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- Numeroasele reclamaţiuni venite din partea . mayis- „traților - Basorabiei, cu privire la dificultăţile întimpinate. în împărțireu justiţiei civile, din cauza lipsei unei traduceri o- mdneşti a așa. nuinileler.- »legiuiri lăcale basarabene“, mau hoiărit să-dau la lumină, in traducere "0omdnească, lucrarea - prescurlătcare a lui. A. Iigunov, elaborată în 1569, în colabo- 
Tare cu cei mai de seumă magistaţi și puriști basarabeni de 

“atunci; lucrare conţinând exlrase din acele părți ule cărților lui Armemnopol și Donici,. cari sunt mai “importante și au o aplicare mai frecventă şi mai uzuală în practica judecătorea- scă de toate zilele. Cu aceasta socot că, macur în parte, izbu- țesc să înlătur neajunsurile ce se întălmese în culea funcționărei normale a justiţiei civile; în noua provincie alipită lu Patria- 
Mamă... | | „Am căutat să dau teattelor. o redactare cât mai limpede - şi mai lămurită, pentru a le putea face ușor intelegitile. „Lectura acestor vechi [raymente legislative, pe lingă interesul uzual, pe lângă importanţa lor istorică deosebilă, ne pune in deplină evidenţă pe de o parte diferenţiarea radicală a drep- lului basarabean de cel rusesc și deci incompatibilitatea apli- cărei. lor împreună, iar de pe altă parte—analogia mare ce.. există între dreptul Basaraben și actualul drept civil român, “mai ales în ce privește-regularea -moștenirilor, regimul dotal, drepturile reciproce al€ soţilor și malevia obligaţiilor. Această. asemănare dintre dreptul local basaraben și cel din vechiul re= ” gat,se explică prin imprejurarea că ambele sisteme legislative au la baza lor același substrat juridic comun romano-bizan- „lin, de care dreptul rusesc este “atit de străin și îndepărtat, -atăt din punctul de vedere al originei;-că! și sub raportul „ca- 

racterelor sule inirinsece, i - o - - 
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“ Alăturea de fragmentele textelor din Armenopol și Do- nici, am publicat în întregime textul hrisovului sobornicesc al Domnitorului. doldovei. Alezandru Mavrocordat din 4 785, “Păstrându-i forma expresiunilor și limbii vechi moldovenești, în care această legiferare a fost dată-la lumină. Actul legislativ în chestiune, deși datează tocmai din veacul al XVII, totuși pentru Basarabia nu e lipsit de importanţă: juridică actuală, “le oarece normele de drept cuprinse: într'însul, fiind bazate aproape exclisiu pe obiceiul pii mântului, trăesc și astăzi încă în uzanţele și raporturile populaţiunei dela ţară. In el gă- sim elucidarea multorthestiuni referitoare la executarea drep- „tului de prolimis, la 'vinzări, danii și alte transmisiuni de drepturi imobiliare rurale mai ales între răzeși, —chestiuni. cari și azi se mai agită în practica judecătorească basarabeană. Publicarea hrisovului sobornicese e urmată de »lămuririle pravilnicești« date asupra lui de guvernul Moldovei din 1835, Piecum și de explicaţiile speciale ale Senatului Ozărimuitor din Petrograd, asupra acestui act legislativ, a Mai departe lucrarea conţine, în traducere ronuinească, rezumatele jurisprudenţelor, date în diferite ocaziuni, de in- stanfțele superioare rusești, cu privire la aplicarea principiilor și lămururea contrăverselop dreptului civil basarabean pănă _după anul 1904,—jurisprudenţe culese din colecțiunile lui Șimanovschi, Grosman, etc, Câteva din jurisprudenţele: mai noi și mai importante ale Senatului am crezut util a le publica: în extenso, Așa de pildă. sunt deciziunile: date in-cunoscuța afacere Vartic din 1909, “referitor „Ia drepturile succesorale ale fratelui natural si procesul Condratslsi, asupra dreptului de succesiune a copiilor naturali după legile locale basarabene.  Caanexe s'a publicat în extract şi în ordine cronologică, câteva din legiferările mai importante date de guvernul ru- „Sesc asupra justiţiei basarabene, | Iu | In fine traducerea textelor” şi jurisprudențelor sunt pre- cedată de o vastă introducere islorico-doctrinară,, de aproape 150 pagini, și în care, pe baze documentare, examinăm. di- versele faze prin care a evoluat viața juridică a poporului moldovenesc, stăpânită la început de rânduelile dreptului cu=. 
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[E „ bumier bâştinaș, cunâscut sub numele de obiceiul pământului, iar. în urmă influenţată și transformată treptal de inifiltra-. “iunea dreptului romano-bizantin, care apoi a devenit în- celul cu încetul pravila locală scrisă, | „Ca o deosebită atențiune am “urmărit soarta dreptului moldovenesc. în Basarabia, în special după alipirea acestei „provincii la imperiul rusesc în 1812, examinând rând pe rând toate ucazurile și legiferările da'e de guvern ul central „din Petrograd cu privire la functionarea justiţiei civile basu- rabene. a a Din eapunerea noastră, rezultă cu deplină evidență! că actualmente Basarabia, afară de județele Cetatea- Albă, Ismaii și Cahul, nu are codul său propriu zis, Aceiace numim noi astăzi legiuiri lozale basarabene, adică colecţiile lui Armenopol. și Donici, nu li se poate-aplica calificativul de legi oficiale propriu zise, pentru că, ele niciodată mau fost legiferate ca alare, nici în Principatul Dioldovei,- nici prin vreun ael.al puterei legiuitoare din Petrograd. Fie alcătuese numai niște simple cărți consultative și îndrumătoare pentru cunoașterea - și aplicarea norinelo» dreplului romano bizantin, care alcă- tuește adevăratul codul civil al Basarabiei. Astfel find, rân= . duelile uzuale după care se împarte astăzi-juștiția ciwlă în „- Basarabia, sunt deparle de a fi încă fiicate, strânse la un loc = și codificate. Fie se prezintă sub acelaș aspect de privitivi- tute, în aceiași stare șovăitoave și incoherentă, în care se aflau acum o sută de ani în urină, la epoza, deslipirei ăcestei pro- vincii de trupul Bătrânei Moldove. Actualmente, ca și atunci, | principiile dreptului civil se găsesc împrăștiate pe tot cuprinsul teritoriului basarabean, sub forma nebuloasă, și :nestatornică N a obiceiurilor pământului, —obiceiuri plutitoare și schimbă- toare dela o localitate la alta, sau le întâlnim răspândite “în vastul labirint al dreptului romano-bizantin, acest visternie nesecat de logică'sănătoasă și de bun simț juridic, dar care e. all de incomod și greu de consultat, în “izvoarele sule origi- 

> 

nare Întinești sau grecești. a | — „ Ivident că o atare situație era departe de u contribui la înlesnirea mersului regulat și progresiv a! justiţiei civile în 7
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Dasarobia.. Sub stăpânirca -ruseoscă instanțele basarabene” au - - “avut de luplat cu mari dificultăţi, în această privință prac- 
tica judecătorească și jurismudenţa rătăcind foarte adeseu-- ori pe căi nesigure și greșite. Această stare de lucruri a fa- 
vorizat mult-intrcducerea pe o scară întinsă în Basarabia a multor dispozițiuni şi chiar a capitole întregi din codul civil | rusesc, care,-pe cule arbitrară de fapt, a înlocuit. în Vloe mu- | lerii întregi dim legiuirile locale basarabene, cu toule că. o a- semenea introducere în bloc, era nelegală, nefiind sprijinită 

1 pe nici um ael legiferator al guvernului central. . ! 
„> Aova justiţie: românească introdusă în Basarabia, în. tendinţa ei de a indruma viața juridică a provinciei pe calea sirict a legalităţii, se găsește mult stingherilă de starea de. „lucrări arătată mai sas. Dăinuirea mai departe: a unei ase- menta situaţiuni, nu mai poate [fi îngăduită, căci ea prudute 0 mare. tuburare și nesiguranţă în odinistrarea justiției și în, valcrificarea drepturilor private ale cetăţenilor. Opera de _ „unificare legislativă care în Pasarubiă sa înfăptuit deja în_- ce privește dreplul penal și dreptul comercial, se cuvine să fie fatinsă cu un moment mai. curând și osupra domeniului dreptului și procedurei civile. : o 

