrodus acestă formă de testament nu se scie, probabil în timpul 
jegei celor XII Tahule, Mă 

Gu introducerea testamentului pe» es libram, m'aii dispărut testamentele culatis 
comitiis și in procinetu. Din contră, conforin geniului” populului roman, ele aii coe- 
xistat. La Romani, în adevărat instituțiunea nouă nu distruge pe cea veche cara coe- 
xistă cu dânsa, dar care îi fură succesiv din aplicaţie, încetul cu încetul, adi mai mult, 
mâine mai puțin, până când cea veche cade complect în desuetudine. Romanii, în în-
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telepciunea 'lor, voiaii ca timpul,:ca practica, ca experienţa să consacre bunătatea ino- vaţiunei și să facă să dispară vechea instituţiune. Romanii nu era zoriţi, amorezaţi de - ceea ce au descoperit. EI erai incercetători Și serioşi. 
De aceea, legislaţia lor a fost durabilă, și a bravat timpil, pe când legislaţiu- nile moderne nu sunt atât de durabile: Causa pentru care a trebuit, in cele după urmă, să dispară testamentul calatis comit is Şi, prin consecinţă, și congenerul săi testamentul în procinctu, a fost mat ântâiiă că între cele duoă sesiuni, dacă se întempla un om încă tingr şi sănătos, care a avut de ce să nu se îngrijescă, să "și facă mai înainte testa- mentul, dacă se întâmpla să fie amenințat de o mârte subită, el nu avea mijloc de a testa, căci mârtea nu "1 aștepta până la convocarea sesiunel extraordinare. Causa însă şi mai principală a fost că, cu timpul, a fost dificil să se mat stringă comiţiile curiate, căci cele trei seminţii : a Romanilor, Tatiensilor şi Lucerilor, aiă ajuns să se amestece, Ar fi putut să se transfere contirmarea testamentelor la comiţiile centuriate. Dar controlul Statului perduse cu timpul din rațiunea sa de a fi. 'Tâte aceste cause reunite ati produs, în cele după urmă, căderea în complectă desuetudine a testamentelor calatisco- - - miliis și in procinctu, | 

Testamentul per as et libram, în prima sa formă simplă, consista într'o simplă mancipatio. 'Testatorul mancipa, vindea patrimoniul s&i aceluia pe care vrea să 7] facă crede, nummo uno, pe un ban, cum am dice astăgi, şi'l însărcina să dea la unul și la altul ceea ce testatorul vrea să dea cu titlul de legate. Acâstă stare a lucrurilor ne este descrisă de Gaius, în paragraful 103, la mijloc: Pee«hamque olim familiz emptor, id est, qui a testatore familiam accipiebat mancipio, heredis locum obtinebat, et ob idei mandabat testator, quid cuique post mortem suam dari vellet....— Căci o-dată cumpără- torul patrimoniului, adică acela care primea de la testator patrimoniul ce el îi mancipa, căpăta calitatea de erede, și de aceea pe el testatorul îl însărcina să dea la fie-căre ceea ce vrea săi dea....v, e | De sigur formula” mancipaţiunei era : Aio fămiliam Gaiimeam esse et eam mihi emplam esse hoc oeve cencaque Libra. — Pretind că patrimoniul lui Gaius este al mei după dreptul Quiriţilor, şi că "l-am cumpărat cu acestă bucată de aramă şi pin acest cântar de aramă, gicea eredele, și dicând acâsta ishea cu o bucată de aramă cântarul de aramă, și 7] da testatorului drept preţ. 'Testatorul îi recomanda, îl însărcina în același limp cu legatele ce vrea să distribue, ŞI acestă însărcinare ficea (acitamente parte din mancipaţiune. : Acesta este starea lucrurilor din timpul legei celor XII Tabule. In adevtr, în Ta- bula a cincea găsim disposiţiunea următâre :: Uti legassit pecunia tutelave suae rei, ita jus esto —După cum cine-va va fi legiuit (de la lex, legis) asupra averei şi pro- tecțiunei lucrurilor sale, aşa să fieu. Ceea ce dovedesce că legiuirea era deja lăsată la arbitriul testatorului. Că, prin urmare, necesitatea confirmărei de comiţiile curiate nu maj era indispensabilă ; că, prin urmare, se introducea deja testamentul per set libram, dacă nu va fi fost deja introdus încă de mal înainte. Vorba legare, care însemnăză a le. giui, se aplică și la instituţiunea de crede, care este partea principală și indispensabilă a testamentului și la legate, cu care etimologia se apropie mai mult. Acestă formă a testamentuluy simplu mancipativ avea mai ântâiă inconvenientul de a face testamentul irevocabil; căci, o-dată transmis la anume pers6nă patrimoniul prin mancipaţiune, transmisiunea, ca În ori-ce mancipaţiune, era irevocabilă ; al duoilea inconvenient era că numele eredelui fiind neapărat cunoscut, se putea întempla ca acesta să fie tentat a scurta visța testatorului, ca să moștenâscă mat iute. Al treilea in- convenient era că nu putea, în o asemenea formă, testatorul să institue pe descendenții 
iunea nu putea avea loc între un palerfamilias şi persânele de sub a sa putere. Acest inconvenient nu ?] aveati tes tamentele calatis comitiis și în procinctu, Iacă un argument cu care pulem conchide că cât timp testamentul n'a devenit mancipativo-nuncupativ, ci a rămas pur mancipativ, a fost util să coexiste în aplicațiune şi testamentele calatis co-
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mitiis şi în procinetu, Cel ce n'avea filiifamilias sati servi de instituit, putea procede per 
ses et libram. Cel ce, din contră, vrea să institue un filiă de familie al săi, sati un serv 
al săi, se servea cu testamentul calatis comiliis, sai cu testamentul i in procinctu, după 
împregiurări. 

Cât timp a ţinut forma testamentului simplu mancipativ n nu se scie. Tot ce scim 
este că, in timpul lui Caton-cel-Bătrân, testamentul in procinctu (şi pentru același 
motiv și testamentul calatis comitiis/ subsista alăturea cu testamentul per es ct libram 
simplu” mancipativ. Probabil insă că testamentul simplu mancipativ a dispărut înainte de 
Cicerone, când trebuia să fie deja introdus testamentul scripto-mancipativo-nuncupativ. 
In adevăr, în timpul lui Cicerone, după cum ne spune el în a duoa orațiune contra lui 
Verres, Cartea I, No. 45, exista deja, ca disposiţie de edict translatitiă, adică copiată din 
edictul pretoriului anterior, testamentul pretorian, care nu e, după cum vom vedea, de 
cât o simplificaţiune a testamentului scripto-mancipativo-nuncupativ. Așa dar, între, 
Caton-cel-Bătrân și Cicerone s'a introdus testamentul scripto- mancipativo-nuncapativ, 
când a cădut complectamente în desuetudine, căci nici nu mal aveaii de ce să subsiste, 
testamentele calatis comitiis et în pvocinctu, Gaius vorbesce de testamentul scripto- 
mancipativo-nuncupativ în paragrafele 102, 103 în parte și 104. De şi am tradus parte 
din paragraful 103 cu ocasiunea testamentului simplu mancipativ, voiii traduce Însă 
întreg paragraful 103 spre mai limpedea lui înţelegere : 

Ş 102: nAccessit deinde tertium genus testamenti, quod per es et libram agitur. 
Qui neque calatis comitiis, neque in procinctu testamentum fecerat, is, si subita morte 
urguebatur, amico familiara suam, id est, patrimonium suum mancipio dabat, eumque 
ragabat, quid cuique post mortem suam dari vellet. Quod testamentum dicitur per ses 
et libram, scilicet quia per mancipationem peragitur.—S'a adăugat apol un al treilea fel 
dete stament, care se petrece prin întrebuinţarea unel bucăţi de aramă şi unui cântar de 

aramă. Acela care nu "Și făcuse testamentul nici în comiţiile convocate, nici înaintea 
armatei pe picior de răsboiii, acela, dacă era ameninţat de o msârte subită, da in man- 
cipiii (dare în mancipio, sinonim de mancipare ; cel cul se da în mancipii se dicea că 
primesce în mancipium, mancipio accipit ; cel ce primesce de la tradens se Qice pur 
aceipiens] patrimoniul să 1) unui amic, și "1 ruga să dea fie-căruia ceea ce vrea să ”i 
dăruiască după mârte. Acest testament se dice per as et libram, fiind-ci se face prin- 
tr'o mancipaţiuneu. 

$ 103: „Sed illa quidem duo genera testamentorum in desuetudinem abierunt 
hoc vero solum, quod per as et libram fit, in usu retentum st. Sane nunc aliter ordi- 
natur, atque olim solebat: namque olim familize erptor, id est, qui a testatore familiam.. 

„ aceipiebat mancipio, heredis locum obtinebat, et ob id ei mandabat testator, quid cuique 
post mortem suam dari vellet: nunc vero alius heres instituitur, a' quo eliam legata re- 
linquuntur, alius dicis gratia, propter veleris juris imitationem, familie emptor adhi- 
betur.—lÎnsă cele duoă dânttiii feluri de testamente ai cădut în desuetudine; și n'a 
rămas în us de cât testamentul per aes et libram. Evident, astăţi se urmeză alt-fel de 
cât se urma altă dată: căci o-dată cumpărătorul patrimoniului, adică cel ce primea în 
mancipiă patrimoniul de la testator, căpăta locul de erede, și de aceea testatorul îl în- 
sărcina să dea fie-căruia ce vrea să îi dăruiască după mârtea sa; astădi însă altul se 
institue erede În sarcina cui să se pună legatele, altul este acela care servesce de cum- 
părător al patrimoniului, numai de formă, spre imitaţiune a vechiului dreptu. | 

$ 104:."Eaque res ita agitur. Qui facit, adhibitis sicut in ceteris mancipationibus, 
V lestibus civibus Romanis puberibus et libripende, postquam tabulas testamenti scrip- 
serit, mancipat alicui dicis gratia familiam suam. În qua re his verbis familie emptor - 
utitur: Familiam pecuniamque tuam endo mandatam tutelam custodelamque meam 
esse aio eaque, quo tu jure testamentum facere possis secundum legem publicam, 

1) Vedem aci vorba familia, însemnând patrimoniii, Ea mal insemnâză şi tote persânele de sub 
pulerea ci cui-va, Şi câte o-dată numal toţi servil de sub puterea sa dominicală, 

.
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hoc cre, et ut quidam adjiciunt, ceneaque libra esto mihi empta, Deiade sere percutit libram, idque es dat testatori, velut pretii loco. Deinde testator tabulas testamenti tenens ita dicit: Hec ita, ut în his tabulis cerisque scripta sunt, ita do, ita lego, ita testor, itaque vos, Quirites, testimonium mihi perhibetote; et hoc dicitur nun- cupatio:; nuncupare est enim palam nominare; et sâne, que tesiator specialiter in ta- bulis testamenti scripserit, ea videtur generali sermone nominare atque confirmare. — Şi lucrurile se petrec ast-fel. Cel ce face testamentul, după ce a scris maj ântâiă dis- posițiile pe tabule, în faţă, ca și la cele-alte mancipaţiuni, a cinci martori Și a unul libri- pend cetăţeni Romani și puberi, mancipă cul-va pentru formă patrimoniul săă. In acâstă 
patrimoniul şi averea 1) ta este a mea încredințată Sub tutela şi custodia maa 2, şi că, ca să poţi tu să faci testamentul tăi conțorm dreptului şi a legei publice 2), este cumpărată de mine cu acestă bucată de aramă, şi, după cum ădaugă unir, şi prin acest câutar de aramă. După acesta lovesce cântarul cu bucata de aramă, și dă acestă hu- „cată de aramă testatorului, ca să ţină 6re-cum loe de pret. După aceea testatorul, ținând tabulele testamentului în mână, dice ast-fel: Acestea, aşa cum sunt scrise pe aceste tabule şi câră (tabule ceruite), aşa le dai, așa le leg, aşa le testes, Şi de aceea, voi Quiriților, să "mi prestaţi testimoniul vostru; şi acesta se numesce nuncupa- țiune; căci a nuncupa este a numi pe faţă; şi, în adevăr, ceea ce testatorul a scris în mod special pe tahulele testamentului, e considerat că le numesce (designă) apoi printi”o formulă generală orală şi că le confirmă», 

| Acestă formă a testamentului scripto-mancipativo-nuncupativ avea întreitul avau- „ bagiii: de a consemna în scris disposiţiile testatorului, prin urmare, în un mod mai sigur; de a [i secretă voinţa testatorului, căci testatorul nu citesce nimic din ceea ce e scris, el ţine testamentul în mână, dice numai: aşa cum e scris, aşa dai, dar cum e scris numai el scie; în fine, de a permite testatorului să *5I facă alt testament, revenind asupra totalităței sai unei părți din testamentul anterior; căci familia emptor nu mai e adevăratul moștenitor, ci un figurant spre imitare a vechiului drept, un fel de martor ca şi libripens, CE 
Acâsta a înţeles?o pretorul și simplificând formele testamentului scripto-manci- pativo-nuncupativ, a creat testamentul pretorian, E a gis: formula mancipaţiunei este 6 simplă formă, căci nu e nic o vingare reală de patrimonii, formula nuncupaţiunel ase- menea, căci printr'ensa testatorul nu indică martorilor coprinsul disposiţiilor din testa- ment. Prin urmare, ce e serios nu e de cât scrierea testamentului şi presenţa a șâpte inartori. De aceea testamentul este valabil, dacă este scris și pecetluil cu peceţile a pie martori, Acesta este testamentul pretorian, carese reduce la scrierea testamentului Și la sigilarea lui cu sigiliile a ŞEpte martori, alături de care sigilii fie-care martor trebuia să *ŞI scrie numele săă [adseviptio/, după cum acesta resultă dintr'un fragment al lui Ul- pian, care formâză legea 22. n (Qui testamenta facere possunt et guemodmodum testa- menta fiant (XX XIII, 1). In virtutea însă a unui asemenea testament pretorul nu acordă instituitului ereditatea civilă, ci o simplă lonorum Possessio, o posesiune a întregului - patrimoniiă al testatorului, ceea ce în fapt, când bonorum possessio era cum re, adică eficace, când adică eredele de drept civil nu venea să ia prin peliţiunea de ereditate bu- nurile din mâna bonorum Possessoruluă, ceea ce în fapt, dic, îi procura instituitului pre- torian aceleași avantagii. ci A ! Testamentul pretorian de sigur Sa introdus după Caton, şi înainte de Cicerou, care vorbesce de dânsul ca de o «sposiţiune translativă în a II orațiune a sa în conira lut Verres. In timpul lut Ciceron, prin urinare, coexistaii în plin exerciţiă atât testa- mentul civil scripto-imancipativo-nuncupatiov, cât și testamentul pretorian, care nu a 

„4) Pleonasin, 
=) Alt pleunusm, 
2) AL treilea pleonasm, --
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este de cât o imitațiurte a testamentului scripto-mancipativo-nuncupativ. Ambele aceste 
_testamente erati asemenea în plină vigore în timpul lul Gaius. Gaius ne vorbesce de tes- 
tamentul pretorian în mal multe paragrafe din Instituţiunile sale, intre altele în para- 
graful 119 al Comentariului II. Fiind însă că acest paragraf, împreună cu paragraful 
precedent 118 şi cu paragrafele subsecuente 120, 121 și 122, se legă între densele, în 
cât înțelegerea lor . nu e complectă de cât cunoscându-le și studiându-le împreună, de 
aceea le vom tradace pe tâte: | 

"8 118: Observandum preeterea est, ut, si mulier quze in tutela sit faciat testa- 
“mentum, tutore auctore facere debet : alioquin inutiliter jure civili testabitur,—'Trebue " 
însă să observăm, că, dacă femeea, care se află sub tutelă, își face testamentul, trebue 
să ?] facă cu autorisaţiunea. tutorului săi; căci altmintrelea va face un testament nul 
după dreptul civilu. o e 

Trebue să scim că impuberii de ambele-sexe nu pot testa, nici cu. autorisaţiunea ' 
tutorilor lor, Actul acesta a părut prea important pentru ca să fie permisunul impuber, 
a”l face. De aceea, pentru impuberi, și când sunt sub putere paternă numai, s'a permis 

- ascendentului exercitator al putere paterne a testa pentru dânșii sub 6re-cari condi- 
tiuni. Acâsta este ceea ce se numesce substituțiunea pupilară. Iar în legislațiunea lui 
Justinian, se permise lul printr”o constituţiune ascendenţilor să facă testamentul şi des- 
cendenţilor lor chiar puberi smintiţi, aibe-Y saă nu sub puterea sa paternă, ceea ce se 
numesce sabstituțiune quasi-pupilară saii exemplară (Compară Gaius, C. 11, $$ 112 
și 119, Justinian, Instituţiuni, Cartea II, principiu și $ 1). e 

Femeile însă, după cum scim, eraiă în tutelă perpetuă a agnaţilor sai gentililor 
lor când eraii ingenue și aveai agnaţi sai gentili, a patronilor lor dacă erai liberte, a. 

" extraneilor sati a ascendenţilor lor manumisori. O femee puberă sub tutelă putea testa, 
dar cu autorisaţia tutorului săi, căci altmintrelea ar fi putut exclude pe agnaţii sati 
gentilii lor de la tutelă, şi tutela acestora era întocmită tocmai pentru conservarea ere-, 
ditătei viitâre la care aveati vocaţiune. De aceea, o femee care testeză fără autorisaţiunea 
totorului săi agnat sati gentil, în timpul lui Gaius, numai agnată, căci gentilii dispă- 
ruseră, face un testament nul după dreptul civil. Totuși, pretorul cu vreme, dacă tes- 
Lamentul avea formele pretoriane, nu ţinea compt de acestă lipsă de autorisațiune, căci 
în echitate tutela agnailor asupra femeilor pubere era absurdă,4i acorda Vonoruim pos=. 
sessiunea secundum tabulas eredelui instituit în un asemenea testament, care bono-, 
rum possessiune era eficace, era cum re, dacă nu era un erede ab intestat după dreptul 
civil vechiii al legel celor XII Tabule care. să aibă dreptul a veni la ereditate, 

"şi a intenta petițiunea de ereditate în contra Vonorum possessoruluă, de exemplu 
un agnat, un frate consanguin sai: german, un unchii patern, un fiă de. frate,: 
ceea ce se putea întâmpla, căci se putea întâmpla ca agnatul tutor care. nu autorisase. . 
să fi murit înaintea testatricei. De la Antonin cel Piti Gaius crede că chiar. dacă erai. 
asemenea ereşi Icgitimi ab-intestat, petiţiunea lor de ereditate putea fi respinsă prin ex- 
ceptiunea de dol, E adevărat că Antonin cel Piă, prin rescriptul săi, prevăduse altă ipo-. 
tesă, prevăduse ipotesa unui testament făcut de un mascul sai de o femee puberă (nu 
în tutelă), care jure civili era nul pentru că era lipsit de solemnitatea mancipaţiunei, 
saă a nuncupaţiunei, dar care era valabil în formă după dreptul pretorian, pentru că | 
era scris și sigilat cu peceţile a șăpte martori cetăţeni romani şi puberi, şi în virtutea 
căruia pretoriul acordase bonorum posesiunea secundum tabulas; în asemenea cas, eredele 
ab intestat de drept civil agnat care intenta petițiunea de ereditate in contra bonorum 

„posesorului secundam tabulas, a decis Antonin cel Piii că va putea fi respins prin ex-: 
cepţiunea de dol de către bonoruin posesorul secundum tabulas; şi Gaius întinde de.la 
acest cas excepţiunea doli mali la casul testamentului făcut de femeia nubilă fără auto-. 
risațiunea tutorului săii agnat. E! însă decide în modul cel mal positiv, că aci trebue să 
mărginiin excepţiunca de dol, că dacă tutorul femeet nubile este un “patron sai un as- 
cendent emancipator, excepţiunea de dol nu va face nici un răii. De unde, prin a con- 
trario, Gaius pare a decide că oasemenea excepţiune ar face răii extraneului manumi- 
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sor tutor care n'a autorisat pe femeea nubilă de sul tutela sa să'testeze. 'Tote acestea ” resultă din paragrafele 119, 120 şi 121, -.: pe Ra 
1: 18149: mProotor tamen, si septem signis testium signatum sit testamentum, scrip- tis heredibus secundum tabulas testamenti bonorum possessionem pollicetur: et si nemo sit ad quem ab intestato jure legitimo pertineat hereditas, velut frater eodem patre na- tus, aut patruus, aut fratris filius, ita poterunt scripti heredes retinere hereditatem. Nam idem juris est et si ex alia causa testamentum non valeat, velut quod familia non venierit, aut nuncupationis verba testator locutus non sit, — Cu tâte acestea, pretorul, dacă testamentul este sigilat cu sigiliile a şepte martori, făgăduesce bonorun posesia- nea conform tabulelor testamentului eredilor scriși (instituiţi) : Şi dacă nu e niminea căruia ereditatea să aparţie ab intestat după dreptul legitim, de exemplu un frate năs- cut din acelaşi tată, sai un unchii patern, sati un fiii de frate, atunci vor putea eregii instituiţi să conserve ereditatea.: Căci tot așa este în drept și dacă, din altă causă, testa- mentul nu este valabil, de exemplu pentru că nu s'a făcut mancipațiunea patrimoniului, sati pentru că testatorul nu va fi pronunţat vorbele nuncupaţiunelu, . i  $1120: nSed videames an, etiam si frater aut patruus extent,. potiores heredibus scriptis habeantur: rescripto enim imperatoris Antonini significatur, eos qui secundum „ tabulas testamenti non jure factas bonorum possessionem petierint, posse, adversus eos qui ab intestato vindicant hereditatem, defendere se per exceptionem doli mali. — Dar să vedem dacă -chiar dacă există frate saii unchită patern, ei trebue să fie preferați ere-: dilor instituiţi: căci prin rescriptul Impăratului Antonin cel Piă 1) 'se .significă că: acet cari cer bonorum posesiunea conform tabulelor testamentului nevalabil făcute după dreptul civil, se pot apăra contra acelora cart revendică ereditatea ab intestat prin ex- cepțiunea de dolu. : m au ta: + $121: nQuod sane quidem ad masculorum testamenta pertinere certum est, iteni ad feminarum que ideo non utiliter testatae sunt, quod verbi gratia familiam . non ven- diderint, aut: nuncupationis: verba locute non sint, An autem et ad ea testamenta fe-. minarum, que sine tutoris auctoritatis fecerint, hzec constitutio pertineat, videbimus 2), — Acesta . de sigur se referă la testamentels. bărbaţilor și a femeilor cari aă testat nul după dreptul civil, pentru că, de exemplu, nu ai făcut mancipaţiunea patrimoniului, saă nu aii pronunţat vorbele nuncupaţiunei. Dar vom vedea. acâstă. constituţiune 'dacă se aplică și la _testamentele femeilor făcute fără autorisațiunea tutorului lorn. i 8122: „Loquimur autem de his. feminis que non in legitima parentium aut patro- norum tutela sunt, sed de his que alterius generis tutores habent, qui etiam inviti co- guntur anctores fieri: alioquin parentem et patronum, sine auctoritate ejus facto testa- mento, non summoveri palam est. — Vorbim însă de acele feet cari nu: se află.sub tutela legitimă a ascendenţilor saă patronilor. lor, ci cari aă alt-fel de tutori: cart pot să fie chiar constrinși a "și da autorisațiunea lor ; căci este evident că ascendentul şi pa- tronul fără autorisaţiunea căruia s'a făcut testamentul nu pâte fi respins prin excepţiu- nea de doliu. e e aa e "Lucru curios, chiar în plin timp clasic exista o formă de testament dispensată și de mancipaţiune și de scriere, o formă orală consistând într'o singură nuncupaţiune, adică declaraţiune orală înainte a șepte martori cetăţeni romani - şi puberi din partea testatorului a disposiţiunilor sale, Ea, de sigur, e o imitaţiune a testamentului pretorian.: Acolo declaraţia înscris investită cu peceţile a șepte martori, aici declaraţia verbală ina- intea a ș&pte martori. Acestă formă e prevădută de Ulpian în legea 21, principium D,, "Qui testamenta, facere possunt +... , XXVIII, 4, într?o constituţiune din anul 943 de la Christos a împăratului Gordiari, inserată în Condica lui Justinian unde formeză legea 2 mpa De a : 4) Acâsta dovedesce că Antonin cel Pi trăia: bnică pe când Gaius scria .paragfaful 420 din Co- inentariul al II-lea, In adevăr, el nu dice divus; expresiune pe care o întrebuinţeză ma! târgiă, ÎN 2) Videanus, Videbinus an este o terminologie care indică afirmaţiunea din partea scriitorilor, Videamus an non, tidebinus an non exprimă din contră negațiunea, Ea indică din partea autorului 0 induoială, pe care o resolvă în casul ântâit afirmativ, în câsul al duoilea negativ, - e 

, : 
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De bonorum possessione secundum tabulas, VI, 41 şi în paragratul lĂ, titlui nostru 
din Instituţiunile lui Justinian, Cartea II, titlul 10. Acestă formă de testament civil, care 
a subsistat până în legislaţiunea lu! Justinian inclusiv, dacă nu ar fi avut inconvenientul 
de a fi publică, de a nu putea permite testatorului să ţie secrete până la mârte dispo- 
sițiile sale, ceea ce”! permitea testamentul pretorian, nu ar mai fi fost schimbată. 

„.. Totuși Impăraţii posteriori lul Gordian, cu tâte că cele duoă forme, una pur nun- 
cupativă civilă, alta pretoriană scrisă, corespundea la tâte nevoile, și, prin urmare, făcea 
dre-cum inutilă forma civilă scripto-mancipativo-nuncupativă ai contopit la un loc drep- 
tul civil şi dreptul pretorian, și ai creat așa numitul țestamentum tripartitum saă tri- 
partitum. Acest testamen ta fost organisat în anul 439 de la Christos de către Impăra- 
ţii Theodosiii-cel-Tenăr şi Valentinian al III-lea. EI cer ca testamentul : 1) să fie scris, 
fie in limba latină, fie în limba grâcă, pâte să?l scrie altul de. cât testatorul, afară 
numai de acela care primesce vre-o liberalitate prin testament care nu numat.că nu 
pote scri cu mâna sa liberalitatea, dar este chiar pasibil de legea Cornelia De falsis 
(legile 6, 14 şi 15 De lege Cornelia de falsis et de senatusconsulto : Liboniano, 
XLVIII, 40); 2) să fie presintat înaintea a șepte martori liberi și cetăţeni romani, în- 
chis declarând că cele coprinse în act sunt disposiţiile sale testameniare, sai deschis, 
şi să?l semneze înaintea lor, iar dacă nu scie să semneze să facă declaraţie înaintea a opt 

"martori; 3) martorii să semneze testamentul (suscriptio) şi pe partea exteridră a testa- 
mentului să i pue peceţile ; 40 tâte aceste operaţiuni trebue să fie făcute uno contextu, 
adică de la presentarea testamentului martorilor până la terminarea cu semnătura 
testatorului, a martorilor și a punerel sigilliior să nu se facă alt act juridic. Tot prin- 
tr'acâstă constituţiune se declară valabil testamentul nuncupativ. Şi se permite. ca: tes- 
tamentul să fie valabil chiar dacă nu îndeplinesce tâte aceste formalităţi, dacă este fă- 
cut de testator în favorea copiilor sâi (Vegi Condica lui Justinian, legea 21, principiu, 
$$ 1,2 şi 4, De testamentis et quemadmodum testamenta ordinentur,.-V1,.93). Tes- 
tamentul acesta se numesce tripartit, pentru că este împrumutat din trel legislațiuni : 
cerința martorilor și unitatea de context sunt din dreptul civil, numărul de ştpte pen- 
tru martori şi apunerea peceţilor este din dreptul pretorian, semnătura martorilor și 
a testatorului sunt cerute de constituţiunea lui Theodosiii şi Valentinian. lacă textul 
și traducerea principiului şi 'paragrafelor. 1, 2 și 4 a acestei constituțiunt care, după 

„cum am gis mai sus, formeză legea 21 C., VI, 93: . . aa 
„+ Imperalores Theodosius ct Valentinianus Augusti Florentio prsefecto prae- 

torio: e Dai 
»Hac consultissima lege sancimus, licere per scripturam conficientibus testamen- 

tum, si nullum scire volunt ea que in eo scripta sunt, signatam, vel lisatam, vel 
tantum clausam involutamque proferre scripturam, vel ipsius testatoris, vel cujuslibet 
alterius manu conscriptam, eamque rogatis testibus septem numero civibus romanis pu- 
beribus, omnibus simul offerre signaridam et subscribendam: dum tamen testibus prae- 
sentibus testator suum esse direrit, quod offertur, eique ipse coram testibus sua manu 
în reliqua parte testamenti subscripserit. Quo facto, et testibus uno eodemque die -ac 
tempore şubscribentibus et consignantibus, testamentum valere: nec ideo infirmari, 
quod testes nesciant quze în eo scripta sunt testamento. Quod si litteras testator igno- 
ret, vel subscribere nequeat: octavo subscriptore pro eo babito, eadem servari decerni-: 
mus, In omnihus autem testamentis, quze priesentibus vel absentibus testibus dictantur, 
superiluum est, uno eodemque tempore exigere testatorem, et testes adhibere, et. dic- 
tare suum arbitrium, et finire testamentum: sed licetalio tempore dictatum scriptumve 
proferatur testamentum, sufiiciet uno- codemque die, nullo actu extraneo înterve- 
niente, testes omnes, videlicet simul, -nee diversis temporibus, subseribere signareque 
testamentum. Finem autem testamenti subscriptiones et signacula testium esse decer- 
nimus, Non subseriptum autem a testibus, ac non signatum testamentum, pro infecto 
haberi convenit. Da E Da 

_1$ 1: »Ex imperfecto autem testamento voluntatem tenere defuneti, nisi inter so-
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los liheros a parentibus utriusque sexus habeatur, non volumus. Si vero in hujusmodi 
voluntate liberis alia sit extranea mixta persona: certum est eam.: voluntatem defuncti 
quantum ad illam duntaxat permixtam personam, pro' nullo haberi, sed liberis ac- crescere,. | Sa a i $ 2: "Per nuncupationem quoque, hoc est, sine scriptura, testamenta non alias valere sancimus, quam si septem testes (ut supra dictum est) simul uno eodemque 
tempore collecti, testatoris voluntatem, ut testamentum sine scriptura facientis au- dicrintu, .? a ia SE: 

: $ 4: nlllud etiam huic legi prospeximus inserendura: ut etiam greece omnibus li- 
ceat testari. . Nu A Datum idibus Septembr. Theodosio Augusto. XVII et Festo Consulibus, 439,.— 

Impărați 'Theodosiii şi Valentinian către Florenţiii, prefect al pretoriului : 
„Prin acesta fârte bine cugetată lege hotărim ca 'să fie permis acelora cari ȘI fac testamentul în scris, dacă vor să nu scie niminea ceea ce este scris Într'Ensul, să presinte testamentul scriş sai de mâna sa saii de a altuia sigilat, sai legat sai numai făcut sul și închis, şi să ?1 ofere spre subscriere şi sigilare la ș&pte martori chemaţi ce- tăţeni romani și puberi, la toți de o-dată : declarând testatorul martorilor toți presenţi că ceea ce le presintă este testamentul stă şi semnând el însuși acel testament la sferşit în fața martorilor. Ceea ce dacă se va face, și dacă martorii vor suhscri şi vor sigila testamentul în aceeași Qi și în același timp, testamentul va fi valabil ; și nu se va in- firma testamentul din causă că martorii nu cunose cele scrise în testament. Dacă însă testatorul nu scie carte, sai nu pâte să subscrie, se va întrebuința un al optulea sub- “scriitor, şi testamentul va fi valabil. In tâte însă testamentele cari se dict&ă în pre- senţa saii în absenţa martorilor, este de prisos să cerem ca testatorul în unul Şi același 

“timp să aducă martorii, și să dicteze voinţa sa, Şi să termine testamentul, ci cu tâte că testamentul este dictat și scris în alt timp, e destul ca în una și aceeași di, fără în- trerupere prin intervenţiune de alte acte juridice, toți martorii în același timp să sub- scrie şi să sigileze testamentul. Hotărim ca ultima operaţiune cu care trebue să se ter- „mine testamentul trebue să constea în subscrierea şi sigilarea martorilor. Testamentul 
care nu e subscris și sigilat de martori trebue considerat ca nul. | „81: Voim ca voinţa testatorului dintr'un testament imperfect să nu producă efect de cât în ceea ce privesce pe descendenţii săi de orl-ce sex, Dacă însă într'un asemenea 
testament, pe lângă descendenţi, va fi amestecată şi o persână străină, este sigur că re- “lativ la ea voinţa testatorului rămâne făra efect, și că liberalitatea făcută accresce descendenților. : 

- $ 2: Prin simplă nuncupaţiune, adică fără scriptură, hotărim ca testamentele să nu fie valabile de cât dacă sta făcut declaraţia înaintea a șepte martori (număr arătat mal sus), adunați într'adins în unul şi acelaşi timp pentru ca să audă declaraţiunile aceluia ce vrea să testeze oral. o E $ 4: Am prevădut să se insere şi acestă disposiţiune în acestă lege: că adică este permis a testa ori-cul şi în limba grecă. Ie „ Dată în ideile lui Septembre sub al şepte-spre-decelea Consulat al Impăratului Theodosiii August și subt Consulatul ântâiă al lui Festus, în anul de la Christos 439, Justinian, printr?o constituţiune a sa din anul 530, calendele lui Aprilie, care for- meză legea 28, C., Cartea VI, titlul 23, în paragraful 1 al acestei constituţiuni, declară că testatorul este dispensat de a iscăli testamentul, chiar dacă scie carte, dacă el a scris testamentul întreg cu mâna sa. * - a 
După cum vom vedea mat târgiă, în legislaţia clasică orbul putea testa, fără nici un supliment de formalitate; în adevăr, dacă el nu-putea scri, putea face să se scrie tes- tamentul de altul în care avea încredere, putea să facă să i se citâscă în fața martorilor | înaintea cărora făcea şi nuncupațiunea, ' putea pronunța vorbele nuncupaţiunei, putea audi vorbele mancipațiunei, ba încă şi mai simplu putea face un testament pur nunca- „pativ, In adevăr, Paul, în Sentinţele sale, Cartea III, titlul 4, A, Ş1, ne spune: »Ciecus
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testamentum potest facere quia accire potest adhibitos testes, et audire sibi testimo- 
nium perhibentes. —Orbul pâte face testament, pentru că pâte chema martorii cuvenivi, 
și să"! audă declarând că la nevoiă îi vor presta mărturisirea loru. Justinian însă, 
spre a preveni frauda, a prescris anume formalităţi pentru facerea testamentu- 
lui orbului, prinir'o constituțiune a sa din anul 521, calendele lui lunie, dată. în 
Constantinopole şi care formâză legea 8 în Condica lul Justinian din titlul 22, Qui tes- 
tamentum facere possunt vel non al Cărţei VI. El a decis că orbul nu pâte testa de 
cât saii declarând unul tabulariă (notar), în fața a șepte martori cetăţeni romani şi pu- 
beri, voința sa, disposiţiile sale, care tabular le va scri sub dictarea sa, şi apoi va sub- 
scri și sigila testamentul împreună cu cel ș&pte martori. Saii dacă orbul a pus pe un om 
de încredere să scrie înainte testamentul, atunci notarul trebue să ?1 citescă în audul 
testatorului și a celor ș&pte martori, și apoi să ?1 iscălescă notarul şi cel ș&pte martori 
și să 7] sigileze cu sigiliile lor, In lipsă de notar în localitatea locuită de testatur, se va 
întrebuința un al optulea martor, care se va comporta întocmai ca notarul. 

Justinian, printr”o constituțiune a sa din 531,. calendele lui Marte, care formăză 
legea 29 G., Cartea VI, titlul 23, a mal adăugat, ca condiţiune pentru validitatea tes- 
tamentului, ca numele eredelui să fie scris de mâna testatorului saă a unuia din mar- . 
tori. Dar acâstă constituțiune n'a fost cu seriositate observată, şi Justinian a abrogat'o 
printr'o Novelă a sa, prin Novela 119, cap. 9. 

Martorii, ne spune Justinian în paragraful 5 al titlului nostru X din Instituţiuni, 
pot să se servâscă fie-care cu sigilii deosebit, sai cu unul și același sigilii, de 6re-ce 
alături cu sigiliul fie-care martor își pune numele să (adscriptio), şi adaugă Juslinian că 
acâsta ar fi existat chiar în timpul clasic, când nu'era încă în vigâre testamentul tri- 
partit, când martori! nu semnată în josul testamentului, că acâsta ar fi fost și: părerea 
jurisconsultului Pomponius. 

Să vedem acum care sunt condiţiunile ce se cer ca cine-va să pâtă juca rolul de 
martor întrun testament ; cu alte cuvinte, să arătăm cari sunt pers6nele cari sunt in- 
capabile de a figura ca martori într'un testament. 

“In privinţa acâsta avem paragraful 6 din titlul XX din Regulile lui Ulpian, para- 
grafele 105—108 din Comentariul I al Instituțiunilor lui Gaius ; și paragrafele 6—11 
din Cartea II a Instituţiunilor lui Justinian, pe cari le vom traduce și comenta, 

Rogula generală este că pâte cine-va întrebuința ca martor întrun testament pe 
ori-ce pers6nă cu care are faciio testamenti, adică pe care o pste institui erede. Prin 
urmare, mal ânteiii nu putem întrebuința ca martori testamentari pe persânele ce nu 
putem institui eredi. 

La început, când nu puteam institui ercqi de cât pe cetățenii romani și pe Latinii 
veteri, nu puteam avea martori testamentari de cât pe cetățenii romani şi Latinit veteri, 
şi de aceea şi în testamentul pe» ces et libram și în testamentul pretorian se vorbesce. 
de martorii cetăţeni romani şi puberi. Dar mai târditi, când Saii creat colonii de Latini, 
când Latinii veteri ai devenit toţi cetățeni romani, şi când in locul lor am început a avea 
Latini coloniari cu drepturi mai puține de cât Latinii veteri, dar cari totuși se Ducurati 
de jus commercii, de dreptul de a figura într'o mancipaţiune ca și cetăţenii romani, a. 
inceput să se permită a se institui și, prin urmare, a se întrebuința ca martori testamen-. 
tari în testamentul:per as et libram, şi în. testamentul pretorian și în testamentul 
simplu nuncupativ și Latinii coloniari. Asemenea când mal târdii se creară de legea 
Junia Norbana liberţit Latini juniani, fiind-că lor li se acordă o „parte din commercium, 
anume factio testamenti pasivă, ei putură fi și instituiți ereqi şi întrebuințaţi ca mar- 
tori testamentari (Ulpian, Regule, titlul XX, $ 8 şi titlul XXII, $ 3). Dar percgrinil or- 
dinari şi a fortiori peregrinil deditiţii, ne putând fi instituiţi eredi, nu puteau fi nici i în- 
trehbuințaţi ca martori testamentari. 

Prin excepțiune însă, sunt persâne cari pot fi instituite eredi și cari nu pot figura 
ca martori întrun testament. | 

Ast-fel sunt mal ântiii femeile. Ele, la început, nici nu puteai fi instituite ereți,
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„ fiind-că nu aveati acces în comiţi!, mat târditi când testamentul se făcu per as et libram ele: pulură fi instituite ereq), afară numai de către aceia cari erat inscriși pe registrele . censorulul cu avere de cel puţin o'sută de mii de ași (Gaius, C. II, $ 274), şi acesta de la legea Voconia încolo, adică de la anul 586 de fondarea Romei încolo. Totuși însă ele nu putură figura ca martori într? : mancipaţiune, şi prin urmare întrun. testament, puleati dare mancipio și accipere mancipio; nu puteaii însă figura ca martori într'o man. cipațiune, cci cinci martoră dintr?o mancipaţiune fiind consideraţi ca represintând fie-care câte una din clasele comiţiilor centuriate, de aceea se și numeati classici testes, şi fiind constant că femeile nu aveaii acces în nici un fel de comiţii, prin urmare nici în cele centuriate. | De i e Ele nu putură figura ca martâre nic! în testamentul simplu nuncupativ, nici în testamentul pretorian, nic! în testamentul tripartit. Vedi-Regulile lui Ulpian, titlul XX, $ 17 și $ 6 din titlul nostru din Instituţiunile lut Justinian. Până astăqi chiar, femeile nici în actele extrajudiciare, nici în procese civile nu pot figura ca martori, prin excep- țiune pot figura ca martori în procese de divorții și în procese penale. Asemenea nu pot figura ca martori întrun testament impuberii. La început se înțelegea căci ei nu aveaii acces în comiţii, unde nu avea cineva acces de cât Ja 17 ant impliniţă. Mai târdiii, când testamentul per ces e! libram întră în us, ca adu- cere aminte din trecut, și apoi pentru că - cei cinci martori din mancipatio represintată . cele cinci clase. Regula însă se manținu și pentru testamentul simplu nuncupativ, şi pentru cel pretorian, și pentru cel tripartit. Vedt Regulile lut Ulpian,' titlul XX, $ 7 și paragraful G din titlul nostru X din Instituţiunile lui Justinian. Până astădi nie- versinicii nu pot figura ca martori nici in acte extrajudiciare, nici în procese. - Asemenea nici servul, cu tâte că el pote fi instituit crede dacă testatorul are . factio testamenti, adică păte institui pe stăpânul săi. Vegi Instituţiunile lui Justinian, titlul nostru, $ 6. Da a ă Asemenea nici furiosul nu pâte figura ca martor întrun testament, pentru că el nu are minte; nici un întellectus, şi, prin urmare, nu "și pâte aduce aminte când va fi chemat să mărturisâscă despre cele coprinse în testament, chiar dacă atunci va fi de- venit sănătos la minte sati se va afla întrun moment de luciditate. De unde conchid “că, în momentele sale de luciditate, un furios pote fizura ca martor într'un testament. "Un idiot însă, un stupid, un smintit din nascere, fără intervale posibile lucide şi fără posibilitate de vindecare, nu pâte în nici un chip și nici când figura ca martor într'un testament (Vegi Ulpian, Regule, titlul XX, $7, şi Instituţiunile lui Justinian, titlul nostru, $ 6). Asemenea nici mutul, nici surdul nu pot figura ca martor într'un testament: mutul pentru că nu pâte depune de ceea ce a audit; surdul fiind-că nu pâte audi vorbele mancipaţiunei și ale nuncupaţiunei, Incapacitatea continuă și pentru tes- tamentul simplu nuncupaliv, pentru aceleași cuvinte, și pentru testamentul pretorian, Și pentru testamentul tripartit (Ulpian, Regule, titlul XX, $ 7, Justinian, Instituţiuni, titlul nostru, $ 6). Asemenea nici prodigul căruia i s'a interdis administraţiunea bunu-: rilor de către magistrat, căci chiar în formula interdicţiunei i se interdice dreptul de a figura într'o mancipaţiune : Quando tu bona paterna avitaque nequitia tua disper- dis liberosque tuos ad egestatem perducis, ob eam vrem tibi cre commercioque in- terdico. (Paul, Sentinţe, Cartea III, titlul 4, $$ 7).: Se înţelegea prohibițiunea în testa- mentul per ses et libram. Dar ea nu se mai înțelegea în cele-alie testamente, unde se continuă numat ca prejudeţă, adică în testamentul simplu nuncupativ, pretorian şi tri- partit (Vedi Justinian, titlul nostru, $6). - E , Asemenea adaugă paragraful nostru 6 din titlul nostru din Instituţiunile lut Jus- tinian, că nu pâte figura ca martor întrun testament nici acela pe care. legile îl de- clară întestabilis, adică după unit cel ce nu pâte figura ca martor în nici un act, şi prin urmare nici întrun testament, Ast-fe] este cel condamnat pentru adulter, con- cusiune sai difamaţiune (carmen famosum/, asemenea după legea celor XII Tabule şi acelea cari a primi a figura într'o mancipaţiune şi prin urmare și într'un testament
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ca marlor saii ca libripens, și care înaintea judecătorului chemat de cel ce are tre- 
buintă de mărturia sa, rofusă de a veni, acela pe viitor nu mal pste figura ca martor 
în nici o mancipaţiune, şi prin urmare în nici un testament. 