„„Iraducerta testelor din Armenogol și Donici a fost ță-  eută de noi, iar 'rezumatul jurispruden țelor și celelalte acce= " sorii au fost traduse de: colegul. nostru d-l Pelru Davidescu, conisilicr la Curtea de Apel, cu concursul d-lui 'Teodo Inculeţ - - judecător la Tribunalul Chişinău, cărora le aducem viile” noastre multumriri. a ; a 
i Aranjarea - materialului, culegerea „jurisprudenţelor, 
lranscricrea lraducerilor;. supravegherea tipăritului, facerea 
coreclurilor, alcăluirea tablei alfalelice de măterie, toale -a-. 
ceste lutrări migălcase, cari cer multă, alențiune și răbdare, au fost fâicule de. către d-l Petru Davidescu, care a fost cola- 
boratorul nostru statornie și în opera, se organizare a justiției 
basarabene,  . ..:: e - 

„= Scriam în Chişinăui, Duminică, 47 Aprilie 1924 | 
VESPASIAN ERBICEANU .. .. | 
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Vechile legiuiri ale Popăr ui moldovenesc. 25 iceiul „+ primântuluii Molidanăi.. Originea, zolul şi imporladla FE but, cu normă cdrmuitoare a vieţii juridice: tocată... : Dreplutseri$ sii co'lificările intreprinse pe bază: dr ep i “tului bizantin | Bsilicaleti).. sul Voevazii Alezanilpu- 1. cel Din. Jlutei Fusăr ab şi. Vuisile Tapu. Pr riohitatea ESC a - obiceiuriloi Păimăntului asupra dreptiilui scris. i 
Obiceiurile. juridice, ca şi d: inele ŞI. moravur ile unui. popor, sunt. izvorile dii însăşi. nevoile: sale Sutleteşti 1; - materiale, ;constituind. cele. dintâi norme călăuzitoare ale. Vieţii lui. sociale, Cunoaşterea de aproape a acestor. nor me este de o mare, irmportânţă, căci in ele se restrâng; nenu- 4: niăratele, irebunnți. Zilnice, ale poporului, care in. puterâa _instinetului său de Cosor vară, expriiuă. ac6le- trebuinţi. sub forma. Simpiti de aul arhaice u: hi zinrilor pă-. mântui. 

i - Obiceiurile: păr: aotului aleătuase, , “dai: cel: dintai norme jnridice după” care; irmează să so pr cintânipiniă ŞI. „ Să,se-salistacă nevoile sociale; Elo staornicesc şi holă- . răsc o rireplatea Între > oameni, „tara alâă ueşte primul fer 
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inent 2ămislitoi al vieţii” de Stat; precum ŞI “forţa Și Brin cipală de coeziunea Oumeniilor în societate. Normele ju- ridice, cunoscute sub numele de “obiceiul pământului», „există nu sub farma scrisă. nebiind tixale şi” precise, ci le găsim :sub form de priucipii nehotărâte, şi. plutitoare, transmise” verbal din venerație în generaţie. Aşa dar, obiceiurile pămăutului sunt produsul! vieţii sociale însăşi, A Evident că, pe măsură ce aceasta să „orgunizează ȘI se. “stabileşte O putere obştească a. Statului, pe măsură ce 're- - latisle şi: daruvelile dinire indivizi se “multiplică, normele simpliste și generale ule obiceiurilor pământului devin „tot mai neindestulă toare și alune intervine dreplul scris, “legea, iure le complse lează și ajuţi, dar niciodată, nu le | poze. inlocui i cu desiiirsire, E - 
* Tau „poporul român, din tiniipuapile, cele mai “depati tale, iniălui an abieciul pământului ca normă juriclică prin- cipată, dupa care-și reguli daravelile“sale ziluice, normă - izvorilă sub presitutie a nevoilor. și cerinţelor. vieţii. sale, parle din bunul Siunaţ Și «in. întelepcitinea lui proprie, iară parte înipr Vnutate, „pe cale de inlluenule c: ilturale, şi. “sociale, dela” celelalte „Deauri Şi in urmă trunslovnate de: spiritul. jridie aul bopurului român în: aşezăininale, Or -ginale: autohtone, (a oală Con Iroversa ci Există iatre savanții nostrii” cu privire: le orizina șI influenţele sufe- 

rile” de dreptul: nostri pământese, ) pitre a cea mai a- ÎNC a 
” ) fi: in Nâdejde, intrun Spdin, pudica: in Noua Betis i ri ni “aia dan, ina t, „Voi, pre deal: că droutul ncstru. păr întlesc arfi ce oricine: facă 4, ÎNfluentii pe ulo- curi: du de paul + stat, Această teurie a st cou.hâtută de ctre frotesurul Paul Neau- lescu inm'un studiu al să poidicut în Hevisra dn. Derpt și, meielogi e, aul l-lea, No, Te dosi fin io rărer; că, vu toute „Înhunuţei se ctituralu,. ce an pri mit du afară, ” fondul! vlicoinriloe: noastre” jaridire esle de " carueirie Toia Vaii şi intarezata st Încrare: Zlistv: me “du Iron! das Jastitul cos dela. Inu intariic, „Varia 1895 DAC, Dis=: “ars u în Meer rii su Oigle ale ep u ui, esta d» „pirere că dreptul ucstru consue= tudipăr ar see, : urizina Stavă, teittţi ce reotatori!” "insă + - Peretz,:D Alesandreseo; N. Htazer: ler, Lou zinsseși, iasa si lit, înc: inte cu său spre „bărera citreptut.. casleg Constuet: dinar, „sie de criz ia romană:
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“editată ă rămane. ol accea cai poporul: rotiiări : a i piistrat în: depriniderele sale juridice. în:mar: parte, fondul şi: forma - . obiceiurilor. mioşteriile dela: Strămoșii. săi: roinani. Cânq” „Cineva studiază cu ajențiune dreptul nostru consuetudiriăr, | | rămâne'surprins: de asemănarea: lui cu muite dispoziţiuni „din droptul roman, ceeuce invedersază odată: mai mult . origină lulină a -neamului riostru..- i 
“In- prima epocă u vieţii de stât: rorhâneşii, 'obiceiu- 

-
 

ile pământului, nefiind: închegate, sub, formia: hotărâtă” EI “Scrisă, au păstrat: 'un.: “caracter şovăelnic “ ŞI "schimbător, | | alcătuind: deci un elenient de: mesiguratiţă: şi de lipsă de pre- ciziune în viăţa de „cale zilele a: acelor vreniiri, - și aşa! “pline de” dificultăţi.“ “aţă. insă: de lipsa niure: de cultură ce. câracteriză acele timpuri, obiceiul: „pământului: era: | singura Jormă de drept care se pulea menjinea ŞI acărui “autoritate a: sporit. toL mui:inult, “încât: Von - vedea rai „“1os'că -codilicările scrise: elaborate pe baza dreptului bi-  zantin (V asilicalele). şi inirepriuise! sub vocvozii. Xlexandeir - „cel:hun, Matei Basarab; Vasile Lupu: ŞI alţii, “au' căzuţi ".. adeseori în desuetudine şi nau aul: decât: 0 aplicare reală restrânsă în viaţă da toate zilele: Obicăiurile: juiidice. “ intrasă atât de adânc în: uz, încât poporiil român urma - inainte: a'ş lua: indreptarea sa duridieă "tot. dela vechiul e stiu Urept pământesct).. 

“. : = ii se „i cate ze . p i i i “ 

în tii tat Pra, CE Ma A 

:-Obiceiușile juridice trăese şi azi: viu sn căştiță: şi. d, în; uzanţele. masselor adânci: ale populațiuinii.. rurăle; Afa- „ră:de aceasta; .ele: sa: maj: găsesc răspândite în scris: prin + nenitimărateje hrisoave „anăforale; ŞI!: pravilniceşiă orân=- - „„dueli,-date-pe. vremii. de: domnitorii! “Moldovăi,  râferi- .. „„ doar6'la: diferitei “pricini. litigioase, “la: danii; vanz ŞI 

- Vezi AL D. Xenopol; „iona Tomănile, vol 5, rug. 138 şi urmaăt, Se 
po.
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“alte davaveri bănaşti dintre, locuitorii țării, zi în” care" 
„atleseari găsim: expus. "obiceiul pfimântulii pe baza: că 
rii ia Să, soluționat. “iecare caz, dat. Dc 

” Ohiceiul pământului. formează. cu chipul ticosta un: 
sisteui intreg: juridic, veferitot atât la fo-dul Dreptului : 
ptiecuid la thestiuni de, moşteniri, donajiuni. testamenta,. 
puteri. părinitească, drepturile copiilor naturali; proprie-- - 
tate. Şi sevvituţi, obligaţiei, vânzări: ŞI cumpărări, impru- 

| imturi, tovărăşii, zăloguri,: etc, „precum şi: referilor la 
[ur ni dr e, lialui, la chestii de procedură ŞI chemare. în: 
-udecată, lă sistemul. -prbator, -] a. administrarea - și lăbia 

“ duvezilor: inaintea. indecăţii Ia proseripție, la. oxer ularea, E 
hotărărilor, ete, sii. ca 
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„Pra: studiul. nostru pu urmăriu să arătăm în. ce 
nume costă “sistemul: de- drept preconizat. de obiteiut - 
'Bămăbtulăi, „ciici „aceasta, coniportând . cercetări vaste şi | 
laborioase. în "domeniul etnogratiei ŞI a istoriei noastre 
stitionăle, nu Sar putea face. în cadrele : restrânse, ale- 
Sidi de fală. Scopul lucrării de faţă este. numai de 
a pune-în evidenţă marea impor tanţă . -pe care a avut -0 
obiceiul: „pământului în viaţa juridică trecută a poporului 
“rămân, „importanță care incepând din timpurile” cele n mai. 
Vechi, a. mers crescând şi sporind .mereu, :asifel . că la 
“inceputul veacului al: NIĂ- -lea, in; Moldova, dreptul pă: 
„nântese „avea . „mai are „putere . decăt legea. scrisă, E. 

fobotului, in. solul vaţional, incât. ori ide “câte! ori “venea, 
in tonilici ci legea. scrisă, aceasta. din” urmă trebuia Si: 
€ cedeze locul dreptului părnântesc, care avea. preferinţă, 
Da "Pentru dovedirea afirmaţiunei” noastre; vom cerceta, 
e baze "documentare, din; „vremurile, „câle ;mai- vechi şi- 
până, in zilele. noasire, difer itele faze „prin care-a evoluat. 

Me ete - PE



" Vocuiţori: se, poate vedezi lămurit: deja dintr'un documeni.:.. | « ! | 
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zu Moldova. aplicarea obieciul 
judecătorească de toate zilăle: a - Ea uta Na : pi Să Ca 7 Aplicarea.-dreptului plmântese în transacţiile dintre. pe 

dela:1451, dat-de Alexanării domnul Moldovei, lui Mi. 
“hail Loyofit.: prin care iutăreşte: cumpărarea -de către 

-- „ătesța pentru: suma de 120 zloți turceşti a siliştelor 
Tvăvcănţi,: Pogârilăuți, Tatciuţi şi: Davidăuţi;. Situate la. 

i păirăntudut în prăctict 

„granita. de nord a ţării Motdovei: (Hotin): dela panul.. | 

„Tălură s'a plătit nuiaui o parte din bani, iar restul 'să st, . , a . ..t Iu ir EEE plăleascii la o xadea : posterioară, totuşi. cunipărățorul 
Mihuil 1.ogofăt să intre chiar din monientul cumpărărei: 

„ =. Da Ca ata DIR - Alanca Globnicoviri, Sub condţiunea: că, deşi lacâmpă- 

- în plină stăpânire a siliştelor, acesta »câ! imp biceiurile 
pământului vur avea credinţă în'țara nuasiră > D. 3 - 

„ -XVoevonlul:M oldorei Dimitrie Cantemir, în opera sa” 
“Descrierea Aldorei.» -ne spune; » După fericita descăle- “care a lui Dragoş: şi intemeieiiea”” Moldovei: judecătorii PR Ta | , ? iai că nu ştiau cur si- după: ce legi să aducă judecăţile. 

„Alexandru. l, domnul Moldovei, : pe care ii noştri. l-au 
numit + Cel Bun»; pentru virtuțile sale: cele mari, voind - - 

„ tezi un extract, au introd 
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prinde iu cărţile aşa numite Dasilicd; și făcând din aceste” 
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a _: La Di : Da „os 5 y a 

Ei „azi Teodor Cdesca, i Uricartle, vol XI, pag. 13, 1 i i î E . ÎN Pa e f _ 7 - za , | , a 7 „7 

a Yindeca- acest rău .. au adus legile greceşti, Care se cu: 

usi Moldova“ 'ucel, Cod, care „i astăzi este “in:vigoare, Cu toale acestăa rin:Sau putu sterge. din naţiune _obreziurile,. cele multe şi diverse, ie. prin:atingereq cu: popoarele: vecine le-a: primit ŞI ina ră “may. dela ticeste, precum sunt cele; despre succesiune, despre testamente,, despre, -impărţirea * eredității, :despre 

x 

bonuri: și: despre” servituţi, €are-mai la toate, Popoarele, + IE II IE a eee 
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din lume pulin diferă unele de altele... De aci la moldo- | 
veni sunt două specii de legi. Legile scrise “cari suâi 
formate din edictele; împăraţilor 'romani şi greci, şi legi 

„Tiescrise,. are sunt bazate - pe uz, sau'cum arm zice în- „+ mba: nostră -cu cuvântul slavon” obicâi. Dar fiindcă * „aceste 'obiceiuri sau consuetudini - nu sunt scris, judecă- ”. torii de:multe ori le: detoarnă- dela sensul lor cel adevă: 
rat ŞI fac judecăţi Strâmbe» Lu) N e Ia z 

In veacul al NUI-lea Dombitorul -Moldovei, Vasile: - 

' i IN ÎI 

“Lupu, face. o-a.doua- colecţie de legi numită « Carta - 
„româească de. în.jăţătuq pravilelor împărăteşti, Uipă- - „zilă în'laşi în 1646, care, după părerea temeinică şi bine- “ documentată -asprotăsorulini Ştefan Lonyiniescu, cuprinde - "In primele sale pagini 252 parâgrale; pravila mai veche. a lui Alexandeu cel Bun 3... 

Colecţiunea de pravile a 1fii Vasile Lupu, intocmită 
duță-lucrarea Prazis:et. Thcovicae-a vestitului romanist italian. Proper Yarinaceius, a fost făcută tot cu scop 'de. 

„a seryi-ca: manual călăuzitor pentru Judecătorii din acea“ 
epocă ga 

„». Istoricul Xenopol insă ne spune că cartea lui 

x 

Vasili 
Lupu nu şi-a “prea. 2juns scopul, de oareca, conţinând: N 
„ înpa mai “multe prescripțiuni de drept canonic! și de 
drept penal, şi neavând în ea nici o dispozițiune luată 

„din obiceiurile pămânitului, nu s'a prea aplicat în practica, * - | 
"judecătorească, întrucat: obiceiurile pămâniului “intrage N 

atat. do adăne în nz, mai ales în ce priveşte daravelile: :- 
civile dinteg oameni, încât judecătorii timpului au consti: _* 
amare a 

  

1, Yeri [i Canivinir, e Descrierea Moltarai», page 107. 3. Vezi” Stetan” Lonigiâdi'u, ierta d; i paze 140, -urtac: - IN Da pe pe „9 Vom S. Logginuiee, * Prnnite tut Varile Zog și Proper Faria ela Bacurecii, 1909, paz. 47. | IN ă NR . i d . 4 
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nuat în. împărţirea dreptăţii: a: se imp d de la i 
„coiul pământului 1). 