Jacă textul acestei disposiţiuni al lezel celor XII Tabule, după c cum ni ?1 dă Au- 
lus Gallius în Nopțile attice, Cartea XY, Capitolul 43, pe la fine: »Qui se sierit (de la 
sino, sivi, sii) testarier, libripensve fuerit, în testimoniuna fariatur (fariniatur], 
improbus intestabilisque esto.— Acela care va fi primit a servi ca martor saii ca libri- 
pend, dacă nu va veni să depună în urmă ca martor, să fie declarat improb (neonest) 
și incapabil de a mai fi întrebuințat ca martor în veri-o mancipaţiune.« 

Până acum am vorbit de incapabili într'un mod general, de aceia adică cari nu 
pot figura ca martori în nici un testament, 

Să vorbim acum de incapabili, relativi, de acei cari nu pot figura ca martori în 
testamentul cuiva din causa raportului juridie ce există intre el şi testator. | 

Aşa, de exemplu : fiul de familie nu pste servi ca martor în testamentul ascen- 
dentului sub a cărui putere se află (Gaius, Com. II, $ 105, Justinian, Cartea II, titlul X, . 
S, 9). In adevăr, cum dice Gaius, reprobatum est în ea re domestieum testimonium, . 
s'a reprobat în materie de testamentul mărturisirea aceluia care face parle din casa 
testatorului. Rațiunea ar fi cerut ca fiul chiar emancipat să nu pâtă servi ca martor în 
testamentul tatălui săă. Dar scim că la Romani emancipaţiunea distrugea” ori-ce ra- 
porturi de familie civile, care singur era luat în consideraţiune la epoca când Sai sta- 
hilit aceste incapacități. Asemenea, dice Gaius, nici fiul de familie, când testeză post 
missionem, relativ la peculiul s&ă castrens nu pâte întrebuința ca martor pe tatăl sub 
a cărui putere paternă se află, nici pe fratele săă care împreună cu dânsul se află sub 
puterea paternă a tatălui săi (Gaius, C. II, $ 106, alin. 2) Ulpian și Marcellus sunt 
de părere contrarie, conducând până la extremă consecinţă principiul că filiul de familie 
este considerat paterfamilias relativ la peculiul stă castrens (Ulpian, legea 20, $$ 2, 
Qui testamenta faceve possunt, et quemadmodum testamenta fiant, XXVIIL, 1). 
Justinian adoptă părerea rigurâsă a lui Gaius (Instituţiuni, Cartea II, titlul X, $ 9). 

Asemenea nu pâte fi martor cel ce se găsesce sub puterea paternă a lui fami- 
lize emptor. In adevăr, familiz empto» era' o-dată adevăratul moștenitor, şi nu era 
cuviincios ca să fie fiul săi de familie martor la instituţia ce i se face. Mat târdii el 
era întrebuințat numai pro forma, şi altul era credele scris, și totuși, ca prejudeţ, pro- 
hibițiunea a subsistat : cum dice Gaius, de şi acesta nu mal era adevărat în timpul 
săi, totum hoc negotium quod agitur testamenti facienai gratia, creditur inter fa- 
milice emptorem agi et testatorem, quippe, olim ut prozime dizimus, îs qui fami- 
liam testatoris mancipio accipiebat, hevedis loco erat; itaque reprobatum est în ca 
re domesticum testimonium, 

Pentru acelaşi cuvânt şi dacă familice. emptor e sub putere paternă, tatăl sub : a 
cărui putere paternă se aîlă nu pâte fi martor în testamentul unde el jâcă rol de fani- | 
li emptor ; asemenea nici fratele lui familize emptor, care se află sub aceeași putere 
paternă cu el, nu pâte figura ca martor în testamentul în care fratele stă figurâză ca 
familiz emptor, tot pentru aceeași rațiune și reminiscență (Gaius, $$ 105 şi 106). 

„Ceea ce am dis despre martori, adaugă Gaius în paragraful 107, trebue să o di- 
cem şi despre libripens, căci și el e considerat tot ca.un fel de martor, de 6re- -ce man-. 
cipațiunea se face nummo uno. n. 

„ Logic ar fi fost ca când testamentul au devenit seripto- mancipativo- nuncupativ, 
prohibițiunile dia paragrafele 105, 106 și. 107 să dispară, și în locu-le să nu pâtă fi 
tatăl sau fiul de familie martor al eredelui dacă există între dânșii report de putere 
paternă, asemenea nici fratele eredelui. Gaius ne spune însă că atât a durat prejudețul, 
în cât a făcut să dispară și rațiunea. Totuși el povăţuesce ca să nu se. întrebuinţeze nici 
tatăl eredelui, nici fiul eredelut, nici fratele eredelul legati prin putere paternă ca martori. 

Cât. pentru tatăl Iegatarulul, fiul legatarului, fratele legatarului legaţi între : 
denșşii prin putere paternă, Gaius adaugă, în acelaşi paragraf 108, că nu 'numai nu o
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prohibiţiă legală de a fi întrebuinţaţi ca martori, sati ca libripend, dar chiar că în prac- tică nu disuadă pe nimenea de a% întrebuința în asemenea calilate. Justinian transform în regulă consiliul lut Gaius pentru fiul, tatăl şi [ratele ere- delui, și proscrie întrebuinţarea lor ca martori (titlul nostru, $ 10), şi repelă aceeași permisiune ca și Gaius pentru fiul, tatăl, fratele legatarului legaţi prin putere paternă. (titlul nostru, $ 11). Ba incă Justinian adaugă că chiar legatarii și fidcicomisarii în pers6nă pot figura ca martori, căci nu suceedă testatorului, de şi pot absorbi prin le- gatele lor sati prin fideicomisele lor mat mult de cât ia credele (același $ 11), Ar fi fost mal logic ca legatarii și fideicomisarii să nu P6tă figura ca martori. . Tată! și fiul săă de sub puterea paternă, duoi fraţi de sub aceeași putere paternă pot figura ca martori în testamentul acelecași persone, dacă ei nu sunt legaţi prin pu- tere paternă nici cu testatorul, nici cu familia emptor in legislația clasică, nici cu „eredele în legislaţia lui Justinian (titlul nostru, $ 8). : 
Capacitatea martorului se cere în momentul confecțiunei testamentului, Puţia importă că a perdut?o în urmă, acsta nu infirmă ex part facto testamentul (legea 92, $1 D., Qui testamenta facere possunte.u.. Je a Incapacitatea martorului, care trece în momentul confecţiunei testamentului în ochii tutulor de capabil, nu vici&să testamentul. Avem aci aplicaţiunea regulei: Error communis facil jus, erârea comună ține loc de lege, adică credința tululor în fapt că "lucrurile se petrece conform legel ţine loc.de lege. Acesta este aplicată anume de para- graful 7 din titlul nostru din Instituţiuni la casul în care unul din martori, pe care tâtă lumea îl credea liber, era serv în momentul confecţiunei testamentului. Impăratul Adrian . „a decisto expres întrun rescript pe care ?l-a adresat către Catonius Verus, și aceeaşi decisiune a fost a dată în urmă de Septim Sever și Antonin Caracalla printr'un res- cript al lor. Acâstă regulă se admisese deja d'inainte pentru un cas mult mar “grav, şi nu avem aci de cât aplicaţiunea ci. Un serv cu numele de Barbarius Philippus, credut de tâtă lumca liber, ajunsese să fie ales pretor, In astă calitate el făcuse un edict, mai multe acte de administraţiune, de Juridicţiă graţicsă şi contenci6să, mai multe acte de imperium. Mal pe urmă S'a descoperit că era serv. Ca consecinţă, tâte actele sale, edictul săi ar fi trebuit să fie anulate. Ce perturbaţiune ar fi urmat în societatea ro- mană? Ca să se evite acestă perturbaţiune, s?ati declarat valabile acele acte Şi S'a admis pentru prima 6ră regula: Error communis facit jus. Vedi Ulpian, legea 3, De of[icio „pralorun, |, 14: nDarbarius Philippus, cum servus fugitivus esset, Roma preeturam petiit, et practor designatus est: sed nihil ei servitutem obstitisse ait Pomponius, quasi pretor non fuerit. Atquin  verum est pratura eum functum: et tamen videamus si servus, quamdiu latuit, dignitate practoria functus sit: quid dicemus ? que edizit, qua deerevit, nullius fore momenti? aut fore, propter utilitatem eorum, qui apud cum gerunt vel lege, vel quo alio jure? Et verum puto, nihil eorum reprobari: hoc enim humanius est: cum etiam potest populus romanus servo decernere hanc potestatem: sed et si scisset servum esse, liberum effecisset. Quod jus multo magis in imperatore observan- dum est.—Barbarius Philippus, fiind serv fugitiv (lucru ce nu se scia), a solicitat pretura în Roma, și a fost ales pretor: Pomponius dice că nimic nu i se Împotrivesce servitutea ca să pâlă fi in realitate pretor. Și, în adevăr, e adevărat că a funcţionat ca pretor: to- tuși trebue să ne întrebăm pe cât timp a ocupat magistratura de: pretor în tot timpul în care condiţiunea sa de serv era necunoscută, ce se face cu :actele lui, cu edictele, cu + decretele, Sunt ele nule, saii valabile în. interesul acelora cari ai procedat înaintea lul În virtutea legei (e vorba de-procedere conform sistemului acţiunilor legel în jure) sată în virtutea vre-unut alt drept? Şi cred că 'e adevărat şi drept a decide că nu trebue să reprobăm nici unul din actele lui, acesta este mat echitabil; căci, în adevăr, populul Roman putea să dea şi unul serv acâstă potestate (dându-i-se sub-înțeles în același timp . şi libertatea), și dacă cunoscea condițiunea de serv a lui Barbarius Pbhilippus, putea să”! dea chiar lul libertatea, Acesta este cu atât mat mult de decis în casul în care pretura a fost acordată de către Impăratu, a d
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TITLUL XI 

Dospre privilegiile militarilor: 

Titlul al XI-lea din Instituţiunile luf Justinian tralăză despre testamentul mili- 
tarilor şi despre privilegiile acordate lor în materie de testamente. 

Militarii, în privinta testamentului şi tot ce ține de dânsul, aii fost gralificaţi cu 
o mulţime de avantaşii, de privilegii în contra dreptului comun aplicabil nemilitarilor, 
civililor cum am qice astăgi, paganilor cum qiceaii Romanii, paganilor de la Pagus, si- 
nonim de vicus (sat), pentru că militarii, în regulă generală, locuiaă în orașe ; pe la sate, 
în regulă generală, nu erai militari, ci în imensă regulă generală civili. De aceca, şi 
mai târgiă, când religiunea creștină s'a întins în Imperiul roman, s'a numit necreştini, 

„adică cei ce profesa vechiul cult, fie roman, fie grec, fie mosaic, pagani, căci religiu- 
nea creștină, care în timpul lui Constantin mal cu sâmă ajunse să fie îmbrăţişată de 
mai toți locuitorii orașelor, nu se întinsese încă pe la sate, paşi. Şi așa este şi în na- 
tura lucrurilor. Doctrinele cele nou! apar în orașe, acolo fac mal ântâiii proseliţi, și apoi 
se întind pe la sate. Aceste privilegi! sunt relative fie la forma testamentelor, fie la 
fondul lor. Instituțiunile lui Gaius (Com. II, $ 109) şi Instituţiunile lui J ustinian, priu- 
cipiul titlului 11 din Cartea II, spun că ele aă fost acordate militarilor din causa 
ignoranței lor. De şi Justinian nu mal avea interes să ascundă adevărul, căci tirania im- 
perială era de mult stabilită şi întărită, şi nu mal avea trebuinţă să "şi ascunilă mijl6- 
cele de care se servise pentru a se stabili și întări, totuși el repetă ceea ce spuncaii 
altă dată jurisconsulţii, cari de frica Impăraților eraii siliţi să mascheze adevărul. 

Adevărul adevărat era însă că împărații aveai trebuinţă să dea tot felul de avan- 
laşi militarilor, căci oștirea era pentru Impărați un mijloc de susţinere a tiraniei lor. 
Tot-Wa-una tiranil a comptat pe oştire şi pe aristocrație pentru a se susține. 

De aceea vedem, între altele, legile relative Ia caduce, privilegiile acordate celor 
ce aveaii copii, căci familiile aristocratice se stinseseră cele mal multe .și ameninţată şi 
cele ce mal rămăseseră din timpul Republicei să se stingă din causă de lipsă de pro- 
creaţiune de copii, şi Impăraţii încuragiâd procrearea copiilor legitimi, în realitate o fă: 
ceaă pentru familiile aristocratice de cari aveaii trebuinţă şi cari ele ameninţai de a 
se stinge din lipsă de facere - de copii, lucru ce se întâmplă şi astăgi la populii mo- 
derni. Dovadă că nu este imperiţia, este că dispensa de forme acordată militarilor în limpul 
clasic aparţinea militarilor fie în castris, fie afară din castre, fie în expediţiune, fie afară 
din expediţiune, din causa simplef calităţi a lor de militari. Pe când, din contră, dacă li sar fi 
acordat dispensa de forme din causa imperiţiet, și dificultății de a indeplini formele, li sar fi 
acordat numai pe cât timp erai în castris, iar nu şi când erati afară din caste, când, în- 
torcându-se pe la locuinţele lor, în orașe, puteai consulta pe cei experţi şi aveaii ușu- 
rintă ca ori-ce cetățen a îndeplini formele obicniuite. Mat cu smă că erată dispensaţi 
de forme şi capii oștirilor, cari aceştia de sigur nu erati neexperimentați, şi care erati 
mult mai experimentați de cât sătenii nemilitari care cu tâte acestea erată supuși formelor 
dreptului comun. O altă dovadă este că asemenea dispensă nu ' exista în timpul Repu- 
blicel, în care miliția nu era e profesie, ci tot cetățenul era militar ; a fi militar era un 
drept în același timp în care era o datorie pentru 'orl-ce cetăţen și încă ingenuii, căci 
la inceput liberţii nu aveati drept a servi în oștirea de uscat, ci numai în. galere, 
drept și datorie pe care cu rivnă îl exercitată şi cu devotament o îndeplinea ori-ce ce- 
tățen. "Tocmai mai târdiiă, sub Imperii, miliția a devenit o profesie. Prin mijlocul oștirei . 
se ajungea la Imperiii. Şi de aceea şi cel d'ântâiii care a acordat privilegii militarilor în 
materie de testament este Juliii Cesar, care datora norocul şi puterea sa armatei, Este 
adevărat că, la inceput, aceste privilegii erai acordate numai pe iimp mărginit. Că așa 
a început Cesar. Că așa a urmat după dânsul și Titus și “Domițian. Că tocmai mat târ- 
Jiă Nerva şi mal cu semă Traian a stabilit aceste privilegii întrun mod definitiv. Do-
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vadă încă și mal mare că aceste privilegii eraă acordate nu din causa imperiţici milita- 
rilor, ci din causa favorei ce vrea să li se facă, este că aceste privilegii nu se mărginesc la dispensa. de forme, ci ele sunt relative și la fondul testamentului, unde nu pâte avea cât de puţină influenţă imperiţia. : - Me a ” 

Să enumerăm acum principalele privilegii acordate militarilor: 
1) Cel Mânttiii este dispensa de forme în materie de testament. Militarul, în simpla sa calitate de militar, are dreptul de a testa fără a observa nici una din forma: litățile prescrise nici de dreptul clasic, adică forma mancipațiunei, sa a nuncupaţiunei, fără a întrehuinţa numărul cerut de martori, fără a întrebuința nici chiar duoi martori de cât ad probationem ca pentru ork-ce alt raport juridic, în legislaţiunea Bassului Im- periii fără a întrebuința nici una din formele testamentului tripartit, fără necesitatea chiar a unităței de context, ci orl cum va manifesta voința sa, destul să fie seri6să, ca trebue să fie execuiată. Ba încă testamentul ce făcea când era militar mai vala și un an de dile după eșirea sa din miliție, după missio ez militia, afară numai dacă eşiroa sa din miliţie provenea dintr?o causă ruşinsă (ignominiosa missio). Dacă provenea sai din veri-o infirmitate /missio causaria), saii din terminarea' anilor de serviciă întrun mod onest /honesta missio/, testamentul făcut pe când era militar în castre sai afară din castre, în expediţiune sati afară din expediţiune, mat vala încă un an, adică dacă murea în decursul anului de la eșirea din miliţie, el își producea efectele sale întoc- mal ca cum testatorul militar ar fi murit în stare de militar. Justinian însă a restrins dispensa de forme numai pentru timpul cât era militarul în expediţiune. Restricțiunea sa este rațională, căci atunci el fiind preocupat cu serviciul militar, cu grija și pericolul expedițiunei, și neavând la îndemână posibilitatea îndeplinirei formelor. de drept co- mun, era natural să fie dispensat de ele. Pentru un cuvânt analog, chiar în dreptul . clasic, pe când testamentul se făcea: în timp de.pace în comiţiile curiate, când oștirea |. era pe picior de plecare la răsboiă, oştire care atunci se compunea de toți cetăţenii ce aveati exercițiul drepturilor politice fără deosebire, testamentul se făcea inaintea oștirei adunate, ca înaintea populului adunat în comiţii, se făcea în procinctu, adică coram exercitu expedito et armato (Gaius, Instit. Com. II, $ 101) Restricţiunea acâsta însă e de observat că'nu exista în timpul clasic, nict în timpul Bassului Imperii înainte de Justinian. Probă că, cu tâte preocupaţinnile luate de către Justinian prin comisarii săi de a corige textele jurisconsulţilor inserate în Instituţiunt spre a le pune de acord cu inovaţia sa, Încă s'a omis de a se corige tâte, în cât se pâte încă vedea dreptul clasic în totă puritatea sa. Așa, de exemplu, este alin. 2 al paragrafului 9, Cartea II, titlul X, fragment imprumutat din alin. al 2-lea al paragrafului 106 din Gaius, care a fost re- produs fără corecţiune, și în care Justinian, ca şi Gaius, dice că filiul de familie, după eşirea sa din miliţie, fie în expediţiune sa nu;.post missionem nu pâte face un testa- ment în care să aibă de martor pe tatăl sub a cărui putere paternă se află ; deci înainte pote, fără să se dică că numai dacă e în expeditione, deci filiul de familie militar este dispensat relativ la peculiul săă castrens de formele de drept comun în simpla sa calitate de militar. De unde consecința logică că dispensa de formă, ca și dispensele de fond se aplică militarilor în simpla calitate a lor de militari, adică pe cât ținea serviciul lor, adică pe cât timp avea trebuinţă de el tiranul. e Iăcă acum și textele din Instituţiunile Iul Justinian relative la acestă dispensă de formă, ast-fel după cum ea exista în legislaţia lut Justinian : 

Principium. „Supradicta diligens observatio in ordinandis testamentis mili- tibus propter nimiam imperitiam eorum principalibus constitutionibus remissa est. Nam quamvis îi neque legitimum numerium testium adhibuerint, neque aliam testa- mentorum solemnitatem observaverint, recete nihilominus testantur, videlicet eum in expeditionibus occupati sunt. Quod merito nostra constitutio introduzit. Quoque enim modo voluntas ejus suprema inveniatur, sive seripta, sive sine scriptura, va- let testamentum ex voluntate ejus. Illis autem temporibus, per que citra expedi- tionum necessitatem in aliis locis vel suis adibus degunt, minime ad vindicandum



tale privilegium adjuvantur. Sed testari quidem, ct si fitiifamiliarum sint, propter 
militiam conceduntu» : “jure tamen communi eadem observatione et in corum tes- 
lamentis adhibenda, quam in testamentis paganorum proxime expossuimus.— De supra- 
indicată cu deamănuntul observare, relativ la facerea testamentelor, militarii ati fost 
scutiți prin constituţiuni imperiale din causa prea marei lor imperiţii (inexperienţe). 
Căci măcar că ei nu se vor fi servit nici cu numărul legiuit de martori, nici nu vor fi 
observat vre-o altă solemnitate cerută pentru testamente, totuși testâză într'un mod va- 
labil, bine înţeles pe cât timp sunt ocupați în expediţiunt. Ceea ce cu drept cuvânt s'a 
introdus de Constiluţiunea nâstră. Căci în ori-ce mod se va manifesta suprema lor voință; 
fie înscris, fie chiar fără scriptură, testamentul lor val6ză în virtutea singurei lor voințe. 
Insă pe timpul în care fără să fie nevoiă de expediţiă stati pe la casele lor sati în alte 

“locuri, nu pot să revendice un asemenea privileziă ; totuși, în calitatea lor de militari, 
ci pot testa, chiar dacă sunt filiifamilias, însă după dreptul comun, observând pentru 
testamentele lor aceleași forme pe car! le-am arătat că trebue să fie observate de cei 
ce nu sunt militariu. 

$ 1: „Plane de testamentis militum divus Trajanus Statilio Severo ia res- 
cripsit: »1d. privilegium, quod militantibus datum est ut quoquo modo facto ab 
his testamenta rata sint, sic intelligi debet, ut utique prius constare debeat, tes- 
tamentum factum esse, quod et sine scriptura, et a non militantibus quoque feri 
potest. Si ergo miles, de quibus bonis apud te quaeritur, convocatis ad hoc homi-: 
nibus, ut voluntatem suam testaretur, ita locutus est, ut declararet quem vellet 
sibi heredem esse, et cui libertatem tribuerit, potest videri sine scripto hoc modo 
esse testatus, et voluntas ejus rata habenda est. Ceterum si (ut pelerumque ser- 
monibus fieri solet), dixit alicui : EGO TE HEREDEM FACIO, aut: BONA MEA TIBI 
RELINQUO, non oportet hoc pro testamento observari. Nec ullorum magis interest 
quam ipsorum, quibus id privilegium datum est, ejus modi exemplum non admitti. 
Alioquia non difficulter post mortem alicujus militis testes existerent, qui affir- 
marent, se audisse dicentem aliquem, relinquere se bona cui visum sit, et per hoc 
vera judicia subverterentur. — In adevăr, relativ la testamentele militarilor, divul 
Adrian a adresat rescriptul următor lui Statiliă Sever: „Privilegiul acordat milita- 
rilor, că ori-cum ar fi făcute testamentele lor să fie valabile, trebue să fie în- 
țeles ast-fel, că, în tot casul, trebue să fie mai ântâiii constant că s'a făcut un tes- 
tament, care testament şi de către nemilitari se pâte face nescris. Dacă dar mi- : 
litarul, despre ale cărui bunuri este vorba înaintea ta, convocând martori spre : 
a'şi manifesta voinţa, a vorbit ast-fel în cât a declarat pe cine vrea să aibă de 
erede şi cui să'i dea libertatea, el pote fi considerat că a testat verbal în niodul 
acela, şi voinţa sa trebue respectată. Dacă însă (cum se întemplă adesea în con- 
vorbiri) un militar a dis cui-va: EU TE FAC PE TINE MOŞTENITOR, sai: EU ŢI: - 

“ÎȚI LAS BUNURILE MELE, ac6sta nu trebue considerat ca testament. Căci nimănui 
mai mult de cât militarilor nu importă ca un ast-fel de exemplu să nu se admită. 
Altmintrelea, îârte uşor după mârtea unui militar s'ar găsi martori cari ar 
afirma că ai audit pe cine-va qicând că vrea să lase bunurile sale cui le place 
lor, şi cu chipul acesta s'ar întârce pe dos voințele răposațilore. 

Acest paragraf este 'copiat întocmai după un fragment al jurisconsultului I'lo- 
rentin, extras din Cartea 10 a Instituţiunilor sale, și care figurâză în legea 24, titlul I 
al Cărței XXIX din Pandecte, care tratezi despre testamentul militar. 

$ 3: nSed hectenus hoc îllis a principalibus constitutionibus conceditur, qua- 
tonus militant el în castris degunt. Post missionem vero veterani, vel extra castru 
si faciant adhuc  militantes testamentum, communi omnium civium Romanoruni 
juve facere debent.: Et quoi în castris fecevint testamentum, non communi juve, 
sed qauomodo voluerint, post missionem intra annum tantum valebit. Quid ergo si 
întra annum quidem decesserit, conditio autem heredi adseripta post annum exsti- 
terit?. An quasi militis tostamentum; valeat? Et placet quasi militis valere, — Dar
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privilegiul nu li s'a acordat de constituţiunile imperiale de cât pe timpul cât'sunt în miliție și trăcsc în castre. După eșirea însă din miliţie, sati chiar pe cât sunt în miliţie, dar afară din castre, dacă testâză, trebue să testeze conform formelor de drept comun prescrise pentru toţi cetăţenii romani, Iar testamentul pe care îl vor [i fiicul în caslre, nu după formele de drept comun,. ci în modul cum vor fi voit a" face, nu e valabil de cât un an după congedii. Ce se va întâmpla, deci, dacă militarul.va muri inainte de expirarea anului, și condiţia opusă instituţiunei se va implini după expirarea anului ? Va fi Gre valabil testamentul ca testament militar? Și opiniunea ce a prevalut este că dac, | 
$ 4: nSed et si quis ante militiam non jure fecit testamentum, ct miles [nc- tus et în expedilione degens resignavit illud et quzdam adjecit sive detrazit, vel a- lias manifesta est mmilitis voluntas hoc valere volentis,. dicendum est valeve hoc tes- tamentum quasi ex nova militis voluntate, — Dar și dacă cine-va a făcut un testa- ment neregulat înainte de a intra în miliţie, și după aceea intrând în miliţie și fiind în expediţiune, a despecetluit testamentul şi a adăugat în el sati a șters din el Gre-cari disposiţiuni, saă dacă 'ȘI-a manifestat în ori-ce alt mod voinţa sa ca testamentul făcut inainte de intrarea în miliție să valeze ca testament militar, trebue să decidem că acest testament valăză ca în virtutea unei nout voințe de militaru; , Testamentul făcut în mod nesolemn de un nemilitar devine el valabil dacă în urmă testatorul devine militar și more militar sai în anul după ce a obținut congediul ? Da, dacă testatorul, pe când era militar, și în expediţiune, a manifestat în mod expres ori în ce mod voinţa ca acel testament să valeze. Căci, in adevăr, dacă el putea, în cali- tatea sa de militar în expediţiune, să facă un notă testament, în ori-ce mod “Si-ar [i mani- festat voinţa, de ce manifestând expres voința de a muri cu cel vechii, numai voința lui. să fie expresă și certă, să nu mâră cu vechiul testament, nu este ca cum ar fi repetat - voința din vechiul testament, ca cum ar fi făcut un noii testament. Dar “mani- festarea voinţei sale trebue să fie expresă, ceea ce pâte resulta sa direct, din declarația sa verbală, înainte de martori, sati din o declaraţie a sa înscrisă, sati indirect din despecetluirea vechiulni săi testament şi adăugarea într'ânsul 'de noui dispositiuni, saiă din scâterea dintrânsul a unor disposiţiuni, căci ce importă ca voinţa să fie exprimată verbis vel factis, dacă voinţa sa este certă, S'ar părea însă că Ulpian este de altă părere și că el ar fi decis în legea 15, $ 2, titlul nostru în Pandecte, că: voinla să pâtă să fie tacită, adică că e destul ca militarul în timpul miliției să nu fi ma-- nifestat voinţa : contrarie, adică de a.nu muri cu testamentul făcut : »....Testamentum | ante mililiam factum a milite, si in militia decesserit, jure militari valere, si militis voluntas contraria non sit, divus Pius rescripsit.—Divul Antonin cel Piti a decis prin- tun rescript ca testamentul făcut înainte de intrarea în miliție de un militar, dacă more in miliţie, să valeze ca testament militar dacă nu e voinţă contrarie din partea militarulule. Acest text pare că ar vrea să (ică că e destul ca militarul să nu manifeste ex- pres intenţia contrarie, adică să nu manifeste expres că nu vrea să moră cu testamentul. făcut neregulat înainte de a fi militar, pentru ca testamentul săă să fie valabil și să- moră cu el in mod eficace, cu alte cuvinte că nu e necesară o voință expresă, de și indirectă,- de confirmare, că dacă militarul, prin urmare, a păstrat silențiul, n'a dis în timpul mili- ției, nici că confirmă, nici că reformă testamentul neregulat, făcut înaintea intrărel în miliţie el devine valabil prin acâsta chiar că a devenit în urmă militar, Pe când, din. contră, Marcellus, în legea 25, Paul în legea 38, $1, ca și Justinian în paragraful nostru din Instituţiuni, cer o manifestare expresă, fie chiar indirectă; de confirmare. Accarias nici n?a zărit măcar acestă controversă. otoman a observat'o și propune a decide că Ulpian re- lată starea lucrurilor după Antonin cel-Piă, pe când Marcellus şi Taul relată starea lu- crurilor d'inainte de Antonin cel Piă.:Dar cum putea Paul, care nici nu trăia sub Anto- nin cel Piii, ci mult mai târdii, să relate o stare anteridră epocel în care trăia el și să nu pomenescă de starea lucrurilor din timpul săi. De aceea trebue să căutăm altă inter- pretare. E de observat că același Ulpian, în altă lege, în legea 9, $ 1, titlul nostru, rela-
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teză același rescript al lut Antonin cel Piii și dice că testamentul făcut în mod neregulat 
înainte de a fi militar de cine-va care în urmă devine militar începe a deveni valabil 
jure militari ca testament de militar, si hoc maluit miles, dacă a arătat că preferă a 
muri cu testament de cât intestat. Apoi ca să arate preferinţă, trebue s'o arate, şi prin 
urraare nu e destul să tacă. Așa în cât iacă acum pe Ulpian în contradicţiă cu el însuși, 
şi în ambele texte invocând pe Antonin: cel Pi. E evident că acâsta. nu se pste. Prin 
urmare, ca să împăcăm pe Ulpian cu el însuși și să "| punem de astă dată de acord şi cu 
Antonin cel Pii, trebue să decidem că vorbele sale din legea 15, $ 1, nu sunt destul de 
clare, dar că sensul lor este dacă a manifestat că voinţa sa nu este contrarie, adică că 
vorbele si militis voluntas contraria non sit trebuesc citite ast-fel: si probaretur mi- 
litis voluntatem contrariam non fuisse. Dacă nu ar fi fost ducă texte ale lui Ulpian 
relativ la același cas, dacă nu ar fi fost de cât legea 15, $ 2 din “titlul nostru, am îi 
fost siliţi să dicem sati că textul lui Uipian a fost ră&ă reprodus de copist, sati că Ulpian 
ar fi admis o soluțiune isolată contrarie soluțiunei celor-alţi juriscoasulți, care nu a pre- 
valut, și care pe d'asupra ar fi fost și absurdă. Parte din interpretarea mea o împrumut ;; 
din Vinnius, Comentariii asupra Instituţiunilor lui Justinian, relativ la paragratul 4 din 
titlal nostru, parte este opera mea proprie. lar ceea ce mai resultă din aceste texte din - 
Pandecte, și ceea ce iar n'a observat D. Accarias, este că atât Uipian, cât şi Paul, cât şi 
Marrellus, se mulţumesc ca confirmarea, de și expresă, să [i fost făcută pe când testatorul 
era militar, nu cer ca militarul să fi fost şi in expediţiune, pe când din contră cere ex- 
pres acâstă condiţiune Justinian în $ 4 din titlul nostru, ceea ce dovedesce încă o-dată 
că privilegiul era acordat inainte de Justinian militarului, ca militar iar nu ca militar 
reținut în castre, și că prin urmare, vorbele et in expeditione degens aiă fost adăugate 
de comisarii lui Justinian textului jurisconsultului de care s'a servit pentru a forma 
paragraful 4. Dispensa de formă a finit prin a se acorda chiar în dreptul clasic și pere- 
grinilor cari mergeaii după armată și în serviciul ei și cari mureaii în hostico loco, adică 
pe teritorii inimic (Ulpian, C. unică, principiu XXXVII, 13). 

Tot din causa solemnităţei exteriâre scim că mutul și surdul nu puleaii testa de 
drept comun. Şi acâstă prohibițiune care se înțelegea în timpul în care testamentul se 
ficea pe» ses e! libram, căci surdul nu putea audi vorbele mancipaţiunei, iar mutul nu 
putea pronunța vorbele nuncupaţiunei, nu se mai înțelegea în legislațiunea bizantină 
chiar ante-justinianeă in .care testamentul mancipativ și cel mancupativo-nuncipativ dis- 
păruseră, chiar în legislaţia clasică nu se mai înţelegea pentru surd, pentru că surdul 

„putând vorbi putea face un testament nuncupativ, iar în legislaţia bizantină în testamen- 
tul scris așa numit tripartit încă mai puţin, se putea. înțelege însă în legislaţia bizan- 

„ tină ante-justinianeă pentru testamentul nuncupativ incapacitatea pentru mut. Totuși este 
cert că, înainte de Justinian, surdul, nici mutul, afară de casul în care obţineaă ca privi- 
legiti, ca favâre, acest drept de la imptrat, nu putea testa. Şi nu numai surdo-mutul, 
adică surdul din nascere, care neaudind nu a putut învăţa să vorbescă, ci și numa! sim- 
plul surd din accident, saii simplul mut iar din accident, din causa paralisiei nervilor 
cari mişcă limba, totuși, de și sciait scri, nu puteaii testa. Acestă inconpruitate se ex- 
plică ca reminiscență istorică, cum se văd mal multe în legislaţia romană, căci adesea 

disposiţiunile legislative supravieţuesc causelor care le-ai dat nascere. In timpul luk 
Justinian, surdo-mutul din nascere nu 'pâte testa. Surdo-mutul din: accident (ceea ce 
se întâmpla fârte rar) pâte dacă scie carte, Simplul surd sati simplul mut pot testa, 

_surdul verbal 'chiar dacă nu scie carte, în scris sati verbal dacă scie carte, mutul nu- 
maj în scris și bine înţeles dacă scie carte, 

Cât pentru militar, el, dacă era mut sai surd, putea testa. Era favâre pentru el în 
legislaţia clasică, unde nici simplu surd, nici simplu mut, nu putea nici de cum testa. 
Dar în legislaţia lui Justinian nu mal este favâre, căci dacă este simplu surd el pâte 

„testa verbal, şi când scie carte şi in scris, or că e militar or că e chiar civil, dacă este 
simplu mut, nu pâte nici ca militar, nici ca civil, testa oral, iar în scris pâte şi ca militar 
şi ca civil dacă scie carte; dacă nu, nu pâte testa nici ca militar, nici ca civil, căci cur



ho 
a 

o să testeze: verbal nu pâte căci nu pote vorbi; în scris nu, căci nu seie carte, Tot aşa și pentru surdo-mut. Dacă e din nascere, nu pote testa nici in scris, nici verbal, căci n/a putut învăța - carte. Dacă e din accident pote in scris dacă a învăţat. carte, dar atunci pote nu numai dacă e militar, dar chiar dacă e civil... Da , De aceea paragraful 2 a trebuit să fie copiat dintr'un fragment al unui juriscon- sult unde presenta interes. In timpul lui Justinian e de prisos, căci ceea ce este exăct pentru militar, este exact și pentru civil, - - » Afară de aceste. privilegii consistând în dispensa de forme, militarii ai mat fost gratificaţi şi cu alte privilegii relativ la fondul testamentelor, . pr DR " Aşa militarul putea dispune numai de parte din averea sa prin testament, și pen- tru partea de care nu dispusese să moră fiind moştenit de eredii săi ab intestat, Regula nemo partim testatus partim intestatus decedere potest nu se aplica de cât civilului, ceea ce făcea ca, pentru el, dacă instituia eredi testamentari e parte ,. menţiunea ex pa»te era considerată ca nescrisă, și instituitul lua tâtă averea. Și de aceea lângă pro- numele nemo era adăugat imediat adjectivul paganus (Instit: lui Justinian, Cartea II, titlul 14, De heredibus instituendis, $ 5, şi Ulpian, legea,6 D., titlul nostru). Ca conse- cință, dacă un militar institue duoi eredi, fie-care pentru o parte, şi unul primesce ere- ditatea, iar cel-alt o repudiază, saă din altă causă nu vine la moştenire, partea acestuia Du accresce celul-alt, ca dacă testatorul ar fi civil, ci este deferită eredelui ab intestat, afară numai dacă testatorul n'a manifestat intenţiunea ca partea deficientului să profite „ aecipientului (Paul, legea 37, titlul nostru), : : :* Tot În aceeași ordine de idet regula semel heres, semper heres, nu se aplică de cât civilului. De deasa este scutit militarul. De aceea instituțiunea făcută ex tempore sati ad tempus sai ad conditionem nu numai că este valabilă când e făcută de un militar, dar este și executabilă ad litteram, adică până la termen se chiamă eredele ab intestat" dacă este făcută ex tempore, de la termen încolo asemenea dacă este făcută ad tempus, după implinirea condiţiunei 'asemenea dacă este făcută ad conditionem (|. 15, $4 şi l. 41 D. titlul nostru). Pe când, din contră, în instituţiunile testamentare făcute de un paganus, tote aceste modalităţi eraii considerate ca nescrise, şi instituţiunea își producea efectul de la mârtea testatorului şi efectul ei dura în mod perpetuă. ai Asemenea militarul putea institui erede pe servul săă fără a" da expres libertatea prin testament, libertatea se  subinţelegea chiar înainte de Justinian (Papinian, 1: 40, "$ 12 din titlul nostru), pe când în dreptul clasie instituţiunea de erede fără legat ex- pres de libertate și incă in aceeași frasă era nulă: (Gaius, Instituţiună, Com. II, $$ 186 şi 187). Justinian n'a făcut de cât să generaliseze ceea ce era în dreptul clasic admis ca - favre numai pentru militari (Justinian, Instituţiual, principiul titlului 14 De heredibus instituendis al Cărţei ID). . Ma i i Asemenea, afară de servus poense, toți cei ce nu ati facțiune de testament pasivă cu testatorul în momentul facerei testamentului, și cari nu pot îi instituiţi de un paganus, precum sunt deportații, pot fi instituiţi de către un militar, și instituţiunea va produce efect dacă până la mârtea testatorului ci vor fi căpătat jus capiendi, adică vor fi devenit celăţeni romani (Ulpian, |. 13, $ 2 D. din titlul nostru), Asemenea Latiniţ coloniari, juniani, celibit şi orbii nu avea jus capiendi nici în virtute de instituţiuni de erede, nici în virtute de legate lăsate lor de un pagan prin tes- tamentul stă. EL nu puteai primi de cât prin fideicomise. Și acesta înainte de Adrian, căci Adrian a interdis acest drept peregrinilor, şi încă inainte de Adrian, sub Vespasian, senatusconsultul Pegasian interdisese acest drept celibilor şi orbilor. Insă Latinii. juniani nu rămân capabili de a primi prin fideicomise (Gaius, Iastituţiuni, Co- mentariul II, Ş 275), şi, de sigur, Și Latinii coloniari, căci ar [i fost incongruent ca Latinii juniani, cari sunt o diminuţie a Latinilor coloniari, să conserve mat mult drept de cât el. 
o
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că liberalitatea era făcută sub forma unei instituțiuni, sai a unul legat sait a unui fidei- 
comis (Gaius, Instituţiuni, Com. Il, $$ 110 şi 414), 

In legislaţiunea clasică paganul nu putea omite pe eroii săi; el trebuia să 1 în- 
stitue saă să "1 exerede, altmintrelea testamentul săă era înjustum sati cel puţin nu 
producea de cât un efect parţial (Gaius, Instituţiuni, Com. II, $$ 123 și 124). In legis- 
lațiunea lui Justinian, lipsa de instituire saii de exeredare a ereților sui naturali și a . 
celor asimilați lor atrăgea chiar în tâte casurile nulitatea testamentului. (Justinian, Insti- 
tuţiuni, Cartea II, titlul 13, $ 5). Din partea militarului, însă omisiunea echivala cu ex- 
eredaţiunea, prin urmare, nu atrăgea nulitatea testamentului și în legislaţia clasică și 
în legislaţia lui Justinian (Gordian, 1. 9 C., De militari testamento VI, 21, constituţia 
din anul 239 de la Christos, Philipp, 1. 10 C., eod. tit., constituţia din anul 247, Insti- 
tuțiunile lui Justinian, Cartea II, titlul 13, $ 6). 

Pentru un cuvânt analog şi, ca consecinţă, testamentul paganului e era rupt prin 
ajnaţiune saă quasi: agnaţiune de suus, și de accea, ca să prevină ruptura, trebuia să 
ja precauțiunea de a exereda prin anticipație pe. orl-cine s'ar nasce sa quasi s'ar nasce 
heres suus, cu alte cuvinte pe orl-ce postum, (Gaius, Instituţiuni, Com. LI, $$ 130—136). 
Testamentul militarului făcut în miliţie, și în legislaţia lui Justinian chiar în ex- 
pedițiune, nu era rupt prin agnaţiune saă quasi-agnaţiune de suus, dacă testatorul a les- 
tat în cunoscință de sarcina femeei din care avea să i se nască postumul și dacă instituitul 
pste proba că în deplină cunoscinţă de causă, l-a omis fără să aibe trebuinţa de a!'l exe- 
reda în mod expres, Altmintrelea, testamentul săi este rupt, este rupt adică şi dacă 
ignora sarcina femeei din care avea să i se nască acel heres suus, și dacă, fără a o ignora, 
nu se va putea proba că. într'uadins "l-a omis, căci a putut să "1 omită, în necunoscință 

- de drept, saii nefiind sigur că femeea nu va lepăda, ci va nasce un copil viii (Ulpian, 
legea 7 şi Tertullian |. 33 principiu ' din titlul nostru). De aceea, dacă militarul, după 
ce a testat, a adrogat un fă, fiind-că atunci evident a voit să aibe un heres szus, el "l-a 
creat, el "l-a făcut să se quasi-agnască, testamentul ce va (i făcut înainte nu este în nici un 
cas rupt prin acestă adrogaţiune (Ulpian, legea 8 dia titlul nostru). 