„Domnitorul Alesandru- Ipsilăat in-  Pravilniceăsea . | 
“Condică â sa, tipărită, Îa anul 1776, care conţine multe 
dispoziţiuni luate din obiceiurile pământului, ne spune,in 

 precuvântarea condicei sale, că a aflat pe lociiitării (ării: 
urmând uneori Imnpărăteştele pravile cele de -obstie, si, 
alte ori obiceiurile cele. pământeşti, cari obicciiiri tu cu- - 
vânt că sunt din. yechime se: sărguiau spre a avea întă- 
rive; dar cu toate acestea nici pravilele.) putea. să” ut 
chip păzeau, nici: vechimea obiceiurilor nesmintit: țineau, E 

"ci când. cu pravilele stricau obiceiurile, “când. iarași cu 
obiceiurile se impotrivenu pravilelor. . “de aceia” Dom- 
nia-Mea am sirins* din pr avile cei: ceesunt trebuincioase. 
spre povața judecăților, iar: din. obicziuri am ales cele 

“mai adese urmate în, (ară aseninândui-se. d oareșicuni- şi 
“cu pravileloz 2. _ 2 gi Le 

„Codul „Caragea din Muntenia „vorbeşte despre. obi- 
ceiul pământului în chipul următor: “Ţară românească 
„având în vechime ale. sale i nescrise şi nedesluşite. 'ohice- . . . 
iuri, dura: şi ale sale puţine pravilo s SCrisc, cari fiind riedg- 
săvârşite, nu. puteau cumpăni, ici drept a indrepta drep- 

"tatea fiecăruia, de: aceia eră și silită a năzui la pravilele 
[impărăteşti ale Romanilor şi a se sluji cu aceste pratile; | "i

e 

[ără deosebite, „ăşa dar uluindu-se în trei întocmiri de - ;; 
bravile, adică : a 9biceiurilor, a “Cohilicei. ării Şi a. R6- 
îmâbilor, urina a'nu aveă nici o pravilă; “căci obiceiurile i 

două tăleuri şi altele: cu totul impolrivitoare, între ele, 

  

-1) Vezi a, D. Btapati biiriă Bomiântlr,: văl: 1*, Bă. au, , 0) vezi» Prarilnicozaza Caităică a lu Alexandra Ipailănte, intro: Iueate., 
. N — 

. prokicându- se i în tnulte' chipuri, 'adesca se, Împotriveai 
piatileloi Roindniceşii ŞI aceste iar fiind [ pricinuiloare de.



i aa ” - La Sa - sup pa ca, pe ilta Thea. driplățile ” norodulăi. suferind Deincelat aie stecătări: ȘI invălueli, deapururea S0'. găsea în primejdie; ca CUM af inot în! aoininuri: şi in.ape tul-.- ă bari „fese tălăznesc dE inulte. vânturi, după: Yoinţa celor 'năi tari, Sau a acelor măi meşteşuy ării iu vicleşupuri, “cari la una: ȘI apeiaşi, pricipă: puneau inainte când obiceiul ! pământului; cănd Condica, tării, când Pr asilele Împără ă- “esti după p-ăcerea lor, e, Ea „Din Această. cauză. milroplglea ho stirilor. eră aşa “ile rev oltăitoare; „încât chiar: răzeşii, cei nai iubitori de. proces; ajunsese pe vreniea. atei si 3 cânie:, e 
e ia și Lăga- “di do răzăşșie o: n pa E »Să nrapue de'haiducie,. . pei „artă st ni fac-slântii drepte Da ia "Cu cea uhioagă de: pe Spate, e ” Bei | “Si-mi aleg jndecători A 

>) Cei Stejarii ne sltămbăitori 2 

  

..
 

- Istoricul. Mt Cain: in “cărtta. Sa lipătiti i iu via ie „trrată că: sdujă. cădiita lui Coustantin M: air ona toate” hotăririle se + dadeau după ohieriurije pu minului SiĂlilinele (ării: 5 Re e “Uu all serii Surtiin ci told. in: căile: sa pr Sare ea: prez nlă ș fil) sure u Prihcipilelor. Aloldovei ş Şi Fatal ne: VOR De le despre obi ceiul pimântalui urrpă- toarele: Ş Dreptul: Poălit “şi particular al Moldo-Y lahiei- Se Sprijin pe legi. ŞI ohiceititi. iu vizoare in tară, „Încă i din: veacul ab X-lege, şi toat, ACoSI6 “legi fusidamclal, băii ni an Jost serise, tolust au facut păţte div, osii E it tri 

, a 4 tel air, Miretața editii 18080 i a 3) Vezi Y. AMexurdri, Ivozii Porulare, Jiucureşti, tăi „Cantecul Rază șlui -5) Vezi „rit btoriai dotari și Tigniinici: 4784, traducere Ce wgesau " pusa 206. : Au a ai IN ici Poema citeai a 
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- x 
tuţia țării fiindcă nu se poate nuinăra printre legile fun-- dameniale numai legile scrise, ci şi cele: cari sunt ates- 

3 trebuințares 4). 
„2 Dar cel măi imporiaut documeut asuprii. putefei “legale şi. importanța “obiceiurilor pământului, este fără îndoială, ana/oraua din, 1819 răi ilcare d: urivilele te 
„Grdrmuunt pământul Moldovii in: nerhipie. IJoriinitorul . 
Moldovei de atunci convoca -pe boerii 'divanişti, le-a 
pus în vedere va să răspundă velativ la pravilele -ce au. „fost in Moldova si a obiceiurilor ce suiit afură din pra= 
vilele Inipiirăteşti ŞI dacă aceste obiceiuri ani imâi puter- 

nică“ licrave - decât prasilelă. Boerii hvahişti,” după 6 hungă și inţelcaptă constituire, inticineze anaforuna arâ- 
“tată. "in care, intr'un chip foarte liu:peda şi cu multă Cru 

- diţie, expune istoricul Pra vilelor: Moldovei” ilin cea mai “indepărtătă vechime, iar tn privinla puterei legale a obi- cecurilor pământului zic: = pentru obiceiurile pământeşti 
de au:-putsre de pravilă. și „de roviisese leciuirea pravi- lelor, se lirmureşte prin: uceste de mai jos de' pe'tâlcuirea Enecone în Pandes'e, partea I-a paragratul 101... diu care” învederat'se” inţelege că obiceiurile piăinănteşti se 
legiuesc-de însăşi dătătorii pravilelor în fi iai puternice” “clecât pravilele, şi” că prin. acclă (obiceiuri) ori “se inlă- rese, “ori s6'oboară pravilele ce ru “vor Îi potrivite cu stările dimprejur vre-unui “neani, deci nu rămâne în= doială'că în orice pririăi intâmplându-se a fi pravia, ci dedisebire . de: pământescul obiceiu,: aceasta riegrâşit "se. cuvine a se urmas.) 

aa 

  

tate prin' o- veche îradiliune şi pri o veche Şi luncă în 

1) Felis Cola. 1"Hat phesent ct da Pavenir da Principate» de Motdarie et NE i: Valacăia, 1839, Paris, paz. 97, . a. E m Pug. *) Anzi 7. Godressu, Uricărul, sol. 1, pag. 997. II 7 : - | . . , | | , 
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Pr: olesor ul Lougineseiu na. spu ne. înia sa istorie + a 
„Dreptului român: că, în Moldova, »obiceiurile păniân- 
tului au continua! să aibă putere mai mare decât drep- 
tul” sevis, iar pânteu a, so iulesni cunoașterea lor, Sai 
făcut chiar colecţiuni +. Po „lu inceputul: ve sacului “al 
XIN- lea, însă :se cerea ca acestă obiceiuri: să lie întă- 

rile î), de âceia codul Andronache Donici din 1814'ne 
spune la art. 1]: „cao pravilă selprizeste și obiceiul vechiti 
al unei (ări insă aprobălhuil «. ! 

În ce priveşte Codul “Calimach, aplicat iai, serios 
în Moldova de pe. Ja 1832, in art. 13 so. sprine:! “Drep 
aceia dacă | in Codul a€ esta nu 's'ar afla o lege “potrivită 
la pricina totătişată, atunci se cuvine a se urma pini n- 
iescului obicei, cave-în. curgere de mulţi ani, de obşte 
:păzindu- -s0 şi intre judecători cer: căndu-şe s s'au, întărit: Și 
„cu chipul acesta au dobândi! puterea legiuiră = ; iar art. 
1% zice: »Obiceinl ce “nu s'a păzit după chipul. arătat: 
nici după dee capla socotință. ce. s'a urmul din neștiinţă şi 
rătăcire,. nu poaţe-aveă putere leaiuită, iei: ia: covârşi pe lege și.pe dreapta judecată a, minţii, | - | 

Bin comparaţie acestor două texte rezallă că Codul! 
c alimach „n'a desfunţat: niciodată obiceiul pământului, | 

i, din potrivă, [= menţinut ca ptere de lege, căci ori de 
at ori judecătorii il aveau nevoe de a interpreta. un pâra- 
graf, pute au luă obicziiul păinăotul dtopt bază. Aceasta! 
reesă şi mai lămurit din faptul că în legiuirea Calimach, 
care să ştie că, în cocă mai mare par le este alciituită după 
codul austriac, legiuitorul român a Omis'ca să traducă. 
art. 10 din acest- cod, care prevede Iormal că sobiceiu-, 
vile nu, pot fi lnalc in consideri ație decât în. cazurile în 
a „re a , .. PRR ae a 