« Testamentul unui. paganus, ca să fie revocat, trebue ca testatorul să facă un alt 
testament justum (Gaius, Instituţiuni, Com. II, $ 144). Testamentul unui pagan este 
revocat prin facerea-unui al duoilea testament justa, chiar dacă cel d'al duoilea tes- 
tament nu dispune de cât de parte din avere. Menţiunea de. parte din cel dal duoilea 
este ştersă și eredele instituit în cel d'al duoilea ia tâtă ereditatea.. Acesta însă numai 
până la Septim Sever și Antonin Caracalla, căci acești Impărați aii decis printrun res- 
cript că testamentul cel d'ântâiă va fi executat pentru restul bunurilor, adică pentru 
partea de care testatorul nu a dispus. prin testamentul d'ântâiii, sub formă de fideicomis, 
adică eredele din secundul testament va fi obligat a restitui celui din ântâiul testament 
ereditatea minus partea saii bunurile de cari a “dispus în favârea lui prin secundul tes- 
tament (Justinian, Instituţiuni, Cartea II, titlul 17, $ ...). Testamentul unul militar este 
revocat prin ori-ce manifestare de voință din partea testatorului, chiar dacă acestă ma-. 
nifestare de voință n/ar echivala cu un testament nici măcar inform, pentru că nu ar co- 
prinde nict o instituțiune de erede, ba încă nici măcar o disposiţiune de bunuri de altă 
natură (Ulipian |. 15, $ 1 din titlul nostru).. A fortiori, chiar inainte de Septim Sever 
şi Antonin Caracalla, militarul dacă printr'un al duoilea testament nu va fi dispus de 
cât de o parte din bunuri, el, în casul acesta, va fi considerat că a manținut testamentul 
dWântâiă pentru restul bunurilor, şi. nu “e nici măcar necesitate a considera. dispositia 
din testamentul ântâi pentru acest rest de bunuri ca un fideicomis impus eredelul din 
secuntul testament, ci testatorul va fi considerat ca murind cu duoă testamente, ca cum. 
ar fi instituit pe un erede pentru o parte din bunuri, iar pe cel-l-alt erede pentru altă 
parte. din bunuri (Paul, 1. 36, $ 1 din titlul nostru).: 

Testamentul unui paganus devine îrvitum dacă testatorul suferă în urmă o 
capitis ' deminuţiune, fie maximă, când din liber și cetățen roman a devenit serv, 
fie media când din liber și cetăţen roman a devenit peregrin, fie minima când "Și-a per-
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dut drepturile din familia în care era până acum, de exemplu, pentru că s'a dat în adro= gațiune sati a făcut o coempţiune, Acâsta jure civili. Jure pratorio însă, dacă testamen- 

rului, eăci testatorul care a devenit serv “SI-a recăp&tat libertatea şi cetăţenia, căci tes- tatorul, care a devenit peregria, "Şi-a recăpătat cetăţenia, căci testatorul care a devenit “alieni juvis, adică [tă saă fiică de familie, a redevenit. sui juris, Bind emancipat de către adrogator, saiă a scăpat de sub puterea paternă prin mârtea lui, căci atunci causa irri- fiunei dispărend, pretorul. nu mal ține 'socotelă de ea, și acordă instituitulul bonorum posesiunea secundum tabulas, care va fl însă sine re dacă, testatorul are un erede - legitim, de exemplu un agnat care va cere ereditatea, saă un erede testamentar insti- tuit printr'un al duoilea testament valabil după dreptul civil și făcut după irriţiune, va fi sum re, când erede de drept civil nu va exista nici ab intestat nici testamentar, căci atunci eredele pretorian va fi preferat fiscului. In casurite cele-alte, însă, eredele de - drept civil saă ab intestat, sai testamentar, va intenta petițiunea de ereditate în con- tra bonorum posesorului și *1 va evinge. Acâsta resultă din paragrafele 145, 146, - 147, 143 şi 149 a Comentariulut II a Instituţiunilor luy Gaius, care sună ast-fel: $ 145: Alio quoquo modo testamenta jure facta inârmantur: velut-cum îs qui fecerit testamentum capite deminutus sit ; quod quibus modis accidat, primo commen- tario relatum est.— Şi în alt mod se infirmă testamentele valabil făcute ap. initio, de exemplu, în casul în care acela care a făcut testamentul a fost în urma capile demi- nutii, ceea ce în care casuri are loc am relatat în Comentariul ântâiiie, $ 146: Hoc autem casu irrita fieri testamenta dicemus, cum alio quin et que rum- puntur, irrita fiunt (et que statim ab înitio non jure fiunt, irrita sint; sed ct eu - quze juve fuctu sunt, et postea propter capitis deminiitionem îrrita fiunt), possunt * nihilominus rupta: dici : sed quia sane commodius erat singulas causas singulis: appella- lionibus distingui, ideo quzedam non jure fieri dicuntur, quzedum jure facta rumpi,: vel irrila fieri. — In acest cas, însă, dicem că testamentele devin irrite, de şi, de altmintrelea, şi cele ce se rup, devin irrite (Și cele ce chiar de la început nu sunt făcute conform dreptului sunt şi ele irrite 3 dar şi cele ce sunt; făcute la început conform dreptului, ŞI în urmă devin îvrite din causa capilis deminuţiunei], pot totuși să se numâscă rupte: dar fiind-că este mai bine ca fie-care causă să fie numită cu nume special, de aceea unele testamente se dic că nu sunt făcute conform dreptului, altele ca făcute conform drep- tului se rup, saiă devin irriteu. 
$ 147: „Non tamen per omnia inutilia sunt ea testamenta que vel. ab îni- : tio non jure facta sunt, vel jure facta postea irrita facta. aut rupta sunt; Nam, si septem lestium  signis Signata sint testamenta, potest scriptus heres secun- dum tabulas bonorum possessionem petere, si modo defunctus testator et civis Ro- manus et su: potestatis mortis tempore fuerit; nam, si ideo irriturm ft testamenturm, „«uod postea civitatem vel etiam libertatem testator amisit, aut is in adoptionem se dedit, et mortis tempore in adoptivi patris potestate fuit, non potest scriptus heres secundum tabulas bonorum possessionem petere. — Nu sunt însă de tot inutile testamentele cari sa n'a fost făcute de la Început contorm dreptului, saiă de şi ai fost făcute conform dreptului în urmă, însă ati devenit irrite saă rupte, Căci dacă testamentele sunt sigi- late cu sigiliile a şepte martori, eredele instituit pâte cere bonorum posesiunea, con- form tabulelor acelor testamente, dacă testatorul a fost la mârtea sa cetăten roman Și sui juris; căci, dacă testamentul .a devenit îrritum pentru că testatorul a per- dut în urma facere testamentului celățenia saii libertatea, saă pentru că Sa dat în adrogațiune, și a fost la mârtea: “Sa sub "puterea paternă a tatălui să: adoptiv, în ase- nenea cas eredele instituit nu pote cere bonorum posesiunea, conform tabulelor testa- mentuluiu, 

$ 148: n Qui autem secundum tabulas testamenti, quze aut statim al, initio non jure facto sint, aut jure fact:e postea rupte vel irritie erant, bonorum possessionern
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accipiunt, si modo possunt hereditatem obtinere, habebunt bonorum possessioriem cum 
re; si vero ab iis avocari hereditas potest, habebunt bonorum possessionem sine re, — 
Cei ce primesc însă bonorum posesiunea, conform tabulelor testamentului, cari saă de 
la început a fost făcut contrariă dreptului, sati de și a fost făcut conform dreptului, a devenit in urmă rupt sati irrit, dacă pot să obţină ereditatea, vom avea o bonorun. po- sesiune eficace (cum re) ; dacă insă ei pot fi depărtaţi de la ereditate, vom avea o bo- norum. posesiune fără efect (sine re)u.. E e $ 149: Nam si quis heres jure civili institutus sit vel ex primo vel ex posteriore 
testamento, vel ab intestato jure legitimo heres sit, is potest ab iis hereditatem avocare: 
si vero nemo sit alius jure civili heres, ipsi retinere hereditatem possunt ; nam heredes 
quidem judicium adversus eos habent, quo hereditatem petere possunt ; sed ex res- 
criplo Antonini, sive scriplus, sive legitimus heres petat, opposita doli exceptione 
poliores habentur îi qui bonorum possessionen acceperunt secundum tabulas testa- menti quod înutiliter factum sit, aut quod familia non venierit, aut nuncupationis verba testator locutus non sit....— Căci dacă cine-va este instituit erede după dreptul civil 
saii în virtutea primului, saii în virtutea posteriorului testament, sait este erede ab in- testat după lege (după dreptul civil), el le pâte lua din mână ereditatea: dacă însă nu 
mai este alt erede după dreptul civil, ei pot reține ereditatea ; căci eregii ai în adevăr 
În contra lor acţiune prin care pot să ccră ereditatea 3 da» în virtutea rescriptuluă lui Antonin, fie eredele instituit, fie eredele legitim, dacă va cere ereditatea, opuind ezcepțiunea doli mali vor fi preferaţi cci cari ai primit bonorum posesiunea în virtutea tabulelor testamentului pentru că a fost făcut în mod nevalabvil, fie pentru 
că nu a fost mancipatiă a averet, fie pentru că testatorul n'a pronunţat vorbele nun- cupaţiunel. ue. 

Aceste texte presintă mal multe dificultăţi. Ele ne spun că testamentul devine îrritum după dreptul civil, dacă testatorul sufere o capitis deminuţiune, dar că, după 
dreptul pretorian, îriţivnea dispare dacă testatorul "Şi-a recăpătat calitatea ce avea îna- 
inte de capitis deminuţiune, dacă a murit cetăţen roman şi sati juris cum era înainte 
de a se da in adopţiune, că pretorul acordă eredelui instituit bonoruna. posesiunea se- 
cundum tabulas,, dacă testamentul a fost sigilat cu sigiliile a șepte martori, dar că 

„acâstă bonorum possessio va fi când fără efect, când cu efect: va [i fără efect când 
există un erede de drept civil, în specia testamentului irrit, de exemplu un erede le- 
gitim, un agnat, în specia unul testament rupt prin facerea unul testament posterior 
valabil numai jure civili iar nu şi jure przetorio, un erede instituit prin al duoilea testa- 
ment. În adevăr eredele de drept civil, agnatul în cas de irriţiune, eredele instituit jure civili din al duoilea testament, în cas de ruptură, va putea prin petiția de ereditate 
ce va intenta să ia din mâna bonorum posesorului - ereditatea. Dacă însă bonorum 
posesia este acordată eredelul instituit. în testamentul d'ânttii care e valabil jure pretorio, dar nul jure civili, de exemplu pentru că nu a fost mancipaţiune sai nun- "cupaţiune, atunci eredele legitim pâte intenta petiția de ereditate contra lui, și triumfa 
ca și în casul de inițiune ; dar de la impăratul Antonin încolo petiția lu! va fi respinsă prin excepțiunea doli mali. Cel puţin aşa ar [i dacă restituţia ce face Pellat paragrafului 149 este exactă. Acâstă restituţie este indicată prin vorbele tipărite cu italice, 

Din contră, testamentul unui militar făcut în timp de miliție și după Justinian şi de expediţiune nu devine irritum prin capitis deminuţiunea minima a militarului, pentru * 
că, de exemplu, acesta s'a dat în adrogațiune, saă pentru că fiind filius familias a testat „ asupra peculiului săii castrens, ceea ce putea face, şi în urmă a fost emancipat.: După 
Ulpian, legea 6, $ 13, D., XXVIII, 3, testamentul rămânea intact, după Marcellus, le- gea 22 D. din titlul nostru, devenea irritum, dar reînvia îndată ca quasi refăcut, ca- 
printr”o nouă voinţă, Justinian, în paragraful 5 din titlul nostru, amalgameză amânduoă. puncturile de vedere, şi '1 declară și nedevenit iritum (atunci nu mal avea. trebuinţă 
să reinvieze), și reinviat şi valabil ca în virtutea unei noul voințe (atunci nu murise), 
Dacă însă militarul sufere maxima sai media capitis deminutio, atunci evident că tes- 

| 34
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tamentul săi devine irritum, dar dacă redevine liber și cetățân roman până la mârte, - atunci testamentul devenit irritum cred că nu va produce efect de cât în același cas şi sub aceleași condițiuni ca dacă ar fi fost făcut de un paganus, 
Testamentul care coprinde chiar instituţiune sai exeredare în regulă a ere- dilor sui a ajuns, în cele după urmă timpuri ale Republicei, să fie atacabil prin querella innofficiosi testamenti, dacă exeredaţiunca nu este meritată, Acestă que- relă era acordată nu numa! eregilor sui fără just motiv exeredaţi, dar şi celor-alţi des- cendenți pentru cari nu era nici după dreptul civil nick după dreptul pretorian necesi- 

tate de exeredaţiune, cari puteai fi omiși fără ca testamentul să fie injustum după dreptul civil, şi fără ca pretorul să dea bonorum possessio contra tabulas. Ea putea fi intentată şi de către descendenţi față cu muma lor sati cu ascendentul lor matern. Ea putea fi intentată și de către ascendenți în contra testamentului descendenților lor cari  omitea cu condiţie ca să pâtă veni ab intestat, cum e ascendentul emancipator care pâte veni ca quasi-patron la succesiunea descendentului săii emancipat, (Ulpian 1.1 - $ 6, D. Si a parente quis manumissus sil, XXXVII, 12), cum e muma care vine la succesiunea fiului stă în virtutea senatusconsultului Tertulian. 
Ea putea fi intentată şi de fratele german saă consanguin agnat în contra testa- mentului fratelui săi german sat consanguin agnat, dar numai dacă instituitul sai insti- tuiţii erai persona tarrpes, adică non integra existimationis, şi scripti heredes infa- mie, vel turpitudinis, vel leois note măcula adspergantur. Justinian a acordat?o și surorilor germane sati consanguine, pe lângă fraţii germani saii consanguin!, fie agnaţi sai nu. Comparaţi constituţiunea lui Constantin din anul 319 (în original în condica 'Theo- dosiană, 1. 1, Cartea II, titlul 19) cu aceeași constituţie interpolată în Condica lui Justi- nian (|. 27, Cartea III, titlul 28), | . Ei bine, querela inofficiosi testamenti. nu putea fi intentată de nimenea, nici chiar de descendenţi, în contra testamentului unui militar (. 27, $2 D., De inofficioso tes- tamento, V, 2 şi legea 9 C,, eod. tit., LII, 28), 
Ascendentul manumisor avea jumătate din bunurile descendentului manu mis care 1 omisese in testamentul săi, saii îl lăsase sub orl-ce formă mai puțin de cât ju- mătate, avea bonorum possesio contra tabulas dimidice partis dacă instituiţii erai persâne integree existimationis, şi pentru tâtă moştenirea dacă instituiţiă eraii persâne turpe (Ul- pian, legea 1, $ 6, şi Paul legea 3, principium D., Si quis a parente manumissus sit (XXAVII, 19), | 
„Dacă însă testatorul era militar, ascendentul stii manumisor n'avea o asemenea bonorum possessio, după cum anume a decis'o impăratul Antonin cel Piii printr'un res- cript de care vorbesce Ulpian în legea 1, $ 4, D. Si quis a parente manumissus sit. Un paganus nu pâte substitui pupilaremente de cât fiului ssă impuber de sub puterea sa paternă care ar veni ca heres suus la mârtea sa, şi cu condiţia de a testa şi pentru el testatorul şi de a institui pe fiul săă în acest testament, sati cel puţin dea 1] exereda. Nu pâte substitui pupilaremente fiului săă impuber -emancipat chiar de ?l-ar institui (Gaius, Instituţiuni, Com. II, $$ 179 până la 183 inclusiv). 

„Un militar pote, din contră, substitui pupilaremente fiului săi impuber și heres |. suus şi emancipat; când însă substițue pupilaremente unut fiă emancipat, trebue şă ? institue și substituitul pupilar nu ia de cât bunurile provenite de la ascendentul testator (|. 41, $ 4, D., De testamento militis). Un militar pote să substitue pupilaremente fiu- lui sti impuber heres suus, chiar netestând pentru el, ci numai pentru fiul săă (legile 15, $ 5 şi 41, $5 D., De testamanto militis), 
Eredele instituit de un pagan are dreptul de a reduce legatele și: donațiunile mortis causa pentru a "Şi preface quarta din moștenire ce i se cuvine după legea Fal- . cidia, precum și fideicomisele pentru a 'ŞI perface quarta ce i se cuvine după senatus: consultul Pegasian, după cum vom vedea când vom trata despre legate și despre fidei- comise, - 
Eredele instituit de către un militar nu are dreptul de a reţine nici quarta Fal-
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cidiă nici quarta Pegasiană, după cum acâsta resultă din legea 17, $ 4 a jurisconsultului 
Gaius, titlul nostru din Pandecte, care se exprimă ast-fel : „Si miles testamentum în mi- 
litia fecerit, codicillos post militiam, et intra anuum missionis moriatur, plerisque placet, 
in codicillis juris civilis regula spectari dobere :.quia non sunt a milite facti: nec ad 
rem pertinere quod testamento confirmati sunt. Ideoque in his legatis qu:e testamento 
data sunt, legi Falcidie locum non esse: ai in his, que codicillis scripte sunt, locuni 
esse, — Dacă un militar a făcut un testament pe când era militar (ar nu și în expediţiune, 
probă că acest text nu a fost interpolat), și codicile după eşirea din miliţie, şi va fi mu- 
rit în în cursul anului după congediare, cei mal mulţi sunt de părere câ în ceea ce. 
privesce codicilele trebue să observăm regula de drept civil (de drept comun), căci ele 
nu sunt făcute de un militar, și puţin importă că codicilele aiă fost confirmate prin tes- 
tamentul anterior. De aceea, relativ la legatele coprinse în testament nu se va aplica 
legea Falcidia, iar pentru cele coprinse în codicile se va aplicae. 

Cestiunea a fost controversată între jurisconsulţi. Uni! susțineaii că și legatele 
coprinse în codicile scapă de legea Falcidia, pentru că sunt confirmate prin testamentul 
făcut în miliţie, alţii nu întindeaii atât de departe favârea, căci favârea este o excep- 
țiune, și excepţiunile sunt de strictă aplicare, şi de aceea fiind-că în fapt codicilele fu- 
seseră făcute după eşirea din miliție, ele era supuse dreptului comun, legatele coprinse 
într'6nsele eraii reductihile după legea Falcidia. Şi acesta din urmă opiniune era îm- 
părtășită de cel mal mulţi. Ea a prevalut și a fost consfinţită de Justinian. 

Ca consecinţă, dacă testatorul militar a însărcinat pe erede să restitue t6tă eredi- 
tatea unui fideicomraisar, chiar dacă fiduciarul a restituit'o benevolamente, fiind-că nu 
are drept la quarta Pegasiană, restituţia se va face în virtutea senatusconsultului Tre- 
belian, după cum ne-o spune expres jurisconsultul Marcellus in legea 29, principium 
din titlul nostru în Pandecte, în care se exprimă ast-fel: „Si a milite scriptus heres sua 
sponte adierit hereditatem, et rogatus totam hereditatem restituerit: ex Trebelliano 
transeunt actiones. — Dacă un erede instituit de un militar va fi făcut de bună-voiă adi- 
țiune de ereditate, şi rugat fiind va fi restituit ereditatea (ce a fost rugat prin fideico- 
mis a restitui): acţiunile trec activ și pasiv la fideicomisar și contra lui în virtutea se- 
natusconsultului Trebelianu. . - 

In legislaţiunea clasică, în timpurile d'ântâiă si paganus şi militarul coproprietar 
al unul serv, 'dacă îi da libertatea fie între vii, fie prin testament, nu numai că nu reu- 

șea să facă pe serv liber, și acesta era natural, căci el nu putea dispune de partea co- 
proprietarului săiă, dar încă el işi perdea partea sa de coproprietate, care accrescea co- 
proprietarului nemanumitent. Acesta era constant când manumisiunea făcută de co- 
proprietar avea de efect a face din serv un cetăţen roman. Dacă, din contra, ea nu 
avea de efect de cât a" procura libertatea latină juniană, atunci manumisiunea era 
nulă, şi manumisorul rămânea coproprietar pe partea sa după opiniunea celor ma! mulți . 
(Ulpian, Regule, titlul 1, $ 18). 

După cum ne relată Justinian într?o constituţiune a sa, legea 1, principium C., De 
communi servo manumisso (VII, 7), prin care declară că servul manumis de coproprietar 
devine liber cu obligațiunea pentru eregil coproprietarului de a plăti coproprietarilor ne- 
manumissori partea din valsrea servului aferentă părței sale de coproprietate după un 
tarif fixat de Justinian chiar prin acestă constituţiune ($ 5), încă înainte de Justinian, 
Septim Sever decisese aşa ceva pentru coproprietarul militar care prin testamentul săi 
“dăduse libertatea unul serv comun, obligând pe eregil liberatorului să cumpere partea 
coproprietarului nemanumitent spre a putea în urmă a manumite în mod integral pe serv, 
Era aci, după cum vedem, un fideicomis tacit pentru cumpărarea părței coproprietarului 

"şi darea libertăţei. iar împărații Antonin Caracalla şi Septim Sever deciseseră, tot după 
relaţia lui Justinian, împrumutată din scrierile lut Ulpian și lui Paul, că în ori-ce cas 
când un coproprietar vrea să dea libertatea servului comun chiar între vii, prin pretor 
se pâte constringe coproprietarul a vinde partea sa celui ce vrea să manumită. 

Justinian nu face dar de cât să generaliseze decisiunile deja date de Septim Sever
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și Antonin Caracalla şi să le amplifice, aplicându-le de la coproprietarul militar manu miSor prin testament la coproprietarul. pagan saă militar manumisor prin testament sati Intre vii, și fixând şi tariful valorel servilor, ca să nu ma! fie necesitate nici de preţuire. : | 
Paganul, când testeză, pâte în testamentul să să declare că în casul în care tes- tamentul săă nu ar fi valabil ca testament, să producă cel puţin efect ca codicil. Dacă testamentul coprinde o ascmenea clausă expresă sati tacită, iar de la Theodosii încolo expressă și care se numesce în legislaţia Bassului Imperiă clausă codicilarie, testamentul „valEză ca codicil. Pentru militari acestă clausă nu este necesară nici expressă de la Theo- dosiă încolo, nici chiar tacită înainte de 'Theodosiă, Beneficiari! din testamentul mili- tarului nu vor avea nevoiă ca pentru testamentul paganului să probeze că voinţa testa- torului a fost.ca testamentul să valeze cel puțin ca ecăicil, - voinţa lu! în acest sens este subințelâsă, şi de aceea beneficiarii sunt dispensaţi de orl-ce probă. Compară legea 1 D., De jure codicillorum, XĂIĂ, 7 şi legea 8 principium G., De codicillis, VI, 36, relative la testamentul paganului cu legile 3 şi 13, $ 4 D,, titlul nostru, relative la testamentul militarului. 

| Legea 3, Ulpian li5.2 ad Sabinum: „Dacă un militar care se hotărise să facă un testament după dreptul comun, a murit înainte ca martorii să apuie peceţile pe testa- ment, Pomponiii se indoesce dacă militarul a murit testat, Dar mă mir cum pote să se decidă altmintrelea. Ore cel ce a voit să testeze după dreptul comun a renunţat la be- . neficiul de a testa ca militar? Nu e de cregut ca el să fi ales ca singur eficace tocmal modul care să % facă voința sa ineficace, ci din contra e de credut că el s'a gândit la ambele moduri, din causa impregiurărilor fortuite, întocmai precum adesea fac paganil când adaugă în testamentele lor clausa că vrea ca testamentul să valeze cel puţin ca. codicil : cine, în adevăr, în asemenea cas, ar putea gice că un asemenea testament, dacă nu val6ză ca testament, nu valeză cel putin ca codicil? Impăratul Marcu Aurel a dat un rescript conform părerei nâstrea, 
: , Legea 13, $ 4, Ulpianus, lib. 45, ad Edictum : nCând un militar a'dat servului libertatea prin testamentul săi și a însărcinat și pe credele săi instituit şi pe eredele substituit acestuia să 21 restitue ereditatea cu titlul de fideicomis, cu tâte că şi instituitul şi substituitul ai murit înainte de a face adițiune de ereditate, ai decis printrun res- cript Impăratul nostru împreună cu divul. Sever că nu trebue să considerăm pe defunct ca mort iniestat: ci trebue să considerăm pe serv ca cum ar fi obținut direct şi liber- tatea şi ereditatea: resultat la care de sigur a voit să ajungă, de şi indirect, testatorulu, 

TITLUL XII 

Car! pers6ne sunt capabile de a testa ? 

Capacitatea de a testa se exprimă la Romani prin vorbele, factio testamenti. Acestă capacitate se numesce de interpreţii dreptului roman factio testamenti activa, spre a o distinge de capacitatea de a fi instituit erede, pe care o designă cu numele de factio testamenti passiva, pe când jurisconsulţii romani, spre a exprima posibilitatea de a institui pe cine-va erede, gic că testatorul are factio testamenti cu acel cine-va, ex- primă adică prin conjuncţiunea cum posibilitatea de raport între testator și instituit, Deci, dacă vrem să dicem că Primus are capacitatea de a testa, dicem că Primus are factio testamenti. Dacă vrem să dicem că Primus pste institui erede pe Secundus, sată că Secundus pste fi instituit erede- de Primuş, dicem că -Primus are factio testamenti . cu Secundus. | SE Ca să fie cine-va capabil de a testa, trebue mal ânt&iii să fie proprietar. Şi fiind că la Roman! numai paterfamilias, adică persaa sui juris, este proprietară, de aceea
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numai paterfamilias pâte testa. Prin excepţiune, s'a admis că filius familias pâte testa 
asupra peculiului săi castrens și quasi-castrens, pentru că asupra acestor peculi! i s'a 
acordat până în cele după urmă dreptul complect de proprietate. a 

Sunt însă persâne cari, măcar că sunt patresfamilias nu pot testa. 
Ast-fel este impuberul, care, de și pâte aliena cu autorisaţia tutorului săi, nu 

pote însă testa nici chiar cu autorisaţia tutorului săi (Justinian, Instituţiună, titlul 
nostru, $ 1), ! , 

In legislaţiunea clasică, femeea nubilă în tutelă nu putea testa fără autorisaţia tu- 
torului săi agnat, patron, ascendent sai extraneus manumisor. După dreptul civil, 
testamentul ce ar face era injustum, nul ab initio. Dreptul pretorian însă îl declara - 
valabil cu condițiunea ca să fie investit cu formele pretoriane, adică sigilat cu sigiliile a 
şepte martori, și da institutului bonorum posesiunea secundum tabulas, coregând aci 
asperitatea dreptului civil, emendando vetere jure, dând, în acelaşi timp, eredelul de 
drept civil ab întestat petiţiunea de ereditate confirmando vetere jure ; căci pretorul, 
care era legiuitor când corigea dreptul civil, avea însă obligaţia ca magistrat de a aplica 
dreptul civil. La început, acâstă bonorum possessio era sine re, adică prin peliţiunea de * 
ereditate eredele civil ab intestat evingea pe bonorum possesso:. De la Antonin cel Piti 
încolo însă bonorum possessor putu să respingă prin excepțiunea doli mali petiţiunea 
de ereditate, şi de atunci bonorum posesiunea deveni cum re. Nu însă în tâte casurile, 
ci numai când tutorul femeel nubile era un agnat sai un extraneii manumisor; când 
tutorul ei era un patron, un fi de patron, saii un ascendent manumisor, atunci bono- 
Fum possessor nu putea opune excepțiunea doli mali acestor ereţi de drept civil ab în- 
testat, adică bonorum posesiunea, în casul acesta, rămânea sine re. Pa 

Testamentul pste fi nul jure civili și dacă lipsesce solemnitatea mancipaţiunel 
sati a nuncapaţiunei. Cu tâte acestea, dacă este septem signis signatum, testamentul va 
fi valabil jure pratorio, pretorul va da bonorum posesiunea eredelui instituit. Dar și in 
casul acesta eredele ab întestat, după dreptul civil, agnatul de exemplu al testatorulul, 
va primi de la pretore petiţiunea de ereditate. Până la Antonin cel Piti, bonorum 'pose- 
siunea era însă sine re: agnatul erede ab intestat evingea pe bonorum possessor. Dar de 
la Antonin cel Pii incolo bonorzm possesso» putu să opue excepțiunca doli mali petiţiunei 
de ereditate a agnatului, în cât bonorum posesiunea, și în acest cas, deveni cum re, Chiar . - 
înainte de Antonin, dacă, după dreptul civil vechiă al legei celor” XII Tabule, testato- 

„rul n'are moștenitori, căci n'are nici heredes sui, nici asimilați acestora, nici agnaţi, 
atunci bonorum possessor va reţine moştenirea, nu "1 vor evinge nici cognaţii defunctu- 
lui, căci pretorul nu putea el, care crease ordinea coznaţilor, să isb&scă toi în el], care 

crease și bonorum possessio secundum tabulas, alla e să 1 bată dreptul civil, și alta 
să se bată el pe sine însuși. Dar nu 71 vor evinge nici chiar eredit de drept civil, creaţi 
prin legile posterire .legei celor XII Tabule, precum de exemplu eredii cari vin în. 
virtutea senatusconsultelor Tertulian și Orphitian (Gaius, Instituţiuni, Comentariul II, 
$$ 118,119, 190, 124 şi 192), In legislaţia lu! Justinian, fiind-că, pe de o parte, femeile 
nubile nu mal sunt în tutelă, fiind-că, pe de altă parte, testamentul pretorian nu mat este 
în vigăre, tot ce am dis, interpretând paragrafele sus citate ale lui Gaius, nu'şi mal are 
aplicaţiune. Prin urmare, femeea nubilă va putea în tâte casurile testa valabil după 
dreptul civil, iar testatorul care nu va face un testament valabil după dreptul civil, nici 
observând formele testamentului tripartit, nici pe acele' ale testamentului nuncupativ, 
va muri intestat, şi vor veni fără piedică și restricţiune moștenitorii ab intestat, după 
ordinea succesorală din timpul lui Justinian, să ia moștenirea. - 

__* Era” asemenea o-dată incapabilă de a testa femeea nubilă, chiar de 'nu era în 
tutelă. Acâsta avea loc când testamentul se făcea calatis comitiis, căci în comiţii fe- 
imeea nu aveati acces, Dar de la introducerea testamentului per zs ct libram acestă in- 
capacitate a dispărut. Asemenea în timpul testamentului calatis comitiis, chiar puberul 
până la şeple-spre-gece anl nu putea testa, căci numai cetăţenul roman major de şepte- 
spre-gece-ani putea avea acces în comiţii. Dar de când s'a introdus testamentul per as
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el libram, era destul ca bărbatul să fie puber, femeea nubilă, ca să pâtă testa, bărba- tul fără nici un ajutor, femeea nubilă cu autorisaţia tutorului săi legitim dacă avea, cea care n'avea tutor legitim, fără nici un ajutor, ca şi bărbatul puber. In legislaţia clasică surdul nu putea testa, căci nu putea auţi vorbele pronunţate de familize emptor. Şi chiar dacă era numai surd, adică surd printr'un eveniment pos- terior nascerei, iar nu surdo-mut din nascere, Mutul asemenea nu putea testa, căci nu putea pronunța vorbele nuacupaţiunei. Şi chiar simplul mut, fără să fie surd, adică mu- tul devenit. ast-fel printr'un eveniment posterior nascere! (Ulpian, Regule, titlul 22, | $ 13), Şi, ceea ce este curios, acestă regulă a subtistat chiar sub Bassul Imperii, când testamentul se făcea în forma testamentului tripartit, când nu ma! era nici mancipa- țiune nici nuncupaţiune. Aci efectul a supravieţuit causei numa! în puterea vechei tra- - dițiuni.: Şi numa! Justinian decise că simplul surd pâte testa în tot-d'a-una, că surdo- „mutul prin accident sai simplul mut prin accident pot testa, dacă sciti carte, adică a citi şi a scri, și nu mai rămâne incapabil de tot de a testa de cât surdo-mutul din | nascere, pentru că acesta nu putea învăţa carte, căci la Romani nu era încă sciința - atât de înaintată În cât să se înveţe carte şi de către surdo-muţii din nascere (Justi- nian, Instituţiuni, titlul nostru, $ 3, și |. 10 C., Qui testamenta facere possint, vel non, VI, 22. | , . | ” Militarul simplu surd, saă timplu mut, putea face testament chiar în timpul clasic (Ulpian, legea 4 D., De testamento militis, XXIX, 1),pe cât timp era între nu- mărul militarilor și nu era congediat. Surdo-mutul, dintro causă posteridră nascerel asemenea, căci își putea manifesta voința în scris, și de formă era dispensat militarul. Surdo-mutul din nascere, din natura lucrurilor nu, chiar de era militar, căci neputând învăţa carte la Romani, n'avea mijloc omenesc posibil de a'ŞI exprima voința. a Orbul, în legislaţia clasică, putea testa, căci nici un text de lege nu cunâscem care să '] declare incapabil. Din contră, Paul, în Sentinţele sale, Cartea TIE, tătlul IV A, $ 4, ne spune în mod general că orhul pste testa. EI dice: » Crecus testamentum po- test facere, quia accire polest ndhibitos testes, et audire sibi testimonium perhi- „bentes, — Orbul pste face testament, pentru că pâte -să aducă martorik apropriaţi la acâstă operaţiune și să “1 audă dându' testimoniula. D. Accarias crede că în dreptul clasic orbul nu putea face de cât un testament nuncupativ. EI trage acestă restricţiune din motivul dat de Pâul. Paul însă nu distinge; și de aceea trebue să decidem, împreună cu Demangeat, care nu distinge (și care chiar ignora cânda scris explicaţiunea Insti- tuțiunilor lut Justinian, opiniunea d-lui Accarias), că orbul pâte face ori-ce fel de testa- ment, chiar scris, nimic nu ?1 împedică, dacă are încredere să pună să i-l scrie altul și să i-l cit&scă, și apoi să procede a formalităţile mancipaţiunei şi a nuncupaţiunel. Căci, cu argumentarea d-lul Accarias, omul, care de şi vede dar nu scie carte, n'ar putea testa, căci n'ar putea verifica lucru ce cere D-sa, cele scrise, cu ochii săi. Apoi nicăeri În dreptul clasic nu se dice că cel ce nu scie carte nu pâte face un testament scripto- mancipativo-nuncupativ. Impăratul Justin a restrias capacitatea orbului, nu %-a permis | să testeze in forma obicinuită a testamentului lipartit; el a decis că testatorul trebue sau să dicteze testamentul săi unui tabularius (notar), în faţa acelor șepte martori ce- Tuţi, Saii, dacă a fost scris mat inainte, să ?] recitâscă tabulariul în faţa sa şi a celor | ș&pte martori regulamentari (|. 8 C., Qui testamenta facere possint, vel non, VI; 29), Și Justinian, inserând în Condica sa acestă constituţiune, o aprobă, după cum o spune și în Instituţiunile sale, titlul nostru, $ 4, in care ne și trămite pentru amănunte, la acestă constituţiune a luj Justin, - „ Latinul coloniar și Latinul junian pot fi proprietari jure civili, pot chiar aliena prin mancipaţiune, căci ati în principiă jus commercii ; totuşi Latinul nu 'pâte testa, Demangeat nu vorbesce de cât de Latioul junian, pentru că de el vorbesce în special . Uipian, Regule, titlul XXII, $ 14. Accarias crede că Latinul coloniar pâte testa, căci altmintrelea nu sar înţelege, gice el, ca legea Junia Norbana să refuse expres dreptul de a testa Latinilor juniant. Ei cred că are dreptate şi revii, prin urmare, asupra pă-
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rerel ce am emis În volumul IÎ din Fragmentele mele juridice în 1892. Şi mat adaug 
încă un argument. Acesta este că nicăeri nici un text nu răpesce Latinului coloniar 
dreptul de a testa. Argumentul care mă determina în 1892 că ar fi curios ca testa- 
mentul unui cetățen roman devenit Latin coloniar să devină îrritum, iar testamentul 
Latinului coloniar să fie de la început justum este slab. Alta este a suferi o capitis 
deminuțiune şi din causa acâsta a'și vedea testamentul stă infirmat, şi alta este a face 
un testament valabil ab înitio. Latinul coloniar nu *și-a schimbat personalitatea, dar 
cetăţenul roman devenit Latin coloniar şi-a schimbat personalitatea juridică. 

Pentru Latinul junian, incapacitatea de a testa este prevădută anume de.legea 
Junia Norbana. 

A fortiori peregrinul simplu, ' peregrinul dediiiţii, peregrinul sine ulla civitate, 
cum este deportatul într? insulă, nu pot testa. Peregrinul însă, membru al unei cetăţi 
independente de Statul roman, pâte testa după legea ţărei sale (argument a contrario 
tras din $ 14, titlul XX al Regulelor lui Ulpian), pe când peregrinul fără cetate, libertul 
peregrin 'dediditiţiii și chiar Latinul junian nu pol testa nici într'un chip, nici după 
dreptul roman, căci dreptul roman le-o: definde, nici după o altă lege, cică ei neavând 
cetate nai lege. Cât pentru Latinul coloniar, cestiunea se pâte controversa, eii cred 
însă că pâte testa după dreptul prival al localităţei, anterior stabilirel acolo a unei co- 
lonii latine. Cât pentru Latinul veter, incontestabil că a putut testa valabil conform 
dreptului roman. 

Prodigul interdis nu pote testa, căci i s a interdis administraţiunea bunurilor sale, 
i sa interdis dreptul de a mancipa, și testamentul se face per ses et libram. EL nu 
conservă, în adevtr, j jus commercii de cât când este să câştige. De aceea, el pote fi insti- 
tuit erede și i se pâte lăsa legate /a fortiore fiidecommisse). Veţi Ulpian, Regule, ti- 
tul XX, $ 13, şi Justinian, Instituţiună, titlul nostru, $ 2. 

Furiosul asemenea nu pâte testa, afară din momentele de luciditate. Luciditatea 
fiind excepţiunea, testamentul făcut de furios este presupus nul până la proba contrarie 
pe care trebue s'o administreze cel ce 71 invâcă, cel ce susține că testatorul era lucid la 
minte când ?l-a făcut (Ulpian, Regule, titlul NX, $ 13, şi Justinian, Instituţiuni, titlul 
nostru, $ 1). 

Servul nu pâte testa, căci p'are patrimonii, Prin cxcepţiune servul public al. po- 
pulului roman, care pbte avea patrimoniă, pote testa asupra jumătate din patrimoniul 
săi (Ulpian, Regule, titlul XX, $16). 

Testamentul făcut de un cetăţân roman în stare de libertate devine ir» itum prin 
căderea sa în captivitate, dar dacă se întârce în Statul roman este validat cu efect retro- 
activ prin dreptul de postliminium, care șterge cu efect retroactiv servitutea. lar dacă. . 
mâre la inimică este considerat ca valabil de Ja legea Cornelia, De falsis, încolo, care 
consideră pe captiv mort în premomentul căderei sale în stare de captivitate. (Justinian, 
Iustituţiună, titlul nostru, $ 5). Cum observă forte just D. Accarias, nu dâră că legea. 
Cornelia (votată în anul 673 de la fundarea Romei, după proposiţiunea lu! Cornelius 
Sylla) decidea expres și anume că captivul mort la inimici e considerat -ca mort În mo- 
mentul devenirei sale captiv, ea decidea numai că acela care falsifică testamentul unul 
cetăţân roman, devenit captiv, trebue să fie pedepsit ca falsificator, chiar dacă captivul 
mâre ]a inimici. Prin urmare, consideră testamentul ca bun, căci dacă "l-ar fi considerat 
ca nul, n'ar fi putut să existe fals, căci alterarea unul act nul nu pâte constitui un fals. 
Si, ca să fie bun testamentul, trebue să fie considerat ca rămas valabil cu (6tă captivi- 
tatea, ceea ce nu pâte avea loc de cât fingându-se testatorul mort liber, adică mort în 
chiar momentul cădere! sale în captivitate. lacă cum ati dedus jurisconsulții roman! fic- 
țiunea din legea Cornelia, ficţiune pe care ati aplicat?o şi în cele-alte materii ale drep- 
tului. Cât pentru testamentul făcut de captiv la inimici, el nu este validat prin efectul 
postliminiului, căci facerea testamentului este un fapt care nu pâte fi alterat prin fic- 
țiunea postliminiului, nici presupus alt-fel de cât cum este, nu pâte fi presupus făcut în 
alt timp de cât în acela în care în realitate a avut.loc, căci ficţiunea postliminiului nu
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ge pste aplica de cât la acele drepturi car! pot să se concEpă fără exercițiul material al unul fapt, iar nu și la acele drepturi cari aă trebuință de un fapt ca să existe, ca să se conserve, saii cari decurg dintruri fapt, cum este dreptul de a muri cu testament, care decurge din faptul material al facere! testamentului (Justinian, Instituţiună, titlul nostru, $ 5). De aceea, și posesiunea începută de cetăţân este perdută în timpul captivi- tățel, și nu se recapătă prin efectul postliminiului, asemenea şi usucapiunea este între- ruptă (Thryphoninus, legea 12, $2 D., De captivis, Cartea XLTX, titlul 15), precum » asemenea este disolută și căsătoria celul ce cade captiv, măcar că femeea lut, rămânând -în casa lul în Statul roman, vrea să continue de a se considera ca soţia lui; căci că- sătoria, la Romani, care are trebuință de punerea femeet la disposiţia bărbatului ca să începă, are trebuinţă de posibilitatea bărbatului de a avea pe femee la disposiţia . sa, ca să continue, ceea ce În specie este imposibil (Tryphoninus, legea 12, $4D,, cod. tit.], 
Aa | ” Pentru ca testamentul să fie valabil, nu este destul ca să fie investit. cu formali- tăţile solemne extrinsece, să fie făcut cu formele solemne ale mancipaţiunel și ale nun- cupaţiunet, ci trebue Încă ca să conţie o instituţiune de erede: un testament, care n'ar conţine de cât legate, este nul, chiar dacă legatarii ar, fi parțiar), adică. a une! fracțiuni alicote a eredităței, In legislaţiile moderne însă, în imensă regulă generală, un testament este valabil chiar dacă nu conține de cât legate și chiar dacă nu conține de cât legate particulare. Ba încă, din contră, la Francezi, după Condica Napoleon, ca și Ia toţi populit cari ai imitat pe Francezi, numai moştenitori! ab intestat pârtă numele de moștenitori, : iar beneficiarii testamentari, chiar când Ii se lasă tâtă sai o fracțiune alicotă din patri- moniul defunctului, portă numat numele de legatari. E aci o instituțiune și o termino- logie împrumutată de la vechiul drept consuetudinal (coutumier) frances, după care Dumnegeii numai face moştenitori, omul nu pâte face de câţ legatari /solus Deus he-. vedem facere potest, non homo, cum dicea Glauwville. (Vegi Instituts coutumiers 4'An- toine Loysel, Cartea ÎI, titlul 4, regula 5). Numat în dreptul comun consuetudinal al vechei Frane era valabil testamentul fără instituţiune de erede. Pria excepțiune, în Burgundia, consuetudinea cerea ca testamentul să conţină instituţiune de erede pentru ca să fie valabil față de descendenţi. După vechea legislaţie a Moldovet, codul Calimach, necesitalea instituțiuhei de erede pentru validitatea testameatului cra cerută faţă cu descendenţii şi părinții testatorului (art. 707, 965, 972 și 954). - ___ Causa deosebirei este că la Romani se simţea necesitate de continuitate a per- s6nel juridice a defunctului, necesitate care nu se simte în legislatiile moderne. Şi Ro- „. manul, care ţinea să mâră cu testament, mat mult de cât modernul, mai ântâiă pen- “tru că se potrivea cu gustul lut autoritar, şi "1 convenea cum legiuesce în afacerile publice să legiuescă și în casa şi familia sa asupra patrimoniului săă Şi protecţiunei co- piilor săi, de unde și formula : Uti legassit, cum va fi legiuit (de la lex, legis...., iar nu de la legare], și apot pentru că moştenirea ab intestat la vechii Roman! era calcată „pe puterea paternă, basa familiei politice, și, prin urmare, a Statului roman, iar nu pe afecţia presumată, ca la populii moderni, Romanul, dic, care ţinea să mâră cu tes- tament, trebuia să se arangeze ast-fel în cât să dea un continuator! al persânel sale ju- ridice, iar nu un simplu beneficiar de bunuri, altmintrelea i-l da leoea celor XII Ta- 

continue sacra privata, adică cultul zeilor privați ce avea fie-care familie. Acest cult se adresa focului din vatra casei, sufletelor divinisate ale ascendenţilor morți, care se numeaii: mane, zei penaţi [quia penitus însident, căci sta închişi în interiorul ca- „ei, cum dice Ciceron: De natura deorum, Cartea II, No, 97..Mormintele, în adevăr, la cel vechi erai înăuntrul casef, cum spune Euripid, tragedia Elena, versurile 1163—1168). Acest cult se mat adresa și zelor domestici. Fie-care familie la început adora unul sati : mal mulţi zei, și fie-care familie adora.în tun mod special pe:zeit sk privați, le acorda atribute deosebite. Același zeii era câte o-dată adorat de mat multe familil, însă pentru
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fie-care familie avea atribute destinate: aşa erai mal mulţi Jupiteri, mal multe Mi- 
nerve, etc, Fie-care familie avea în special zeul sati zei săi, și la Greci şi la Romani: 
Eumolpidil din Grecia adoraă în special pe zeiţa Demeter (Ceres) din Eleusis, Butadii 
din Grecia pe zeița Athena (Minerva) din Acropolea Athenei, Potitii din Roma adoraii 
un Hercule, Nauţii din Roma o Minervă. Necesitatea imperi6să a: continuărei neîntre- 
rupte e sacrelor private s'a slăbit cu timpul, împreună cu vechile credințe religiâse, 
Dar a lăsat ca vestigiii necesitatea unui continuator al pers6nei juridice a defunctului: 
Acestă necesitate de continuitate a persânel juridice a mortului nu există la populii 
moderni, unde cultul obligatoriii de zei penați, de zei maul, de -foc-domestic, de zet 
privați domestici, sai ceva analog, nu există, : A 

" Nu era destul ca testamentul să conţină instituţiune de erede, ci acâstă institu- 
țiune trebuia să fie făcută în termeni sacramentali. La inceput, sunt convins că nu era 
admisă de cât formula imperativă: Titius heves esto, formulă ce cadra cu termenit 
imperativi af propuitorului proiectului de testament în comiţii, care se făcea În forma 
obicinuită a legilor curiate: Velitis, jubeatis, Quirites, dicea rouator al proiectului de 
testament cetăţenilor strînși în comiţiile curiate, cărora le cerea votarea proiectului 
de testament ce le recita, formulă: ce cadra apoi şi cu ideia Romanului autoritar care: 
legiuia asupra averel sale. cum lepiuia asupra afacerilor publice. In urmă a fost ad- 
misă formula care conține o expresiune echivalentă de ordonare, Titium heredem esse 
Jubeo. Acâsta resultă din modul chiar cu care se exprimă Gaius în [nstitutiunile sale, 
Com. II, $ 116, în care, după ce gice că formula solemnă a instituțiunei este acâsta: 
Tilius heres esto, adaugă apol că sta aprobat și formula următre: Titium heredem 
esse jubeo ; una dar și singura solemnă era cea MWântâii, cea d'a duoa s'a aprobat nu- 
mal, bine înţeles, ma! târgiă, ma existat de la început. In timpul lui Ulpian s'a ad- 
mis şi formula: Titiias heres sit, care se apropie de formula imperativă. Acâsta a treia 
formulă nu se admisese încă în timpul lu! Gaius, căci Gaius nu vorbesce de dânsa (Ul- 
pian, Regule, titlul XXI), Ulpian admite și formulele: Lucius heres (subinţegându-se 
esto sati sit] Lucius esto (subintelegându-se heres/. Acestă formulă din urmă, cum ne 
spune chiar Ulpian, fusese.admisă chiar de împăratul Antonin cel Pi printrun res- . 