3 Veil Lonstaeszu, storia. Dr eprctui. ramine, E 329,



Na 
„cari legea se referă Ja ele“, Eruditul profesor D.:Alesan: dresco vede ati o Ginisiune intenționată, | ăci zice D-sa,. -- Codul Calimach nu reproduce arest text, pentrucălanoi obiceiul” pământului a! avut totdeauna. puterede. lâge î.. 
„n fine, anaforăua din 1827.a boerilor ţării pentru 
pronoiniile Moldovei la paraşzrafiul 1 0), se rostește rilos . „că: ajudecăţile ce vor i între : bocri sau jalobe asupra . boerilor dela cei mai mici in pâră de judecăţi, “pentru - 
moşii şi alte pricini, -se vor ura “numai după vechiul: A 
„obiceiu” şi: vânduială, păzită şi până astăzi, la cea rai 
înaltă” judecătorie a Divaihului, care deapururea au avut:. 
urmare ca pe temeiul pravilelor ce se numese Dasihea 
și pe condica politicească,- care aste următoarea. pravile-. lor şi pe.a pământului 'obiceiu, iar uide sgu pravila sau: obiceiul pământului nau lămiirit, atunci a prins loc ho 
tărârea Aitropolitulni. şi a bătrânilor şi-a Divanului Cu 
alăsuirea Domniilui= 5), ai „i Însuși Curtea de Casalic a noastră constată că-ohiz 
ceiul pământului în drepuul nostru anterior, adică în Co-, - - 
dul Calimach,-era- pus pa aceiaşi treaplă cu legile. (Vezi. 
Buletinul Ciuţii de Casalie'see. L-a, anul 188), pag. 307), -"- 

Din cele exp-ise se lărhureşte că norma: leială „de-. 
"căpetenie, care din vechinie, veacuri deatândul a cârmuit. 
viața şi raporturile jubidica” ile poporului: moidovenesc;. a. a lost, obiceiul părăântuliii, consistând dih tradiţii popu--- a Jare nescrise, (ransmize prin viu, grai-din, generaţie ini - 
generaţie: Pe; lână obiroiut pămânțului mai: funcţiona: 
za sorginte lislilivă şi voința „autocrată :a'Voevozilor * cari iși exprimau. drepțul lor. de lepiterare. în „soris Pi 
ediclare de hrisgave, anatorale şi diterite “ale - prațilni=-. pa 
cești orândueli.. Cele mai. mulle din Iaceste hrisoave i -. eee Ma - Pa e ap ne, Vezi D-alesândrescp, Ezpițieiivnaa Cpăzuti:ţ cizit zana val, paz, 508, co. 7 - 2 Verzi Si, Lozăjpesev, Qpera citată. ag. 58, LI Sa cena a, i 
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Xa, | | aa 

“anafurale au fost date dlireci la mâna . locuitorilor tării, 
cu ocaziunea judecăților: lor. . particirlare şi. nuimai- foarte 
puţine din ele aveau un caracier „Public  „sobornicăsce. 
In fine mai aven şi inceputurile de codificări a normelor 
dreplului "uzual; manilestale prin intocmiri de. pravile.. 

„seloBineşti, sub Alexaudru cel Bun, Vasilie Lupu şi Ale- 
sandru Mavrocordat în „Moldova, iar în. Valachia. sub 
Matii Rasarab, “Alexandtu' Ipsilante şi Caragea, pravile : ăn care se resimte puternic influența: dreptului bizantini. | 
!Vasilicalele). Deulifel instanțele judecătoreşti diu vechea . - Moldovă, în special divanul domnesc. di Iaşi, În. rez0l- vareu diferitelor pricini, recurgea”adeseori la consultarea 
directă a izvoarelor dreptului. bizantiu: (Corpus Juris ci- vilis şi Vasilicalele), cari pătrunseșe în Moldova din tim= purile cele mai vechi sul tormă-de dilerite  colecțiuni ŞI manuale greceşti, ca ucele «i lui Mihai Attalia!, ă lui Vla- stâri şi a lui Const, Armenopol. a pp 

- N 

«Menţinerva legilor civile. şi obicesun ilor, locale în Dusă- abia după anevaraa ei, la. Rusia, Ueazun ile impe- - îi riale. din 5 August 18 12,91 ui şi:20 August? . 75.19, referitoare, lu Basaratia. Cu trebue să înțe: _ „ degem prin, lenile și abiceiurile Iccale ale hasnrabiei:- „Organizarea şi funcţionarea justiției basarabene sub. "vegimul Regulamentului pretizoriu «de ocârmiuirea, :ch'astima. Basa ohiei, “din: 29 siprilie 1818... 
„Aprvspe sub avalaş aspect se prezintă :lucrurile în: - - Pasarabia 'de astăzi, unde, după cum xoni vedea mitii jos, . viața juridică a”poporulti: moldovene Şi-a păstrat incă, „tormele sale. arhuice: primitive; datorite imprejurării că - -: “uvernul rusesc, Pentru î ataşa mai nalte această  pro- 

N 
N E) 

N



AR ANRE 

vinete la imperiu, chiar. dela anexarea Bi lu 1312, ii 
menţinut în vigoare, mai “mult san mai: pătin, in înă 

eri! civilă, cbiceiurile şi “legiuile: ei verhi.: i, 
| “Prin însuşi manifestul imperial, dela 5 Angust 184; 
Irajatat 1 Alay: andria , pentru a satisfăce . cerințele stă- 
“raitoare.cle boerilor şi: ale clerului moldovenese; din Ba 
Ă sărahia, holărăște a păslră acestei provincii neştirbil 4 Cou= 
. stiţuirea îi utohtoriă naţională (Sohraniati soi narodasi! 
soslav) in care scop, zice manifestul, » în „07. prea ani 

: Înstiv su lrisat. renlru;: lot. lvauna întrebuiriţarea „legilor; 
„obiceiurilor şi privilegiilor: “Îociale, în vigoare, cut Şi res 
peptarea - vhapiruri g a limbei mohloeneşii. în inalapi ele 

" jirlecăto) eşti, 
la anul al doilea după: unirea “Basar ai ei le usa. ă 

in. ucazul -imperi ial. din 31 Mai 1813, se pune-in sar= 
cina guvernatorului civil al Basarabiei uidatorirea că în 
ce priveştă rezolvarea afacerilor mai importante Să se 
adreseze ministerului justiţiei pentru consultare, i lar lu 
acelaş timp să-nu tacă. nici o schimbare. în câr muirea. ŞI 
„administraţia liunteică a Basarabiei. Deci, prin acest; 
„Ucaz se exprimă dori ința lămurilă de u se menţine în. 
Basarabia, ince priveşte viaţă ei juridico- administrativă, | 
statu. quo ante, târă a se aduce cea mai mică schimbare; 
lotul dar trebuia 'să. urmeze: tu  Pasarabia cursul său. 
anterior, astfel cum s'a: practicat. din :vechirne. Preserip- 
liunila (n acest UCaz, AU O imporlanţă deosebită, căet 
:0t. in'.acel- timp: «din poruncă: envernuluii: autoritățile 
basaribene înrepuseră Plaborara - unii: proect de rugu- 
Jament. | peniru administrarea “Oblasţiei Basarabiei. 