"cript, care declarase bun un testament în care testatorul instituise pe soția sa erede, 
dicând : illa tor mea esto (subințelegându-se heres/. Ulpian aprobă și formula îlum 
heredem esse (subinţelegendu-se jubeo/, pe care Julian o desaprobă. Ulpian declară 
bună şi formula următâre aprobată printrun rescript al aceluiași împărat Antonin cel 
Piii: îlle ex tota, subinţelegendu-se (heres esto saii sit/. Marcian aprobă și declară deja 
admisă formula Titius hereditatis mes dominus esto. Aci avem şi imperativul, şi 
vorba dominus, care o-dată se chiima hevus, de. unde derivă și heres (moștenitor), şi | 
herr, în limba germană, care însemineză tot domn (căci şi Germanii și Latinii și Grecii . 
sunt tot populi indo-curopeani, ai o origină comună) Vedi Ulpian legea 1, $$ 5,6și7, 
și Marcian legea 48, principium Dig., De heredibus înstituendis (XXVII, 5). In timpul 
lui Ulpian nu erai admise formulele : heredem instituo, heredem facio, nick formula 
heredem esse volo, pe care Gaius o declară reprobată (Gaius, Instituţiuni, Com. II, 
$ 117, sus citat), și pe care Ulpian, care iși dă atâta ostenâlă ca să arate formulele apro- 
bate pe rând, nu o menţioneză și pe acâsta ca aprobată. A fortiori, formulele : heredem 
esse cupio, heredem esse mando, ete, Este inexact dar a dice, cum dice D. Accarias în 
scrierea sa intitulată ; Precis de droit-roman, ediţia a 3-a, Tomul I, No. 323, pagina 
806, că jurisconsulţii considerati ca valabilă oră-ce formulă care ar echivala cu 
formulele precedente (adică cu formulele: heres esto, heves sit, heredem esse jubeo). 
Nu ork-ce formulă era valabilă, ci numai cele arătate de jurisconsulți, car! sai 'admis 
pe rând şi cu mare dificultate, căci chiar Gaius și Ulpian, cel mat înaintat dintre juris- 
consulţi, arată formule neaprobate. Nu în timpul clasic, ci mal târdiu, s'a desfiinţat 
solemnitatea formulei instituţiunei, admiţându-se ori-ce termeni din care să resulte 
.voinţa certă de a institui pe cine-va erede, iar nu'de a face un simplu legat. Acâsta nu 
a avut loc de cât în anul 339, printr”o constituţiune a Impăratului Constantin II; care
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formeză legea 15 in Condica lui Justinian De testamentis et quemadmodum testa- 
menta ordinentur, unde dice : »Fiind-că este nedemn ca din causa unei seci neobser- 

- vări (subinţeles de expresiuni sacramentale) să fie nule testamentele şi hoțăririle 
morţilor, ne-a plăcut să decidem... că nu este necesitate să întrebuinţăm termeni so- lemni la facerea unei instituţiuai, că puțin importă de s'a întrebuințat termeni impe- rativi și directi, sai termeni analogi, că puțin importă că s'a dis: fac, înstituii hevede, 
vreaii să fie, mandes să fie, doresc să fie erede, saă fii erede, va fi erede: ci cu orl-ce 
expresiuni făcută, cu orl-ce gen de vorbire formată instituțiunea, să fie valabilă, dacă 
numai din ele va resulta clar înţelesul voinței testatorului....u. Justinian, inserând în Condica sa acestă constituţiune, o aprobă. Așa dar, în legislaţiunea lui Justinian nu 
mai sunt formule solemne pentru instituţiuni, dar necesitatea instituțiunei tot mal 
există, numal termenii în care se face sunt lăsaţi la alegerea testatorului, și acâsta cu 
condiție ca testatorul să arate clar prin acei, termeni că face o instituţiuae de erede, iar nu un legat saii un fideicomis. Tot mat este exact a dice în timpul lui Justinian 
că : înstiluțiunea de erede este fundamentul testamentului, că testamentele își pri- mesc puterea de la instituţiunea de erede (Compară Gaius, Instituţiuni Com. II, $ 229, cu Justinian, Instituţiuni, Cartea II, titlul 20, $ 34). 

TITLUL XIII 
Despre exheredaţiunea descendenților 

Ca testamentul să fie valabil după dreptul civil, să fie conform dreptului civil, să 
fie securidum jus civile, să fie justum, nu era destul : 1) ca testamentul să fie investit: cu formele extrinsece; 2) ca testatorul să fi fost capabil de a testa; 3) ca testamen- tul să conţină instituţie de erede; 4) instituția de erede să fie făcută în termen ad- miși de dreptul civil, solemniter facta. Ci mat trebuia ca, dacă testatorul avea ere- - des sui în momentul confecţiunel testamentului, să *1 institue eredi, fie pentru o por- țiune cât de mică, saă cel puțin să ?i exheredeze. La început, cum observă fârte bine - D. Accarias în Cartea sa intitulată, Prâcis de droit romain, ediţia a 3-a, Tomul |, No. 333, pagina 834, acestă necesitate nu exista, căci testatorul, făcând testamentul în comiţii, comiţiile nu aproba probabilemente testamentul dacă conținea o asemenea 
inichitate. Insă de la legea celor XII Tabule încolo, când s'a admis ca testamentul să fie făcut în forma privată, de şi solemnă, per. cs et libram, se putea nasce abusuri, şi testatorul să abuseze de libertatea absolută de a testa, exprimată prin regula: Uti le- „gassit supe» pecunia tutelave 1) su roi, ita jus esto (Tabula V, $1), omitend pe eredii sui. De aceea, bunul simţ al populului, consuetudinea, care este o sorginte vie de instituţiuni la Romani, introduse necesitatea pentru testator de a institui saii cel putin de a exhereda pe heredes sui, altmintrelea testamentul era nul ab înitio, cel pu- țin în unele casuri, în altele era modificat, cores. . o 

Acestă necesitate susține D. Accarias că a fost introdusă în timpul lui Ciceron, controversată în tinereţea sa, după cum ar resulta dintr'un fragment al 'Tractatului săi De Oratore (Cartea 1, No. 38), şi necontestată în timpul maturităţei oratorului. E probabil însă că in timpul lul Ciceron ea era admisă în mod necontestabil de cât-va timp deja, căci altmintrelea ar fi imposibil să înţelegem cum amicul și contimporanul lui Ci- ceron, celebrul jurisconault Aquillius Gallus, să fi introdus deja o. formulă de institu- țiune saii exheredaţiune a unei specie de postum, când se scie că posibilitatea preveni- rel rupturei testamentului prin instituirea sai exheredarea postumilor e posterisră ne- cesităței instituţiunei sai exheredațiunci eredlilor sui. De acâstă opiniune este şi neuitatul 

:) Ablativul în loc de acusativ, care s'a întrebuințat tocmat mal târgiă după preposiţia super, atunci când și limba latină clasică şi cea juridică s'a epurat, | . 

+.



539 
— i - 

mei amic, Prosper Vemet, unul din spiritele cele mal fine întru priceperea dreptului, 
unul din romaniștii cet mal profund, unul din amanţii cei mai înfocaţi ai imortalului 
drept roman, fost agregat la Facultatea din Paris, răpit așa de timpurii, din nefericire, 
pentru sciinţă din causa vastelor sale cunoscințe şi pentru omenire din causa inimei sale 
exquisite şi nobilelor sale sentimente (Vedi Prosper Vernet, Traite de la guotită dis- 
ponible, pag. 42). Iacă cum ai ajuns prudenţii să introducă acâstă necesitate. Ei ai dis 
că dacă nu textul, dar cel puţin spiritul legel celor XII Tabule a fost ca acel cari ati 
conlucrat la patrimoniul defunctului, şi cari la mârtea lui, reia mat mult administra- 
țiunea unul peculiă la a căruia formare aiă contribuit, de cât moștenesc averea altuia, 
să nu pstă fi trecuţi cu vederea, ci să [ie necesitate a fi instituiţi saii cel puțin exhere- 
dați, lucru mai grei de cât de a fi trecuți cu vederea, căci e mal uşor a comile o ini- 
chitate de cât a o mărturisi, și mulţi părinţi vor hesita când vor fi puşi în necesitate 
de a exhereda expres pe descendenţii lor. Cum dice Paul, legea 11 D., De liberis er 
postumis heredibus înstituendis vel exheredandis (XXVIII, 2): nRelativ la eredii sui, 
evident resultă că continnaţiunea proprietăţei conduce lucrurile la consecința ca să nu 
se considere că e vorba la el de ereditate, ci să se considere 6re-cum că ai fost o-dată 
proprietari, ei cară chiar în viața tatălui sunt considerați până la un punct ca proprie- 
tari. De unde se și numesce filius familias, cum se gice de cel-alt că e paterfamilias : 
adăugându-se numai vorba prin care să se distingă genitorul, născătorul de cel ce este 
născut din el. Şi de aceea, după mârtea tatâlui, nu sunt considerați că percep eredita- 
tea, ci mai mult că dobendesc administraţiunea bunurilor. Din care causă, măcar că nu 
sunt instituiți erei, el tot stăpâni sunt. Şi nu se opune la acâsta posibilitatea de a'i 
exhereda, de 6re-ce ascendentul exercitator al puterei paterne îi pâte șiomoriu. Şi de aci 
şi denumirea lor de heredes sui, adică că ei nu moștenesc pe altul, ci pe ei înşile, cum 
dice 'Theophil în parafrasa Instituţiunilor lui Justinian, el sunt aurexdupăvoget. Acesta este 
'elimologia cea adevărată a vorbei heredes sui, după cum o demonstră Cujas (Note 
asupra ÎInstituţiunilor lui Justinian), Pothier, Pandecte așegate in nouă ordine, Ortolan, 
Explicațiunea istorică a Instituţiunilor lut Justinian, Tom |, pag. 617 și 618, Vernet 
(op. cit., pag. 16), Pellat la cursul săi (1857—1858), Accarias, Prâcis de droit vo- 
main, şi Demangeat, Cours clâmentaire de droit romain. Du Cauroy este de altă pă- 
rere asupra etimologiei vorbelor heredes sui. Opiniunea sa este însă cu desăvirșire inad- 
misibilă și este abandonată de imensa mare parte a interpreţilor dreptului roman. 

Sunt heredes sui in dreptul clasic toți aceia carl se găsesc sub puterea paternă 
"a defunctului, neprecedaţi de nimenea În momentul morţei sale. Prin urmare: 1) fiul, 

fiica, născuţi din juste nupţii; 2) nepotul, nepâta, născuți toţi din juste nupţii, din fi 
ce se află mort sati emancipat, saă dat în adopțiune la mârtea decujusului ; asemenea și 
in aceleași condițiuni descendenţii ulteriori prin masculi; 3) copii emancipatului sati a- - 
doptatului, concepuţi deja in momentul emancipăret sai dărei in adopțiune a tatălui lor . 
şi cari se nasc sub puterea paternă imediată a emancipatorului sai a dătătorului în 
adopțiune; 4) femeea în manu a bărbatului ef, care ţine pentru el loc de fiică; 5) fiul 
sai fiica născuţi afară din juste nupții, dar cădui în urmă sub puterea paternă a tatălui 
lor prin cause probatio sai erroris cause probatio; G) copii adoptivi faţă cu adopta- 
torul, persânele sui juris adrogate faţă cu adrogatorul. | - 

Lipsa de instituţiune sati de exheredațiune a eredilor sui atrăgea după dreptul 
civil clasic varii consecințe, - | ! 

Dreptul civil clasic distingea între fiii de o parte și de alta fiia și cel-alţi descen- 
denți de grad ulterior, or-care le ar (i sexul. : 

Mal ântâiă forma exheredațiunei era alta pentru fiii şi alta pentru fiică şi descen- 
denţii de grad ulterior. 

Fiul trebuia să fie exheredat nominativ. Prin acâsta nu se înțelegea că neapărat 
trebuia să fie indicat prin numele săi. Putea să fie indicat şi altmintrelea, numa! indi- 
caţiunea să fie precisă, în cât să nu fie înduoială asupra pers6net, Fiica şi descendenţii 
de grad ulterior, or-care le-ar fi gradul și sexul, puteaii fi exheredaţi inter ceteros, cu
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grămada cum am dice în mod trivial, adică fără să li se indice nic! numele, nici altă de= signațiune care să ţină loc de nume. . ” a „Gaius, în privinţa formulei exheredaţiunei, este fârte precis, Ulpian, de altă parte, ne dă, in fragmentele din scrierile sale, inserate în Pandecte, explicațiunea exhereda- țiunei nominative, | 
» acă fragmentele și din Gaius și din' Ulpian. 

Iacă ce ne gice ma! ântâii Gaius în Instituţiunile sale, Com. II, $Ş 127 și 198: „Dar dacă fiul este exheredat de către tatăl săti, trebue să fie exheredat nominativ , căci inte» ceteros (cu grămada) nu pâte fi exheredat. Este considerat cine-va exheredat no- minaliv de exemplu dacă este eheredat ast-fel : Titius, fiul mei, să fie ezheredat, sati ast-fel: Fiul meii să fie exheredat fără să se adauge numele' 1), Cele-alte persâne din: tre masculi, precum şi descendenţii de sex femeese pot fi exheredaţi sai nominativ sat cu grămada, de exemplu ast-fel: Cei-alţi fie exheredaţi ; dar aceste vorbe trebue să fie puse după instituţiune 2), Acesta insă este ast-fel după dreptul civile. „lacă ce ne gice apoi Ulpian în leg. 1,2 și 3 principium, D., De libevis et pos- tumis...i „Să vedem ce se înțelege prin exheredare nominativă: trebue să se spue nu- mele, pronumele şi supranuinele ; 6re să nu fie destul numa! unul din ele? Este constant că e destul. Fiul este corisiderat exheredat nominativ şi ast-fel: fiul 'mei să fie exhe: redat, măcar că nu i s?a spus numele, însă numai dacă e fi unic: căci dacă sunt maj multi fit, s*a decis de cea mat mare parte din jurisconsulţi printr*o interpretare favora- bilă că nici unul nu trebue considerat ca exheredat. Şi dacă sta abținut. de a dice fit, şi a dis cel născut din Seia, bine a exheredat...u, . - | Fiul neinstituit sai neexheredat nominativ atrăgea nulitatea testamentului, tes- tamentul era injusturm, nul ab initio, moștenirea se deschidea ab intestat; Fiul omis. sau neexheredat valabil venea ab întestat cu cei ce împreună cu dânsul aveai egală vocaţiune ab intestat. Testamentul cădea şi cu e] tâte disposiţiile dintr'ânsul, legate, fideicomise, nominaţiuni de tutore, dare de libertate. Fiica saă descendenţii de grad inferior, omiși saii neexheredaţi măcar inter cceteros, nu aveaii dreptul a anula testa- mentul, ci se consideraii ca coinstituiţi cu eredele sati eredii instituiți în .realitate. de testator, Ei cresceai numărul moștenitorilor, nu pentru porţiuni virile în tot-d'a-una. Tot ceca ce este de observat este că ei nu Venea ab intestat anulând testamentul care r&mânea în picidre, dar era modificat în ceea ce privesce numărul moștenitorilor și. dis- tribuţia intre ei a moștenire. Așa în cât tâte disposiţiile particulare din testament, le- gate, fideicomise, daţiune de tutore, îşi producea efectul, Causa pentru care ei nu veneaii ab intestat, este că chiar dacă independent de legate sai fideicomise partea lor ca eredi ar [i trebuit să fie ebală, ei nu puteai veni să concure ab intestat cu ere- dil scriși, cu eredii testamentari, căci, la Romani, nu putea să fi duoă feluri de moște- -niri : una testamentară şi alta ab întostat ; nimenea nu putea, afară de “militar, muri parte cu testament, parte ab intestat: Nemo paganus, partim testatus, partim. in- testatus decedeve potest. De aceea, pentru a se evita stânca acestei dificultăţi, s'a inventat o ficţiune, și s'aiă considerat fiica şi descendenţii de grad-ulterior ca cum ar fi fost și el insti- tuiți impreună cu adevăratul crede iristituit, Acest drept al lor de a participa la institu: țiune se numesce jus accrescendi, nu îi sensul de a vedea crescând partea lor ereditară, căci lor nu li Sa dat nici o parte prin testament, ci de a vedea crescând prin ficţiune numărul instituiţilor prin prenumărarea și a lor între instituiţi. Instituirea lor fictivă însă nu e în tot-da-una pentru porţiuni virile. Dacă cei instituiţi în realitate sunt heredes sui ca și ei, atunci ci sunt considerați ca instituiți pentru porţiunt virile. Dacă cef instituiţi. nu sunt heredes sui, adică sunt heredes extranei, atunci el sunt considerați ca instituiţi 

    

„+ 1) Acăstă formulă nu e valabilă, bine înțeles, de cât dacă testatorul n'are de cât un.-fiă, Dacă însă are mal mulți, atunci designarea nu e precisă şi, prin urmare, exheredarea este nulă, . 3) De exemplu, testatorul a dis: Gaius fil moștenitor, Cel-alţi fie exheredaţi, Căcr instituțiunea trebue să fie tii capul testamentului, Iar exheredajiunca să precede legatele și fideicormnisele,
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pentru jumătate din ereditate. Să ne înțelegem. Dacă sunt faţă cu eregi. sui instituiți, 
lua-vor ei toţi cei omiși saii neexhredaţi în regulă o porţiune egală cu fie-care din cel 
instituiţi, sai fie-care din cel omişi saii neexheredaţi în regulă lua-va o porţiune egală 
cu fie-care din cei instituiți ? Spre a face mai inteligibilă întrebarea, să luăm o specie. 
Să presupunem că Primus, testator, institue erede pe fii să! Secundus și Terţius, şi că 
lasă omise duoă fiice : pe Quarta și Quinta. Quarta și Quinta lua-vor 'amânduoă o por- 
țiune egală cu Secundus şi Terţius, adică o treime, sai lua-va Terţia un quart, Quarta 
un quart, şi Primus şi Secundus instituiţi fie-care câte un quart? D. Demangeat e de 
părere că toţi omişii sati neexheredaţii vor lua la un loc o porțiune egală cu fie-care din 
instituiță, în specie că Quarta și Quinta vor lua amânduoă o treime, D. Accarias, cu 
drept cuvânt, susține că fie-care din omiși sai neexheredaţi va lua o porţiune egală cu a 
fie-căruia din instituiți, în specie că Terţia şi Quarta va lua fie-care câte un quart, și că 
Primus şi Secundus instituiţi vor lua asemenea fie-care câte un quart. 

Dacă cel instituiți sunt eztranei, atunci fiica și descendenţii de grad ulterior iaă 
jumătate. De exemplu: Primus institue pe Gaius şi Seius, și omite pe fiica sa Secunda, 
Secunda va lua jumătate și Gaius și Seius impreună cea-altă jumătate, Ce se va întâm- 
pla dacă testatorul institu și heredes sui şi extranei? De exemplu : testatorul institue 
pe fiul săi Gaius şi pe un extraneus Seius și omite pe fiica sa Msevia 2 Co va lua Mzevia ? 
Cestiunea este controversată. După D. Accarias, cestiunea este ușor de resolvat. Moş- 
tenirea va fi considerată împărțită în duoă. Din jumătate fiica, faţă cu fratele săi Gaius, 
va lua o parte virilă, adică jumătate din jumătate saii un quart, din cea-altă jumătate 
faţă cu extraneus, va lua jumătate, adică iar un quart, așa în cât fiica va lua jumătate 
din t6tă moștenirea, fiul un quart și extraneul un quart, adică fiica va lua cât ar lua 
ab intestat, iar fiul, de și mal avantagiat în principiii de cât fiica, ar lua un quart, și ex- 
traneul un quart. Dacă presupunem acum că testatorul Primus institue duoi fii, pe 
Gaius şi pe Mevius, pe un extraneus Seius, şi omite pe fiica sa Mzevia, fiica va lua din 
jumătate moştenirea o treime, adică o șesime din tâtă moștenirea, plus din cea-altă ju- 
mă&tate jumătate, adică un quart.. Cu chipul acesta, fiica Maeevia va lua 1/ș+-1/,, fii 
Gaius şi Maevia fie care câte 1/g, iar extraneul Seius 1/4, saii reducând fracțiile la ace 
lași numitor, fiica Moovius 10/,,, Gaius fiul 4/2 Maovius fiul 4/4, și Seius extraneul &/,,, 
pe când ab întestat fiica și fii ar lua fie-care 4/4, adică fie-care 8/,. Aşa în cât, după 
acest calcul al D-lui Acearias, fiica ia mai mult de cât ar lua ab întestat cu 2/,,, iar 
fiul mai puţin de'cât ar lua ab intestat cu +/,,, adică ia testamentar pe jumătate din 
ceea cear lua ab întestat. In ipotesa d'ânttiă, Vernet se potrivesce cu D. Accarias, In 
ipotesa d'al duoilea nu. Vernet dice că partea virilă fiica trebue s'o ia de la [it din ceea 
ce ar lua el dacă Sar executa testamentul, adică 1/3 din 2/2, căci dacă s'ar executa tes- 
tamentul, fii am&aduo! ar lua duoă treimi, iar de la extraneus 1/, din 1/3, căci dacă sar 
executa testamentul extraneul ar lua 1/4. Cu acest calcul, fiica ar lua 3/j, plus 1/ug, fii 
fie-care 2/4, şi extraneul 1/9 plus 1/49. Saii reducând fracțiile la același numitor, „fiica 
Moevia ar lua 1/,ș, fiul Gaius 4/4, fiul Seius 4/,g și extraneul Maevius 3/,. Cu cal- 
culul lui Vernet asemenea fiica ia mai mult de cât ar lua ab intestat, căci ab intestat 
ar lua 4/4, acum îa 7/,g, fii Gaius și Seius mai puţin de cât ar lua ab întestat, căci ab 
intestat ar lua fie-care 8/,g, și acum ia fie-care 1/,g; dar, în orl-ce cas, după sistemul 
lui Vernet, totuși e mai puţin desavantagiat fiul de cât după sistemul D-lui Accarias, 
căci 4/,g e mai mult de cât 4/,,. Speriat de aceste resultate, D. Demangeat îl dă fiicei 
mai puțin de cât ar avea ab întestat. Elia o altă specie de cât acelea prevădute de 
Paul. Presupune duoi fi! instituiţi, duoi extranei asemenea instituiţi și o fică omisă. 
După opiniunea d-lui Accarias, fiica ar avea 1/, din /, plus !/, din 1/4, sati reducând 
fracțiile la același numitor 10/,,. După Vernet ar avea 1/4 din !/,, plus 1/, din 1/,, adică 
tot 10/4. In casul acesta, opiniunea lui Vernet ar cadra cu a D-lui Accarias. Adică, după 
ambil interpreți, fiica ar avea mal mult de cât ab intestat. Dar, din nenorocire, Paul 
nu prevede acâstă specie, ca să vedem ce ar fi decis: probabil ar fi decis tot aşa. După 
D. Demangeat în acâstă specie ar avea 7/,, adică mal puţin de 7/4, adică de-o treime
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ce i s'ar cuveni dacă ar veni ab intestat. Dar sistemul s&ă nu cadreză de loc cu. para- graful 8 din titlul IV bal Cărţei III din Sentinţele Jur Paul, care sună ast-fe]: - »Dacă sunt instituiţi pentru părţi egale un fiă și un extraneii, și este o fiică omisă, ea va lua de la fiă cât va lua şi de la extraneti. Dacă sunt instituiţi duo fii şi un extraneii, fiica omisă va lua de la ambii fii o treime, de la extraneii o jumătate. „Cu acest text cadreză numa! opiniunea amicului meik Prosper Vernet, pe care o adopt și eii. Teoria d-lui De- mangeat, de și mal echitabilă, însă 'nu se întemeiază pe nimic, și contrariază în totul textul lui Paul. Compară între denșii pe Vernet, Quotite disponible, pag. 24, Accarias, Preeis de Droit romain, 3-a ediţiune, tomul 1, pag. 836, şi Demangeat, Cours €lemen- taire de droit romuin, tomul.I, pag. 628, | | Omisiunea fiului atrage nulitatea testamentului, face adică ca testamentul să fie înjustum, și chiar dacă mâre între contecţiunea testamentului şi mârtea testatorului testamentul rămâne tot înjustum. Acâsta după opiniunea Sabinianilor. După opiniunea Proculianilor, fiul omis era considerat numai ca o piedică la validitatea testamentului, prin urmare, dacă fiul murea înaintea morței testatorului, adică dacă pedica dispărea, testamentul işi producea efectul. Acâstă controversă exista încă în timpul lui Gaius, căci Gaius ne-o relatâză în Instituţiunile sale, Comentariul II, $ 123: „Asemenea acela care are un fiii sub puterea sa paternă trebue să îngrijescă ca sati să ?] institue erede, Saii să 71 exheredeze nomiaatiy ; altmintrelea, dacă 1 va trece cu vederea, va testa. îns - tun mod nul. Și acesta până într'atâta în cât preceptorii noștri sunt de părere că chiar dacă fiul va muri în vi6ța tatălui săi, nimenea nu va putea să existe moştenitor În virtutea acelui testament, de 6re-ce adică instituţiunea de erede n'a putut. lua con- sistenţă. Autorii însă din şcâla oposită declară că dacă fiul va trăi încă la mortea testa- torului, va fi în adevăr spre piedică eregilor instituiţi, şi că eredele sus va veni ah in testat la moștenire; dacă însă va fi murit Înainte de mârtea datălui, e cred că se va putea face adiţiune de ereditate în virtutea testamentului; căci sunt adică de părere că nu încă de la început devine testamentul nul prin pretirițiunea (omisiunea) fiului. »Opi- niunea Sabinianilor era;după cum bine o apreciază D. Accarias, mat logică, căci era con- formă cu principiul Romanilor, a căruia vom vedea maf in urmă şi alte aplicaţiuni, că testamentul numai atunci este valabil când ar trebui să pâtă fi valabil, dacă am pre- 
era mal echitabilă, dar nu era logică. Vernet (op, cit., p. 21) este de opiniune că teoria Proculianilor trebue considerată ca mai rațională, și 'că ea ar fi trebuit să prevale. Sunt de părerea d-lul Accarias, şi de aceea nu trebue să ne mirăm că opiniunea Sabinianilor a prevalut, că ea era admisă chiar de Ulpian, jurisconsultul cel mai înaintat, care nici nu mai vorbesce de controversă, Și că a fost consacrată și de Justinian. lacă, în adevăr, ce dice Ulpian, în Regulile sale, titlul XXII, $ 16: „Dintre eredii sui, fiul care nu este nici instituit, nici exheredat nominativ, nu sufere ca să fie valabil testamentul. Iar Justi- nian, în Instituţiunile sale, Cartea II, titlul 23, principium, aliniatul 2, copiând numai parte din $ 193 sus citat al luf Gaius, şi ştergend tot ce era relativ la controversă, dice și el: »Dar cel ce are un fiă sub puterea sa paternă, trebue să îngrijescă ca saă să 7] inslitue erede, sati să ?| exheredeze nominativ. Altmintrelea, dacă tăcând îl va omite, va” testa într'un mod nul: întru atât în adevăr, în cât chiar dacă fiul va muri in vieța tes- tato-ului, nimenea nu va putea să existe erede în virtutea acelul testament, de 6re-ce adică încă de la inceput n'a luat consistență testamentulu,. O altă deosebire între fiă Și cet-alţi descendenţi heredeş sui este că instituţiunea fiului nu pote fi de cât pură, iar nu condiţională, afară numa dacă condiţiunea este po- testativă, atârnă adică de voința fiului de a o îndeplini; altmiatrelea' testamentul este nul și se deschide moștenirea ab intestat. Dacă condiţiunea nu depinde de voința fiului, „ci, sai de întemplare, sat de voinţa unei terţii pers6ne, atunci instituțiunea este nulă, afară dacă fiul instituit sub o ast-fel de condiţiune nu va fi exheredat sub condițiunea contrarie, și încă, și atunci, ca testamentul să fie valabil. şi să nu se deschidă moște- nirea ab intestat, trebue ca în timpul vieţei fiului să se îndeplinescă ambele condițiuni;
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altmintrelea se deschide moștenirea ab intestat, Din contră, cet-alţi descendenți pot să 
"fie instituiţi sub ori-ce fel de condițiune, fie potestativă, fie 'casuală, Și, dacă condiţiunea 

nu se îndeplinesce, testamentul totuși își produce efectele sale integrale. 
Prin condiţiune potestativă se înţelege aceea pe care o pâte indeplini instituitul, 

chiar dacă nu e simplul resultat al manifestărei voinţei sale, chiar dacă "l-ar costa ceva os- 
tenâlă sati ceva bani îndeplinirea acelei condițiuni, numai ostenâla să o pâtă da, banii să 
pâtă număra. Căci, evident, dacă nu pâte să dea acea ostenelă, sai este sărac și nu are 
de unde să dea bani, condiţiunea nu mai este în putinţa lui, nu mai e potestativă și 
e considerată ca casuală. E dar potestativă nu numai condiţiunea: Si velit, dacă va 
vrea, dar și condiţiunea : Si Alezandriam pervenevit (de se va duce la Alexandria), 
Si Titio decem dederit (de va da dece lui Tiţiă), numai să nu fie bolnav, în cât să nu 
se potă duce la Alexandria, Sati sărac în cât să nu aibă de unde da Qece (Compară 
între ele legea 4, principium şi $ 1, De heredibus înstituendis XXVIII, 6, legea 86 D., 
eod, tit., şi “legea 28, principiura, D., De liberis et postumis.../. 

Jacă după dreptul civil, - 
Pretorul însă a modificat până la 6re-care punct acâstă stare de lucruri. Vom 

vorbi mal ântâii de dreptul pretorian pur, căci acest drept pretorian a fost modificat în 
parte de Antonin cel Piă, şi în urmă vom vorbi despre modificările ce acest Imperat a 
adus printr'un rescript al săii, 

Dreptul pretorian distinge între descendenţi! de sex masculin şi i descendenţii de 
sex femenin. Descendenții de sex masculin, fie fiă, fie nepot din fiii, etc., trebuesc insti- 
tuiți saă exheredaţi nominativ, descenderiţii de sex femenin pot [i sai înstituiţi sait exhere- 
daţi inter csteros. Şi ori- cine n'ar fi instituit sai exheredat valabil rescinde testamentul 
şi i se dă bonorum posesiunea contra tabulas, adică moștenirea pretoriană în contra tes- 
tamentului. Deci, dacă fiica este omisă, ea ia toti moștenirea ab infestat, dacă cei in- 
stituiți sunt erei extranel, dacă sunt sui, împarte cu dânșii moștenirea ab intestat, iar 
nu vine ex testamento fure accrescendi, pe când după dreptul civil nu venea nici o-dată 
de cât jure acerescendi. Dacă nepoţii din fii sunt omiși sait exheredați inter cxteros, 
vin ab întestat de ia tâtă moştenirea, dacă cei instituiți sunt eztranii, iar dacă cel in- 

stituiți sunt heredes sui împart ab intestat moştenirea cu dânșii, iar nu vin jure accres- 
cendi ex testamento, pa când, după dreptul civil, dacă nepoţii din fii sunt omiși, el vin 
numai jure accrescendi cu regii scrişi, fie sui, fie extranei, iar dacă sunt exeredaţi 
inter czeteros nu vin de loc la moştenire, 

Dacă nepstele din fii sunt omise, atunci iaii intrega moştenire ab întestat, dacă 
cel instituiți sunt heredes extranei, iar dacă cel instituiți sunt heredes sui atunci îm- 
part cu dânșii moştenirea ab intestat, iar nu vin jure accrescendi ex testamento, - pe 
când după dreptul civi! nepstele de fă omise vin jure accrescendi faţă și cu heredes 
scripti extranei, față şi cu horedes scripti sui, 

-Trebue să adăugăm că pretorul acordă aceeași bonorum possessio contra tabulas 
şi descendenților emancipaţi, rescindând capitis deminuțiunea. 

Impăratul Antonin cel Piă a decis însă printrun rescript că pe viitor descen- 
denţii de sex femenin (menţinând pe cel emancipaţi ai pretorulul) nu vor putea lua prin 
bonorum possessio contra tabulas mai iult de cât ar fi să ia jure civili, jure aceres- 
cendi, menţinând însă tot ceea ce pretorul decidea pentru descendenţii de grad ulterior 
de sex masculin. Așa în cât pe viitor este fiica sai nepâta din fiii omisă, ea vine jure 
acerescendi după ambele drepturi. Este un nepot omis saii exheredat inter cxeteros; 
jure civili vine jure accrescendi, jure pretorio şi de la Antonin încolo vine prin bono- 
rum, possessio contra tabulas de ia ab întestat t6tă moştenirea dacă cei instituiți sunt 
extvanei, de o imparte cu cei instituiţi, dar tot ab intestat, dacă cei înstituiţi sunt sui 
(Vedi Gaius, Instit. $$ 125 şi 196). 

După "cum vedem, dreptul pretorian, prin bonorum possessio contra. tabulas, 

acordată nu numa! fiului omis saii exheredat inter cteros (cas în care el nu face de 

cât să confirme dreptul civil care "% acordă moştenirea ab intestat/, dar și fiicel şi. tu- 

+
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tulor descendenților de grad ulterior, or-care le-ar fi sexul și corregând în privinţa acâsta dreptul civil, augmenteză dreptul descendenților mai cu semă când o acordă şi descendenților eşiţi din familie prin capitis deminutio, precum sunt descendenţii eman- cipați. Constituţiunea lui Antonin cel Pi face un pas îndărăt, restabilesce în parte dreptul civil, dar nu de tot. Ea pornesce aci din un spirit de prevenţiune în contra fe- meilor, spirit care se manifestă Și În alte instituțiunt de drept roman. Şi ea face ca tâte. reacţiunile cari nu cuteză a distruge tot progresul făcut, ci îl distruge numa! în parte, dovedind prin acâsta şi cugetul și neputinţa. Acest fenomen se observă la tâte reacţiu- nile şi în drept privat şi în drept politic. Aşa de exemplu mai (6te legile de drept privat şi politic din timpul Consulatului și Imperiului în Franţa sunt o transacțiune între pro- gresele Revoluţiei francese şi sistemul vechit Monarhil francese, un revirement, o reac- fiune parţială, . . a In legislaţia lu! J ustinian, testatorul este dator sai să institue sau să exheredeze . nominativ pe toţi descendenții săi, de ori-ce sex, de orl-ce grad, fie sub puterea pa- ternă imediată, adică eredes sui, după vechiul drept civil, fie emancipați, fie daţi în adopțiune, afară numai dacă sunt daţi în adopţiune unu! ascendent, în care cas acesta trebue să 7 institue sati să 71 exheredeze nominativ ; lipsa de instituire saă de exheredare nominalivă atrage nulitatea testamentului Şi deschiderea moștenire a) intestat, chiar dacă omisul sati exheredatul inter emlores ar fi murit înainte de mortea testatorului (Justinian, Instituţiuni, Cartea II, titlul 3, $ 5). - 

TITLUL XIV 
“ Despre instituţiunea de erei 

Să traducem mai ântâiă textele relative la acâstă materie, , Gaius, Instituţiuni, Cartea II, $$ 185, 186, 187, 188, 189 și 190; "Precum pot fi institui i Ii : institui noștri cât și cel străini. Servul nostru iasă nu *] putem institui de cât ordonând să fie în același timp şi liber, de exemplu în termenii următori: Stichus serv al mei, fii liber şi evede, sai fii erede şi liber. Căci dacă va fi instituit fără dare de libertate, cu tâte că . va.i În urmă manumis de către stăpânul săi, nu pete (i erede, căci instituțiunea n'a putut să se întemeeze pe capul stă; şi de aceea, de va fi alienat, nu păte să facă adițiune de ereditate după ordinul noului Său stăpân. .Eredele însă care este instituit cu dare concomitentă de libertate, dacă rămâne în aceeași stare, devine, în virtutea testamen= tului, liber şi erede necesar. Dacă însă în urmă a fost manumis între vii de către chiar testatorul care "I-a legat libertatea, va putea face adițiune de ereditate după găsirea sa cu cale. Dacă în urmă va (i alienat, va trebui să facă adiţiune de ereditate, după ordinul noului săă stăpân, și pentru acest cuvânt noul săă Stăpân prin mijlocul lui devine erede, căci el servul alienat nu pote fi nici liber nici erede, Asemenea și servul altuia instituit erede, dacă durăză în aceeași stare, trebue să facă adițiune de ereditate după ordinul 
Saii după mârtea lui, dar mat înainte de a face adiţiune de ereditate trebue să facă adi- țiune după ordinul noului săi stăpân, Dacă însă e manumis înainte de a face adiţiune, atunci pote să facă adiţiune de ereditate după găsirea sa cu cale. Dacă insă servul al- tuia este instituit, cu crețiune vulgară, numai atunci se consideră că a sosit diua cre- | țiunei, când Însuși el servul a aflat de instituirea sa, şi nu S'a ivit nici o piedică ca să informe pe stăpânul s&ă pentru ca acesta să! pâtă da ordin ca să facă creţiunes. , 

TITLUL XXII DIN REGULILE LUI ULPIAN 
Cine pot să fie instituiți ereţi. 

1) Pot să fie instituiţă eredi aceia cari ai cu testatorul facțiune de :testament, 2) Dăditiţiul nu pote fi instituit erede, fiind că e peregrin, și cu peregrinul nu e fac-
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țiune dettestament. 3) Latinul junian, dacă la mârtea testatorului sai cel mal târdiă 
* până la finitul termenului creţiuney (adițiunei de ereditate solemne) va fi devenit cetă-. 
ten roman, pâte fi erede, Dacă însă va fi rămas Latin după legea Junia, nu pâte bene- 
ficia de ereditate. Tot așa e în drept și relativ la celibatar din causa legei Julia. 4) Per- 
sonele incerte nu pot fi instituite eredi. De exemplu, e nulă instituţiunea următâre: 
Fie erede cel d'ântâiii care va veni la înmormântarea. mea ; căci. intenţiunea testa-. . 
lorului trebue să se fixeze într'un mod cert pe capul instituitului. 5) Municipiile și 
membrii municipali nu pot asemenea fi institui ereţi, fie că testatorul a întrebuințat 
expresiunea municipium, fie că a întrebuințat expresiunea muncipes, adică membrii 
unui muncipium, căci muncipiul nu are o individualitate fisică, certă, nici membrii mu- 

- nicipiului nu pot universi, adică ca universitas juris (iar nu ca toţi la un loc) să facă 
nici creţiune de ereditate, nici heredis gestio, căci ca universitas juris în' persână nu 
pote lucra, şi prin representant, în specie, asemenea nu, de dre-ce adiţiune de ereditate 
nu se pste face prin representant. (Acesta este sensul pe care cu drept cuvânt îl dă 
Savigny acestui paragraf. Vedi Savisny, Traită de droit romain, traducţiunea lui Char- 

„. les Guenoux, Tom, II, pagina 295, nota b/. Un senatusconsult însă a permis ca muni- 
cipiile să potă fi instituite ereg! de liberţii lor. Şi tot un senatusconsult a permis să se 
lase municipiilor fideicomise ereditare. 6) Jeii nu pot fi instituiţi cregi afară de aceia 
pe cari suntem autorisaţi a “i institui printr'un senatusconsult sat prin constituliuni 
imperiale ; precum pe Joe Tarpeianul, pe Apollon Didymeeul, pe Marte din Galia, pe 
Minerva din Ilion, pe Ilercule din Gades, pe Diana din Ephese, pe Muma Beilor Sipy- 
lense a căria templu este in Smyrna, şi pe Dea Cocleste Salinense din Cartaginea. 7) Pe 
servi putem să *i instituim eredi, dacă sunt ai noștri, dându-le şi libertatea, dacă sunt 
aY altora, fără dare de libertate; dacă sunt comuni, cu saă fără dare de libertate, 8) Pe 
servul pe care ?] avem numal'in bonis, nu "1 putem institui erede, nici chiar cu dare de 
libertate, căci nu "1 putem face de cât Latin, ceea ce nu 1 folusesce întru nimic la ac- 
quisițiunea eredităței. 9) Pe servii străini nu "1 pulein institui eredi, de cât dacă avem 
facțiune de testament cu stăpânii lor. 10) Pe servul comun “| pot institui valabil er«de, 

- dându-i în același timp Și libertatea ca al met pentru o parte, fără dare de libertate 
Insă ca serv străin pentru partea tovarăşului meti. 11) Servul proprii instituit erede cu 
dare de libertate, dacă r&mâne în aceeași posițiune, devine prin testament liber şi erede, 
prin urmare, crede necesar, 12) Dacă însă a fost în visța testatorului raanumis de el 
saii înstrăinat, pâte face adiţiune de ereditate după găsirea sa cu cale, saiă după ordinul 
noului s&ă stăpân. Dar dacă este instituit fâră dare de libertate, instituţiunea nu are 
nici o consistenţă. 13) Servul străin instituit erede, dacă rămâne în aceeaşi 'posiţiune, 
trebue să facă adiţiune după ordinul stăpânului săă; dar dacă în timpul pe cit trăesce 
încă testatorul stăpânul săi îl manumite sau îl inslrăinsză, atunci pâle face adiţiunea 
eredităței sai după găsirea lut cu cale, saii după ordinul noului săi stăpân. 14) Ereţii 

“sui trebue să fie instituiţi sai exheredați. Sunt ereţi sui copii pe cari îi avem sub pu: 
lerea ndstră paternă, fie ei naturali saă adoplivi, soţia pe care o avem în manu, și nora 
care este în manu fiului pe care îl avem sub puterea n&stră paternă. 15) Copii 'pos- 
tumi, adică aceia cari sunt încă în pântecele mumei lor, dacă ar fi să cadă sub puterea 
nâstră paterni la nascerea lor (presupunând că am trăi până atunci), lac parte dia eregii 
sui. 16) Dintre eregii sui fiul neinslituit nici exheredat nominativ nu lasă să stea în 
picidre testamentul. 17) Cei-alţi descendenţi insă dintre eredii sui, precum fiica, nepo- 
tul, nepsta, dacă sunt omiși, lasă testamentul valabil, însă măresc numărul eredilor 
instituiţă, luând faţă cu eredii si instituiţi fie-care o porțiune virilă, faţă cu eredii ex- 
tranei instituiţi jumătate din ereditate, 18) Asemenea și postumii de ori-ce sex, dacă 
sunt omiși, rup testamentul, valabil ab initio, prin agnațiunea (nascerea) lor. 19) Pe 
cei concepuţi numal: putem să % instituim eredli, ducă la nascerea lor ar deveni ereţi 
sui; dacă se nasc după mârtea nâstră, în virtutea dreptului civil, dacă se nasc în tim- 
pul vieței nostre, în virtutea I«gei Junia Velleia. 20) Fiul care se află sub puterea pa- 
ternă, dacă nu este instituit, trebue exheredat nominativ ; iar cei-alți eredi sui, or-care 
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ar [i sexul lor, pot fi exheredaţi și nominativ și intei: ceteros (adică ast-fel: »Cei-alţi fie 
exheredați, ceteri exheredes sunto«). 24) Fiul postum trebue să fie exheredat nomi- nativ; fiica postumă și cele-alte postume de sex femeesc trebue să fie exheredate, fie 
nominativ, fie inter coteros, numai să li se lege ceva în acest din urmă cas,. 22) Nepoţii 
şi strănepoții, precum și cei-alţi postumi de sex bărbătesc, afară de fiă, trebue să fie 
exheredaţi sai nominativ, sati inter ceteros, lăsându-li-se ceva ca legat în acest din 
urmă cas; dar este .mai sigur să fie exheredaţi nominativ; și așa se petrece în practică mal adesea.. 23) Copiii emancipaţi, de și după dreptul civil nu e trebuință să fie nici 
instituiți, nici exheredaţi, cu tâte acestea, după dreptul pretorian, dacă nu sunt instituiți, 
ei trebue să fie exheredați, nominativ dacă sunt de sex bărbătesc, înte» ceteros cel putin, dacă sunt de sex femeesc; altmintrelea pretorul le acordă bonorum posesiunea în contra tabulelor testamentului. 24) Intre eredit necesari (adică servii instituiţi eregi cu dare de libertate) și eregii sui şi necesari (adică copii de sub puterea paternă), după dreptul civil nu este deosebire; căci şi unii şi alții sunt eregi, vrând nevrând. Dar după dreptul pretorian este deosebire, căci cei d'ânititi nu ati beneficiul de abstenţiune, 
pe când cel de al duoilea ?] aii. 25) Eredele extranei, dacă este instituit erede cu cre- 
țiune, nu devine erede de cât făcând creţiune; dacă însă este instituit erede fără cre- țiune, pâte deveni erede și pro herede gerendo (purtându-se în fapt ca erede). 26) Se pârlă ca erede, acela care se servă de lucrurile ereditare ca cum ar fi stăpân pe ele, de exemplu acela care vinde lucruri ereditare, sai care dă mâncare servilor ereditari. 27) Creţiunea este spaţiul de timp, numărul dilelor ce se acordă eredelui instituit. spre a delibera dacă îl convine saă nu a primi ereditatea ; de exemplu, când testatorul dice : = Titius fi! moștenitor, și fă creţiune în timpul cel mai scurt din termenul de o sută dile de când vel fi aflat că ești instituit erede şi în care îţi va fi posibil a face adiţiune de ereditate ; iar dacă vel lăsa să trecă acest termen, fără a face creţiune, fil desmoștenitu. 98) A face creţiune [cernere) este a pronunța următorele vorbe solemne: »Fiind-că . Meviii m'a instituit erede, primesc şi fac creţiune de ereditatea luiu. 29) Eredele insti: tuit fără creţiune, dacă se decide a renunţa la ereditate, e exclus îndată de la dânsa, și în urmă nu se mai pâte căi și face adiţiune. 30) Eredele insă instituit cu creţiune, dacă face creaţiune, devine erede, iar dacă renuaţă la ereditate în lăuntrul termenului de cre- țiune, se pote căi şi face creţiune și deveni erede pe cât timp nu a expirat tot termenul creţiunei, 31) Creţiunea este saii vulgară, saii continuă: Vulgară când testatorul a adăugat vorbele: de când vei sci şi în care vei putea. Continuă când testatorul nu a adăugat aceste vorbe. 32) Celu! instituit cu creţiune vulgară nu i se socotesce terme- nul de cât din giua în care a aflat că e chemat la creditate, și numai dilele în cari a putut face adiţiune. Aceluia însă care este instituit cu creţiune continuă i se compută dilele în cari nu a sciut și acele în cari nu a putut face adiţiune. 33) Eregii sunt sai instituiți, sai substituiți. Instituiţi, cei instituiţi în primul grad, substituiți cel instituiți - în secundul grad saă întrun grad subsequent. De exemplu, testatorul a is: Titius fii moștenitor, și fă creţiune în termen de o sută de dile în care vel putea şi cu începere de când vel sci că ești erede; de nu vel face creţiune în aste condițiuni, fii desmoștenit: Și atunci Mevius fil tu erede, și fă creţiune în termen de o sută de gile, s. c. 1. Aseme- nea se pote substitui și în grad ulterior. 34) Dacă eredele este instituit cu crețiune im- perfectă, adică când nu a adăugat testatorele vorbele: şi de nu vei face creţiune, fii desmoştenii, ci va i dis: şi de nu vei face crețiune, atunci Mevius fii tu erede, fă- când crețiune cel d'ânttiă, cel-alt este exclus de la moștenire; nefăcând crețiune, și făcend act de moștenitor (pro herede gestio/, substituitul vine pe jumătate la moşște- nire; însă în urmă r&posatul Marcu Antonin Caracalla a deciă printro constituţiune im- perială, că chiar în cas de simplă pro herede gestio, instituitul devine moștenitor pentru t6tă averea. Dar dacă nici creţiune, nici pro herede gestio nu va face instituitul, atunci e exclus, și substituitul devine moștenitor. pentru întrega moștenire. 

Nu este destul pentru ca testamentul să fie justum, ca să fie: 1) făcut cu so- lemnităţile extrinsece; 2) să fie făcut de un testator capabil de'a testa în momentul
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confecţiunei sale ; 3) să 'coprindă o instituţie de erede ; 4) instituţiunca de erede să fie 

făcută în mod solemn ; 5) să coprindă sati instituirea sai exheredarea cerezilor sui. Se 

mai cere ca pers6na instituită erede să fie capabilă de a fi instituită. 
Capacitatea de a fi instituit erede se numesce la Romani factio testamenti. 

Aceste expresiuni se întrebuințeză la Romani întwun mod relativ, ca și vorba connu- 

Vium, ca și vorba commereium. Precum se dice că este connubium între duoă per- 

s6ne, adică că una se pste căsători cu cea-altă, că este commercium Între duoă per- 

sâne, adică că amenduoă pot figura într'o mancipațiune, or-care din ele pentru a 

transmite, și ori-care din ele pentru a câștiga, asemenea se dice că între duoă persâne 

este fuctio. testamenti, adică că una or-care din ele pâte institui pe cea-altă erede, 

Câte o-dată, prin excepție, expresiunile factio testamenti se iaii într'un mod ab: 

solut, Aşa se dice de impuber că are faclio testamenti, adică că pste [i instituit, de şi 

el nu pâte institui, căci nu păte testa. Interpreţi! însă ai dreptului roman disting între 

ceca ce ei numesc factio testamenti activa şi faclio testamenti passiva, aplicând cele 

- Mântii expresiuni la capacitatea de a testa, iar cele din urmă Ia facultatea de a fi 

instituit erede. 
" “"Prebue să distingem facultatea de a fi instituit erede de facultatea de a bene- 

ficia de instituțiune, adică de a beneficia de ereditate, Cea dinttiii se numesce faetio 

testamenti passiva, cea d'a duoilea jus capiendi. | 

In dreptul clasic mal cu semă este interes a face acestă distineţiune, căci sub 

Justinian ambele s'aă ma! confundat. Ma o 

Fuclio testamenti. passiva trebue să existe în momentul confecţiunei testamen- 

“tului. De nu va exista atunci, măcar că ar fi supravenit în urmă, și chiar ar fi persistat 

până în momentul morkei, testamentul este înjustun, și înjustum rămâne, or-ce sar 

întempla. Jus capiendi se cere, din contră, să existe în regulă generală în momentul 

morţel testatorului, saii mai bine qis când se deschide dreptul la instituţiune, ceea ce 

obicinuit se întâmplă în momentul morței testatorului, cum este când înstituţiunea 

este făcută pur sai sub o condiţiune care s'a realisat înainte de mortea testatorului ; 

când instituțiunea este condițională şi nu sta împlinit condiţiunea până la mârtea tes- 

tatorului, dar tot se mai pote implini în urmă, atunci jus capiendi trebue să existe 

în momentul împlinire! condițiuni, iar de la legile caducare încolo, jus capiendi tre- 

bue să existe cel mal târdii la implinirea celor o sută de dile după deschiderea tabu- 

lelor testamentului, atât mat bine dacă există înăuntrul acestui termen. | 

La început, când testamentul se făcea în prima formă a testamentului per :es et 

librum, adică pur mancipativ, atunci când familia. emptor cra adevăratul erede, toți 

cel ce nu puteai lua parte la o mancipaţiune, nu aveaii facțiune de testament pasivă. 

Prin urmare, nici servil testatorului, nici muţii, nici captivii, nici infantes; nică furioşii, . 

nu aveaiă facțiune pasivă de testament. Tote aceste persâne. deveniră capabile de a fi 

instituite din momentul în care familie emplor nu mai fu eredele adevărat, ci un | 

simplu figurant, propter veteres juris imitationem, în care eredele adevărat nu mai 

participă la mancipațiune, la facerea testamentului. In cât în dreptul clasic nu mal 

rămân incapabili de a fi instituiți de cât: 
4) Peregrinii proprii diși, cu tâte că eredele nu mai era familice emplorul, dar 

ca o aducere aminte de timpul când era. Şi acâsta este cu atât de adevărat, În cât, în 

timpul lui Gaius, martorul nu pâte fi sub puterea paternă a familie emplorului, 

căci ice Gaius în $ 105, Cartea II a Instituţiunilor sale : tot acest negoţii, ce se 

petrece pentru facerea testamentului, se crede încă (de şi în realitate nu mai e) că 

se petrece între familix emptor şi testator. Apoi dacă din acâştă râmășiţă de cre- 

dinţă, din acest respect pentru; trecut, nu putea figura cine-va ca. martor, a forliori 

acest respect de trecut trebuia să manţină incapacitatea peregrinului de a fi instituit. 

Ca consecință, peregrinil deditiţii și deportații nu puteai fi instituiți. -Latinul coloniar 

putea fi instituit, dar mavea jus capiendi. Latinul junian asemenea. putea fi istituit, 

dar n'avea jus, capiendi (Ulpian, Regule, titlul XXII, $ 3...
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2) Servii fără stăpân, cum erati în dreptul clasie şi chiar până în dreptul novelar al lui Justinian, condamnaţi! în metalum şi în opus metalli. In adevăr servul pentru el nu are capacitate de a. câștiga, el nu e de cât un instrument de acquisiţiune pentru stăpânul săi, dacă nare stăpân nu pâte prin urmare câștiga, deci nu pote fi instituit erede. 3) Servii al căror stăpâni nu aii factio testamenti cu testatorul, căci servii pentru - Stăpânil lor câștigă. Vegi Ulpian, legea 31 principium, De heredibus instituendis,. XXVII, 5: Nu mat puţin pe servi de cât pe liberi il putem institui eredi : dacă însă aparțin acelora pe car! direct pe er îi am putea institui erediu, 
4) PersGnele incerte.— Prin persâne incerte se înțelege acelea despre cari testa- torului îl este imposibil să Și facă o idee precisă. De exemplu: Să fie moștenitor cel „ ce mal ântâiă va veni la înmormântarea mea, sati cel ce va da pe fiica sa în căsătorie fiului mei. Or cât s'ar încerca testatorul nu pote să afle cine va fi acela. Putem însă institui erede o persână pe care n'am vădut?o nici o-dată, căci n'avem de cât să ne du- cem acolo unde e ca s'o vedem şi să ne facem o idee precisă de cum e și de merită afecțiunea nâstră (Compară Ulpian, Regule, titlul XXII, $ 4, cu Justinian, Instituţiuni, titlul nostru, $ 12). 
Tot ca aplicaţiune a acestel idei nu se puteai la început institui postuni, adică persânele concepute numal, dar nenăscute încă. Prin excepțiune, dreptul civil a per- mis să instituim pe acele persâne care dacă s'ar nasce în timpul vieţei nâstre ar de- veni pentru nol heredes sui, pentru că sar nasce sub puterea n6stră paternă imediată (argument a contrario din $$ 241 și 242, Cartea II a Instituţiunilor lut Gaius). Pe tâte. cele-alte persâne, numite postumi alieni sati externi, permise în urmă dreptul preto- rian asemenea să le instituim (Justinian, Instituţiuni, Cartea III, principium) și Justi= * nian consacră dreptul pretorian care deja de mult se contopise cu dreptul civil (Justi- . nian, loco citato]. In cât în timpul lui Justinian nu mat rămaseră ca persâne incerte, pe care să nu le putem institui sati cărora să nu putem lega de cât acele persâne des- pre care să ne fie imposibil a ne face o idee precisă ; de exemplu: cel 'ce va veni mai ânteiii la înmormântarea mea, saii cel ce va da pe fiica sa în căsălorie fiului meii, pers6ne care și în legislaţiile moderne sunt incapabile a primi prin testament ; 9) Muincipiile. —Municipiile nu pot fi instituite eredi, după cum ne-o spune Ulpian, - Regule, $5. . - „ - Ni | | „ Prin excepțiune, municipiile pot fi instituite eredi de: liberţii lor, după cum ne spune Ulpian în același $ 5. Cu tâte acestea, același Ulpian ne vorbesce de o adiţiune de creditate făcută de un servă al unui municipii, al unui colegii, al unei decurii, in- stituit crede (Vedi Ulpian, legea 25, $ 1 D., De adquiirenda vel omiltendu heredi- tate, XXIX, 9, extrasă din o altă scriere a sa, Comentariul săi asupra lut Sabinus, Cartea 8), și Julian deja, cu un secol înainte, ne vorbesce de o colonie instituită erede (Vedi Julian, legea 30 D., De vulgari et pupillari substitulione, XĂVIII, 6, extrasă din Cartea 78 a Digestelor sale), Vegi traducerea paragrafului 5 din Regulile lui Ul- pian În traducerea nâstră complectă a acestei scrieri a lui Ulpian; 

6) Zeii asernenea, în timpul religiunei păgâne, adică templele divinităţilor păgâne, În principii, nu puteai fi instituiți eredi. Excepţiuni însă sati făcut de Senat şi împă- rați pentru unele temple ale unor zei. E de observat că un zeii avea câte o-dată mai multe temple în diferite orașe. Şi privilegiul, cu tâte acestea, nu e acordat tutulor tem- plelor acestui zei, ci numal templului zeului cutare din cutare oraș. Ulpian, în 'para- graful G din Regulile sale; ne arată și regula comună a incapacităţei şi excepţiile de capacitate, Intre templele de zey privilegiate citeză templul lui Joe Tarpeianul (zidit de Tarquini pe muntele Tarpeius, unul din vârfurile dealulul numit clivus Capitolinus/, Apollon Didym:eul (din Didyme, oraș din Ionia unde zeul luminei avea și un oracol), templul lui Marte din Gallia, templul Minerve! din Ilion (Troia), templul . lui Hercule din Gades (actuala Cadix în Ispania), templul Dianei din Ephes (vechii oraș din Ionia), templul mumei zeilor Sipylense din Smyrna (adică al Niobei, fiica Tantalei și a regelui Thebei Amfion, vestită prin fecunditatea sa, căci a născut șepte fil și șepte fiice, şi din
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causa liudărei sale că întrece pe Latona, muma lui Apollon și a Dianei în fecunditate, 
a fost transformată în stâncă și asvârlită de vânturi pe muntele Sipylus, situat între 
Lydia și Phrygia, pe care munte i s'a zidit templul), și templul zeiţei Goclestis Salinien- 
sis, al căruia cult se întreținea în Africa şi mat cu sâmă în Cartaginea ; 

7) Femeile nu puteati fi instituite crede de către acel ce eraii înscriși în cens ce 
posedând o avere de o sută de mii de ași. Acâstă incapacitate pentru femei a fost creată 
de legea Voconia, votată în anul 586 de la fundaţiunea Romei, după instigațiunea lui 
Caton cel Bătrân în comiţiile tributare, care, după cum spune Giceron în tractatul sii 
De'senectute, No. 5, a susținut?o cu voce tare și cu buni plămâni. Ea este întemeiată 
pe idea, atât de des productivă de efecte la Romani, că femeile nu trebue să fie prea 
avute, ca să nu fie prea independente, ba chiar prea autoritare în casa conjugală. Mai 
multe observaţiuni avem a face asupra acestel legi. Mai ântâiii că acestă lege nu se 
aplică la moștenirile ab intestat, nici la donaţiunile între vii, dar se aplică la legate şi 

la donaţiunile mortis causa, cu alte cuvinte la tâte liberalităţile mortis causa, afară de 

fideicomise (Vegi Gaius, Instituţiuni, Com. II, $ 274). AL duoilea că numai cel înscris . 

în registrele censorului ca având o avere de una sută mil ași era incapabil de a institui 

pe o fomee de erede. Al treilea că cel ce avea o sută mil ași saii ma! mult nu putea nici 
pro parte, nici grevând de legate pe femee, să o institue erede, căci se putea întâmpla 
ca cei-alţi eredi sai lepatari să nu pâtă saii să nu vrea să beneficieze de inslituţiune 
saii de legate, și atunci femeea rămânând singură beneficiară ar fi profitat de o avere 

egală saii superidră a sute de mil de ași; “ 

8) Nu pste fi instituită erede femeea care nu a observat anul de doliii. Acâsta o 

decid împărații Gratian, Valentinian şi Theodosiă printr'o constituţiune din anul 380, 

care formâză legea 1, De secundis nuptiis (V, 9), din care extragem următorele: 

nasu. Omnium preterea hereditatum, legatorum, fideicommissorum suprema volunlate 

relictorum, mortis causa donationum sit. expers.— Să fie privată. pe lângă acâsta de or- - 

ce creditate, legat, fidcicomis lăsat prin testament, de or-ce donaţiune mortis cazsau ; 

9) Un copil încestuos nu pste fi instituit nici de tatăl săi nici de muma sa. Act- 

sta o decid împărații Arcadiii și Ilonoriă printr'o constituţiune din anul 396, care for- 

mâză legea 6 în Condica lui Justinian, Cartea V, titlul 5, De incostis et înutilibus nup- 

tiis: „Si quis incesti vetitique conjugii sese nuptiis funestaverit: proprias, quandiu vi- 

xerit, tencat facultates: sed neque uxorem, neque filios ex ca editos habere credatur. 

“ Nihil prorsus praediclis, neque per interpositam quidem personam, vel donat superstes, 

vel moriturus derelinquet.....— Dacă cine-va se va (i murdărit prin contractare de nup- 

ţii inceste saii prohibite, își va conserva averea cât va trăi; dar să nu crâdă că are 

adevărată soţie sai adevtrati copil, nici că le pote ceva lăsa în viâţă prin donaţiune, sati 

murind prin testament sai codicil.... ; | 

10) Cel ce are copii legitimi nu pâte lăsa prin testament sai prin donaţiune între 

vii copiilor născuți din concubinat și concubină mat mult de o uncie, iar concubinci sin- 

gure mai mult de o jumătate de uncie. Dacă are ascendenți, va lăsa ascendenilor par- 

tea legitimă, iar restul îl pâte lăsa copiilor naturali și concubinei, Dacă n'are nici as- 

cendenţi, nici descendenţi legitimi, pste lăsa copiilor naturali și concubinci t6tă averea. 

Dacă nu testăză, adică dacă mere întestat, și n'are nici descendență nici soţie legitimă, 

copii naturali și concubina vor moșteni ab intestat duo uncii (2/42 din succesiune), iar 

restul se va lua de ascendenți saii de colaterali (Novella 89, capitolul 12). 

"Să traducem acum şi să explicăm textele din Instituţiunile lui Justinian. 
: Principium: »lleredes instituere permissum est tam liberos quam servos, et 

tam proprios quam alienos. Proprios autem olim quidem secundum plurium sententias, 

non aliter quam cum libertate recte instituere licebat. Ilodie vero etiam sine libertate 

ex nostra constitutione heredes ceas instituere permissum est. Quod non per innovatio- 

nem induximus : sed quoniam aequius erat, et Atilicino placuisse Paulus suis libris, 

quos tam ad Massurium Sabinum quam ad Plautium scripsit, refert. Proprius autem 

servus etiam is intelligitur, in qua nudam proprictatem testator habet, alio usumfruc-
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tum habente. Est tamen casus în quo nec cum libertate utiliter serviis a domina heres instituitur, ut constitutione divorum Severi et Antonini cavetur, cujus verba hc sunt: »Servum adulterio maciilatum, non Jure testamento manumissum ante sententiam ab ca muliere videri, quz rea fuerat ejusdem criminis postulata, rationis est. Quare sequitur, ut în 'eamdem ă domina collata institutie nullius momenti habeatur. Alienus servus intelligetur etiam is in quo usumfructum testator habet. — Este permis a institui eregi atât pe liberi cât și pe servi, și atât pe servil sti proprii cât și pe servii altora; pe serviă săi proprii altă dată nu putea cine-va să” institue în mod valabil, după părerea celor mai mulți, de cât dându-le, în același timp, în mod _expres și libertatea. Astăgi însă, în virtutea constituţiunel nâstre, este permis a'i institui eredi fără a le da intr'un mod expres libertatea. Ceea ce nu am innovat noi: ci fiind-că era echitabil și era și părerea! lui Atilicinus, după cum ' ne-o spune Paul în Comentariile sale asupra lui Massuriă Sabinus și asupra lui Plauţiă. Prin serv propriii se înţelege și acela asupra căruia testorul are nuda proprietate și altul usufructul. Este insă un cas în care niet chiar cu dare expresă de libertate nu pote [i valabil instituit un serv erede de către Stăpâna sa, după cum este prevădut într'o constituţiune'a Impă&raţilor Septim Sever - şi Antonin Caracalla, a cărei termeni sunt următorii : Este rațional ca servul pătal de adulter manumis prin testament de către stăpâna sa acusată de acecaşi. crimă inaintea sentinţei să fie considerat ca .nevalabil manumis, De unde urmeză că în- stituțiunea făcută în porsâna lui de către stăpâna 'sa să fie considerată asemenea ca nulă. Prin serv străin se înțelege și acela asupra căruia tostatorul are dreptul de usufructu, ” | Me i Pot institui nu numai pe un om liber, dar şi pe un serv; Pot institui nu numa! pe. servul mcă, dar şi pe servul altuia. o 
Pe servul stii proprii testatorul, în legislația clasică, după cum ne-o spune chiar Justinian, nu'l putea institui de cât Însoțind instituţiunea cu un legat per vindicalionem de libertate, dicând de exemplu: Stichus servus meus liber heresque esto, saii heres libergue esto, saii liber et heres esto, sati heres et liber esto, saii liber ac heres esto, sati Heves ac liber esto, Dacă dicea în duot frase distincte, de exemplu: Stichis servus meus liber esto, heroes esto sai heres esto, liber esto, făcea și o instituţiune nulă şi un legat de libertate nul. In adevăr, instituţiunea de erede fiind începutul şi fundumen- tul întregului testament, in casul d'ântâiiă când a dis, servus meus Liber esto, hercs esto, legatul de libertate e considerat ca nescris, festamentul începând de la: servus meus hoeves esto, şi instituţiunea e nulă, căci nu coprinde expresa dare a libertăţei. In casul al duoilea, când a dis: servus meus heres esto, liber esto, instituțiunea de erede e nulă, căci nu coprinde legatul de libertate, legatul de libertate e nul, căci testamentul nu are instituțiune de crede. De aceea, lestatorul trebuia în una și aceeași frasă.să unâscă printrun copulativ Și legatul de libertate şi instituţiunea de erede. Acesta ne-o spune Gaius în Instituţiunile sale, Comentariul II, $$ 186 şi 187: nScd noster servus, simul ct liber et heres esse juberi debet, id est hoc modo : Stichus servus meus liber heresque esto, vel heres liberque esto. Nam si sine libertate heres inslitutus sit, etiam si postea manumissus fuerit a domino, hereş esse non potest, quia institutio in persona ejus non constilit : ideoque, licet alienatus sit, non potest jussu domini cernere here- ditatem. — Servul însă al nostru trebue în același timp şi prin acceaşi (rasă să'] inşti- tuim erede și să “ diim libertatea, de exemplu ast-fel : Stiehe, serv al moi, fii liber şi crede, saii fii crede şi liboii. Căci dacă a fost instituit fără dare expresă de libertate, de Şi În urmă va (i manumis de către stăpânul săi, nu pâte fi erede, pentru că instituțiu- nea nu a prins consistenţă pe capul lui; şi de aceea iarăși, chiar dacii în urmă va fi alie- nat de cătra stăpânul stii, nu pâte face adiţiune de creditate după ordinul 'nouluf săi stăpânu, Ca instituțiunea de erede' să fie valabilă, trebue ca legatul de libertate să fie coprins chiar în testament. De aceea servul instituit erede fără legat de libertate pâte în urmă să fie manumis, el nu va fi erede, pâte în urmă să fie alienăt, el nu inves- tesce cu ereditatea pe noul stii stăpân. Justinian însă, adoptând opiniunca isolată ce ar fi
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avut Atilicinus, căci opiniunea lut nu e inserată în Pandecte, nici relaţiunea lu Paul 

despre. opiniunea lu! Atilicinus, a decis” printr'o constituţiune a sa, care formeză în 

Condică legea 5 De necessariis servis heredibus instituendis, vel substituendis, VI, 

1497, că cine vrea să ajungă la un scop trebue să vrea şi mijlâcele pentru a ajunge 

la acel scop, şi că, prin urmare, instituţiunea de erede este valabilă și fără darea ex- 

„presă a liberţilor, care, când nu va fi dată expres, va fi subinţelâsă, 

Dacă însă servul nu pâte fi liberat, el nu pste fi nici instituit. Şi de aceea Justinian 

decide, conform unet constituțiunni a Imp&raţilor Septim Sever şi Antonin Caracalla, că 

__ înstituţiunea făcută împreună cu libertatea pe capul unui serv acusat împreună cu - 

- stăpâna sa de adulter este nulă, dacă în viâţa stăpânei sale nu a intervenit o sentință 

achitătâre, pentru ca servul să pâtă fi ca serv pus la tortură ca să mărturisescă crima, 

Şi chiar dacă după mârtea testatricel servul va fi achitat, totuși mânumisiunea şi insti- 

tuţiunea rămân nule. Lc 

Ca să pot libera şi institui erede prin testament pe servul mei, trebue să am 

asupra lui plenum dominium ez jure Quiritium. Dacă îl am numai în bonis, în legis- 

laţia clasică nu'l pot institui erede nici chiar dându'i expres libertatea, căci nu ] pot face 

de cât Latin, ceea ce nu "I folosesce nimic la acquisiţiunea eredităţei, căci eredele trebue 

să fie cetățen roman la mârtea testatorului. Nici chiar legatul de libertate nu "i va fo- . 

losi dacă este singur instituit erede, căci atunci testamentul e nul, neavând instituţiune 

de erede. Dacă însă este instituit și altul moștenitor, asemenea legatul este nul, căci nu 

pâte cine-va da libertatea per vindicationem de cât când este proprietar ex jure Quiri- 

tium asupra servului. Ca legatul de libertate să fie valabil, trebue să fie făcut per 

damnationem impus eredelui (altuia de cât servul). Stăpânul chiar nu putea de cât în 

viță manumite pe servul pe care îl are în bonis. Prin testament direct nu *1 pâte ma- 

numite, căci manumisiunea directă nu se pâte face de cât în forma legatului per vindi- 

cationem şi legatul per vindicationem nu se pâte face de cât de dominus ex jure 

Quiritium (Gaius, C. II, $ 196). Veqi Ulpian, Regute, titlul 1, $16, şi titlul XXII, $ 8. 

„De aceea, şi acel care are numai nuda proprietate asupra unul serv asupra căruia 

altul are numa! usufructul, nu ?1 pâte manunmite, nici institui erede; de "1 manumile, el 

devine servus sine domino, ?l stăpânesce usufructuarul cât ţine usufructul să, și la stin- 

gerea usufructului devine serv fără stăpân. Afară dacă prin testament manumisiunea a . 

fost făcută sub condițiune expresă, de exemplu: Stichus servus meus liber heresque 

esto si, saii cum usufructus finiatur (Ulpian, Regule, titlul I, $ 10). Justinian subințelege 

condițiunea, declară darea libertățel și instituțiunea valabilă, manţine dreptul de usu- 

fruct cât va ține usufructul servul manumis şi înstiluit va servi şi va procura usilruc- 

tuarulut tot ce provine din operile lul, iar la stingerea usufructului servul va deveni 

liber şi heres necessarius al testatorului. Chiar pendente usufructu, servul în: ceea ce 

privesce persâna sa, va fi tratat ca liber, nu va putea fi maltratat de usufructuar. 

$ 4: nScrvus autem a domino suo heres institutus, si quidem în eadem causa 

manserit, fit ex testamento liber heresque necessarius. Si vero a vivo testatore manu- 

missus fuerit, suo arbitrio adire ereditatem potest: quia non fit necessarius, cum 

utrumque ex domini testamenti non consequitur. Quod si alienatus fuerit, jussu novi 

domini adire hereditatem debet, et ea ratione per eum dominus fit heres. Nam ipse 

alicnatus neque liber neque heres esse potest, etiamsi cum libertate heres institutus 

fuerit ; destitisse enim a libertatis datione videtur dominus, qui eum alienavit. Alienus 

quoque servus heres institutus, si in eodem causa duraverit, jussu ejus domini adire he- 

reditatem debet. Si-vero alienatus fuerit ab eo, aut vivo testatore, aut post mortem 

cjus antequam adeat, debet jussu novi domini adire. At si manumissus est vivo testa- 

tore, aut mortuo autequam adeat, suo arbitrio adire hereditatem potest. — Servul însă 

instituit erede de către stăpânul săii, dacă rămâne în aceeași stare, devine în virtutea 

testamentului liber şi crede necesar. Dacă însă a fost manumis în visţă de către tes- 

tator, pte să facă adiţiune de ereditate după voința sa; căci el nu devine erede necesar, 

pentru că nu obține și libertatea şi ereditatea din testamentul stăpânului. Dacă însă va
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fi alienat, el va face adiţiune de creditate după ordinul noului sii stăpân, şi, prin urmare stăpânul săă cel noi va deveni erede prin cl. Căci el o-dată alienat nu mai pste fi nici liber nici ercde, de şi a fost instituit crede cu dațiune expresă de libertate; în adevăr, stăpânul care "l-a alienat e considerat că "i-a revocat legatul de libertate. Asemenea și servul străin instituit erede, dacă rămâne în aceeași stare, trebue să facă adițiune de creditate după ordinul stăpânului săă. Dacă însă este alienat de el saii în vi6ța testatorului, saii după mortea lui înainte de a face adiţiune de ereditate, irebue să facă adiţiune de ereditate după ordinul noului săi stăpân, Dacă însă va fi manumis, trăind testatorul, sai după mârtea lui înainte de a face adiţiune de ereditate, pote să facă adiţiune de ereditate după voinţa saa. 
Scrvul instituit erede, cu darea expresă a libertăţei de stăpân, saii tacită chiar În legislaţia lul Justinian, dacă rămâne în acceaşi stare în care era când testatorul *%t-a făcut testamentul, adică dacă el până la mârtea testatorului a r&măs sub puterea. lui dominicală, devine heres necessarius, adică erede volens nolens, nare trebuință a face adițiune de creditate, nici nu % e permis a repudia ereditatea. Dacă testatorul între confecțiunea testamentului și mârtea sa ?l-a manumis, atunci el devine heres extra ncus, și, prin urmare, numai dacă vrea face adițiune de ereditate. In adevăr, el nu devine he- | Yes necessarius de cât când și libertatea şi ereditatea o capătă în virtutea testamentului şi numai în virtutea testamentuluț, Dacă între facerea testamentului Şi mârtea sa, tes- tatorul "l-a alienat lui Titius, cu care avea facțiune de testament, adică pe care putea să ?l inslitue erede, atunci -el este considerat ca cum ar fi instituit un servus alienus, și servul va fi dator a face adiţiune de ereditate după ordinul - noului s&ă stăpân Tilius, pentru care va câştiga ereditatea. In adevăr, prin alienare legatul de libertate este revocat, Mi 

Quid dacă instituese și dati libertatea servului ine sub o condiţiune apusă și la instituțiune și la legatul de libertate, de exemplu dacă am dis : Stichus servus meus heves liberque esto si navis ex Asia venerit. Atunci, dacă se implinesce condiţiunea fie înaintea morţei, fie după msrtea testatorului, servul devine liber şi heres necessarius, Dacă condițiunea cade, atunci nu se face nimic, și legatul de libertate şi institu- țiunea 'cad, și servul trece sub puterea dominicală a eredelui ab intestat, dacă nu este alt cocrede instituit. căci atunci trece sub puterea dominicală a acestuia. Quid dacă "l-a instituit pur și ?i-a legat libertatea sub condițiune, de exemplu: Stichus servus mous liber si ndvis ex. Asia venerit heresque esto, ȘI, în casul acesta, condițiunea este considerată ca apusă şi la instituţiune. Dacă însă în urmă testatorul alienăză saii manuinite pe Stichus, atunci, în casul acesta, alienaţiunea sai manumi- siunea între vit revâcă manumisiunea testamentară, şi institutiunea rămâne pură. Pe când în casul în care testatorul a apus condițiunea și legatului de libertate Și institu- țiunei, alienaţiunea lui Stichus sat manumisiunea lui între vii ce ar face între confec- țiunea testamentului şi mârtea sa, revocă manumisiunea testamentară, dar instituţiunea de erede rămâne condiţională. Acâsta ne o spune Julian în legea 38, $$ 2 și 3 D., De heredibus instituendis, Cartea NXVIII, titlul 5. Quid dacă testatorul dă libertatea pur servului s&ă şi ?] institue sub condițiune, de exemplu dacă a dis: Stichus servus meus heres esto si navis ex Asia venerit li- berque esto, In casul acesta, condițiunea' ţine în Suspensiune și legatul de libertate şi instiluțiunea. Insă dacă se împlinesce condițiunea, Stichus devine liber şi heroes ne- cessarias, Dacă însă condițiunea' cade, Stichus devine liber dacă mai este și alt crede instituit ; dacă Stichus era singur instituit, atunci fiind-că fără instituţie cade testa- mentul cu totul, Stichus nu va căpăta nici libertatea, ci va deveni proprielatea eredelui ab intestat (Pomponius, legea 21, $1, şi Julian legea 22 D., De heredibus institu- endis, XXVII, 5). N aa 
- Dacă testatorul este coproprietar al unut serv Și manumite și institue crede pe servul comun, de exempli dicând: Stichus servus communis heres liberque esto, atunci fiind-că el nu a putut să "1 dea libertatea, fiind-că nu era proprietar complect, fiind-că,
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pe de allă parte, e considerat că a voit să renunţe la proprietatea sa, jurisconsulţii de- 
cideai că el e considerat că a dăruit partea sa coproprietarului săi, căruia a înțeles să 
"i dea şi ereditatea. Acâşta ne-o spune” Ulpian în Regulile sale, titlul XXII, $ 10. In 
adevăr, coproprietarul era considerat că devine, prin liberarea servului de către copro- 
prietarul servului, proprietar complect prin dreptul de acerescăment, jure acerescendi. 
Vegi Justinian, Instituţiuoi, Cartea II, titlul 7, Ş 4: »Erat olim et alius modus civilis 
acquisitionis per jus accrescendi, quod est tale. Si communem servum habens aliquis 
cum Titio, solus libertatem ei imposit vel vindicta vel testamento, 'eo casu pars ejus 
amittebatur, et socio adcrescebat. — Era o dată şi un alt mod civil de acquisiţiune prin 
dreptul de accrescământ, care este cel următor: Dacă cine-va, fiind coproprietar cu 
Titius asupra unui serv, "1 da singur libertatea saii vindicta saă prin testament, în 
acest cas el își perdea partea sa, și acestă parte accrescea coproprielarului stă „..u, 
Dacă însă manumisiunea era făcută privatim, era considerată ca nulă, și coproprietarul 
manumisor' Își conserva partea sa. 

Dacă testatorul instituia pe servul commun sine libertate, același lucru se în- 
templa. Era cousiderat ca cum ar fi instituit pe coproprietarul stă. Acesta devenea pro- 
prictar al întregului serv (Ulpian, Regule, titlul XXII, $ 10). 

In legislaţia lui Justinian dacă un coproprietar manumite singur pe servul stii, 
el este considerat că a cumpărat partea coproprietarulul și, prin urtmare, libertatea va [i 
câștigată servului, iar coproprietarul nemanumisor își va primi valorea părţei sale de 
la coproprictarul manumisor, val6re determinată de Justinian, prin constituțiunea fă- 
cultă expres asupra acestui punct, după profesia servului (Veţi Justinian, Condică, legea 1, 
De communi servo manumisso, VII, 17). , 

„Prin consecință, dacă un coproprietar înstitare pe servul comun eu libertate, 
servul devine liber şi heres nccessarius, și servul devenit crede va trebui să plătescă 
coproprietarului testatorului partea sa din valârea ce are servul, conforin tarifului "ui 
Justinian, de care am vorbit mai sus. Dacă însă "| institue sine libertate, atunci cl e 
presumat numai că a voit ca servul să aibă și libertatea și ereditatea, fiind permis co- 
proprietarului a proba că intențiunca testatorului a fost să facă să i parvină lui şi partea - 
sa de coproprietate in serv și ereditatea sa. 

Dacă un testator institue moştenitor pe un serv al altuia, instituţiunea este vala- 
„bilă dacă el are facțiune de testament pasivă cu stăpânul acestui serv. In acest cas, 
dacă servul conservă starea sa din momentul confecțiunet testamentului, el va face adi- 
țiune după ordinul stăpânului săă care va câștiga ast-fel printr'ensul ereditatea. Dacă 
însă stăpânul servului în intervalul de la facerea testamentului până la mârtea leşta- 
torului va aliena pe servul săi, noul stăpân va fi în drept de a da ordin servului să 
facă adiţiune și el va câştiga ereditatea. Tot așa se va întâmpla dacă stăpânul stă "1 va 
aliena înainte de a ?i da ordin de a face adițiunc, el e considerat că a renunțat la cre- 

- ditate şi că a transinis sciind or nesciind ereditatea împreună cu servul aceluia cul ?j-a 
transmis pe serv. Dacă stăpânul servului, saii înainte de mârtea testatorului, saii înainte 
de a i da ordin de a face adițiune va manumite pe serv, atunci acesta va pulâa face 
„adițiune dacă *i place, și va deveni erede extrancii al testatorului. E 

Dacă testatorul va deveni proprietar al servului alienus inainte de mortea sa, 
atunci instituțiunca se găsesce a fi nulă, căci, ca să fie valabilă, trebue ca servul să aibă 
pentru cine să câștige ereditatea. Şi chiar dacă testatorul 71 va libera după ce a devenit 
proprietar, el nu va fi crede, căci erede necesar nu pote fi, de 6re-ce nu aparţinea tes- 
tatorului în momentul confecțiunci testamentului, crede extraneii nu pste fi căci el nu 
a fost instituit după ce a fost liberat, și testatorul, când l-a instituit, nu s'a pândit'la 
el, ci la persâna stăpânului săi. Şi nici chiar în legislaţia lui J ustinian, unde darea liber- 
tății este subințelâsă, nu pâte fi erede necesar, căci darea liberlăţei nu se. pâte sub- 
înțelege de cât pentru acela care era proprietatea testatorului în momentul facere! tes- 
tamentului. Asemenea în legislaţia clasică, dacă testatorul, instituind pe servul alluia, 
"1-a dat expres libertatea, măcar că în urmă servul a devenit proprietatea testatorulul,
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și instituțiunea e nulă și darea libertăţei, căci, cum gice Florentin în legea 49, princi- 
pium D., De heredibus înstituendis, libertatea dată unul serv străin este dată în mod 
ineficace: »Si alienum servum liberum et hevedem esse jussi, et is postea meus effectus 
est, neutrum valet, quia libertas alieno servo inutiliter data esta. 

Servul care aparţine la ma! mulți stăpâni pâte fi instituit de cine-va care nu are 
nici un drept asupra lui, cu condiţie ca să aibă facțiune de testament cu toţi stăpânii servului, şi servul va câștiga er&ditatea făcând adiţiune după ordinul tutulor stăpânilor, în proporțiune pentru fie-care cu partea sa de coproprietate ; căci servul aci servesce ca instrument de acquisiţiune, acquisiţiunea heredităţei este unul din efectele puterei do- minicale. Acâsta o spune Justinian în Instituţiunile sale, paragraful 3 din titlul nostru 44 - din Cartea IL: „Servus plurium cum quibus testamenti factio est, ab extranco insti- tutus heres, unicuique dominorum, cujus jussu adierit, pro portione dominii adquirit he- reditatem.—Servul mai multor stăpâni cu care cine-va are facțiune de testament pâte fi instituit ercde, și câștigă pentru fie-care din stăpânii : cari ?1 dă ordin să accepte eredi- tatea în proporțiune cu partea sa de coproprietateu. Dacă n'are facțiune de testament 
testatorul de cât cu unul, atunci câştigă ereditatea numai pentru acesta. Dacă dintre 
stăpâni cu care testatorul are facțiune de testament, unul nu dă ordin de adiţiune, atunci acesta nu compteză, şi partea sa accresce proporțional la fie-care din coproprie= . tarii cari dată ordin de adiţiune. | ” o $ 2: „Servus autem alienus post domini mortem recte heres instituitur, quia et. 

„cum hereditariis servis est testamenti factio: nondum enim adita hereditas persone vi- cem sustinet, non heredis, sed defuncii: cum etiam ejus qui in utero est servus recte instituitur.—Servul străin pote fi instituit erede și după mârtea stăpânului săii, căci este 
factio testamenti şi cu servii ereditari; în adevăr, ereditatea acesta, adică neacceptată încă, represintă pers6na nu a eredelui viitor, ci a defunctului, de 6re-ce și servul celui ce se află numai conceput pâte fi instituit credea. 

Când o persână more, ereditatea sa se numesce jacentă între momentul morței 
decujusului și adiţiunea eredităţei. In acest interval ea n'are stăpân. Prin urmare, ri- guros vorbind, ea nu pâte câștiga. S'a admis însă că ea pote câștiga prin servit eredităţei, 
prin servil cari fac parle din acâstă creditate jacentă. Ce sar face, în adevăr, cu obiec- 
tele a căror posesiune aparținea defunctului, dacă ar fi adevărat că nimenea în interval nu continuă de a le posede, cel d'ântâiii venit ar putea să le usucape posesiunea. Ce's'ar 
face cu peculiile administrate de servi care le-aii fost încredințate de defunct; ele ar ră- 
mânea În stagnațiune. De aceea, s'a decis că acestă creditate, utilitatis causa, este o pers6nă juridică. Dar pe cine represintă ea, pe pers6na eredelui viitor saii pe defunct ? Natural ar fi fost să se dică că ca represintă persâna eredelui viitor. Utilitalis cause însă, s'a decis că ea represintă persâna defunctului. Și Instituţiunile Iul Justinian, la fi- nele paragrafului nostru 2, ne dă o aplicaţiune a acestei utilități, Iacă un copil în pân- tece incă, d'ahia conceput, el este pentru mine un Postumus alienus, presupuind că la nascere dacă ași trăi n'ar cădea sub puterea mea paternă. Nu "1 pot institui erede. Dacă insăpresupunem că acest copil conceput este faţă cu Titius postumus suus, căci la nasce- rea lui, trăind Titius, ar cădea sub puterea lui paternă, și dacă presupunem că Titius a murit înaintea mea și că în ereditatea lui, la care este chemat postunzus suus al lui se afla un serv, acest serv al eredităţer jacente îl pot institui erede, căci el represinLă pe Titius cu care ain facțiune de testament, iar nu pe postum, care pentru mine e un postumus alienus, pe când nul-ași putea institui dacă ereditatea jacentă ar represinta pe eredele viitor, pe postumus.., a 5 

Un testator păte institui unul saii mai mulți moștenitori. Când. institue mai mulţi, și 71 institue fără designaţiune de părţi, ia fie-care câte o parte virilă, dacă vin toți la moştenire; dacă nu, cel ce nu vine nu compteză și se împarte moștenirea în părţi virile numal între cei ce vin, partea fie-căruia ast-fel cresce sati mal bine nu descresce, căci de 6re-ce testatorul nu a fixat partea fie-căruia, fie-care are vocaţiune la întrâa 
moştenire. Acâsta se întâmplă așa în dreptul vechiii înainte de legile caducare. Sub le-
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gile caducare este alt sistem, pe care 7l-am explicat cu ocasiunea materie! legatelor, la: 
cari trămit. - a | 

“Când testatorul a fixat fie-cărui erede partea sa, atunci fie-care vine pentru par- 
tea oferită lui de testator. Şi dacă unul dia ef nu vine, atunci partea lui în' adevăr ac- 
cresce la fie-care din cel ce vin în proporţia dintre părţile aferente celor ce vin. Acesta 
iar “după vechiul drept, înainte de legile caducare sub cari se întâmplă altmin- 
trelea. .- 

In privinta asignaţiunel părţilor, Romanii aveai obiceiul de a da denumiri speciale 
„la părțile din moştenire. EI considerati ereditatea ca o unime, pe care o numea as, 
expresiune dorică care însemnăză una, ca şi aticul el. Prin urmare, a institui pe cine-va 
pentru întrâga ereditate, era a 7] institui ex asse. Ereditatea o considerati împărțită în 
duoă-spre-dece părți, numite uncie, unciz, fie-care duoă-spre-gecime era dar o uncie. 
Când dar testatorul voia să institue pe cine-va pentru a duo&-spre-ecea parte din erc- 
ditate, el dicea: Peres esto ex uncia. Duob uncii saii o şesime o numeaii sertans, de la | 
sex, șese. Trei uncil le numeaii quadrans, de la quatuor, căci trei uncil sunt egale cu 
o pătrime din-ereditate. Patru uncii le numeai triens, de la ter, căci patru uncii echivală 
cu o treime din creditate. Cinci uncil le numeaii quineunz, contracţiune a lui qarinqie 
uncie. Șese uncit le numeaii semis, care însemăză jumătate. De aci şi în limba francesă 
semi sati demi, expresiuni analoge; în loc de demi-lună se dice semi-lună. Şepte uncii 
le numeai septunz, contracţiune a lui septem uneia. Opt uncii le numeati Des contracţiă 
a lui Des triens, de duoă ori un trient. Nouă uncil le numea dodrans, contracţiă a lut 
de quadrans, adică din un as scâte un quadrant, de asse quadrans; căci, în adevăr. nout 
uncii echivalâză cu trei quarturi, adică cu unimea mai puțin un quart. Dece uncii le nu- 
meaii dextans, contracţiă a lui de asse sertans, sai prin elypsă a lui de seztans; în ade- 
văr scâte din unime duoă uncii saii o şesime, un sezlans, și vel avea dece uncii. Un-spre- 
dece uncii le numeaii deunz, contracţiă a lu! de asse uncia, saii prin elipse de uncia ; 

". în adevăr, un-spre-dece uncii sunt egale cu unimea, minus o uncie. Pâte cine-va impărți 
ereditatea și în mat multe părți prin testamentul stii, de exemplu în duoă-qeci și patru 
de părti, și atunci creditatea se numea dupondius, căci este împărțiiă în un număr 
dublu de părţi, ca cum ar fi de duoă ori atât de grea, ca cum ar avea un înduoit pond. 
Dacă cine-va nu a sleit prin instituțiuni tâte părţile din ereditate, de exemplu: iacă un 
testator care a dis: Primus heres esto ex triente, Secundus heres esto-ex sextante. 0 
treime și o şesime fac d'abia jumătate din ereditate. In asemenea cas, dacă testatorul e: 
militar, fiind-că el pte muri partim testatus, partim intestatus, jumătatea nedispusă 
se cuvine credilor ab intestat. Dacă testatorul este paganus, fiind-că nemo paganus 
partim testatus partim intestatus decedere potest, partea nedispusă sc va distribui tot 
lui Primus şi lui Secundus în proporţia ce existi între părţile distribuite lor. In specie, 
fiind-că o treime e înduoitul unci șesimi, Primus va lua duoă treimi din moștenire, iar 
Secundus duoă şesimi sati o treime. Dacă testatorul a instituit pe unil din moștenitorii 
cu părti, iar pe alţii fără părți, atunci cet fără părți vor lua restul moştenirei peste 
părțile fixate. De exemplu, dacă testatorul a dis: Primus heres esto ex triente, Secun- 
dus ex quadrante, Terlius heres esto, Primus va lua o treime saii patru uncii Secundus 
o pătrime sati trel uncii, și Tertius restul, adică cinci uncii. Tot asemenea se va întâmpla 
dacă testatorul a distribuit la câţi-va cred mat mult de duoă-spre-dece uncii şi pe cei- 
alți fi-a instituit fără de părţi,” atunci vom considera ereditatea impărtită în duo&- 
qeci și patru de uncii. Cei fără părţi vor lua restul din duoă-decă și patru de uncii. De 
exemplu, testatorul a dis: Primus heres esto ex seplunce, Secundus heres esto er 
deunce, Terlius heres esto.—Primus va lua 7/,, din ereditate, Secundus '1/,ş, iar 'Ter- 
tius 6/24. Tote acestea sunt anume expuse în paragrafele 4, 5, 6, 7 și 8 din titlul nos- 
tru 44 De heredibus înstituendis în Instituţiunile lui Justinian. 