“Tendinţa. guvernului, rus de a nu: altera” nimic din, 
viăţa: juridică: și, civilă a Basarabiei Și dea păstra. ncatinY 
statu „uo, ante, o „găsim „exprimată, din nou „in „ueazul. 
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'iraperial din. 20 August 1813, muteritor, la: organizarea 
-eparhiei Chişiniiului. şi Hotinului. iu. 'tără:deușeimenea: se 

„ vecomandi- ase. acomoula „Orzuuizarea. cu: obiceiurile lo- 
“cale, aceasta atăt: zdin, considi:rațiu nea: ci. norobiu! bă- 
Ştiriaş Basarulbeun.S? Sa-unul de curând: lu: am peri. ul- rusesc, 
câ si dia pricină că- în: ce pr: veste daraizlile civile. este 
lăsălă popor ului Palo: infa bechi! tor sale drepturi, mnolda- 
"tenești «, 

Ce se. înţelege i însă prin expresitinea: vagă: le. “legi “ȘI obiceiuri! lutalea, repetate până: acum în: toate tcazu- 
“rile imperiale, iu ce constau aceste. legi şi obiceiuri, care 
este intinderea” ŞI conţinutul: lor? [ua toale. uceste: 'che- 

. Sliuni, cazurile iniperiale nu ne dau nici. o pr eciziune, „nici uri răspuns enunțiali sau, „limitativ; „Din. modul “generic, um - se exprimă ” legiuitorul“ vizs, rezultă lă- 
murit. că el sta-relerit la starea de fapt a vieţii juridice: basarabene . de atunci, adică. d avăt m vedere -nor- ele legislative, fie - scrise. suu DESCrise, cupă. cari: să impărţea-dre epiatea. ia vechea Moldova și implicit, tu „Basarabia. pa | 

În :ce “constă sarea “de: fapL a iei iuridice bac :sarabene la: ipceputul” veacului : al “XIX - lea: adică cari” erau norriiele” legislative Serise: sau uescrise;, după: "cari se îtpărțea. „dreptatea „catiunri da. popor ul. mol- „ dovenesc?: 
Mia schiţarea- istorică; „expusă “tu, pari tea. a cea va: studiului. nostru, răspunsul la: accistă intrebare nu cate “fi decal: vag și-difuz, căci dela: 1646, când Dun: niterul: | Vasile L "pu a edictai pravila sii. intitulată „Carte re- „mânească -dii învăţătura praviletor Impăvăleştia, nisa: mai! legiferat: ia Moldova nici. un. ali. cedice. de. legi şi -am văzut că uceastă pravilă “ avea: o plicaţiuue cu totul 

. 
.



redusă. mnai ales:în niteris civilă, conţinut ti iitorindu- 
- se-măi malt, la Chestiuni de lrepl. canouie Şi ds drept. venal, nai e 

- Sorgintea principală. legislativă era; “retiura: am văz. 
zut mai sus, obiceiul : pământului. alătura de. care "mai! | 
tuncţiona Şi Yoinţa antocrată a Jomnitorului,. căre ÎŞI 

" exprima-dreptul său d. legifera re e prin adiclare de. hri- - 
„soave soboraiceşii, analorale “ŞI: dileirute alte: orâudueli, 
La incepiutul veacului al XIX lea, dintre” lirusoa vele s0- 
boemââşii: nai: importante truu* hrisovul lui Viosistantin | n 
Mavrocordat din 1749: relalit- lu destiințarea. colnatu- 

lui (vâzi Xenopol vol. V pâz 115); hrisovul Ini Grigore! 
iăhică Bătrânul şi. Mexândru Ghica, cari reglementează: C 
“ânzarea moșiilor ŞI căsătoriile. diut-e moldoveni ŞI (i- 
ani, hrisovul! sobornie "ese a. lut Alex sandeu Mvrocordat! 
dela. 1755, care reglementează daniile, vâuză. ile de imo= 

“ŞIi, zălogirile de mosii, «e; vu ŞI « lizani pri an Și alte 
„hrisoave, t) | Su 
Aa - În ce priveşte puterea doveditoare a dilpritelot hei | 

: soavă » Obiceiul Pămăntulu: stub:hs+ în uraclică jridecă= 

? 

“-toreuscă a timpu. ui; că rel: : nas ochi hiso-ue erau con- - 
sideruie „ie tari si mai puternice de cât cela făcute i în. 

urmă e) - e 
-* Alară:de aceasta, viala. juridică în Alo! dos sin! ci 
„măi era cârmuită “de nor. rele dreptului biza' i n, care 
“ pătrunsese aci dm timpurile cele nai verii, sul f mă: 

„de diferite colecţiuni şi manuale -grecești,  feunte cil 
"Hexabibluls ui: Armenopol. “Acesie culecii iuni "bizantine 

Mi 

  

n Vei i ior Nadejde; Din: vechiul diopt. ron, Bucareşti, png. oi; 159, | *) Vezi donă hriso.ve, prin car ge, sirOeiană acest - principiu al. oLiceinlai pă .. măntului : unul dela Anitonic Reset din 4876 „' publicat 'în' Uirieariul vol. VU page 33 şi celătalt dela “Alesendru Moruzi. din 18,  Uricaruul vol, 8 pag.:28, 
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izvoare de consultare pontriu judecă iorii cari, - cunoşteau limba grecească, , de .prefovinţă pentru boegii. fanarioți din Divanul Moldovei. - In Biblioteca Univer. 
sităţii din: laşi se. păstrează şi azi 0.colecie : întreagă de asemepea manuscrise Juridice areceşti, doscpise de către răposatul meu. unchiu Constantin Erbiceanu, ma-, ” nuseyise cari conţin. compila iuni şi extracte. din codifi- „catorii hizanţini Mihai! Ataliat,- din Sintagma lgi Vhus- tari şi din Coust. Armenopol î) a 
„Unele din..aceste manuscrise sunt destinate special pentru uzul judecătorilor . din Principatele române, pre- „zum rezultă “din insăşi cuprinsul lor, purtând 'titlal.de:. 
a Manvulul Tegilor: „Su „2 l)icțion:- Juridic s..2).. Există “chiar și un (ră at special scris, in limba grecească, în:care. dreplul Diza:tin este! pus „în. comparaţie, cu: obiceiul pă „_mântului, tratat care are importanţă caţiitală din punctul de, vedere, că autorul. lui confirmă că viața juridică a | poporului molletieir se, este câlăuziţiă, «de obiceierile. pă-. „„ Rântului com ple ctale cu tesiferăt:i de ul : Dominitări!or, 5 pa „Deci lafinceputul veacului. al AIX-lea, “norma. le=. ! gală după „cire se rezolva afacerile civilin Moldova era ' obiceiurile pământului, -cum şi răuduelile dreptului bi-- jzantin. Ilexabiblosul. lui A rmenopol, find cea nai com- ă "plectă-compilaţie -a „Vașil.ealelor, . pălrunsese incetul ci încetul în 1neduul boeresc. cunoscător -allinubei greceşti, ȘI se uiiliza mai.ales; de: către: Divanul: din laşi, în alac&. - rile niai importante île clasei dominante $). La „0 celelalte. instauţe, „mui- ales -pe, la ţară, a căror: : 

i 7) Vezi: Revista Teologi-ă,âl anul fil-!es, Descrierea manuscriiptolor grecesti. aflate. în Biblioteca Unitev itețu «din, Za, pa. 913, 210, „oz pa 3) Vezi: C,.:Erbiecunu,- op. citită pag 280, a: N ? - 13) Vezi s: G. Erbizenu op. citati-paz. D130 , „1 *) Vezie 1, Cass9. Dreptul buzanten îs Basarabia, pag. 27, 

* Serveau.ca
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juclecători . n'aveau posibilitatea- să. utilizeze colecţiuni 
areceşti de- drept bizantin, norma principală de immpăr- 
țirea dreptăţii era cbiceiul pământului = - 
“Domnitorul Moldovei, Alexandru Moruzi, pentru a. 
face mai accesibil şi a da o mai inare răspândire Fexa- 
biblului lui Armenspol, în 1804, a poruncit învăţa- 
tului boer paharnicul Toma-Cara, de a traduce pe Au- 
„menopol din grecește în româneşte, traducere care a ŞI 

lost lerminată in luna Maiu acelaşi an 1), . 
Traducerea manuscrisului deşi a fost fiicuță din Inaltă 

porurică Domnească, după cun o spune “Toma Cara în 
prefaţă, dar a fost consacrată ca avănd putere de lege” 
prin vre=un hrisov” domnesc. Aceasla o deducem din 
faptul că acelaşi domnitor Moruzi, peste doi ani însăr:- 
cinează tot pe Tonia Cara, ca să întocmească un cod sis- 
tematic atăt civil cât şi penal, care să servească de 
călăuză judecătorilor pentru împărțirea dreptăţii. "Toma 
Cara ma putut să serie insă decât partea intâia a acestui 
cod » Despre persoane», căci în. acelaşi an dânsul încetează - 
din “viaţă 2), e - 