$ 4: „Et unum hominem, et plures in infinitum, quot quis velit heredes facere 
licet. — Pâte cine-va. institui și unul și mal mulţi erecdi, or câţto vrea până la 
infinite, e a
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85: Hereditas plerumque dividitur în duodecim uncias, quz assis appellatione continentur. Habent autem et hzee partes propria nomina ab uncia usque ad assem, ut pula h:ce: uncia, sextans, quadrans, triens, quincunx, semis, septunx, bes, dodranș, dextans, deunx, as. Non autem utique duodecim uncias 6sse oportet; nam tot uncie assem efficiunt, quot testator voluerit, et si unum tantum quis ex semisse, verbi gratia, heredem scripserit, totus as in semisse erit : neque enim idem ex parte testatus et ex parte intestatus decedere potest, nisi sit miles, cujus sola voluntas in testando spec- tatur, Et e contrario potest quis in quantascumque voluerit plurimăs untias suam here- ditatem dividere.— Hereditatea adesea-ori se divide în duot-spre-dece uncii, care se co- prind în numirea de as. Aceste părți ai și ele numele lor până la as, de exemplu a- cestea : o uncie, un sextans, un quadrans, un triens, un quincunx, o semişse, un septunx, “un bes, uh dodrans, un dextans, un deunx; un as. Nu trebue insă ca neapărat să fie în tot-d'a-una duoă-spre-dece uncii, căci testatorul pâte înipărţi asul ereditar în câte. uncii vrea, și dacă cine-va va institui, de exemplu, pe un singur moștenitor numai pentru o scinis, se va considera asul întreg coprins în semis: căci nu pâte un testator să mâră parte testat parte intestat de cât dacă e militar, a căruia simplă voinţă se ia în consi- deraţie când testeză. Și vice-versa, pâte cine-va să împartă ereditatea în cât de multe uncii vreau, 
$ 6: »Si plures instituantur, ita demum partium distributio necessaria est, si nolit testator eos ex zequis partibus heredes esse: satis enim constat, nullis partibus nomi- natis, ex cequis partibus eos heredes esse. Partibus autem in quorumdam personis ex- pressis, si quis alius sine parte nominatus erit, si quidem aliqua pars assi deerit, ex ca parte heres flet ; et si plures sine parte scripti sunt, omnes in eamdem parlem concur= rent. Si vero totus as completus sit, în dimidiam partem vocantur, et ille vel illi om- nes in alteram dimidiam. Nec interest primus, an medius, an novissimus sine parte he- res scriptus sit; ea enim pars data intelligitur, quze vacat.— Dacă se institue maj mulţi - moștenitori, numa! atunci este necesară distribuţiunea de părți, dacă testatorul nu vrea ca să fie moștenitori pentru părţi egale; căci este îndestul de constant . că, în lipsă de atribuțiune de părţi, moştenitorii vin toți pentru părți egale. Când însă, testatorul dis- tribue “la unii instituiţi părți, atunci cel ce este instituit fără parte, dacă mai lipsesce ceva până la as, va lua ceea ce mai lipsesce până 'la as; și dacă sunt mat mulli insti- uiţi fără părti, toți iaă împreună restul până la as, şi ?] impart în părţi egale. Dacă însă prin părţile distribuite sa sleit tot asul, cet instituiţi cu părţi determinate sunt con: sideraţi instituiți toți numai pentru jumătate din moștenire (şi moştenirea e consideratii împărțită în duoă-deci și patru de uncii), şi; prin urmare, cel sati cei instituiţi fără părti iaii toți împreună cca-altă jumătate din moștenire, și o împart între denșii în părți egale. Și puţin importă că 'a fost instituit fără parte cel dântâiii, sati cel de la mijloc saii cel după urmă, căci acea parte se consideră că ?i este dată, care rămâneu. "$ 7: »Videamus, si pars aliqua vacet, nec tamen quisquam sine parte sit heres institutus, quid juris est, veluti si res ex quartis partibus heredes scripti sunt ? Et con- stat vacantem partem singulis tacite pro hereditaria parte accedere, et pcrinde haberi ac si ex tertiis parlibus horedes scripti essent ; et ex diverso, si plures in portionibus sint, tacite singulis decrescere, ut, si verbi gratia quatuor ex tertiis partibus heredes scripli sint, perinde habeantur ac si unus quisque ex quarta parte scriptus fuisset, — Să ve- dem dacă vre o parte prisosesce, și cu tâte acestea toți sunt instituiți cu părți determi- nate, ce se întâmplă, de exemplu, dacă trei inși sunt instituiţi moștenitori, fie-care pen- tru o pătrime din ereditate? Este constant că partea ce prisosesce este considerată că accresce în mod tacit la fie-care din: instituiți în proporţie cu partea pentru care este instituit, și că, prin urmare, e ca cum fie-care ar fi fost instituit pentru o treime. Şi vice-versa, dacă sunt instituiţi mal mulţi de cât sunt părţi distribuite în întrega credi- tate, partea fi-căruia descresce în mod tacit, precum dacă, de exemplu, patru inșt aă fost instituiți fie-care pentru o treime din ereditate, în caşul acesta fie-care e considerat ca cum ar fi fost instituit pentru o pătrime din ereditate.
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$ 8: »Et si plures uncie quam duodecim distribute sint, îs qui sine parte insti- 
tutus est, quod dupondio deest habebit; idemque erit, si dupondius „expletus sit. Quz 
omnes partes ad assem postea revocantur, quamvis sint plurium unciarum:— Dacă sati 
distribuit mal mult de duoă-spre-dece uncii, cel ce esteinstituit fără parte ia ceca ce mai 
prisosesce până la dupondii (adică până la duoă-deci și patru de uncii). Şi tot aşa va 

“fi dacă dupomdiul se va slei (adică se va considera ereditatea împărțită în trei-deci şi 
ș6se uncii şi cel fără parte va lua 12/sg din ereditate). 'Tote părţile apoi se vor reduce la 
as, de şi vor [i mai numerâse de cât duoă-spre-dece uncite,. 

„. Acest paragraf are trebuinţă de 6re-care explicaţiuni. Testatorul a dis: Primus, 
fii erede pentru un semis ; Secundus, pentru un semis; Tertius fil erede. Primus va lua 
1/2 din lb adică 1/,, Secundus 1/4 din î/., adică 1/,, şi Tertius 1/2 din ereditate. Testa-. - 
torul a gis: Primus, fil erede.pentru un dodrans; Secundus, fii crede pentru un dodrans; 
Tertius pentru un semis ; Quartus fil erede. Primus va lua 9/2g sai 3/,a ; Secundus “a 
sati 2/3; Tertius 6/24 sai 2/433; Quartus 12/7g saiă 4/2. | 

O instituţiune de erede pâte să fie făcută pur: Primus heres esto, O instituţiune 
de erede pâte să fie făcută sub condiţiune suspensivă: Primus heres esto si navis ex 
Asia, venerit, In casul acesta, dacă nu se întârce corabia din Asia, instituţiunea e con- 
siderată ca cum nu sar fi făcut, și, prin urmare, moștenirea ab intestat e considerată 
deschisă la mârtea testatorului. Neindeplinirea dar a condiţiunei are efect retroactiv la 
momentul morţei testatorului. Dacă însă condițiunea se îndeplinesce, instituţia devine 
eficace, dar nu cu efect retroactiv, instituţia e considerată ca cum ar [i fost făcută pur . 
în momentul indeplinirei condiţiunei. De aceea și servul instituit sub condiţiune câștigă 
ereditatea pentru acela sub a cui putere dominicală se află in momentul implinirel con- 
diţiunei, iar nu în momentul morţei testatorului. Şi tot așa se întâmplă și în casul unui 
legat condiţional. Servul legatar sub condițiune câştigă legatul pentru acela sub a cui 
putere dominicală se află în momentul împlinirei condițiunei. Pentru legatul condiţio- 
nal, acesta o spune expres Ulpian în legea 14, $ 3 D. Quando dies legat. (XXXVI, 9). 
Dar acâsta e tot așa de exact şi pentru instituțiunea făcută sub condițiune. 'Tot pentru . 
acelaş cuvânt, dacă eredele saii legatarul condiţional mâre înaintea implinirei condiţiu- 
nci, el nu transmite nimic eredelui săi. Pe când, din contra; în contracte, condițiunea, : 
odată împlinită, are efect retractiv la momentul încheierei contractului. De aceea, servul 
care a stipulat sub condiţiune, câștigă creanţa pentru stăpânul sub a cui putere se află 
În momentul stipulaţiunei. De aceea, creditorul condiţional dintr'o stipulaţiune, dacă 

m6re înainte de împlinirea condiţiunei, transmite creanţa sa, spes debilum iri eredelui 

său (Instituţiunile lul Justinian, Cartea III, titlul 15, $ 4). Intransmisibilitatea dreptului 
eredelul sati al legatarului condițional mort înainte de împlinirea condițiuni la eredii 
săl se explică prin acesta că testatorul a voit să gratifice anume pe instituit saă pe le- 
gatar ; nu s'a gândit, pâte nici nu a cunoscut pe ereţii lui; de aceea, trebue cel putin 
un minut liberalitatea să se pâtă fixa pe capul beneficiarului ca să Irâcă apoi la ereii 
sti. Pe când contractele onerâse nu se fac intuila persone, ci în vederea interesului 
material ; consideraţia persânei, în regulă generală, nu jocă mai nici un rol în contrac- 

tele onerâse : exceptiă este pentru contractul de societate şi alte câte-va contracte. 
O instituțiune făcută cu termen cert, ex die certo, de exemplu Titius heres esto 

ex calendis Januariis anni tevtii post mortem meam este valabilă, insă termenul este 
„+ şters, pentru că nu se pâte cine-va să aibă până la un timp.un crede testamentar și de 

aci înainte un erede ab întestat, și fiind-că e probabil că teslatorul a preferat să mâră 
testat de cât intestat, și nu pâte muri testat de cât ștergendu-se termenul de la însti- 
tuțiune, de accea dies ex quo e considerat ca nescris. Dacă un legat condiţional nu pro- 
duce nici un cfect pendente conditione su punctul de vedere activ, adică în privința 
legatarului, dacă condiţiunea implinindu- -se se implinesce fâră efect retroactiv în pri- 
vința legatarului, însă în sens invers, sub punctul de vedere pasiv al obliaţiunei erede- 
lui insăreinat cu "legatul condiţional, legatul condiţional produce efecte chiar pendeute 
condilione.
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Aşa, 1) Dacă eredele mâre pendente conditione, el transmite obligaţia sa erede- lui s&ă. Paul, legea 65 D. De cond. et demonstr. o spune categoric: Legato sub con- : dilione relicto, si heres, a quo sub conditione legatum est, pendente conditione morialur, heredem suum, obligatum relinquit. — Un legat fiind lăsat sub condițiune,.- „dacă eredele în sarcina căruia s'a pus legatul condiţional mâre în timpul pendenţei con- dițiunei, el lasă obligat pe eredele stă ; 
2) Datoria condiţională resultând din un legat condiţional pâte fi garantată chiar. În timpul pendenţei condiţiunei de un fidejusor saiă de o ipotecă, care ia rang imediat în momentul constituirei pendente conditione, Acesta resultă din legea 13, $ 8 D,, De acceptilatione, Cartea XLVI, titlul 4, pentru fidejusiune, şi din legea 9, $ 2, D., Qui po- tiores în pignore, Cartea XX, titlul 4, pentru pignii, cum o demonstră în mod clar Buf- noir, op. cit., pag. 339 — 341. Vernet însă /Teztes choisis sur la thcorie des obligations, p- 130 și următorele) susține că fidejusiunea și ipoteca în specie sunt nule. Dar argu- rnentele ilustrului meiă profesor şi amic sunt evident netemeinice. O instituţiune făcută ex die incerto este valabilă, -dar e considerată ca condi- țională. Instituţiunea, de exemplu, Titius heres esto quum Mevius morielur este vala- bilă și considerată ca condițională, e asimilată cu instituțiunea Titius heres esto şi Mevio. superstes fuerit, și de aceea dacă 'Titius nu trăesce până după mârtea lui Mevius, dacă el more inaintea luk Mevius, el nu transmite ereditatea eredilor săi. Papinian, în adevăr, dice: » Dies incertus conditionem în testamento facit (legea 75 D,, De conditionibus el demonstrationibus, XXXV, 1). Şi e evident că acâstă disposiţiune generală, cu tâtă opiniunea unora cari o restringe la legate, se aplică la tâte disposițiunile testamentare și la legate și la instituţiuni de erede. Pe când, din contră, legea 34 D., De hevedibus instituendis, XXVIII, 5; Spune din contră că dies ex quo Și dies ad quem apuse la o instituţiune sunt considerate ca nescrise: nllereditas ex die, vel ad diem non recte daluv, sed vitio temporis sublato, manet înstitutio«. Care e causa acestei deosebiri? Când instituţia e făcută cu începere de la un termen fix, scim dinainte că dacă ne-am ține strict la termen, nu putem deschide moștenirea testamentară, și trebue să deschi- dem de o cam dată moștenirea ab intestat,.ceea ce e contrarii regulei :. semel heres sem- per heres. Din contră, când instituţia este cu termen incert, nu scim când se va implini: - se pâte implini peste o oră, peste o di; de aceca nu suntem siliţi ca să deschidem moş- tenirea ab intestat, ci. așteptăm, pste so implini termenul cât mai curând, și de aceea nu se violâză regula semel heves semper heres, căci putem interpreta voinţa testato-. rulul în sensul că el a înțeles să suspende deferirea eredităţei testamentare până la împlinirea termenului. Acâsta este interpretarea ce o dă Demangeat și Bufnoir, Theorie de lu condition en droit romain, pagina 12, Accarias, din contră, declară că el nu pâte explica asimilarea lui dies ex quo încertus cu condițiunea în materie de disposiţit- testamentare (Vegi Accarias, op. cit., a 42 ediţiune, Tomul I, pagina 862, nota 2). [i cred că explicaţiunea lui Demangeat și Bufnoir este salisfăcătore, şi că nedomirirea Și critica lui Accarias este o simplă originalitate, vrea să fie mal cu moț de cât ilustrul Demangeat, pe care dacă nu ?] mistue şi ”] înțepă câna direct, când indirect, este că nu 1 pote ajunve, . ” Instituţia făcută cu dies ad quem, de exemplu, Titius heres esto usque ad annum quintum post mortem moam, este asemenea valabilă, dar dies ad quem este şters, considerat ca nescris, ca să nu se violeze regula: Semel lieres semper heves, | Instituţiunea făcută sub condiţiune negativă depindând de voința instituitului, de exemplu, Tilius heres sit si în Capitolium non ascenderit, dacă ar fi fost interpretată în mod strict ar fi fost nulă. Cici -Titius putând să se urce până în ultimul moment al viefei sale în Capitoliiă, ar fi trebuit să așteptăm mârtea sa, ca să (im siguri că nu a con- travenit condiţiunei, adică că a împlinit'o pentru 'ca să fie erede, pentru ca să facă: adițiune de ereditate, așa în cât instituţiunea ar fi ineficace, căci eredele cât ar trăi nu „ar putea face adiţiune, și ar trebui să facă după mârtea sa adiţiune eredele stă, ceea ce nu se pote la Romani; căci eredele extern nu pâte transmite la Romani de cât o eredi-
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tate acceptată. De aceea, jurisconsulţii cu geniu! lor practic aă inventat un mijloc pen- 
tru a o face eficace. Acest mijloc "l-a găsit Quintus Mucius Scovola, care a declarat 
instituţia executabilă imediat, adică la mârtea testatorului instituitul în drept'a .face 
adiţiune imediat de ereditate cu obligaţiunea de a promite, dând și un fidejusor, că dacă . 

"va contraveni condiţiunei, în specie de se va sui în Capitolii, va restitui ereditatea substi- 
tuitului dacă este substituit, eredelu! legitim, dacă este singur instituit, adică cu obli- 
gatiunea de a da cauţiunea muciană, așa numită de la inventatorul el. In adevăr, ca- 
vore, la Romani, insemnăză a promite, cautio, promisiă, în regulă generală din partea 
debitorului singur, câte o-dată împreună cu un fidejusor, atunci cautio pârtă numele 
specific de satisdatio. Aici cautio muciana este o adevărată satisdatio (Ulpian, legea 7 
principium et $ 1 D., De conditionibus et demonstrationibus, XXXV, 1). 

Când condiţiunea apusă la instituțiune constă în îndeplinirea unui fapt din partea 
instituitului care nu se pâte executa de cât cu concursul unui terţiii, de exemplu: Ti- 

tius heres esto, si Gaio decem dederit, dacă eredele e gata a da, dar Gaius refusă, 
refusul terţiului a participa la executarea condiţiunel face ca condiţiunea sâ fie consi- 
derată ca îndeplinită. Dacă insă Titius mâre inainte ca instituitul să "! ofere suma, con- 
diţiunea e considerată ca cădută și instituțiunea devine ineficace. Compară legea 3-D., 
De cond. instit., XXVIII, 7, cu legea 101, principium, D. De conudilionibus et demon- 
slrationibus, XXXV, 1. 

Instituțiunea făcută sub condițiunea perplexă, adică contradictorie, e nulă: Fitius 
heres esto, si Seius heres crit; Seius heves esto, si Titius heres erit. Ceea ce nu în- 
semnză. Dacă Seius va fi erede, să [ie şi Titius ; dacă Titius va fi erede, să [ie şi Seius. 
Acăsta se pâte. Acâsta nu e contradictoriii. Ci insemnăză : dacă Seius va [i singur moş- 
tenitor, să fie Titius singur moștenitor. Dacă Tilius va fi singur moștenitor, să fie Seius 
singur moștenitor. Ceea ce nu se pâte. Or unul, or allul, numa! unul din duoi pâte fi 
singur moştenitor (legea 16 D., De condit. instit., XXVIII, 7). 

Instituţiunea, sub o condiţiune provocătâre a unei alle instituţiuni, este asemenea 
nulă, căci liberalitatea trebue să provină din pură afecţie, iar nu din calcul și interes. 
Aşa e nulă înstituțiunea: Zilius heres esto si'me instituer it (legea 70 prine. D., De 
heredibus instituendis, XXVIII, 5). 

Asemenea e nulă instituţiunea sub o condiţiune care depinde. r numai de voinţa 

unui terţi. Căci atunci liberalitatea nu provine din averea și pura voință a făcătorului 
"el, ci din voinţa unui terţi, ceea ce nu se pâte; căci testamentul e opera generosităței 
testatorului, jar nu și a capriciului unui terțiii. Aşa este nulă instituţiunea: Titius 
heres esto si Mevius voluerit (legea 32 princ. ș și legea 63 D., De hered. instituendis/. 

Cât pentru condiţiile imposibile, ilicite și imorale, apuse la o instituţiune de erede 
ca și la un legat, ele, după opiniunea Sabinianilor, care a prevalut, sunt considerate ca 
nescrise, Acestă materie voii tratat?o pe larg în materia legatelor, la care trămit, 

TITLUL XVII 

- Despre modurile de intirmare a testamentelor 

Principium: „Testamentul făcut conform dreptului civil este valabil întru atit 
întru câtel nu este rupt:sai devenit invitunu. 

Un testament făcut după tâte regulile dreptului civil este un n testament justum; 
conform dreptului, valabil, Un testament care nu a fost ficut după regulele dreptului 

civil este un testament înjustum, nul, fără existență legală. Ast-fel este testamentul în 
care nu s'aii observat formele extrinsece prevăţute de dreptul civil roman, de exemplu 
un testament în care nu a fost mancipaţiune. Asemenea este testamentul în care de și 
s'aii observat formele extrinsece, nu s'a observat cele intrinsece, de exemplu în care in- 
stituțiunea de erede nu este făcută în termenii sacramentali prevăduţi de dreptul civil,
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Asemenea este testamentul în care de şi S'aii observat tte formele extrinsece și intrin- sece, dar al căruia testator nu era capabil de a testa, de exemplu era peregrin or Latin coloniar în momentul confecţiunei testamentului, sati. care n'avea facțiunea de testa- ment cu eredele instituit, de exemplu în care s'a instituit un peregrin, și cele-alte. Un testament care a fost justum, ab initio, la originea lui, pâte însă pierde tăria lu! prin- "tun eveniment posterior confecțiunei sale. Aceste evenimente fac ca testamentul când să fie ruptum, când să fie înritum, când desertum saiă destitutum, In aceste ceasuri, el înceteză de a mai fi valabil după dreptul civil, qie după dreptul civil, căci dreptul pre- torian acordă câte o-dată bonovun posesiunea moștenitorului instituit într'un testament vuplum sai irritum. După dreptul insă civil eredele nu va putea face adiţiune a ere- dităței în asemenea casuri. 
| $ 1: „Testamentul se rupe, când, cu tâte că testatorul rămâne în aceeași stare, efectul juridic al testamentului săă este cu tote acestea vițiat. | Căci, dacă testatorul, după ce "ȘI-a făcut testamentul, adoptăză pe cine-va drept fiti prin rescript imperial, dacă este o persână sui juris, .saă înaintea pretorului, con- form constituţiunei nostre, dacă este o persână de sul) putere paternă, testameniul săă » se rupe prin quasi-agnaţiune de heres suusu. - Un testament valabil fâcut ab initio se rupe prin agnaţiune sat quasi-agnaţiune - de heres suus, - 

” i Este agnaţiune de heres suus atunci Când un descendent al testatorului conceput numai în momentul confecțiunei testamentului se nasce în realitate. după confecţiunea testamentului saă chiar după mârtea testatorului, și prin nascere cade saii ar fi cădut sub puterea imediată ă testatorului. Dacă se nasce după mârtea testatorului, el. se nu- mesce poslumus suus, și tradițiunea a permis instituirea saă exheredarea lui prin anli- cipaie pentru a preveni ruptura testamentului. Formula de instiluțiune sai de exhere- dațiune cra: Quicumque mihi [ilius genitus erit, heres esto, sati exheres esto, adică: Ori-cine mi se va nasce fii, să fie moştenitorul meii, Saii să fie desmoștenit. Gaius, în $$ 130, 131 și 132, vorbea de dânșii. Aceste paragrafe sunt ilisibile în palimsest, dar ai fost. restabilite de interpreţii german! ai dreptului roman după $ 1 al titlului nostru din Instituţiunile lui J uslinian, și e [6rte probabil că restabilirea este exactă, căci cele coprinse în acest paragrat sunt nu numai scrise într'o limbă latină şi întrun - stil demne de Gaius, dar cadrâză întocmai cu ceea ce scim despre postumi sui din Frag- mentele lui Ulpian și a altor jurisconsulți, lacă ce dice Gaius în aceste paragrafe resta- bilite: „Şi copii postumi trebue să fie instituiţi eredi saă exheredaţi, ȘI în privinţa acesta este similă condiţiunea tutulor, că adică or-care descendent, [ie fiii, fie or-ce alt descen- dent, saii de sex bărbătesc, sai de sex femeesc, dacă este omis, testamentul este vala- . bil, dar în urmă prin agnațiunea postumului ori poslumei se rupe, și pentru acest cu- vent se infirmă! întru tot. Și de aceea, dacă femeea de la care se spera postumul saă postuma, va lepăda, nu mai e nici un obstacol pentru ereţii instituiţi de a face adiţiune de ereditate. Postumele de sex femeese pot să [ie exheredate sai nominativ sati cu gră- mada, atât numai că, dacă vor fi exheredate cu grămada, trebue să li se lege ceva, ca să nu pară că sunt omise din uitare. Pe când postumii de sex bărbătesc, adică fiul Și așa “mai încolo, a prevalut! că nu sunat credaţi valabil de cât nominalmente : nOri-cine mi Sar nasce [iii să fie echevedutu. Dacă se nasce după confecţiunea testamentului Şi îna- intea morţei teslatorului, legea Junia Velleia, votată în anul 763 sati '799'după fondarea Romei, în primul stă capitol, permitea prevenirea vupturei testamentului prin instituirea Saii exheredarea lul anlicipată, și el se numesce postum velleian. Verli Ulpian, Regule, titlul 22, $ 19: nAcel ce sunt în pântecele mumei lur, dacă prin nascere îrebue să ne devină heredes sui, pot fi instituiţi de noi ereţi, dacă se nasc după mortea nostră, după dreptul civil (luat aci în sensul de vechiti drept civil, interpretaţiă a legei celor XII Ta- bule) , „dacă se nasc în vitţa nâstră, după legea Junia. »Vegi asemenea Scaevola, legea 29, $$ 11 şi 12, De liberis et "postumis...u (fragmente extrase din Cartoa VI a scrierei sale intitulată Cestiună) : »Să vorbim acum de legea Velleia (textul dice Vellea, dar
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numele ei obicinuit este Velleia): ea a voit ca cei ce se nase în vitța ndstră asemenea 

să nu rupă testamentul, ŞI capitolul ânttiii, pare că are în vedere pe aceia, cari, când 
se vor nasce, vor deveni sui hevedes. Şi întreb ce se va întempla: dacă avend un fiii și 
institui pe nepotul conceput din el 4), dar încă nenăscut, şi după aceea fiul ar muri, 
şi îndată star nasce nepotul, tu încă trăind ? După termenii lepei Velleia, trebue să de- 
cidem că nu se rupe testamentul, căci în primul cap nu se vorbesce numai de casul în 
care nepotul este instituit în momentul când fiul nu mai există, ci şi de casul în care el 
se nasce pe când trăesce încă tatăl său ; căci ce trebue să luăm în consideraţie timpul 
în care se face testamentul, când e destul de considerat timpul în care se nasce nepo- 
tul, căci aceștia sunt termenii legei Velleia (trebue şi aci, după părerea lui Cujas, să 
şter gem vorbele et si/: „Cel ce 'şi va face testamentul, acela pe ori-cine de sex Văr- 
bătesc î se va nasce heres suus, şi cele-alte, adică cum glice Vernet op, cil., pag. 53, 

“după Gujas, în Comentariul citat mail sus, să?l institue sati să”l exheredeze, de şi se vu 
nusce, trăind încă tatăl său. lacă specia prevădută în acest paragraf. Primus are sub 
puterea lui paternă imediată pe fiul să Secundus însurat cu Secunda, însărcinată din 
operele lui Secundus, şi "şi face testamentul, instiluind pe cel ce se va nasce din Se- 
cunda deja conceput de Secundus. Textul, cum este în ediţia Galisset, coprinde tan- 
tam, adică numai pe el, pe conceput îl institue. Evident că aci e o erdre în text, căci 
dacă fiul n'ar fi instituit nici exheredat, testamentul ar fi injustum, și jurisconsultul 
mar fi mal avut de ce să se ocupe de cestiunea de a se sci dacă s'a rupt sai nu. Afară 
numai dacă presupunem că jurisconsultul în mod eliptic a voit să dică că numaă (tan- 
tum) pe nepot conceput | institue, căci pe fiu ?l-a exheredat nominativ, cas în care tes- 
tamentul ar fi justum, şi ar fi interes a se ocupa de ruptura lul. Dar atunci prea ar fi 
mult de subințeles in text. In câte mai bine saia șterge vorba tantum, saii a 
citi în locul tamen. Ceea ce ar Însemna că măcar că nepotul nu e încă născut, tamen, 
cu tâte acestea, tot "l-a instituit ca să previe ruptura testamentului. Cujas este de pă- 
rere a suprima pe tantum. Alţii, pe cari el nu spune cine sunt, sunt de părere a citi în 
loc de tantum tamen,. Şi cu Cujas și cu cel-alți sensul este corect, Aşa dar Primus 
institue pe nepotul numa! concepul din „operele lui Secundus și încă în pântecele Se- 
cundei nurorel sale. După facerea testamentului msre liul săi Secundus, apoi se nasce 
nepotul conceput pe care să'l numim Terţius, apoi mâre şi testatorul Primus. Sccevola 
se întrebă dacă s'a prevenit ast-fel vuptura testamentului. Şi răspunde că da. Ceea ce 
se cere este ca, Înainte de momentul morţei testatorului, cel ce se nasce să se nască 
heres suus, fie că s'a născut ast-fel, fiind-că nu era precedat de nimenea, fie că fiind pre- 
cedat, cel ce ?1 preceda a murit înainte de nascerea lui, în cât cel post născut prin nas- 
cere tot erede sus s'a născut; căci, dice Sczevola, vorbele legei Velleia, in primul săi 
cap, sunt acestea: Cel ce testăză trebue să institue sai să exherede pe or-cine, care În 
urmă i Sar nasce, şi născându-se "Y-ar fi heres suus, măcar Că s'ar nasce în viţa sa a 
testatorului. Textul mal adaugă pe lângă vorbele or-cine vorbele virilis sezus, de sex 
bărbătesc. Aceste expresiuni dai loc” la dificultăţi. In adevăr, legea Velleia în ter- 
menil săi, indicaţi de $ 11 al acestei legi 12 a lui Sczevola, și de Ulpian în Re- 
gulile sale, $ 19, titlul XXII, citat mat sus, nu distinge relativ la cel conceput la face- 
rea testamentului Şi născut inaintea morței testatorului, dacă este de sex femeesc saii 
bărbătesc. Cujas, în Comentariul s&ă asupra acestei legi, şi Vernet în opera citată, şi 
D. Accarias, care citâză-acâstă lege, nu văd nici o dificultate. Singur Donneau în Co- 
mentariul să asupra acestei legi o zăresce, și propune a adăuga la text vorba nomi- 
natim, ceea ce ar insemna că legea Junia Velleia ar fi prevădut numaj ca exemplu 
casul unul postum de sex bărbătesc, şi de aceea ar. fi adăugat că dacă + va fi exheredat, 

1) Textul gice tantum, Ar fi o inexactitate dacă am conserva tantum, căci atunci fiul nefiind 
instituit, testamentul ar f injustum, și puţin ar importa dacă ar ma! fi în urmă sait nu ruptum, e des- 
tul să fie înjustun. Prin urmare, or trebue şters tantum, cum propune Cujas, or citit tamen în loc 

"de fa ca Veţi Cujs, Comentarii asupra tittulul De  liberis. «+, legea 29, $ 19, ediţia citată, tom. 6, 
colona 5 | , - , 
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trebue să fie nominativ, iar nu că ar restringe aplicaţiunea facultăţei sale prin insti- luire sati exheredare de a preveni ruptura testamentului numai la postumul de sex bărbătesc. 
Este quasi agnaţiune de heres suus atunci când fisicamente descendentul care are să rupă testamentul era deja născut în momentul confecţiunei testamentului, dar capătă calitatea de Peres suus pe care noa a atunci, pentru că nu era sub puterea paternă imediată a testatorului în acel moment, și dobândesce posterioramente acestă - situațiune, fie inaintea morței, fie după mârtea testatorului, : Atunci el, fiind deja niăs- cut, nu se mai pâte dice că se nasce heres Sttiis, ci că se quasi nasce heres Situs, asi- milat fiind cu acela care în adevăr se nasce, 
Acâsta se întâmplă : : 

| 1) Pentru nepotul născut în momentul confecţiunei testamentului, dar care atuuci se găsesce precedat de tatăl săi sub puterea paternă a testatorului, și care în momentul morţei se află neprecedat de nimenea din causa supravenirel morței, eman- 
numesce iar postum Velleian : legea Junia Velleia prevede posibilitatea de a "] institui sai de a”! exhereda prin anticipație pentru a preveni ruptura testamentului. Vegi Sczevola, legea 29, $ 13, De liberis et Postumis,.....: »In partea urmălâre, legea nu vrea ca să rupă testamentul cel ce succedă în locul copiilor, și acâsta trebue interpretată ast-fel că dacă vel avea şi fiă, și nepot, și strănepot, și vor muri amân- duoi (în ediţia Galisset este vorba utique, care trebue suplinită prin vorba utrisque, cum fârte bine observă Doneau în Comentariul săi asupra acestul fragment al lui Sezevola), strănepotul instituit, succedând în locul eredelui suus, nu rupe testamentul. Și termenii legei, dacă cine-va dintre eredii sui va încata dea fi erede suus, sunt ast-fel concepuţi în cât se referă la tste casurile, casuri pe cari trebue să le suplinim în formula de instituire sati exheredare a lui Aquilius Gallus (despre care, cum ob- servă fârte bine Doneau, loco citato, în legea Velleia, care prevede în termenii sti ge- nerali tâte casurile, n'avem ce suplini): nu numai la casul în care nepotul msre trăind încă tatăl s&ă, și strănepotul succedând în locul moșului săă mort, nu rupe testamen- tul, dar și la casul în care nepotul supravieţuesce tatălui săi, și more în urmă, numai în ambele casuri strănepotul să fie instituit sau exheredatu. Acest paragraf a fost în- țeles bine de Doneau, iar nu şi de Cujas, care nici el nici Antoni de Govea, pe care *] citeză, nu ?l-aii înţeles, în cât corecţiunile ce % face, departe de a" explica, îl întunecă . și mai mult şi apoi sunt arbitrare (Vegi Doneau, loco citato]. Iacă parafrasa : Capul al 

ŞI termenii legel sunt aşa de generali în cât nu e trebuinţă de a suplini nimic. EI se referă nu numai la casul nepoților cari succedă în locul fiilor, dar și strănepoţilor cari succedă in locul fiilor, fie că mor nepoţii ântâii şi aport fii, și strănepoţii devin ast-fel heredes sui, luând locul fiilor sub puterea paternă a testatorului, fie că mor ântâiu fii Și le iaă locul nepoții, şi apoi mor nepoţii și iaă locul fiilor strănepoţii, în cât devin heredes sui. La tâte aceste casuri se referă în genecralitatea sa legea Junia Velleia, și ea permite, prin instituirea sati exheredarea tutulor acestora, de a se preveni ruptura tes- tamentului. Iacă mai multe specii: Primus are sub” puterea sa paternă, când îşi face testamentul, pe fiul săi Secundus şi pe nepotul s&ă' Terţius. E institue sai exhere- deză pe Secundus, Testamentul săă este dar justum. Dar se pote întâmpla să mâră Secundus înaintea testatorului, Atunci Terţius se “urcă în grad şi devine heres suus. De aceea, testatorul trebue să ”] institue sati să'l exheredeze şi pe el ca să previe rup- tura testamentului. Acâsta o permite legea Junia Velleia prin al duoilea s&ă capitol. Inainte de legea Velleia, de Şi "1 instituia sau exhereda, nu se prevenea ruptura, căci
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el era instituit sai exheredat pe când nu era heres suus. In urmă devine, în astă cali- 
tate nu a putut fi instituit saii exheredat, A trebuit o lege care să permită acâstă insti- 
tuire intr'o calitate neexistentă încă astădi, dar ipotetic posibile în viitor, lacă ce a 
făcut legea Junia Velleia. Altă specie: Primus are sub puterea sa paternă pe fiul săi 
Secundus, pe nepotul stă Terţius şi pe strănepotul săă Quartus. El institue pe fiul săi 
Secundus saii îl exheredăză, testamentul stă este justum. Insă Terţius nepotul mâre 
mai ânteii, apoi mâre Secundus fiul, și Quartus. strănepotul îi ia locul Şi devine heres 
suus. Legea Junia Velleia permite a'l inştitui sai al exhereda spre a preveni ruptura 
testamentului. Saii m6re ântâiti Secundus, Terţius ia locul lut Secundus, devine heres 
suus, apoi more și Terţius, ia locul atunci Quartus lui Secundus, Și devine heves suus, 
ȘI, in acest cas, legea Junia Velleia permite a institui sai a exhereda pe Quartus spre a 
preveni ruptura testamentului. Pe tte aceste casuri și pe altele încă le îmbrățişeză în 
generalitatea lor termenii celui d'al duoilea capitol al legel Junia Velleia, după cum fârte 
bine observă jurisconsultul Scovola în textul ce comentăm ; 

2) Pentru străinul sui juris sai alienis juris, pe care testatorul nu 7] avea sub 
puterea sa paternă la confecţiunea testamentului, dar pe care *l-a căpătat în urmă sub 
puterea sa paternă imediată prin adrogarea sati adoptarea lui ca fiă (Gaius, Instit., Com, 
1, $ 138); 

3) Pentru femeea cu care testatorul se va căsători și o va căpăta în manu sua 
„după confecţiunea testamentului (Gaius, Institut., Com. ], $139); 

4) Pentru fiul deja născut al testatorului în momentul confecţiunei testamentului, 
pe care testatorul "l-a mancipat în urmă şi a căgut din noi sub puterea sa paternă prin 
manumisiunea din partea celui cui îl mancipase (Gaius, Institut,, Com. 1, 3141); 

5) Pentru fiul care cade după nascere şi după confecțiunea testamentului sub 
puterea paternă a testatorului, prin cause probatio saă erroris cause probatio. 

Ia aceste patru casuri din urmă era 6re sati nu posibilă prevenirea rupturei prin 
o instituțiune sai o exheredaţiune anticipată? Pentru casul al cincilea, Gaius ne spune 
positiv că dacă probarea causck erorel are loc după mârtea testatorului, după cererea 
văduvei, lucru târte posibil, atunci, prin instituire sati prin exheredare anticipată Sa pu- 
tut preveni ruptura în virtutea unui senatusconsult al lui Adrian. Căci, în casul acesta, 
testatorul nu "Și-a putut reface testamentul. In casul însă în care probarea causei 'ero- 
rei a avut loc în timpul vieței testatorului, testatorul căutând să 'ȘI refacă testamentul, 
ruptura nu pile [i prevenilă prin o instituire sai exheredare anticipată. Tot așa ar 
urma logicamente să decidem şi pentru casurile 2, 3 și 4, căcl și in aceste casuri tes- 
tatorul își pote reface testamentul. Cu tâte acestea Papinian (legea 93, Ş'1 D., XXVIII, 
2) admite că prin instituire (nu dice şi prin exheredare) se pâte preveni ruptura în 
casul al duoilea, adică al adopţiunei. Opiniunea sa ar putea fi întinsă prin analogie, cel 
putin pentru dânsul, în cas de instituţiune, și la ipotesele 3 și 4. 

Ne-a mai rămas să vorbim de ipotesa postumului aquilian. Este vorba aci de o 
adevărată agnaţiune. Heres suus se nasce in adevăr după. mârtea testatorului. Este 
vorba de un nepot care este conceput în momentul confecţiunci testamentului, dar care 
se nasce după msrtea testatorului, al cărui tată, fiti al testatorului, se află sub puterea 
paternă imediată a testatorului la contecțiunea testamentului, și prin urmare heres 
suus, dar care după confecţiunea testamentului more lăsând pe nevasta sa însărcinată şi 
după aceea more și testatorul. Acest nepot nu putea fi instituit sai exheredat la con- 
tecţiunea testamentului, de şi era conceput, căci atunci era precedat de tatăl săă care 
era heres suus. EI, prin nascere, după mârtea testatorulul, e presupus născut în mo- 
mentul confecţiunei testamentului, cu efect retroactiv, în virtutea regulei : înfans con- 
ceptus pro nuto habetur quoties de ejus commodis agitur, și prin urmare ca aflat 
sub puterea paternă de atunci a testatorului și suit în grad cu efect retroactiv prn 
mârtea tatălui săit ; prin urmare este considerat ca agnatus heres suus. Testatorul 
nu putea preveni ruptura instituindu'] saii exheredându'l ca heres suus, căci atunci 
n'avea acestă calitate, Jurisconsultul Aquillius Gallus, amic şi contimporan cu Ciceron,
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introductorul excepţiunei doli mali, a inventat o formulă de instituire sai -exheredare 
anticipată pentru a preveni ruptura testamentului. Şi opiniunea lui a fost admisă în 
practică. Și postumul acesta s'a numit aguillian. lacă formula pe care o găsim în 
legea 29 principium, D., Cartea XXVIII, titlul 2: „Si filius meus vivo me morie- 
tur, tunc si quis mii ex eo nepos, sive qux neptis, post mortem meam în 
decem  mensibus prozimis, quibus filius meus' moveretur “matus, nata evit, 
heredes sunto sati exheredes sunto«. Adică: Dacă [iul meii va muri în viţă fiind 
cil, şi din el se va nasce mie un nepot sasi o nepălă în termen de dece luni cel mai 
tâvgiii de la mortea fiului meii, acel nepot, acea nepdlă, fie moștenitorii mei, sati fle 
desmoşteniţiu. Se cere să fie născuţi nepoţii în termen de dece luni de la mârtea fiului, 
căci altmintrelea n'ar fi considerați ca concepuţi din opera lui. Cum irebuia făcută ex- 
heredaţiunea pentru postumi după dreptul civil? Ea trebuia făcută nominativ “pentru 
postumil de sex bărbătesc, or-care ar fi gradul lor, iar pentru cel de sex. femeesc putea 
[i făcută fie nominativ, fie inter cseteros, cu condiţiune ca, dacă era făcută în acest din 
urmă mod, să li se laşe ceva cu titlul de legat saă de fideicomis, ca să nu aibă aerul că 
ati fost omiși din causa uitărel (Gaius, Instituţiuni, Com. II, $ 132, Ulpian, Regule, 
titlul XXII, $$ 21 şi 22). Cel putin așa este de la Ulpian încolo, înainte pare că cestiunea era discutată, și că nepotul putea să fie şi el exheredat inter cetevos, dacă i se lăsa ceva 
cu titlul de legat sati de fideicomis (Ulpian, Regule, titlul XXII, Ş 22 sus citat), Dacă, 
când exeredaţiunea este inter ezteros, trebue să li se lase ceva cu titlu de legat sai de fideicomis, este, cum observă prea bine Vernet (op. cit. pag. 47), că pe cei născuţi îi pote avea cine-va în vedere, căci sunt în carne Şi În 6se, pe când pe cel nenăscuţi încă 
pote cine-va să ?i omită din nebăgare de semă, şi, cu chipul acesta, prin exheredarea cu grămada să se isbescă descendenţii la car! testatorul nici nu sta gândit. De aceea, ca să 
se dovedescă că s'a gânâit la et când “1-a exheredat, trebue să le lase ceva, ca legat sa 
fideicomis, fie cât de puţin, chiar o valsre ridiculă, Expresiunea de postumus trebue scrisă fără ]., căci nu vine de la post și humatus,. adică născut după mârtea testatorului ; în adevăr, se numesce postumus și cel născut după confecţiunea testamentului, dar înainte de mârtea testatorului.. Postumus designă pe tot cel ce se nasce sai quasi se nasce după confecţiunea testamentului, vine de la post (după), de la care s'a făcut ad- 
jectivul posterus, comparativul posterior, şi superlativul postremus'sati postumus, Vedi acestă etimologie. în Cujas, Observaţiuni, Cartea II, capitolul 4, şi în dicţionarul de limba latină a lu! Freund, la vorba postumus. In acest sens se pronunţa și Pellat la 
cursul săă şi Vernet (op. cit., pag. 37, nota 5). D-nii Accarias şi Demangeat scriii însă vorba postumus cu B. | 
+ Care este sistemul dreptului pretorian asupra postumilor ? Nici în Instituţiunile lui Gaius, nic! în Regulile lut Ulpian, nu găsim nici un text relativ la acâsta. Ce trebue să conchidem din acest silenţiă ? Probabil că teoria pretoriană asupra formelor exhere- 

daţiunei și asupra consecințelor neinstituirei sai neexheredărel în regulă sai a omisiunel postumilor este aceeași cu teoria relativă la forma exheredaţiunei şi la consecinţele nein- stituirei sati neexheredărei în regulă saii a omisiunel descendenților deja născuţi în mo- mentul confecţiunei testamentului. 
Cât pentru Justinian, el, în paragraful S, titlul XIII al Cărţei II a Instituţiunilor sale, deja citat, pune pe aceeași linie pe postumii cu descendenţii deja născuţi, ceea ce . face încă să se maj întărâscă credința nâstră că și pretorul a făcut tot aşa ; căci, în re- gulă generală, Justinian, sporesce; când nu conservă, rare-ori micşorâză progresele ope- rate în sensul echităţei naturalg! de dreptul pretorian. 
Testamentul mal este rupt prin confecţiunea unul al duoilea testament valabil. Acesta o decide Gaius, C. 1, $ 144, și Justinian în $ 2 al titlului nostru din In- stitute. | 
Testamentul nu se rupe prin simpla voinţă de a'revoca, manifestată într'un act, „cât de solemn, chiar care ar avea formele extrinsece ale testamentelor, dacă acest act mar avea tte condiţiile unui testament, de exemplu dacă n'ar conţine o instituţiune de 

La
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erede, saii dacă instituţiunea n?ar fi făcută în termeniă solemn! prescriși de dreptul civil. 
Insă, în sens contrariii, un testament anterior este revocat priuir'un testament poste- 
vior, chiar dacă (estatorul n'ar manifesta în cel din urmă intențiunea de a revoca pe 
cel Vântâiii, chiar dacă din contră ar fi înţeles să mâră cu duoă testamente, la a căror 
coexistenţă posibilă ar fi cregut. Aşa, de exemplu, dacă în testamentul cel Wânttiii tes- 
tatorul institue pe Primus pentru jumătate din ereditate, și în cel d'al duoilea pe Se- 
cundus pentru jumătate din ereditate, de și intenţiunea sa pâte a fost să mori cu duoi 
moștenitori din duoă testamente, fie-care având jumătate din averea sa, totuși voinţa sa 
probabilă nu va fi executată, ci testamentul cel d'ântâiii va fi considerat ca revocat, tes- 
tatorul va muri numai cu testamentul cel d'al duoilea, și Secundus va lua întrega ere- 
ditate, menţiunea chemărei la jumătate considerându-se ca nescrisă. Acesta din causă 
că un non mililar, un civil, nu pâte muri la Romani nici partim testatus ct partim 

intestatus, nici cu duoă testamente. ” 
In legislaţiunea modernă, însă, un testament anterior pâte fi revocat nu nunai 

printrun testament posterier, adică print”un act de ultimă voință conţinător de dispo- 
sițiune de bunuri, dar și printr'vn simplu act revocatoriă fără disposiţiune de bunuri, 
numai să fie autentic. Așa este în Condica Napoleon (articolul 1035), Condica civilă ro- 

mânescă Alexandru lean I (articolul 920), Condica Sardiniei (articolul 909), Condica 

Cantonului de Vaud (articolul 670). Condica Austriei, articolul 717, merge și mai 

departe, căci se mulţumesce ca revocarea să fie verbală. Causa deosebire! intre dreptul 

roman și legislaţiile moderne este că la Romani se vedea cu ochi favorabili deferirea 

moştenirei prin testament, pe când la populil moderni se vede cu ochi mal buni des- 

chiderea moştenirei ab intestat, după cum am arătat și demonstrat deja acesta. Dacă 

se cere ca testamentul cel d'al duoilea să fie valabil în drept ca să revâce pe cel d'ânttiii, 

nu se cere însă ca testamentul d'al duoilea să ne dea neapărat un moștenitor testa- 

mentar, destul să pâtă da. De aceea se pâte întâmpla ca testamentul cel d'al duoilea să 

devină destilutum' saă desertum, pentru că eredele nu pste saii nu vrea să facă adi- 

țiune; totuși testamentul cel d'ântâiii rupt fiind, rupt rămâne, și testatorul, de şi cu 

duoă testamente, msre întestat. De asemenea se pâte ca eredele din secundul testament 

să fie instituit sub condiţiune, și condiţiunea să nu se îndeplinescă, El nu va lua moște- 

nirea, testamentul va cădea, dar cel d'ântâiii tot rupt rămâne, și testatorul more întestat. 

Putem multiplica exemplele, dar o credem inutil, 
Ce se va întâmpla dacă testatorul în al duoilea testament, instituind pe moștenitor 

„numai peatru câte-va obiecte determinate, de exemplu ez fundo Corneliano et Sem- 

proniano; manifestă expres voința d'a se manţine testamentul d'ânttiii. După principiile 

rigurâse ale dreptului ar fi trebuit să decidem că testamentul cel Vântâii rămâne rupt 

şi fără efect, iar cel Val duoilea își va produce efectele sale singur, şi că moștenitorul 

va lua tâtă moştenirea iar nu numai obiectele certe pentru car! a fost instituit. Atât 

mal răi pentru testatorul care'n'a sciut cum să procâdă legalmente spre a'şi face rea- 

lisabilă voinţa sa. Atât mal răi 'că n'a dis în testamentul al duoilea că institue pe moș- 

tenitor, însă îl greveză de un fideicomis, de fideicomisul de a restitui tâtă moștenirea 

"celui instituit în primul testament, minus fondul Cornelian și Sempronian pe care îl 

autorisă să le reţie; atât mai r&ă că n'a sciut să gică: Secundus heres esto et fideicom- 

mito tibi ut quum primum poteris vestituas hereditatem meam Primo, retentis 

fundo Corneliano et fundo Semproniano. De la împărați! Septim Sever și Antonin 

Caracalla încolo s'a modificat, printr'un rescript, starea acâsta de lucruri. Împărații ati 

„decis că ceea ce a fost în intenţiunea testatorului iși va produce efectele sale. Că testa- 

torul este considerat prin acâsta chiar că a declarat în testamentul cel d'al duoilea că 

menţine pe cel dântâi, că eredele din testamentul al duoilea este implicit grevat de 

obligaţia fideicomisară de a restitui eredelui instituit în primul testament tot ce nu i se 

lasă lui expres. Saii, dacă vrem mai bine, spre a întrebuința o altă terminologie juridică, 

„că testamentul ântâiă este considerat ca un codicil anterior confirmat prin testamentul 

al duoilea, codicil în care Sar coprinde fideicomisul impus eredelui care va fi instituit în
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urmă și care se găsesce a fi cel instituit în testamentul al duoilea (cu care e repulat a muri testatorul) de a restitui fideicomisarului din acest ântâiă testament t6tă averea, minus ceea ce i se lasă expres în testamentul al duoilea. - a A doua causă de infirmare a unul testament justum este aceea care face ca testa- mentul să fie irvitum. Un testamenţ devine îrritum prin capitis deminuţiunea încer-- cată de testator între confecţiunea testamentului și mârtea sa. Or-care ar fi capitis de- minuţiunea, testamentul devine îrritum. Prin urmare, fie că testatorul a devenit serv, peregrin sa a eșit din familia în Care era în momentul confecțiunei testamentului, testamentul devine irritum,. ȘI chiar dacă în urma acestui capitis deminuţiuni va reveni în starea în care era în momentul testărei, redevenind liber, cetăţen roman, Și sui Juris, testamentul jure civili rămâne irvitum. Dar pretorul, in asemenea cas, acordă, dacă testamentul are formele pretoriane, neţinând compt de incapacitatea apă- rută și dispărută, bonorum posesiunea secundus tabulas eredelui instituit, Acâstă bo- ROrum posesiune va fi câte o-dată efectivă, altă dată ilusorie şi provisorie. In casul ânteiii, se numesce cum re, reală, în casul al duoilea sine re, fără miez. Va fi cum ve dacă bo. nortm posesor va fi menţinut în posesiunea eredităţei cu totă petițiunea de ereditate ce ar intenta eredele de drept civil. Va fi sine re în casul în care eredele, după - dreptul civil, va triumfa prin petiţiunea de ereditate a evinge pe bonorum posesor, căruia pretorul nu va acorda contra petiției de ereditate excepțiunea doli mali spre a paralisa efectele acțiunei eredelui civil. Va fi în genere sine re, căci a rare ork pretorul se încumeteză a corige asperitățile dreptului civil. Va fi în genere cum re numa! atunci când eregi de drept civil nu există, Acâsta se va întâmpla când testatorul nu are here- des sui, nici agnaţi, nici gentiles, de 6re-ce eredele instituit în testamentul devenit îrritum juve civili în mod definitiv dar reînviat jure pratorio, nu are a se teme de nimenea, afară de fise care, în casul acesta, este eliminat, căct el nu vine a culege de cât bunurile vacante şi jure civili și jure praetorio [Instituţiunile lui Gaius, $ 145 până la $ 149 și ale lu! Justinian, $$ 4, 5 şi 6). 
$ 7: "Un testament nu pste fi infirmat prin simpla voinţă a testatorului dea? revoca. De aceea, un testator care a început a face un al duoilea testament în care a manifestat voinţa de a revoca pe cel d'ântâii, dar pe care nu a reuşit a'?1 perface, a ?] desăvirși, pentru că, de exemplu, după ce “l-a scris a murit între formalitatea manci- patiunei și între aceia a nuncapaţiunel, va muri cu testamentul cel d'ântaiii. Așa a decis printr'un senatusconsult împtratul Pertinacex, $ 8: Tot acest împărat a decis că testamentul care are uu viţiii de formă nul rămâne, măcar că în el a fost instituit Impăratul, și acestă decisiune a fost confirmată şi printr'un rescript al împăratului Septim Sever şi Antonin Caracalla, în care ef formulâză regula: »Că de și sunt desleuaţi de respectul leşilor, totuși vor să trăiască sub imperiul loru. Acest paragraf suscită mai multe observaţiuni: 1) Starea de despotism în care se păseaii Romani sub Septim Sever Şi Antonin Caracalla, în care mărturiseaii că de con- descendență vor să se supună legilor; 2) Mirarea cum "ȘI mal daii și atâta ostenălă, Acâstă mirare însă dispare considerând că proiectele de constituţii ale Impăraţilor și de senatusconsulte eraii elaborate de comisiunea de asesori ce Încongiurati pe Impărați și elaboraii tâte lucrările imperiale, şi acei jurisconsulți, notamente sub Septim Sever și Antonin Caracalla, erati 6meni probi și juști ca Paul, Ulpian şi modelul de virtute şi curagiă civic, Papinian, cari nu se găsesc de cât extrem de rar între jurisconsulții se- colelor posterire. In adevăr, când se gândesce cine-va la pusilanimitatea âmenilor de legi În genere a Populilor moderni, cari se întrec a se acomoda, dacă nu și a aproba şi chiar . a lăuda tâte faptele împlinite, şi când î compară cu Papinian care a preferit să mâră de cât să scrie o orațiune pentru Caracalla, pe care acesta s% presinte Senatului spre a scuza şi justifica omorirea fratelui săii Geta, el, Papinian, care era presidentul comisiunet de asesori a lui Caracalla, nu pote de cât a admira cu atâta mal mult pe acest jurisconsult când purtarea lui a fost ma! grea de tinut în acele timpuri de cât ceea ce ar putea face ! - în condițiuni egale 6nienii de legi în timpurile moderne. Dacă împărații se incongiuraă - “
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de ast-fel de jurisconsulţi ca asesori, causa era că, după ce răpiseră Romanilor lste 
drepturile politice, credeaă că este politic de a ?i mânșâia cu legi private bine făcute. 

In fine, un testament justum ab initio pâte să devină în urmă dostitutuni saii 
desertum. Acâsta se întemplă când eredele instituit nu primesce moștenirea sati pentru 
că nu pâte, saii pentru că nu vrea. Pentru că nu pâte, în casul, de exemplu, în care a 
murit înainte de mârtea testatorului, saiă că a devenit incapabil de a fi instituit după 
testare, saii a perdut jus capiendi după testare, saii, de şi valabil instituit nu a căpătat 
jus capiendi ce ?i lipsea la testare, nici măcar până în o sută de ile după deschiderea 
tablelor testamentului, saii pentru că condițiunca sub care a fost instituit nu s'a rcali- 
sat. Pentru că nu vrea, căci nu "și găsesce socotela a face adițiune. In tâte aceste casuri, 
se (ice că testamentul este destituit de defectele sale din causa eredelui, sati desortum, 
abandonat, părăsit de erede. 

TITLURILE XV şi AVI 

Despre substituţiunY 

Se numesce substituțiune o subinstituțiune, adică o instituțiune care e scrisă în 
testament în urma une! instituţiuni și care este subordonată acesteia, adică care în inten- 
ţia testatorului nu trebue să “ȘI producă efectul de cât în casul în care cea Mântâiti va 
rămânea fără efect. De acolo şi etimologia vorbei substituțizne, care nu ce de cât con- 
tracțiunea vorbelor sub instituţiune. 

Substituţiunile sunt de trei feluit: 
1) vulgară ; 
2) pupilară; 
3) quasi-pupilară sati exemplară. 
Pria substituțiune se mal înţelege și substituțiunea fideicomisară, aşa numită în 

mod impropriii de unii interpreţi ai dreptului roman (VedI Vinnius asupra titlului nos- 
tru), și mat cu semă de scriitorii dreptului privat al populilor moderni. Ea, de Romani, 
se numesce fideicomis de ereditate. Despre dânsa ne vom ocupa sub titlul XXIII. 

Despre substituţiunea vulgară se ocupă titlul XV din Cartea II a Instituţiunilor 
lui Justinian, despre cea pupilară și despre cea quasi-pupilară sati exemplară se ocupă 
titlul XVI. In Digeste avem un titlu comun la tste substituțiunile, acesta este titlul G 
al Cărtei XXVIII, care are drept rubrică: De vulgari et pupilari substitulione (Despre 
substitutiunea vulgară și despre cea pupilară), Se mai ocupă de substituţiuni paragra- 
fele 174 până la 184 inclusiv din Comentariul al ÎI-lea al Instituţiunilor lui Gaius, pa- 
ragrafele 7, 8 și 9 din titlul XXIII din Regulile lui Ulpian şi paragrafele 4 şi 5 din. 
titlul 4 al Cărței V a Sentinţelor lui Paul. Ă 

Să traducem cele mai importante din textele relative la materie. Şi mai ântâiii 
textele din Instituţiunile lui Gaius: 

$ 174: Câte o-dată facem duoă sat mai multe grade de ereți, în modul următor: 
Lucius Titius fii moştenitor, şi fă crețiune a evedităței în cele dântcii o sută «de 
gile de când vei sei şi în care vei putea, iar de nu vei face ast-fel creţiune, fiă exhe- 
redat, şi atunci fii tu Mevius moştenitor, şi fă creţiune în cele d'ântâii o sulă de 
dile, ş. c. l. Şi așa putem substitui pe rând orl-câl erei. 

$ 175: Şi ne este permis a substitui saă o singură persână la un singur instituit, 
sati mai multe persâne la un singur instituit, saii o singură persână la mulţi instituiţi, 
sait mai multe persâne la mai mulţi instituiţi. ă 

-$ 476: De aceea, eredele instituit în primul grad făcând creţiune de ereditate 
devine erede, şi substituitul este exclus. Neficând creţiune, este exclus chiar dacă face
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crede, pentru același cuvânt, dacă sunt mai multe grade de ereqi.. $ 177: Dar dacă eredele este instituit cu creţiune fără exheredaţiune, adică în termenii următori: De nu vei face creţiune, atunci Publius Mevius să fii crede, se . întemplă un resultat deosebit, căci dacă eredele instituit, în-loc să facă creţiune, face pro herede gestiune, substituitul este admis la o parte din ereditate, şi amenduot și substi- tuitul şi instituitul devin eredi pentru părţi egale. Dacă însă instituitul nu va face nici crețiune, nici po herede gestiune, el este depărtat cu desăvârşire, şi substituitul vine la tâtă ereditatea. E a " -$178: Insă de cât-va timp S'a admis că pe cât timp pâte face creţiune, și prin crejiune deveni erede instituitul, de și face pro herede gestiune, nu e loc a se admite substituitul; după ce însă termenul crețiunei este expirat, atunci de va face instituitul pro herede gestiune, este admis substituitul. Insă o-dată se admitea din contră, că chiar În timpul duratei creţiunei, dacă instituitul face pro hercde gestiune, e loc la admiterea substituitului, și nu se mal pote intârce instituitul la crețiune. $ 179: Putem substitui descendenților noștri impuberi pe cari ?i avem sub pute- . rea n6stră paternă nu numat în sensul arălat mal sus, adică că dacă nu vor fi eredi, altul să fie eredele nostru; dar încă și ast-fel că chiar dacă vor fi eredi al noștri, dar vor muri impuberi, să le fie cine-va erede lor, De exemplu, în modul următor: Fiule al mei Titius, să "'mi fii moştenitor 3 dacă nu vei fi moştenitor, sati vei fi moştenitor, însă vei muri mai înainte de a ajunge sub propria-ţi tutelă, tu Seius să fii moş- tenitor, 
! $ 180: In acest cas, dacă fiul nu va fi moștenitor, substituitul devine moștenitor al tatălui. Iar dacă fiul va fi moștenitor, dar va muri înainte de pubertate, substituitul devine moștenitorul fiului însuși, De aceea, în specie, avem 6re-cum duo testamente: unul al tatălui, iar cel-alt al fiului, ca cum însuși fiul ar fi instituit pentru sine moșşte- nitor; sati de sigur avem cel putin un testament cu ducă eredității, - - $ 181: Apoi, pentru ca după mârtea tatălui pupilul să nu fie expus la insidii, se obicinuesce a se face substituţiunea vulgară apertă, adică în acea parte chiar a testa= 

pro hevrede gestio, şi în locul lui succede substituitul, Și aşa se întâmplă pentru fie-care 

un r&ii din partea substituitului, de dre-ce pe cât e în vieţă testatorul, nu se cundsce nimic din cele scrise în testament. Substituţiunea insă prin care e chemat substituitul chiar în casul în care pupilul vine la moștenire, dar mâre în stare de impubertate, o scrim În partea inferiâră a tabulelor testamentare, și acea parte a tabulelor o legăm cu sf6ră deosebită şi o sigilăm cu ceră deosebită, şi prevedem în partea superibră. a ta- bulelor ca partea inferiâră să nu se deschidă. pe cât timp va fi fiul încă În vieţă și în stare de impubertate. Dar este mult mai sigur să se consemne ambele substitu- iuni în partea inferiră a tabulelor, pentru că dacă ar fi consemnate separat, sar pu- tea din substituţiunea vulgară bănui că tot aceeași persână care este substituită vulgar „este substituită și pupilar. | 
$ 182: Nu numai impuberilor instituiţi putem substitui pupilar, ci și impuberilor | exheredaţi, şi în acest cas substituitul ia tot ce va câștiga pupilul prin eredităţi, le- gate sai donaţiuni lăsate lut de rude. ; $ 183: Tot ceea ce am dis relativ la substituţiunea copiilor impuberi, fie insti- tuiță, fie exheredați, se aplică și la postum. . -$ 184: Eredelui însă extraneii instituit de noi nu % putem substitui ast-fel, că daca va muri după un timp Gre-care, altul să % fie lui erede, atâ numai putem face adică să "1 oblişăm prin fideicomis să restitue altuia tâtă saă parte din ereditatea ce %- am lăsat. Despre acâsta no vom ocupa. la locul stă. NE Să traducem acum paragrafele din titlul XV din Instituţiunile Iul Justinian. Principium.— Pote cineva în testamentul săi să facă mai multe grade de moș-
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tenitori, de exemplu să dică: Dacă acela nu va fi moştenitor, să fie accla moştenitor ; 
și așa mal încolo pâte testatorul să facă ori câte grade de substituțiuni, şi în ultim rând 
și ca ultim subsidiă să institue erede necesar pe servul săi. | 

$ 1: Şi pâte testatorul substitui mai mulți în locul unuia singur, sati pe unul 
şingur în locul mat multora, sai mal mulți în locul mai multora, însă la fie-care în- 
stituit câte unul deosebit, saii să substitue pe instituiţi unul altuia. 

__$2: Şi dacă va substitui unul altuia pe instituiţi, pe care "i-a chemat pentru 
părti inegale la moștenire, și la substituiţi nu va fi făcut menţiune de partea fie-căruia, 
testatorul e considerat că %-a chemat ca substituiţi pentru aceleași părți pentru care ?i-a 
chemat ca instituiţi. Și așa a decis şi divul Antonin Piul printr'un rescript. 

$ 3: Dacă unul instituit W-a fost. substituit coeredele săi şi acestuia un altul, 
divii Septim Sever şi Antonin Caracalla ati decis printr'un rescript că substituitul fără 
nici o distincțiune va fi admis şi la partea unuia şi la partea celui-alt. 

$ 4: Dacă cine-va a instituit crede pe servul altuia, credându-l paterfamilias 
(liber și sui juris/, şi pentru casul în care nu va fi erede îl va fi substituit pe Movius, 
şi acel serv va fi făcut adiţiune de ereditate după ordinul stăpânului săă Mevius, sub- 
stituit va fi admis la o parte din ereditate, Căci vorbele : de nu va fi erede, însemneză 
relativ la acela pe care testatorul îl scie sub puterea altuia, dacă nici el nu va fi erede, 
nică pe altul nu 7 va face evede ; iar relativ la acela pe care testatorul îl crede sui 
juris insemnăză, dacă nu va câştiga ereditatea pentru el sai pentru acela sub « 
cărui putere paternă va cădea în urmă. Şi acesta a decis”o Tiberiii relativ la servul 
săi Partheniă printr'o consiituțiune. 

- Să traducem, în fine, paragrafele din titlul XVI din Instituţiunile lui Justinian. 
Principium.— Pâte cine-va substitui copiilor săi impuberi pe cari îl are sul 

puterea sa paternă, nu numai în modul cum am arătat mal sus, adică că dacă nu “i vor 
fi ereqi altul să i fie erede, dar încă şi că dacă vor fi eregi dar vor numi impuberi, să : 
le fie cine-va lor erede. De exemplu, dicând ast-fel : Titius, fiul meii, să "mi fie erede. 
Dacă nu 'mi va fi erede sati după ce *mă va fi evede va muri înainte de a ajunge 
sub propria-i protecţie (adică înainte de a deveni puber), Scius să fie erede. In casul 
acesta, dacă fiul nn devine erede, substituitul devine erede al tatălui; iar dacă fiul de- 
vine erede, și mâre înainte de pubertate, atunci substituitul devine erede chiar al fiului. 
Căci prin consuetudine s'a introdus ca părinţii să potă face - testamentul fiilor lor când 

"sunt în etatea în care e! nu pot testa înșile. 
*$ 1: Indemnaţi de acestă rațiune, am inserat și o constituţiune în Condica nsstră 

prin care am prevădut să fie permis și celui ce are fîI sai nepoți sai strănepoti de orl- 
ce grad şi de ori-ce sex, chiar de sunt puberi, să le substitue 6re-cari persâne deter- 
minate, în imitaţiune a substituțiunei pupilare, iar dacă descendenţii se .vor înţe- 
lepti, își vor veni adică în minti, substituţiunea să cadă, întocmai cum cade substitu- 
țiunea pupilară, când pupilul ajunge la pubertate. 

$ 2: Aşa dar, în substituţiunea pupilară întocmită în modul arătat mat sus avem 
6re-cum duoă testamente: unul al tatălui şi altul al fiului. ca cum fiul 'şt-ar fi instituit sin- 
gur erede, saii cel puţin avem un singur testament cu duoă cause, adică cu duoă eredităţi. 

$ 3: Iar dacă cine-va este așa de fricos în cât să 71 fie temă să nu fie expus după 
mortea sa la pericolul unor insidi! (încercări de asasinare) fiul săi pupil încă din causă 
că a primit un substituit în mod apert, în asemenea cas el pâte face substituţiunea 
vulgară apertă şi în prima parte a testamentului, iar substituțiunea prin care se 
chiamă substituitul și în casul în care pupilul instituit devine erede, dar mâre în stare 
de impubertate, trebue să o scrie în partea inferidră a testamentului, şi acestă din urmă 
parte să o lege cu o sfâră specială și să o sigileze cu câră deosebită, și să prevadă în 
prima parte a testamentului ca partea inferiâră să nu fie deschisă pe cât încă trăesce 
şi este impuber fiul. Este evident că substituţiunea pupilară nu e ma! puţin valabilă 
dacă o va scri apert în același testament în care a scris şi instituţiunea de erede, 
de și acesta presintă pericol pentru pupil. o
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$ 4 : Păte cine-va numi substituiți pupilari nu numai descendenților să! instituiţă, dar și exheredaţi. De aceea, în acel cas, dacă pupilul câștigă ceva din eredităţile, lega- tele saii donaţiunile lăsate lui de rude sati de amici, tote acestea aparţin substituitului upilar. 
vu Tot ce am dis despre substituțiunile descendenților impuberi, fie instituiți, fie „" exheredați, se aplică şi la postumi. | 

$ 5: Nimenea însă nu pâte face testamentul descendenților săi dacă nu-l face şi pe al s&ă. Căci testamentul pupilului este o parte şi o urmare a testamentului tatălui, întru atât întru cât nulitatea testamentului tatălui atrage după sine și'nulitatea testa- mentului fiului. 
$ 6: Se pâte substitui sati fie-cărui copil Sati aceluia care va muri cel după urmă în stare de impubertate: fie-căruia dacă vrem să nu moră nici unul din ef intestat, celui după urmă dacă vrem să conservăm între dânșii intact dreptul de ereditate le- gitimă, i 
$ 7 : Se pâte substitui unui impuber saă o persână anumită, de exemplu : Titius . sati, în mod general, ori-cine îmi va fi evede. Prin aceste din urmă vorbe se chiamă - În virtutea substituţiunel la mârtea fiului impuber cei ce ai fost instituiţi eredi, şi aii devenit de fapt ereqi pentru aceleași părţi pentru cari aă fost înstituiți. $ 8: Se pâte substitui unut mascul până la patru-spre-dece ani, unei femei până la duol-spre-dece ani, și dacă descendentul atinge acestă etate, substituțiunea se stinge. $ 9:. Unul fii puber sati unul străin nimenca nu pste substitui ast-fel că dacă vor deveni erei și apoi după un timp 6re-care vor muri, alţii să le fie lor erei; atât numa! - este permis ca testatorul prin fideicomis săi oblige ca să restitue altuia tâtă ereditatea sati parte dintr'ensa : care drept, cum este, îl vom expune la locul săi, 

  

Substituţiunea a fost introdusă la Roman pentru a se înmulţi șansele ca un ce- lăţen roman să moră cu eregi aleși de el, | 
Se putea ajunge la acest resultat prin instituirea mai multor eredi cari să fie chemaţi de o potrivă și în același rend la ereditate, aşa în cât dacă toţi vin să'și îm- ” parță ereditatea, dacă vin numa! unii să ia şi partea celor-alţi pe cale de acrescământ. Dar substituţiunea presintă un avantagiiă și mal mare. Pe de o parte ea lasă testatoru- lui dreptul de aşi alege pe rând pe cel ce în afecţia sa merită grade subsequente de . afecțiune. Şi ea a devenii in cele de pe urmă sub imperiul legilor caducare de o utili- tate imensă, pentru a preveni până la 6re-care grad aplicarea acestor legi devenite cu timpul odiâse, și pe care totuși, de respect sai de frică către Impărați! succesori at Iul August, cari le introdusese, nimenea nu indrăsnea să le abol&scă într'un mod complect. Substituţiunile reciproce mai cu semă, după cum vom vedea, presintată în privinţa acesta o utilitate marcantă. a 
Substituţiunea ma! presinta şi avantagiul de a diminua riscul de a muri iatestat. Când cine-va era insolvabil sai avea o avere încurcată, dificilă de lichidat, era de te- mut ca nimenca din cel instituiți să nu primâscă moştenirea, și deschidându-se moşte- nirea ab intestat ca nimenea dintre ereţi! ab intestat să nu vrea să vină la moștenire. Pentru a para la acest inconvenient, cetăţânul roman În testamentul să&ă făcea mal multe grade de instituiţi, şi la fine instituia pe servul săă dându'! în mod expres libertatea (care în legislaţia lut Justinian se subințelege). Aşa în cât ereditatea se de- ferea pe rând de la primul grad la secundul, Şi aşa mat încolo până la serv, care fiind heres necessarius, era erede de 'sigur și se vindeaii bunurile defunctuluy pe numele lui, și se nota la nevoiă numele lui de infamie, în locul memorie! mortului care scăpa . de acâstă pată. De exemplu testatorul glicea : Primus heres esto, Si Primus heres non erit, Secundus heres esto, Si Secundus heres non erit, Tertius heres esto, Si Tertius , 

|
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heres non crit, Quartus heres esto. Si Qartus heres non erit, Stichus servus meus heres et liber esto. Se deferea ereditatea pe rând ântâiii lui Primus. Dacă Primus nu putea saă nu vrea să vină la moștenire, se deferea ereditatea lut Secundus. Dacă nici acesta nu putea sait nu vrea, se deferea lut Terţius. Dacă era tot aşa şi cu acesta, se doferea lui Quartus. Dacă se întâmpla tot ast-fel şi cu Quartus, se deferea lui Stichus, care era erede necesar, devenea erede vrând nevrând. Și se vindeaii bunurile defunctului pe numele lui şi la nevoiă se nota memoria lui de infamie, 
Substituţiunea fiind o subinstituţiune, participă de natura instituţiunei. Deci, ca Și instituțiunea nu se putea' face de cât întrun testament. Şi fiind că era o instituţiune condiţională, se interpreta condiţiunea după intenţiunea testatorului. 
Putea cine-va substitui o singură pers6nă la 'un singur instituit: Primus heres esto ; si Primus heres non erit, Secundus heres esto. Putea cine-va substitui mal multe persâne la un singur instituit: Primus heres esto ; si Primus heres non evit, Secun- dus et Terlius heredes sunto. Putea cine-va substitui la mai mulţi înstituiți o sin- gură persână: Primus et Secundus hevedes sunto 3 si Primus et Secundus he- redes non crunt, Tertius heves esto. Putea cine-va substitui mat multe persâne la mal mulţi instituiţi: Primus et Secundus heredes sunto ; si Primus et Secundus heredes non crunt, Tertius ct Quartus hevedes sunto, Putea cine-va substitui câteo pers6nă deosebită Ia fie-care instituit, singuli singulis, cum ic Instituţiunile - lui Justinian: Primus et Secundus heredos sunt. Si Primus heres mon erit, Titius 

heres esto, si Secundus heres non evit, Mevius heres esto. Putea cine-va institui . mal multe persâne și a substitui fie-căruia din er pe toţi 'cei-alţi: Primus, Se- 
cundus, Tertius hevedes suwito; si Primus heres non crit, Secundus et Tertius 
heredes sunto; Si Secundus heres nor evit, Primus ct Tevtius heredes sunto ; şi Tertius heres non erit, Primus et Secundus heredes sunto. Acestă substituţiune - reciprocă este aceea mal cu sâmă care are de efect înlăturarea aplicărei legilor ca- ducare, Să presupunem că Primus este celebs favorisat, care are jus capiendi, dar 
mare jus caduca vindecandi, căci nu e pater, că Secundus este celebs nefavorisat, iar Terţius pater. Cu sistemul legilor caducare, de nu ar fi substituţia reciprocă, Primus ar lua partea sa, adică 1/, din ereditate. Partea lui Secundus, adică 47, ar deveni caducă, și ar lua-o Terţius ca pater care impreună cu 1/,, partea sa proprie, - ar lua în total 4, din ereditate. Cu substituțiunea reciprocă partea lut Secundus se va lua de o potrivă şi de Primus care este substituit lui Secundus și de Terţius, care asemenea ii este sublituit. Şi dacă am presupune că Terţius este numat celebs privilegiat, fără substituțiune reciprocă partea caducă a lui Secundus sar lua de 
zerariă sati de fisc. Cu substituţia reciprocă se ia de Primus și de Terţius. ambii 
cu jus capiendi şi substituiţi lui Secundus. — Substituţiunea reciprocă: presintă 
interes, de şi mai mic chiar înainte de August, sub sistemul acresc&mentului. Presupuneţi că testatorul a dis: Primus et Secundus heredes sunto, Tertius heros 
esto. Si Primus heves non erit, Secundus et Tertius heredes sunto, Si Secun- dus heres non erit, Primus ct Tertius heredes sunto. Si Tertius heres non erit, Primus et Secundus heredes sunto, Cu sistemul acrescământului, fără substituțiune reciprocă, dacă Secundus nu vine la ereditate, Primus, care e singur în același grup cu el, ia jumătate din moştenire, Terţius ia cea-altă jumătate. Cu substituţia reciprocă, Terţius ia jumătatea sa, şi fiind substituit împreună cu Primus lui Secundus, ia și ju- mătate din partea lui Sccundus, adică jumătate dintr'un quart din ereditate, adică 1/4 din ereditate, în cât va lua 1/-4/5=—=5/, pe când Primus nu va lua de cât 16-65 din ereditate, - i 

Testatorul, care a indicat partea fie-cărul instituit, pâte indica şi pe a fie-cărui substituit. De exemplu: Primus heres esto ex semisse, Secundus ex quadrante, Ter- tius ez quadrante. Si Primus heres non crit, Titius heres esto ex semisse. Si Secun- 
dus heres non erit, Mevius heres esto ex quadrante. Si Terlius heres non erit, Seius 
heros esto ex quadrante. Dar pâte omite de a indica partea fie-cărul substituit. Atunci
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fie-care substituit va lua partea la care era chemat instituitul deficicnt ($ 2 din tittul . 
nostru. a 

Se pâte înlempla'ca testatorul să înstitue mai mulţi erei, să substitue pe unul 
altuia, și unuia dintr'ânșii un terţiii. De exemplu, testatorul a dis :. Primus et Secundus 
heredes sunto. Si Primus heves non crit, Secundus hores esto, Si Secundus heres 
non erit Titius heres esto. Primus mâre sai devine incapabil înainte de mârtea testa- 
torului, saii repudiază ereditatea, Secundus are vocaţiune la tâtă ereditatea, și ca insti- 
luit în virtutea dreptului de accescăment cât și tot de o-dată ca substituit în virtutea 
dreptului de substituțiune, Dar, după aceea, Secundus msre și el saii repudiază moşte- 
nirea. Tertius va lua tâtă moștenirea ca substituit al lui Secundus. Dacă presupunem 

însă că Secundus mâre ânttii sai devine incapabil şi că după aceea Primus instituitul 
repudiază ereditatea, 'Tertius, care vine ca substituit la drepturile stinse ale lui Secun- 
dus, nu va lua nimic. Acesta ar fi fost consecinţa fatală a principiilor. Cu tâte acestea, 
în vederea favârei de care se bucuraiă testamentele, ca să nu se deschidă ereditatea ab 
intestat, unii jurisconsulţi, între cari Julian (legea 27, titlul nostru în Pandecte) și Pa- 
pinian (legea 44 principium, cod, tit.7, ati decis, şi opiniunca lor a prevalut după cum 
resultă din paragraful 3 al titlului nostru din Instituţiunile lui J ustinian, ai decis, dlic, că 
Tertius substituit lui Secundus e 'considerat tacitamente substituit și instituitului 
Primus, şi, prin urmare, va lua întrega moștenire ca cum ar (i expres substituit insti- 
tuitului Primus. Acesta este regula care a prevalut şi care se formul&ză ast-fel: Sub- 
stitus substituto etiam înstituto substitutus: censetur. Ma 

Testatorul institue erede pe Slichus pe care îl crede paterfamilias, adică per- 
s6nă sui juris. Şi 71 substitue pe Titius. Dar Stichus este servul lui Primus cu care tes- 

„ tatorul are facțiune de testament pasivă. După. principiile rizurâse ale dreptului, festa- 
torul care a pândit că Stichus 6 să beneficieze or el, or acela sub a căruia putere ar fi 
putut cădea în urmă, iar nici cum Primus sub a cărui putere se . găsea în momentul 
confecțiunei testamentului, a înţeles evident că de 6re-ce Stichus nu vine la moște- 
nire nici pentru el nici pentru vre-un exercitator viitor de putere, să vie Titius să ia moș- 
tenirea ca substituit. Totuşi s'a decis altmintrelea, în virtutea a: duoă moduri de a ra- 
ționa: unul strict în privința instituţiunei, decidându-se că strictamente instituitul vine 
la moştenire, căci pâte veni şi face moștenitor. pe stăpânul săi (de și testatorul nu sa 
gândit la dânsul), altul intenţiona! în privința substituțiunei, deciându-se că trebue să vie 
şi substituitul, căci în intenţiunea testatorului e loc ca să vie ; aşa în cât s'a decis că 
trebue să vie amânduoi, şi Stichus şi Titius, şi să impartă moştenirea, jumătate să o ia 
Primus, stăpânul lui Stichus, care W-a dat jussus adeundi, şi jumătate Titius.' Acâsta 

“este specia de care vorbesce paragraful 4 din titlul nostru din Instituţiuni. Ea a făcut 
obiectul unel constituţiuni a Impăratului Tiberiă care a dat decisiunea de mat sus în- 
lr'o specie în care fusese instituit servul săi Parthenius pe care testatorul il credea 
paterfamilias. Pellat, Ia cursul stii din anul 1858, credea că riguros ar fi trebuit in- stituitul să ia tâtă ereditatea, căci strictamente el pote veni la moştenire, și că numai 
benevolemente 'Tiberiă a decis altmintrelea, ca să nu aibe aerul că favoriseză pe servul 
stă Parthenius. | | o 

“Un alt cas în care substituitul împarte ereditatea cu instituitul este acela prevă- 
dut de Gaius în paragrafele 177 şi 178, traduse mai sus, cas care nu mai are aplica- 
țiune în legislaţiunca lui Justinian. Testatorul a gis: Lucius Titius hores esto cerni- toque in diebus centum prozimis quibus scies poterisque, si non creveris tum Publius 
Movius heres esto. Lucius 'Titius lasă 'să trecă termenul creţiunei, fără să facă cre- tiune, și după aceca face pro herede gestio (acceptațiune taciţă). Fiind-că testatorul nu 
a exheredat pe instituit dacă nu va fi creţiune, el făcând acceptare tacită vine la moş- 
tenire, Dar, fiind-că în intențiunea testatorului,: dacă nu face crețiune, a fost să vie 
Mevius la ereditate ca substituit, e loc și pentru Mevius. Ei, deci, vor împărţi ereditatea. 
Aci resultatul nu e aşa de choquant ca în specia lul Parthenius, : " 

Acelaşi resultat se presintă în specia prevădută de Scevola în legea 48 principium,



513 

titlul nostru în Pandecte. 'Testatorul, în cunoscință de causă, institue pe Stichus serv 
„comun al lui Primus și Secundus, şi "i substitue pe Titius. Primus îi dă ordin lui Sti- 
chus de a face adițiune şi face, Secundus nu. Fiind-că riguros Stichus vine la moştenire 
şi pote face moștenitor pe Primus, e loc la instituțiune. Dar în intențiunea testatorului 
a fost ca Stichus să facă moștenitori pe ambii stăpâni, să accepte moştenirea pentru 
ainânduoi. Acâsta nu s'a întâmplat. Deci e loc și la substituțiune. Deci, substituitul și in- 
stituitul vor veni amânduoi și vor impărți moştenirea. Aci este cam tras de păr. Căci, de 
ore-ce Slichus pgte face pe unul din stăpâni moștenitor, ar fi fost raţional ca să nu fie - 
loc la substituțiune. | : : | . 

Să vorbim acum de substituțiunea pupilară și substituţiunea quasi-pupilară 
saii exemplară. A | - " 

Ia principiă și conform bunului simţ, numai titularul unui patrimoniă pâte testa, 
şi prin el însuși, nu prin representant. Ar fi fost fârte grav ca actul cel mai important 
și cel mal solemn al vieţel civile a unui om să se pstă face prin representant. De aceea, 
tutorul nick cu autorisarea magistratului la Romani, nici cu avisul consiliului de familie 
și omologarea tribunalului la moderni, nu pâte face testament. 

La moderni, inconvenientul ar fi fost fârte grav, căci modernil confundând impu- 
bertatea cu minoritatea de 25 anl și făcând o singură minoritate care dură în unele le- . 
gislaţii (Condica Caragea de exemplu) până la 25 de ani, în altele (Condica Napoleon, 
Condica Alexandru loan 1) până la 24 de ani, consecința ar fi fost că minorul de 25 de 

ani sai de 21 de an! să nu pâtă testa. 
. Legislaţia francesă şi cea română actuală ai făcut excepție la acest principii și 

ati permis (compară articolului 807 românesc cu articolul 904 frances) minorului de 21 
ani de la 46 ant încolo să testeze asupra a jumătate din averea sa. 

- In dreptul roman, unde la 14 ani bărbaţii, la 12 ani femeile pot dispune singuri 
de averea lor, băiatul de 14 ani, femeea de 12 an! pâte testa asupra întregului săii pa- 
trimoniii. In cât inconvenientul mar fi fost mare pentru o legislaţie în care capacitatea 

sosesce la o etate așa de fragedă incă, Ma . 
Totuși, lucru curios, tocma! în dreptul roman şa admis ca să se pâtă face testa- 

ment și pentru un impuber. In loc însă să și-l facă el, ceea ce era cu desăvirşire impo- 
sibil, căci, cum am gis mai sus, aci e vorba de un act ce nu se pste face prin represen- 
tant, unde, prin urmare, .pupilul nu ar fi putut lucra nici cu autorisarea tutorului, s'a 
admis, şi acâsta de timpuriiă, şi prin consuetudine, ceea ce dovedesce că acesta intra în 
geniul şi gustul populului roman, ca acest testament să pâtă fi făcut prin - ascendentul 
exercitator al putere! paterne care să testeze în numele descendentului săii. Acesta pen- 
tru că Romanii ţineau să mâră cu testament, și s'a credut că impuberul are să fie cel 
dântâii mulțumit şi că nimenea nu pâte să fie mal nemerit designat pentru ati face tes- 
tamentul de cât ascendentul ce ?] are sub puterea sa paternă. Şi de aceea, și dacă im- 
puberul ajunge la pubertate, testamentul făcut de ascendentul săi cade, pentru că din 
acest moment descendentul pâte testa singur. Dar Romanii clasici nu ai permis acâsta 
de cât ascendentului exercitator al puterei paterne; n'a credut că trebue a întinde 
acest drept la ori-ce ascendent. Aci e un atribut al puterei paterne, ale cărei efecte se 
întind până după mertea ascendentului. Că dreptul ascendentului de a face testamentul 
descendentului să impuber resultă din consuetudine, ne-o spune Ulpian în-legea 2, prin- 
cipiuna, titlul nostru în Pandecte, și Justinian în principiul titlului XVII din Instituţiuni. 

Acest drept, cum am spus, este un atribut al puterei paterne, nu aparţine de cât 
ascendentului exercitator al puterel paterne în privința descendenților săi impuberi, nu 
aparține ascendentului matern, nu aparţine nici ascendentului patern asupra descen- 

_ţilor emancipaţi, dar aparţine: ascendentului patern nu numai asupra descendenților 
născuţi, ci şi asupra postumilor. Acâsta ne-o spune Ulpian în legea 2, principium citat 
mai sus, și Justinian în principiul titlului nostru. o . 

Dar ascendentul nu putea face testamentul fiului de cât cu condiţia ca prealabil 
să ȘI facă testamentul săă.
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Obicinuit ascendentul instituia pe descendentul săi, și, pentru casul în care el'nu ar veni la moștenire din causă că sati ar muri Înainte de testator sati ar deveni inca- pabil, îi substituia o pers6nă 6re-care (substituţiune vulgară), iar pentru casul în care 

s6nă ce substituize vulgar pentru el testator saă pe altă persână cu totul deosebită, De exemplu, testatorul dicea : Gaius filius meus heves esto (instituţiunea). Si Gaius [ilius meus heres non erit, vel prius moriatuy quam în suam tutelam venerit, Seius heres esto, care se descompune ast-fel: Si Gaius. filius meus heves îion erii, Seius heres esto (substituţiunea vulgară). Si Gaius filius meus heres erit, sed prius moriu- lur quam in suam tutelam venerit, Seius heres esto (substituţiunea pupilară saă mai bine dis instituţiunea eredelui pupilului). Putea testatorul să substitue pupilaremente pe altul de cât pe cel substituit vulgaremente. Putea dice în Substituţiunea pupilară ; | Si Gaius filius meus heves erit sed prius moriatur quam în suam tutelam venerit, Mevius heres esto. Acestă instituțiune de erede pentru pupil purta numele de substitu- fiune pupilară, căci, în. regulă: generală, instituitul pentru pupil era insuși substituitul vulgar al tatălui (J ustinian, Instituţiuni, titlul nostru, principium). Așa în cât la mortea ascendentului, dacă fiul venea la moștenire, nu era loc la substituţiune vulgară. De nu venea, venea substituitul vulgar, şi atunci nu era locul la substituţiune pupilară. Dacă fiul instituit venea la moștenirea tatălui, dar murea iuainte de pubertate, nu era loc la substituţiunea vulgară, dar era loc la substituțiunea pupilară, şi atunci substituitul pu- pilar lua averea tatălui pupilului moștenită de pupil, augmeniată câte o-dată cu libera- litățile primite de fiă de la mortea tatălui până la mârtea sa de la rude sa de la amici, Mai târdiu s'a permis tatălui să exheredeze pe fiul săă, să institue pe altul moștenitor, - şi totuși să % institue un moștenitor fiului pentru casul în care ar muri impuber: Gaius filius meus ezheres esto pâte, dice ascendentul. Titius heres esto. Sed si Gaius filius meus prius moriatur quam in suam tutelam venerit, Seius ei heres esto. In acest cas Titius va lua averea tatălui, Iar Seius averea proprie a fiulul compusă din liberali- tâți provenite lui de la rude sai de la amici. Dar ceea ce nu se pote este ca ascendentul să facă testamentul descendentului, adică să 24 numâscă moștenitori, fără a face Şi tes-. tamentul s&ă propriii, adică murind el ascendentul intestat. De aceea, substitujiunea pupilară este seguela testamentului tatălut. Așa în cât, dacă testamentul tatălui este - nul, este nul şi al fiului, ceea ce se intemplă dacă testatorul a instituit ca erede al sii o pers6nă incapabilă, de exemplu un peregrin: în asemenea cas, testamentul lui e nul și atrage și nulitatea substituţiuner pupilare, măcar că substituitul pupilar ar fi o persână capabilă. Cum se gice forte bine, avem aci ducă testamente: unul al tatălui şi altul al fiului, care este pa»s et sequelu al celui d'ântâiă. Avem duoă testamente in sensul acesta, că ascendentul testâză și pentru el și pentru descendentul săi, Existenţa a duvă testa- mente este mai săritâre in ochi, când ascendentul face substituţiunea pupilară în partea inferidră a tabulelor pe care o închide deosebit şi o sigileză deosebit de partea superidră in care se coprinde instituțiunea de erede al testatorului. Acâsta era părerea lui Gaius, care, cu.tâte acestea, adaugă că e mal exact a dice că este un singur testament cu duoă eredități, după cum susține Uipian (Compară Gaius, Com. II, $ 180 cu Ulpian, legea 2, $ 4, titlul nostru în Pandecte, Vedi în privinţa celor-alte puncte, Gaius, Com. II, $Ş 181 și 182, Justinian, Instituţiuni, Cartea II, $$ 2, 3 şi 4, și Ulpian, legea 9, $1, titlul nostru in Pandecte). Se pote însă face in realitate duoă testamente, fie-care inveștit cu forme deosebite Și chiar la intervale deosebite, atât numaţ că, în acest cas, testamentul tatălui trebue să precede testamentul fiului. Când însă în unul și același testament se 

paragrafele 4 și 5 din legea 2, titlul nostru in Pandecte. In adevăr, în aceste fragmente, pe de o parte se dice că testatorul trebue să scrie, adică să institue pe eredele săi (tes- tamentul tatălui) și apoi să substitue fiului (testamentul fiului), şi să nu intervertescă
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ordinea scripturilor ; acâsta se aplică la casul în care testatorul face duoă testamente 
deosebite. lar pe de altă parte se gice că testamentul făcut ast-fel în câte este inter- 
vertită ordinea instituţiunei și a substituţiunei pupilare, este valabil ; de exemplu, dacă 
testatorul a dis: Si filius meus intra quartum decimum annum decesserit, Seius 
heres esto. Şi pe urmă va fi gis: Filius hores esto. Acâsta este exact când instituţiunea 
de erede și substituţiunea pupilară sunt coprinse în același testament. Că avem ducă 
credități, din cari una este consecința celei-alte, resultă și din acesta că dacă ereditatea 
tatălui nu e primită, se stinge substituţiunea. Ceea ce se întemplă când nici instituitul, nică 
substituitul vulgar nu fac adiţiune. Nu se pote deferi succesiunea tatălui eredelui ab 
intestat, şi apol dacă fiul more impuber, să vină la moștenirea lui substituitul pupilar. 
Nu prin acesta chiar că testamentul tatălui devine desertum, prin acesta chiar cade şi 
substituțiunea pupilară (Ulpian, legea 2, $ 1, titlul nostru în Pandecte). Că avem un 
singur testament, resultă și din acesta că avem de întrebuințat o singură serie de forme 
pentru testament. Nu avem ducă rânduri de forme, ci un singur rând, o singură mun- 
cipatio, o singură nuncupatio, aceiași martori şi același lipripend. Când testamentul fiului 
este închis și legat cu storă deosebită și pecetluit deosebit, testamentul este mistic (Vedi 
Gaius, Instituţiuni, Comentariul |, $ 181, Justinian ; Instituţiună, titlul nostru, $ 3). 