Cecace n'a putut să realizeze Toma Cara, din ordi- 
nul Domnesc,, a reuşit “să aducă la indeplinire, câţiva ! 
ani mai tărziu, diminițialiva personață, lozoliitul Andro- 
nache Donici, care în 18L4 lipăreşte în laşi '» Colecția 

prescurtiloure din legi!e împărăteşti a. Opera lui Ionici, PI | . 
- 1) Or:ginalu! acestei traduceri, care mult timp s'a crezut pierdut, a fost dasno- perit de noi in Pisarabia şi actualmente se af în posesiunea noastră, formând un a nuscris de 745 pagini, curat și frumos seris,forinat mare în v, 4%, leşrat în piele, Mu nuscrisu! e în stare foarte bună, dar se constată (înai ales după tabla de materii). că q fast indelarșe timp utilizat la vre-o instanţă judecătorească, Descripţia. detailiti a acestui manuscris, de o valoare foarte ipare pentru istoriu dreptului românesc, o vom face-o într'unul din stnciile noastre posteriare. : ” IE *) Manuserisul în limha elenă a acestei lucrări se păstrează in Biblioteca Uni- 

/ 

| 
| 
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a
 

versității din laşi, vezi : C. Erbiceana, opi. citată pag. 215 şi £. Longinescu, Isteria drep=. tului romăn, pug. 323, i . | - 
Lă iii ii 2 

SABLIOr, E - a 
C . - 

CENpaa, n? . 
UNivzacâlĂ * | a 
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| cea mai importantă colecţie de legi bizantine, editat» în. 
limba moldovenească, a fost alcătuită-cu scop de a pune 
la îndemâna instanţelor judecătoreşti ale timpului; un re- 

zumat: din normele dreptului bizantin, precum şi câteva 
| din obiceiurile pământului, cari, după părerea autorului, 
| erau aplicabile în Moldova, la începutul veacului al 
| XIX-lea, e a 
„Colecţia lui Donici ca şi Hexabiblosul lui Armeno- 

„pol, au servit în Moldova ca simple opere de consultare, 
- fără a fi consacrate prin vre-un. hrisov Domnesc, ca 
„având putere de legi.. Sa 

In cele expuse până aci, am căutat să: stabilim ce 

7 
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trebue să înţelegem prin expresiunea » gule şi chbireiu- 
“rile locale ale B isarabiei». Deci, legiuitorul rus, când în 
'“ucazurile cari le-am examinat „Până aci hotărăşte a se 
„lăsa populaţiri basarabene neşturbută folosinţa vechilor sale 
idrgi şi obireiuriu, nu -a pulut a avea în vedere altceva 
de cât normele: de drept scris sau pescris pe cari le-am 
|descris mai sus, | | a 

Hotărârea legiuitorului rus de a. nu aduce nici o 
atingere vieţii legislative anterioare existentă in Basa- 
rabia, şi a lăsa neştirbită intrebuinţarea legilor şi obice- iurilor locale, o găsim exprimată și mai categoric în actul legislativ, de o importanţă capitală, intitulat in moldove- 
neşte: » Proiect pentru” cele ui întăi temelii la obra- Zcvana. ocârmuirii politiceşti din lăuuru a Obiasliei , Basarabieie, din 99 Aprilie 1813; aprobat de gu- „ Yernul rus peniru a se aplică în Basarabia, dar re- confirmat definitiv, după cum declară plenipotenţiarul de atunci al Basarabiei, - graful Capodistria, genera- ”lului gubernator Bahmetiev ÎL. 
„1 Vezi Pergament: O primenenii mrsinâh zaconov Armenopula îi D= nicia, pag,-8: Simanovschi, O mestadh zaconah Basarabii, pag, 15,
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Prin acest regulament, întocmit in mare parle . 
pe baza legilor şi. asezămintelor locale, s'a menţinut 

“aproape in întregime oiganele vechi judecătoreşti exi- 
“ stente în Moldova, consistârid din : isprămcii de ocoale. 

(cu: atribuţiuni administrative- judiciare), judecătorii. [inu- 
tale, ca primă instanţă de fond, cum şi tribunalul cri- 
muinalicesc şi politicesn din Chişinău, ca instanța a doua 
apelalivă. Pe lângă aceasta, se mai creează un con- 

„“siliu suprem (verhovnui sovet) cu o largă competinţă 
admministrativo- judecătorească (un fel de instanţă su- 
-premă). 

In materie. penală, ş şi fiscală, peniră întâia oară n] - 
se introduc legiuirile rusești, iar procedura şi urmă-! 
rirea inaintea instanţelor penale, are a [i îndeplinită 
in limba“ rusă şi moldovenească. | 

In materie civilă— zice regulamentul— »la lucvarcă | 
judecăților politiceşti (civile) se întărăşte întrebuin- 
țarea limbei moldoveneşti, pe temeiul şi spre intă- 
rirea dreptăţilor, a pr onomiilor şi a legiuirilor locului, 
acelea cu muliă milostivire, lăsate pentru deapururea 
*Oblastiei Basarabiei. Drept aceia; judecătoria politi- 
“cească a Oblastiei, în pricinile de. judecăţi, a fetelor — - 
„particularilor, se za povățui de dreptăţile şi  obiceiu- 
rile moldoveneşti, şi va lucra acele pricini in singura 

aceiaşi moldovenească limbă, iar la hotărârile .pri- 
cinilor Ilaznălii (fseului) este datoare să păzească lo- 
Şiuirile losiei; da! la - aceace se atinue da apărarea! 
dreptului particularnic, esle datoare să se ţie de drep- 

„-tățule, pronomule şi -obiceiurile pământuluiu. 
Rândueala ca în materie civilă să sc-aplice le- 

ile şi obiceiurile locale „basarabene, este “prevăzută şi



| 
! 
! 
i 

4 
| 

4 i 

i 
i 

în câpitolul in care se vorbeşte. despre »datoriile şi: „dreptăţile judecătorilor de ţinuturie. 

N 

“Judecătoria ținutului este cea dintii instanță, care: 
“va căuta pricinile stărilor. din inut. Chipul căutării pri=- 
"cinilor tuturor se de-parie in trei feluri şi annme: cele: criminaliceşti și de cercetare (urmărire) vor avea cur- 
gerea lor după rănduiala și legiuirile ce sunt în Imperia- 
Rosici ; la cele după pretenţiile tețelor particulare astipra; * " Haznălii împărăteşti, san: după cerere din partea Flaznălii-. 
asupra vre-unei fețe parliculare, are să. se păzească rân-- 
duiala căutării pes insuşi acele temeiuri, ce pentru prici- “ile Eaznălii sunt aşezale în Rosia, cu această insă deose-.. 
bire că spre apărarea dreptului particularnic se vor primi: . 
întru toată cuprinderea dreptățile şi pronomiile pămin- 

«tului prin pravile sin obiceiuni întărite, și inslârşit; prici-- 
nile de judecată politicești (civile), fiind supuse a se hotări. 
întocmai pe temei! p'av,.le-or și obiceiurilor Aollvei, vor- 

„primi lă aceiace sc atinge de forina aşezământul mai. jos. 
insemnat». lar la căpitolul despre arhitect] ȘI zemlein- - merul Oblastici şi despre Zemlumeria pe [inuturi, se- 

| i 
! 

spune "că aceşti luncţionari vor păzi legiurile ruseşti, 
»n[ară numa de îndelelnicirile lor în pricini de judec aLă: 
atinjătoare de mo:tenirile pavticulare cari irebuesc să [iz 
polrivile cu ibiceiuri'e pământului e. 
„Din dispoziţiunile categorice ale regulanientului din. 1515, rezultă in mod evident că, legiuitorul rus u inţe=.. 

les să consacre. în totul, în Basarabia, continuarea NOr-- 
melor legislative, scrise sau nescrise, după care se impăriea. 
dreptatea inai jnainte la poporul moldovenesc. Și fiindcă: am văzut mai sus lipsa de preciziune, nesiuuranța. și: 

incoherenia ce domnea in această privință în viaţa juri=. ' dică a Moldovei, deaceia și legiuitorul rus se mărgineşie: 4 
4
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la simple ex presiuni vagi de: „legile s şi obiceiurile locului; 
legile, pronoimiele şi cb Ceiurile AI. „Idovei », sau simplu 
„obiceiurile rământului», fevindu-se de a da vre-o pre- 
Ciziune în ce anume constau aceste lei, pronomii 5 
obiceiuri, sati“ de a face vre-o aluziune la vre-un monu-/| 
ment legislativ local: 

- Aceustă stare de lucruri rezultă cu măi mare cvi- 
“dență încă din legiflerările posterioare ale guvernului PUS. - 
cu privire la Basarabia. . 