Pâte testatorul să designe pe substituitul pupilar și nominativ, de exemplu: Zi- 
tius heres esto, şi în mod general: Quisquis miki heres erit. In acest din urmă cas 
numai acel dintre eregii instituiţi pentru testator, care în fapt va deveni erede, va fi în 
drept a veni ca substituit pupilar ($ 7 din titlul nostru. 

Pâte cine-va institui mal mulţi fi! impuberi și a substitui și vulgar şi pupilar fie- 
căruia din el. Pete şi a substitui pupilar numa! unuia din el. Acâsta o va face când va 
voi ca fii lui să se moştenâscă ab intestat unul pe altul, Şi numai cel după urmă să aibă 
erede testamentar. De exemplu, testatorul pâte dice: Gaius filius meus heres esto, 
Scius filius meus heres esto: Si Gaius filius meus heres non erit sive prius mo- 
riatur quam în suam tutelam venerit, Titius heres esto. Si Seius filius meus heres 

mon erit vel prius moriatur quam în suam tutelam venerit, Mevius heres esto. Pâte 
asemenea testatorul gice: Gaius filius meus heres esto. Seius filius meus heres esto. 
Si quis novissimus impuber moriatur Titius heres esto. In casul acesta, pe de o 
parte, Titius substituit pupilar expres e considerat și casubstituit vulgar tacit. Așa 
în cât dacă se va întâmpla ca nici Gaius nici Seius să nu vină de loc la moștenire, 

„de exemplu pentru că aii murit ambii sai aă devenit incapabil înainte de mârtea 
testatorului, Titus va lua moştenirea testatorului ca substituit vulgar, lar pe de alta, 
dacă va muri ântâiii tatăl şi vor lua moştenirea fii săI Gaius şi Seius, Și după aceea 
va muri Gaius în stare de impubertate, Seius va moşteni ab intestat pe Gaius și 
va lua ceea ce va fi luat el de la tatăl săă și ceea ce va mal fi câștigat prin libe- 
ralități după mertea tatălui. Şi dacă după -aceea va muri și Seius în stare de impu- 
bertate, va lua Titius ca substituit pupilar (6tă moștenirea lui Seius, în care se va co- 
prinde t6tă moștenirea provenită de la tatăl săă, tot ce a mai căștigat Gaius prin libe- 
ralități şi tot ce va mal fi câştigat și Seius prin liberalităţi provenite de la rude sai de 
la amici după mortea tatălui săi (Ş 6, titlul nostru în Instituțiunt). . 

Unul copil emancipat saă unul extraneă nu se pâte substitui ast-fel în cât dacă vor 
moșteni pe testalor și după aceea vor muri, altul să le fie moștenitor. Cu alte cuvinte, 
dreptul de a face testamentul altuia nu există de cât pentru ascendentul exercitator al 
puterel paterne relativă la descendenţii săi de sub puterea sa paternă. Dar, pâte orl- 
cine face substituţiune fideicomisară, sati, cum (ic Romanii, fideicomis de ereditate. De 
exemplu, pâte dice: Gaius heres esto et rogo te cum movievis ut hereditatem mean 
Seio restituas ($ 9, titlul nostru din Instituţiuni). Despre fideicomisul de ereditate ne 
vom ocupa în titlul 23 al Cărţei II. 

Să vorbim acum despre substituţiunea quasi-pupilară sai exemplară. 
Substituţiunea quasi-pupilară sati exemplară este așa numită de interpreţii 

dreptului roman, : .
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Constituţiunea Iui Justinian, care o stabilesce în mod legal şi regulat, o numesce substitulio ad exemplum pupillaris. După aceste expresiuni interpreţii ai creat epi- tetul de exemplară, și, fiind-că este introdusă în imitaţiune a substituţiunei pupilare, epitelul de quasi-pupilară. Acâstă constituţiune este din anul 531. Fa (igureză în Con- - dica lut Justinian sub legea 9 a titlului 26, De impuberum et aliiş substitutionibus al Cărţei VI, | ” o Inainte de Justinian, câte o-dată Impăratul, printr'un rescript, permitea ascen- dentulul unui mut, sati unui nebun, ca să-?i institue un moștenitor, şi în acel cas sul- Stituţiunea cădea dacă nebunul se însănătoșea, în. imitaţiune de ceea ce se petrecea pentru substituțiunea pupilară. Putem vedea asemenea rescripte menţionându-se de Paul în legea 43, titlul nostru în Pandecte, extras din Cartea IX a Cestiunilor sale, Ceea ce în timpul clasic era o favâre specială, acordată din când în când prin rescripte imperiale, deveni o regulă generală în timpul lui Justinian. - Acest împărat decise prin constituţiunea may sus menţionată că ori-ce ascendent, independent de orl-ce putere paternă, de sex bărbătesc sată femeesc, va putea să sub- slitue descendentului săă dement, cu condiţie: 1) ca să facă mai ântâiă testamentul s&ă (acestă condiţie se cerea și pentru substituţia pupilară); 2) ca substituţiunea să cadă dacă descendentul sa va înţelepţi (imitație din substituţia pupilară); 3) ca substituitul să fie un copil al dementului, în lipsă de copil un frate al lui, şi numal în lipsă de copil sau de frate să fie permis ascendentului să designe pe cine va vrea de substituit. Re- sumatul constituțiunei lui Justinian îl găsim în paragraful 1 al titlului nostru din In- stituţiuni. 
- NE ” Substituţiunea vulgară există Şi în legislaţiunile moderne, de şi nu e edictată nici în Condica Napoleon, nici în cele-alte create după densa, din causa rarităţei sale în practică, | 

| | Substituţiunife însă pupilare şi quasi-pupilare, fiind instituţiuni „anormale, nu at trecut în nici una din legislațiunile moderne, mai cu sâmă că în urma Novelelor sue- cesorale ale lui Justinian, succesiunea ab intestat a avut de basă afecţia presumată a defunctului, în cât necesitatea de a designa singur pe moștenitor a devenit may puţin utilă. 
. 

TITLUL XIX 

De heredium qualitate et difierentia 
Despre deosebitela feluri de eregi 

- Eregil.sunt de trei feluri : . 
Eregi necesarii, eregi sui şi necesari; şi eredi extranei, | Ileres necessarius nu pâte fi de cât un erede testamentar, pe când erede suus et necessarius și erede extraneii pote să fie și un erede testamentar şi un erede ab intestat, - 

a , Ileres necessarius este servul instituit şi gratificat în același timp cu libertatea de către stăpânul să ez juve Quiritum. Cel ce ?i are in bonis nu pâte să '] facă dân- du-I libertatea de cât Latin coloniar, și Latinul coloniar, care se găsesce în astă calitate la mârtea testatorului, nu pâte beneficia de ereditate. In dreptul clasic ereditatea şi li- bertatea trebue să ?i fie date în mod expres şi prin aceeași formulă. Căci instituţiunea de erede este considerată ca caput et fundamentum totius testamenti, ca începutul Și fundamentul intregului testament. De unde consecința că fără instituţiune de erede tâte disposiţiile din testament, şi, prin urmare, Şi legatul de libertate, cad. Nu pâte for- mula legatului de libertate să fie deosebită și distinctă de a instituţiunei de crede. In adevăr de va i înaintea legatului instituțiunea de erede nu are valdre, căci nu pâte [i
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„erede cel ce nu e liber. De va fi legatul de libertate. înainte de instituţiunea de erede, cade, căci tot ce e scris inaintea instituţiunel e considerat ca nescris, şi instituțiunea cade și ea, pentru că legatul fiind nul, instituţiunea de erede e și ea nulă, căci un serv nu pâte fi erede. De aceea ca instituiunea. să fie valabilă, trebue ca ea să fie făcută prin aceeași frase ca legatul, ca amânduoi. Împreună să 'ŞI producă de o-dată efectul. De exemplu : Jleres et liber esto, liber et heres esto, heres ac live esto, liber ac heres _: esto, heres atque liber esto, liber atque heres esto, heves liberque esto, liber heresque esto. Şi aci, dacă am fi voit să arguţiăm, am fi putut dice că totul e nul, căci pomenin- du-se ântâiii de erede și apoi de libertate, erede nu e, căci nu pâte fi fără libertate, nici legat de libertate nu'e, căci vorba liber e scris după vorba heres. Şi așa și pentru cele-alte formule. Dar s'aii oprit jurisconsulţii aci cu arguţiele, căci altmintrelea ar fi fost imposibilă instituțiunea de erede a unul serv de câtre Stăpânul său. 
In formulele de mai sus, servul devine în acelaşi moment, la mârtea testatorului, şi liber și erede. Dar instituțiunea pâte fi condiţională, și atunci forțamente -și legatul „de ereditate este condiţional. De exemplu : când testatorul a dis: Stichus servus meus heves et liber esto si navis ex Asia veneris. (Stichus,: servul meii, să fie moştenitor și liber, dacă va sosi corabia din Asia). Dacă corabia nu sosesce din Asia, ci se sparge, atunci cade și legatul de libertate și instituțiunea de erede, Dacă 'condiţiunea se împli- nesce Înaintea morței testatorului, atunci legatul și instituţiunea sunt considerate ca pure şi simple şi Stichus devine liber şi moștenitor la mârtea testatorului, se culcă serv și se deşteaptă liber şi moștenitor. -Dacă condiţiunea este încă în suspensiune la mortea testatorului, pendente conditione, servul e liber de fapt, statu liber, şi numai la împlinirea condițiunei devine liber şi moștenitor. Dar condiţiunea, o-dată împlinită, are efect retroactiv la mârtea testatorului. Aşa în cât fructele produse de lucrurile " ereditare în interval sunt ale lut. Așa în cât tâte actele ce a făcut el relativ Ia lucrurile creditare sunt validate cu efect retroactiv. 

Eredele, în casul acesta, este erede fără voia lui, nu are trehuinţă a accepta ere- ditatea, nici nu o pâte repudia. De aceea se Şi numesce erede necesariii, Instituţiunea.. de erede a servulul presintă un mare avantagiii în dreptul roman. Ea are un mijloc "pentru acel cari aveaii un patrimoniii oberat de datorii saă încurcat, şi cari se temeaii "să nu găsescă nici moștenitori ab intestat care să accepte moștenirea lor, nici persâne libere pe carl le-ar institui eregi și care să vrea să se Însărcineze cu dânsa. Ei în ase- menea cas, eraii expuși să moră intestaţă și să vadă, dupe mârtea lor, bunurile lor vin- - dute în bloc de creditorii lor şi memoria lor notată de infamie. În adevăr, dacă obicinuit delictele se stingeati la Romani cu mârtea delincuenţilor, prin excepţiune crima de les- majestate şi insolvabilitate, care era şi ea un delict la Romani, puteaii să fie urmărite şi în contra memoriei delincuenţilor şi memoria lor notată de infamie. Ca să evite acest inconvenient, legea permitea insolvabilului să institue po un erede al săi impreună cu libertatea, și în casul acesta chiar legea Alia Sentia nu se aplica. Câte o-dată insolva- bilui făcea o instituţiune cu mal multe grade, adică o instituțiune și maf multe substi= tuțiuni vulgare și nu substituia de cât în ultim grad 'pe un serv al săi cu libertatea. De exemplu: Primus, care se simțea insolvabil dicea : Gaius heroes esto, si Gaius heres non erit, Seius heres esto; si Seius heres non evit, Mevius heves esto ; si Mevius heres non erit, Stichus servus meus liber hevesque esto. In casul acesta, ereditatea se defe- rea mal ântâiu lut Gaius; dacă cl nu vrea să o primescă, se deferea lui Seius ; dacă și acesta o refusa se deferea lui Mevius; dacă, în fine, nici acesta nu o vrea, se deferea cu Ma-sila lui Stichus, care, dacă nu se putea învoi cu creditorii defunctului, aceștia aveaii „dreptul a vinde bunurile defunetuluţ pe numele libertului, și dacă ele nu erai sufi- „. ciente spre a”i desinteresa complectamente, atunci numele servului era notat de înfa- mie, iar memoria defunctului era preservată de acestă pată. Acâsta era opiniunea ge- „nerală a jurisconsulţilor și soluţiunea practică. Prin excepțiune Fufidius, dupe -cum ne spune Gaius că ar relata Sabinius în Comentariul săii asupra scrierilor acestui ju- risconsult, era de părere contrarie, că adică consideraţia servului nu era notată de in- 

37
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famie, căci el nu avea nici o vină. Şi eredele nu era nici măcar aquitat cu atât. Creditorii defunctului puteai să urmărâscă ort-ce avere va câștiga eredele dupe vindarea bunuri= lor, spre a împlini lipsa din ceea ce aveaii să ia de la defunct, 
Acâsta era rigârea dreptului civil. Dreptul pretorian a întrodus însă în favârea -. . servului heres necesari un beneficiă, așa numit de separațiune a patrimoniilor. Acest beneficiă s'a introdus probabil inainte de Imperii, în timpul Republicej, căci dacă s'a fi introdus sub Imperii, era inutil beneficiul de cesiune de bunuri care s'a acordat de August într'un mod general tutulor debitorilor oberaţi, fără distincţiune, și, prin ur- mare, și eredelui necesariii, şi care avea avantagiul de a scuti de nota de infamie. (Compară Gaius, Instit. Com. III, $ 78 şi constituțiunea Impăraţilor Septimiii Sever şi Antonin Caracalla din anul 224 de la Christos, care formâză legea 11 în condica lui Justinian, Ex quibus causis infamia îrrogatur, II, 19). Atâta numai că eredele nece- sar, care cerea şi obținea beneficiul de separaţiune a patrimonielor, de și era notat de infamie, însă nu putea să fie urmărit pe bunurile ce câștiga după mârtea fostului stă- pân, fie înainte, fie după venditio bonorum, pe când eredele necesar, dacă, ca orl-ce de- bitor chiar originar, ceda bunurile sale, adică în specie. acelea ce moștenise, și acestea vingându-se, de și pe numele stii, nu desinteresaii complect pe creditorii defunctului, „deveniți al să! integral, el totuși nu era notatde' infamie, dar dacă acest erede necesarită câștiga în urmă bunuri chiar altmintrelea de cât ex hereditaria. causa, bunurile ce câștiga eraii din noii vindute pentru complectarea quantului nominal al creanţelor cre- - ditorilor defunctului (Alexandru Sever, 1. 1, C., Qui bonis cedere possunt, VII, 71). Atât numai că el, erede, putea oposa beneficiul de competenţă, care % da dreptul de a. reţine ceea ce era strict necesar pentru existenţa sa. Din contra, cum am gis mai sus, . eredele necesar, care cerea și obținea beneficiul de separaţiune a patrimonielor, nu mai putea fi urmărit pe ceea ce câştiga el afară de ex hereditaria causa, după mârtea testatorului, fie înainte, fie după vendiţiunea bunurilor, . | Acest beneficii de separaţiune de patrimonii trebuia cerut expres de eredele nece- sariă magistratului populului roman şi obţinut de la el printr'un decret. Pe când, după ucm vom vedea, beneficiul de abstenţiune, acordat tot de pretor eredelui suus et nece- sarius, nu are trebuinţă să fie cerut magistratului. Dar e 6re destul ca eredele să se fi absţinut în fapt, pentru ca el să pâtă fi invocat? Or trebue şi aci o declaraţie? Cestiu- nea este discutată. Accarias, într?o notă (nota 1 de la pag. 925 al vol. Il al scrieril sale Precis de droit romain, ediţia 42) dice şi da și nu. Demangeat dice că trebue declaraţie, şi acâsta pare că resultă din combinarea paragrafului 4 cu paragraful 9 al lege 71, De adquirenda vel omittenda hereditate, XXIX, 2. Dar în fapt cum o să se constate existența acesteY declaraţii, unde are să fie făcută? De sigur, nu înaintea magistratului, căci atunci beneficiul de abstenţiune ar semăna în acest punct cu beneficiul de separa- țiune, și Ulpian gice expres, în legea 12 a-titlului de maj Sus, că qui se non miscuit hereditati patern non est necesse adire przetovern. Şi cum se va proba ea ? Prin mar- tori, de sigur. Şi unde trebue ea ficută ? De sigur ori unde: Or cum ar fi, e aci o cestiune dificilă şi pe care interpreţi nu *Şl-aă dat ostenâla până acum la cunoscinţa mea, a o examina sub tâte fasele ef, 

A duoa categorie de eregi sunt erefii sui ct necessarii, | „ Aceştia sunt descendenţi! de sub puterea paternă imediată a testatorului saii a | ascendentulul mort intestat, orl care ar fi sorgintea acestel puteri paterne. 
Aceştia mai pot fi soția în manu mariti, care îl ţine loc, de fiică, Și nurora în manu a bărbatului săii, care se află sub puterea paternă, și care, faţă cu el, socrul, îi ține loc de nepâtă. 

| EI se numesc heredes sui, pentru că până la 6re-care punct sunt moștenitori ai lor propril, de 6re-ce ai conlucrat la patrimoniul ascendentului sub a cărul putere paternă s'aă aflat până la mârtea lui, De aceea şi Gaius îi numesce domestici heredes, eregi de casă. De aceea și legea celor XII 'Pabule nu "3 dă ostenela să % cheme la TROȘ- 

-
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tenire, ci cei Mânttiii pe cari?i chiamă sunt agnaţii, hevedes sui lind presupuși de drept, prin el înșile, ereqi al ascendentului, | | 
EI se numesc honedes nccessarii, pentru că, ca şi servil instituiţi cred! prin tes- 

tament de către stăpânii lor, sunt eredi vrând ncvrând, nu aiă trebuinţă să facă adiţiune de ereditate, nici nu pot a o repudia. E 
Precum însă eregilor necesari! li s'a acordat de către pretor beneficiul de separa- iune de bunuri, asemenea s'a acordat de către pretor eredilor sui et! necessarii bene- 

ficiul de abstenţiune. Am arătat mal sus similitudinele şi diferinţele între aceste duo beneficii. .! | | "In timpul lut Justinian nu mai sunt heredes sui ct necessarii de cât descendenții de sub puterea paternă. Căci manus căduse de mult în desuetudine.: i 
Să traducem acum paragrafele din Iastituţiunile lui Gaius, relative la ereții. no- cesaril și la eregii sui et necessarii. Aceste paragrafe sunt paragrafele 153 până la 160 

inclusiv, 
$ 153: Erede necesar este servul instituit erede şi gratificat în acelaşi timp cu libertatea, EI este numit ast-fel pentru că, vrând nevrend, În ori-ce mod devine imediat liber şi erede după msrtea testatorulut. : 
$ 154: Prin urmare, acela care are o avere suspectă (adică acela care hănuesce 

că nu este solvabil), obicinuit institue pe servul s&ă crede și % dă şi libertatea, '| insti- 
tuc sai în gradul ântâiă, sai În al duoilea, saă în cel după urmă, așa în cât, dacă nu va putea îndestula pe creditori, să se vindă bunurile defunctului de preferință pe numele 
lui, de cât să se vindă pe numele defunctului, pentru ca işnominia care resultă din vin- 
darea silită a bunurilor să atingă de preferință pe erede de cât să atingă memoria de- 
functului. Cu tâte că Sabinius, în Comentariul ce a scris asupra operilor lui Fufidius, 
„este de părere, ca și Fufidius, că trebue scos din ienominie servul, căci el suferă vindarea 
bunurilor nu din vina lui, ci din necesitatea impusă lui de lege. Insă altă soluțiune se urmeză în practică, Ia | 

$ 155: Pentru acest desavantagiii i se dă în schimb avantagiul de a reserva pentru. : 
el bunurile ce va câştiga după mertea patronului, fie înainte, fie după vindarea hunu- rilor. Și cu tâte că bunurile defunctului nu s'aă vindut de cât cu: condiţiunea de a se 
plăti numai un dividend creditorilor săi, nu se vor vinde bunurile lui proprii în urmă 
pentru datoriile defunctului, afară numai dacă va fi rămas ceva novindut din „bunurile 
defunctului, ceea ce se întîmplă când se va câștiga de libert ceva în urmă în virtutea 
unci cause ereditarii, de exemplu ceea ce va câștiga după urma unul libert de al 
răposatului care nu devenise de cât Latin junian, (şi ale cărui bunuri la mârtea acestul 
Latin le-a luat libertul orcin jure peculii ca continuator al drepturilor stăpânului stii, 
care le-ar fi luat cl jure peculii dacă Latinul junian ar fi murit în timpul vieței sale), 
Pe când, din contră, în regulă generală, dacă bunurile debitorilor insolvabili sunt vîndule pe plată numai de dividend, se vind în urmă ori-ce bunuri vor mal câştiga până la com- 
plecta achitare a datoriilor. - - 

$ 156: [levedes sui et necessarii sunt, de exemplu, fiul saii fiica, saii nepotul, saiă -nepbta din fiii, precum și străncpoţii, numa! să fi fost la mârtea ascendentului sub pu- terea lui paternă. Pentru nepot însă, saii pentru nepâtă se mat cere ca tatăl lor să fie eșit deja de sub puterea paternă a moșului lor înaintea morţei lui, saă pentru că ai murit ci înaintea lui, saă pentru că "l-a liberat în vi6ţă de sub puterea lui paternă, căci 
atunci nepotul și nepâta se urcă în locul tatălui lor, | "$157: Se numesc sui heredes pentru că se consideră 6re-cum ca eredi domestici. De aceea, și când mâre cine-va intestat, cel Mânttiă în drept la succesiune sunt descen-: -denţii (liberi cum “ numesce Gaius), Se numesc insă heredes necessarii pentru că, în ori-ce chip, vrând, nevrând, devin eredi fie ab intestat, fie prin testament. | $ 158: Lor însă pretorul le permite să se abstie de la ereditate, pentru ca bunu- 
rile să se vindă cu preferință pe numele tatălui lor. . $ 159: Acelaşi lucru se întâmplă pentru soția care este în manu a bărbatului
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stii, căci ea “i ţine loc de fiică, precum și pentru nurora care este în nuinu a fiului, 
căci ea ţine socrului ei loc de nepâtă, | o 

$.160: Ba încă facultatea'de a se abstine este acordată de pretor și aceluia care 
se află'in mancipiii și este instituit erede, gratificându-se și cu libertatea de câtre acel 
ce "1 are în mancipiii. măcar că el este tot un crede necesariii ca şi servul instituit şi ma- 
numis, iar nu un horede suus et neccessarius ca descendentul de sub puterea paternă, 
ca femeea în manu. :. E 

- Cu alte.cuvinte, pretorul aci, întrun mod benevol, a acordat instituitaului manu- 
mis din mancipiti acelaşi drept ca descendentului heres suus al ascendentului stii, E aci 
o favâre, căci el, fiind eşit dintr'o quasi-servitute, s&mănă mat mult 'cu servul manumis. 
Ceea ce dovedesce că beneficiul de abstenţiune este mai avantagios de cât beneficiul de 
separaţiune de bunuri. 

Să vorbim acum despre eredil extranet. e 
Toţi cel ce nu sunt heredes necessarii saii heredes sui et nceessarii sunt horedes 

eztranei. o E „ 
Prin urmare, sunt heredes cxtrauci: | | 
1) Copii ce nu sunt sub patria potestas a testatorulul și pe cari el totuși il ins- 

titue prin teslamentul săi; | : IN 2) Copii instituiți moștenitori de muma lor saii de moșul lor matern. In adevăr, 
muma nu exercită .pulere paternă. Asemenea nici moșul matern ; 

3) Servii instituiţi eregi, dându-li-se în același limp libertatea prin acelaşi testa- 
ment, în forma legatului per vindicationem, dacă sunt în urmă manumiși între vii de 
testator. Găci nu sunt heredes nceesarii de cât servii cari capilă şi libertatea şi ere- 

ditatea în același timp prin efectul testamentului. 
"Acâsta este anume spus de Gaius, Instituţiuni, Com. II, $ 461, şi de -Justinian, 

Instituţiuni, titlul nostru, $ 3. a ME 
Eredi! extranei nu sunt investiţi cu ereditatea de cât dacă fac - acceptaţiune a 

eredităţei. | 
... Dreptul de a accepta la Romani expiră cu mârtea eredelul extranciă, care nu pâle 

transmite dreptul de a accepta moștenitorilor săi. Acesta era o regulă absolută în dreptul 
clasic. Ea a fost modificată însă de împărații Theodosiiă 1 Și Valentinian II în ceea ce 
privesce descendenții de ori-ce sex şi de ori-ce grad, cărora li s'a permis a transmite ere- 
dilor.lor. dreptul de a accepta printr'o conslituțiune care formăză în Condica lui Justi: 
nian legea unica De his qui ante apertas tabulas... (VI, 52), cu condiţie insă să fi 
murit înaintea deschiderel tabulelor testamenlare. In cât, dacă aii murit după, ci trebue 
neapărat să accepte, altmintrelea dacă mor, dreptul de a accepta se stinge cu dânşii. 

In dreptul modern însă dreptul de a accepta este transmis de eredele chiemat la moștenire şi care a murit fără a accepta, este transmis dic, moștenitorilor săi. 
In sens invers, în dreptul roman, cât trăesce eredele extraneti are dreptul de a accepta. Nici un laps de limp nu face să se prescrie, să se Slingă acest drept. Atât numai. că el era zorit să se pronunţe, în cele d'ântâiă timpuri ale legislaţiuneI romane, de temă să nu se usucape ereditatea printr'un an de posesiune chiar de rea' credinţă, mai târdiiă cel puţin. imobilele ereditare. Mat târdiă, când acâstă usucapiune a cădut în desuetudine, creditorii defunctului se putură adresa magistratului ca să fixeze un termen 

credelui exlrancă în care să se pronunțe, după care eredele extranei, dacă nu se pro- nunța, creditorii aveaă dreptul să câră: magistratului vindarea bunurilor defunctului pentru plata creanţelor lor. Acest termen nu era un termen prefix. Lungimea lui era lăsată la apreciarea magistratului. EI putea fi chiar prelungit de către magistrat. 
În dreptul modern însă al Condicel Napoleon şi al Condicei Alexandru loan 1; dreptul de a accepta se prescrie prin irei-deci de ant pentru eredii cari nu a sesina, 

adică-cari nu sunt învestiţi de drept cu posesiune legală a credităţei, iar pentru cei ce ai sesina, după trei-deci de ani sunt consideraţi ca acceptanţi tacitamente, li se prescrie 
adică dreptul de a renunţa. : Acâsta în una din păreri, căci cestiunea este controversată.
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Insă, în lăuntrul acestui termen, eredele pâte fi acționat de creditori, și, în acest cas, el 
pâte cere amânarea procesului până după expirarea a trek luni, pentru a face. inventar. 
și a patru-deci de dile pentru a delibera şi a alege de acceptă sati .repudiază. Acest 
termen este prelis, fixat de legiuitor. EL nu pste (i nick scurtat, nici. prelungit de ju- 
decător. La expirarea lui credele va fi condamnat ca acceptant pur către creditor. Ere- 
dele are același drept către fie-care din creditori defunctului. In cât măcar că faţă cu 
unul a fost condamnat ca acceptant, el încă, dacă nu a fost încă acționat de către cei-alți, 
conservă faţă cu el dreptul de a delibera și în urmă dea accepta sai repudia ereditatea. 

” Eredele extraneii trebue să aibă facțiune de testament cu: testatorul, adică să 
ptă fi instituit de cl, în trei momente: 1) în momentul faceret testamentului, ca să 
pringă rădăcini instituțiunca ; 2) in momentul morţel, căci atunci se deschid în regulă 
generală drepturile concedate prin testament. Dacă instituțiunea este condiţională, ere- 
dele trebue să aibă facțiune de testament cu testatorul în momentul implinirci : condi- 
țiunei, adică să”l fi putut institui testatorul în acest moment; 3) în momentul adiţiunei 
eredităţei, căci atunci în definitiv se câştigă ereditatea. Nu se cere însă să aibă facțiune 
de testament în intervale, în intervalul de la confecțiunea testamentului la mârtea (es- 
(atorului sati la implinirea condiţiunei, în intervalul de la mârtea testatorului sati de la 
implinirea condițiunel la adiţiunea eredităţel. Pe când, din contră, factio (eslamenti ac- 
tiva, adică capacitatea de a testa, trebue să existe neîntrerupt, după cum.am vădut 
din momentul facerei testamentului până inclusiv în momentul morței testalorului. 

Acesta este anume spus atât de Florentin într'un fragment al Cărței X a Institu- 
țiunilor sale, care formăză în Pandecte legea 40,$ 1, De heredibus instituendis, XXVIII, 
5, cât şi de Justinian în paragraful 4 al titlului nostru din Instituţiuni. ” 

Iacă traducerea acestut paragraf: a 
„Relativ la eredit extranci trebue să observăm că trebue testatorul să aibă fac- 

țiune de testament cu dânșii, fie că sunt el înșiși instituiţi, fie că sunt instituiţi cet de 
sub puterea lor dominicală saii paternă. Şi acesti facțiune de testament pasivă trebue 
să existe în duoă momente: în momentul confecțiunci testamentului pentru ca să prindă 
rădăcint instituțiunea, şi în momentul morţei testatorului, ca să producă efect. Ba încă 
se mai cere să existe și în momentul adițiunei eredităţei, fie că eredele a. fost instituit 
pur, fie că a fost instituit sub condiţiune, pentru că atunci câştigă el ereditatea. 

Dar facțiunea de testament nu trebue să existe în intervalul de la confecţiunea 
testamentului la mortea testatorului saă la implinirea condiţiunei, în cât in acest in- 
terval pote capacitatea eredelui să nu existe, Pâte cine-va avea facțiune de testament 
pasivă, de şi nu are facțiune de testament activă. De accea, furiosul, mutul, postumul, 
infantele, filius familias și servul altuia pot fi instituiţi ercdl, de și nu pot testau.: 

Cel ce a acceptat ereditatea, ca și cel ce a repudiat?o, nu mal pâle reveni, afară 
numal dacă este minor de 25 de ant, căci minorul de 25 ant pste fi restiluit in înte- 
grum în contra tutulor actelor sale; prin urmare, dacă "I-a fost. prejudiciabili, păte fi 
restituit în integru fie în contra acceptărei fie în contra renunţărel la creditate. Prin excepţiune, ne relatăză Gaius în paragraful 163 din Com. II, împăratul Adrian, în mod 
special, şi ca privilegii particular, a restituit in integrum pe un major de 95 ani în 
contra unei acceptațiuni de ereditate, din causă că descoperise în urma acceptaţiunei,. 
un nomol de datorii (grande zs alionum/ despre care îl fusese imposibil să sc informe.- inaintea adiţiunei. Şi Justinian adaugă în alinea'1 al paragrafului 6 din titlului nostru că impăratul Gordian a acordat acest drept în mod general militarilor, 

Pentru pagani însă nici o-dată acest drept n'a fost acordat în mod general. 
Iar cât pentru renunțarea la ereditate nu se găsesce nici un text care să decidă -că, măcar ca privilegiă particular, ca a fost vre-o-dată pentru cine-va revocată prin res- 

tituțiune în întegrum pentru un -major de 25 ant. :In adevăr, alta este a păgubi și 
a se ruina acceptând o creditate oberată, şi alta a manca de a câştiga, renunțând. la o ereditate pe care o credeai insolvabilă, și care se descoperă în urmă că era avan- 
tagi6să, n. ” pi
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„Două lucruri pole să facă eredele extraneii: ori să renunţe -la ereditate ori să o accepte. ' Sa a : Acceptarea de ereditate se numesce în dreptul roman adiţiune. 
“Adiţiunea cste de duoă feluri : or expresă, or tacită. e 
Adiţiunea expresă este şi ea de ducă feluri: or solemnă și restrinsă întrun ter- inen fatal fixat de testator, și atunci se numesce creţiune, or nesolemnă şi atunci sc numesce propriă adițiune. : “Creţiunea este de patru feluri: or vulgară și perfectă, or vulgară şi imperfeclă, or continuă şi perfectă, or continuă şi îimperfectă. 

“ Creţiunea este vulgară şi perfectă când testatorul a fixat un termeni credelui, obicinuit de una sută de dile, însă declarând că din acest termen nu se va ţine socotâlă de cât dilele în cari va putea face adiţiune, şi că el nu va începe de cât din diua în care a aflat despre chemarea sa la erâditate. Ea se numesce: vulgară pentru că obicinuit aşa so face creţiunea, așa dispuneaii obicinuit testatorii când instituiaă cu cretiune. Ca să fie creţiunea in același timp și perfectă, trebue ca testatorul să declare că, dacă ero- dele nu va face creţiune în termenul fixat, el este exheredat. Iacă formula unel institu- țiuni cu crețiune vulgară perfectă pe care ne-o dă Gaius în paragratul 165 din Comen- tariul II: Titius heres esto, cernitoque in centum diebus proxumis quibus scies' poterisque, quodni ita creveris, exheres esto. . ' 
- Forma adiţiunei numită crețiune este indicată de Gaius în paragraful 166. Iac'o: Quod me Publius Maevius testamento suo heredem instituit, eam hereditatem adeo cernoque, adică: Fiind-că Publius Mevius m'a instituit erede în testamentul săii, de aceca eredilalea luă o corn şi o primesc. " E Adiţiunea expresă nesolemnă. se pote face verbal cu ort-ce expresiuni şi în . ori-ce. timp. o - i Creţiunea este vulgară și imperfectă, când îl lipsesc expresiunile: quodal. ita creveris, exheres esto. lacă formula : 'Titius heres esto, cerniitoque în centum pro- xumis diebus quibus scies poterisque. a iN Creţiunea este continuă şi perfectă când lestatorul fixcză un lermen pentiu adițiune, în care tâte gilele se numără în mod continuiii şi în care termenul începe din momentul deschiderei testamentului. Insă într'ânsa se prevede exheredaţiunea. Iacă formula : Titius heres esto, cernitoque in centum proxumis diebus: quodni ita cre- veris exheres esto. (Gaius, $$ 170, 171, 172 şi 173). ” ! Creţiunea este continuă şi imperfectă, când gilele se numără continuă Şi nu so prevede exheredare. lacă formula: Titius here esto, cernitoque in centum pro- “ximus diebus; - - i Cel ce e instiluit crede cu crețiune perfectă, o-dată termenul expirat, nu mai pâte fi moștenitor, el e depărtat de la moștenire, și dacă este substituțiune, vine substi- tuitul şi vine singur, dacă nu e subslituțiune se deschide moștenirea ab intestat (Gaius, $ 166). A e Cel ce este instituit crede cu creţiune imperfectă, pste face adiţiune de ereditate expresă nesolemnă, pote face chiar pro herede gestio, și totuși beneficiază de creditate. Atâta numat că dacă are un substituit, dacă face creţiune, îl exclude, şi ia singur (6lă ereditatea ; dacă, din contra, face adiţiune de ereditate expresă, dar nesolemnă, or pro he- vede gostio, imparte credilatea cu substituitul, după: cum am arătat deja (Gaius, Com. Il, $ 177)... - | Da Erede extraneă pâte fi nu numai un crede testamentar, dar și un crede ab intestat: EI pâte face creţiune, fără să ?1 fie impus a o face, pâte face adiţiune expresă neso= lemnă, pste face și pro herede gestio (Gaius, Com. II, $$ 167 şi 169). Prin pro herede gestio se înţelege orl-ce fapt al credelui, făcut în cunoscinţă de causă că este chemat la: ereditatea testamentară sai ab intestat, din care să decurgă intenţiunea sa certă de a accepta ereditatea. Sunt fapte cari, în privința acesta, nu lasă nici o înduoială, cum este, de exemplu, manumisiunea unui serv, alienarea unul mobil Sai unui imobil donandi; 

-
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animo, alienarea unul prdium vusticum chiar cu titlu oneros ș$ căci, de sigur, nici 
„unul din actele precedente nu pote fi considerat ca un pur act de administraţiune. Sunt însă acte care pot presta înduoială, care pot fi considerate ca pure acte de administraţie. 
Când eredele va face asemenea acte, el totuşi va fi presumat că le-a făcut în calitate de erede, însă îl va fi permis să probeze contrariul, pe când pentru'actele de mai sus proba contrarie este inadmisibilă. Ast-fel este alienarea unul mobil, locuirea caselor ere- ditare, darea lor cu chirie, . cultivarea moșiilor. ereditare, darea' lor cu arendă. In acest sens trebue interpretat paragraful 7 din titlul nostru din Instituţiunile lui Justinian. In acest sens îl interpreteză cu drept cuvânt Vinnius în Comentariul sii asupra acestui 
paragraf din Instituţiunile lu! Justinian, —. 

Să dăm acum traducţiunea paragratelor 164 până la 173 inclusiv din Instituţiu- „mile lui Gaius şi a paragrafului 7 din titlul nostru din Instituţiunile lui Justinian : 
$ 164: Eregilor extranel se obicinuesce a se da prin testament creţiunea, adică un termen pentru a delibera, pentru ca în lăuntru acestui termen sat să facă adițiune de ereditate sai să fie depărlați de la ereditate dacă 7 vor lăsa să trecă fără să se pro- nunțe. De aceea se numesce crețiune, pentru că cernere însemn&ză a discerne şi a se hotări la un fel, | . , 
$ 165: Dacă este scris ast-fel în.testament: Tilius fii moştenitor, testatorul 

trebue să mal adauge vorbele următăre : Și fă creţiune în cele mai apropiate o sută 
de dile, de când vei afla că eşti ercde şi în care vei putea fuce crețiune ; iar de nu vei face ast-fel creţiune, fii erheredat. 

$-16G: Şi cel ce este instituit ast-fel erede, dacă vrea să fie erede va trebui să facă creţiune în termenul creţiunei, adică să pronunţe vorbele următâre : Fiind-că Pu- “Ulius Mevius mia instituit erede prin testamentul săi, de aceea cern şi primesc e- veditalea lui. De nu va face ast-fe] creţiune, și va trece termenul crețiunei, este ex- clus de la moştenire: şi nu profită întru nimic de va face pro herede gestio, adică de se va fi servit, în calitate de erede, de lucrurile ereditare, : $ 167: Acela însă care este instituit erede fără crețiune, sai care este chemat de lege ab intestat la ereditate, se pote face erede saii făcând creţiune, sati făcând pro he- vede gestio, sai declarând în termen! nesolemni voinţa sa de a accepta ereditatea, și el pâte în ori-ce timp accepta ereditatea. Obicinuesce însă pretorul, dacă - cer creditorii ereditari, să! fixeze un termen, în lăuntrul căruia să facă, de vrea, adiţiune de eredi- tate; dacă nu, să fie atunci permis creditorilor să vingă bunurile ereditare. 
$ 168: Precum însă cel ce este instituit erede cu creţiune, nu devine erede de nu face: creţiune, asemenea el nu este exclus de la ereditate de cât dacă nu face crețiune în termenul fixat de testator. De aceia, măcar că, înainte de expirarea acestui termen, el se va fi pronunţat pentru repudiarea eredității, totuși se pote căi, şi în urmă, în lăuntrul termenului, face crețiune şi să devină erede. , 
$ 169: Acela însă care este instituit erede fără creţiune, saiă care este chemat „de lege ab intestat la ereditate, precum printr'o simplă declarare de voinţă devine „_erede, asemenea printr'o simplă declarare de renunțare este îndată depărtat de la ereditate, 
$ 170: Orl-ce creţiune este însă restrinsă întrun termen fix. Termenul obicinuit fixat de testator pentru creţiune este termenul de o sută de dile. Pte însă, după drep- „tul cuvil, să se fixeze un termen și mai scurt și mat lung: când e mat lung este câte - o-dată scurtat de pretor, 

-$171: Cu tâte însă că ori-ce creţiune este restrinsă la un. număr fix de dile, totuși una creţiune este vulgară, alta cu dile certe. Se numește vulgară creţiunea de care am vorbit mat sus, adică aceia care coprinde vorbele următâre: de când vei şti şi în care vci putea. Se numesce creţiune cu qile certe craţiunea în care se găsesc, afară de acestea, tte cele-lalte vorbe, : „$ 172: Intre aceste două feluri de creţiune este mare diferență. Căci în creţiunea 
vulgară nu se numtră dilele de cât din momentul în care eredele a aflat că este instituit: 

O
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şi de atunci chiar numal acelea în care a putut face: creţiune, lar În creţiunea cu dile certe gilele se numără d'a:rîndul chiar pentru eredele care nu a aflat încă despre instituirea sa, şi i se numără tote, nu numa! acelea în care pste, dar chiar și acelea în cari este impedicat de a face creţiune, şi chiar acelea care tree până la împlinirea con- diţiunei dacă a fost instituit sub condiţiune. De aceea, este mai bine și mat potrivit ca testatorul să institue cu creţiune vulgară, 
$ 173: Creţiunea cu gile certe se mal numesce și continuă, căci dilele se nu- - mără dâ-rindul tâte. Dar 'fiind-că acestă crețiune este mai dură, cea-altă este mai întrebuințată în practică ; de aceia se și numesce vulgară. : *$ 7 din Instituţiunele lui Justinian : ă | Asemenea eredele extraneii, instituit prin testament sai chemat ab intestat la ereditatea legitimă, pâte să devie erede sai făcând pro erede gestiune, sati declarând verbal că voesce să accepte ereditatea. E considerat cine-va că face pro evede gestiune - dacă se servesce de lucrurile ereditare ca erede, vindând din lucrurile ereditare, sa cultivând sati locând prediele ereditare, şi ori-cum îşi va declara voinţa sa în privința adiţiunei eredității, or prin vorbe, or prin fapte: numai să scie că acela, relativ la bunu- rile. căruia sta comportat și a gerat ca erede, a murit cu testament saiă intestat, şi că el este eredele lui. In adevăr, a gera ca erede este a gera ca stăpân: în adevăr, strămoşi noștri numeai ast-fel pe eregi pentru că”! consideraiă stăpâni (ai ereaităţin). - Precum însă eredele extraneii devine erede printr”o simplă manifestare de volun- tate, asemenea este îndată exclus de Ia ereditate dacă va [i manifestat voința contrariă (adică voinţa de a repudia ereditatea). Nimic nu împedică pe cel ce s'a născut, saii a devenit în urmă, surd saii mut, să facă” pro erede gestiune și să câștige ereditatea, numai să înţelegi ce face, 
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