Aşa prin ucazul i imperial din 28 Mai 1823, se intro-. 
dure în Basarabia, prescripția de 10 ani din codul ru- 
sesc, iar această inovaţie ucazul- împărătesc o justifică 
pentru motivul. că în această provincie. există o mare 

confuzie şi nelămurire în co privește normele regisla- 
tive de judecată, şi deaceia: «voind a pune iiigrădiri | 

 pricinilor de judecăți, ce nccontenil s: înoesc în chlastia 
Basarabiei, din pricina nelămurirei legiuiiilor areşiei 

„Jări, ceiace este protivnic atât folosurilor particularinice 
cât şi buaelor stări obsteşti, poruncim... ca să se curioască 
de neadevărate tot felul de cereri. pentru de pturi ce să 
află în mâini străine, ducă iu curgere de 10 ani wa lost 

I
I
 

por nită judecata, socotindu- se acei: 10 ani petru novârst= 
nici din ziua când au ajuns în vârstă». | 

Pentru a pune o ordine în viața juridici a Dasara- 
biei şi a aduce o indreptare stării de lucruri expuse mai 
sus, guvernul rus -s'a gândit la un moment dat ca să 
întreprindă o lucrare serioasă de coleclionare, sistema= 
tizare. şi codificare a .tuturor legiuirilor şi obiceiurilor 
“locale moldoveneşti, iar aceasta rezultă din ucazul i impe-:- 
-rial din 3 August 18; 25, „referitor la desfiinţarea Consi-, 
liului Suprem basarabean şi- trecer6a tuturor dosarelor 
dc apel în Departamentul al doilea: al Senatului din



+ 

"şi a obiceurilor oblastiei Basarabiei 1), 
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Petrograd, care, în judecarea acestor afaceri, zice ucazul,- 
«urmează as: călăuzi de legiuirile şi obiceiurile. obiustiei. Basarabiei». A Sa „ 
„Mai departe ucazul se rostește: până /a: culegerea 
desăvârşită întrun singur cod u legiunilor civile locale” 
şi a cbiceiurilor 6blastiii Dusarabiei, urmează a se pro- 
cedă în chipul următor... »Fribunalul civil, primind dela. 
impricinaţi jalba de apel, este dator a o trimite im-— 
preună cu dosarul, tradus în limba rusească, fără întâr- 
ziere Senatului Dirigai'or, adăugânu dea:emenea şi ex- 
tract de pe acele" legiuiri şi obiceiuri. locale, după care 
Tribunalul Sa condus în, darea. hotărirei, precum şi de 
pe acele lu caii partea împricinată se referă în julba sa. 
de-apele. - - 

„Acest ucaz confirmă dar Gă chiar şi Departamentul. | 
al doilea al Senatului din: Petrograd, ca instanţă su- » 
premă, urmează a judecă afacerile civile venite inaintea 
sa din Basarabia, cenform legilor şi obiceiurilor basara- . 
bene, obligându-se Tribunalul din Uhişinău a trimite Se- 
natului extracte, în traducere rusească, de pe acele legi 
şi obiceiuri losale. Această din urmă dispoziţiune, ucazul 
O .consideră ca o măsură vremelnică, până la culegerea 
desăvârşilă. întrun singur cod a legiuirilor civile locale 

  

1) Vezi: Ucazul Impărătese reprodas in Pergament, opera citată paz. î; Simanovschi, opera citati pug. 14, Guvernatorul Basarabiei de atunci Dachmetiev, a şi luat măsuri jn această privinţă, instituind o: comisiune de jurisconsulți moldoveni, din Basarabia, invitând şi câţi+a jurisconsulți din Moldova, în feunt= cu eruditul ju= risconsult din acel timp. Mânega, doctor în drept dia Paris, un adâne cunoscător al dreptului roman. Comisiure: legislativă a funcţionat mai mulţi ani, elaborîndo operă de mare iinportanţă,. intitulata: = Pro;e di. Code Civile Pour la Bessarabier scrisă în limba feuncezi. pentru a putea fi controlat Și consultat cu ușurință de See natul rus din Petrograa, : : NE AR „Opera în chestiune nu este o lucrare improvizată de cabinet, ci 'se întemeiază: pe studii pregătitoare, serioase, p? care le păsun sintelizate în * două lucrări ale ju= riscousultțului Maneza, intitulate: „» Obsercations preliminaires sur l'etat dela. « |
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Aci iarăşi se. pune întrebarea: In ce constau aşa. 
numitele legiuiri şi obiceiuri locale a oblastiei Ba- 
sarabiei ? - _ 

„Din cele arttate mai sus, s'a văzut lămurit că, ca 
normă legislativă, în primul loc, era obiceiul pămân- 

tului, consistând din tradiţii populare nescrise; lransmise 
oral din generaţie în generaţie, cari alcătuiau conştiinţa 
juridică a maselor, apoi veniau diferite legilerări a Domni- 

torilor Moldovei, exprimate în hrisoave şi anaforale, cele 
mai multe din ele date cu ocazia judecăților afacerilor 
civile particulare şi numai foarte puţine având caracter, 
public «sobornicese», cum de pildă e hrisovul sobornicesc 
a lui Mavrocordat din 1.785 ; în fine, normele dreptului 
bizantin?) (Vasilicalele). 

Aceasta se mai poate vedea din însăși » înstrucția « 

pe care, în 1818, consiliul suprem din Chişinău, alcă- 

7 

legislation de Bessarabier, .și o alia: discoui's preliminaire au projet du Cole 

civil pour la Hessarabieu. 

In ultima lucrare Manega, pentru a “accentua diferenţ'area etnică şi legislativă 
. a populaţiei bisarabene de populaţia restului imperiului rus, intre altele constată: 

» Tous les snutenirs des lois que la Bessarabie a conservis jusqwa ce jour sont 
de fondatiau ancienne, comme colonie roumaine elle avait recu aice le rest 
Y Furope les Cortes. publ. is par Justinienu, 

« Projet du Code Civil pour la Bessarabhea, alui Manega, alcătuit din trei părţi 

eooţinind întreaxa materie a dreptului civil, a fost înaintat Ministerulut de Interne 
de atunri al Husiei, graful Voronţov, poniru a fi examinat şi aprobat, dar a rărnas 
îngropat fără nici o urmare în arhivele acelul M nister. 

3) Asupra juriseonsultulni Manega şi a activității lui legislative, despre care nu 
se cunnoaște aproape nimic în literatura noastră vom vorbi în paginele următ care ale 
studiului nostru. 

" „Spre a “dosedi cât de mulţ țineau pe atunci locuitorii basarabeni li obiceiut 
“păm: intolui şi la normele-dreptului lor scris, vom reproduce aci un mie frogment 
din răspunsul oerilor hasarabeni la acuzaţiunea ce li se făcea: de ruşi că Basarabie nt 
are legi după care să se judece, răspuns trimis în 1814, prin Mitropolitul de atunci, 
Gavril Bănulescu, guvernului cenţral din Petro:rad: =se poate crede oare că noi n "ar 
avut.— zic poerii — şi nu avem nici acum legi“ oare nu avem tcate obiceiurile vechiale 
pământului şi pravelele Moldovei ? Nu avem legiferările date de Domnitori în diferite 
timpuri sub formnă de hrisvave şi anaforale ? Nu se pertrateuză la noi afacerile pe baza 
legilor lui Justinian și altor împaraţi greceşti ? Ce-calomnie mai mare decit aceasta 
oare poate i] adusă nouă? (Vezi Casso, opera citati pape 35).
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uit în inăjoritato din Doeri basaribeui, o dă tribunalelor civile din Basarabia, instrucție releritoare la normele le- gale după care trebue să se facă judecăţile. [n acest do- - cument, de O importatiţă capitală, se spune; L) căobiceiu- rile pămâăotului Moldovei, aprobate ile gtivernul acestej provincii, sunil penlru ca lei nestrăn “tate (uezăbliomi), . 2) ulară de aceste levri, moştenite «lin vechime, in Mol- | dova, sc intrebuințează in iista nţele publice şi legile ro- măue, numite + Vasilicalo e (împărătești); 3) lenile indi- cale la punctul al doilea; intră nimie nu desființează pe acele despre care“ se vorbeşte la punctul 4, ci ele servesc de călăuză numai in acele cazuri pentru cari nu ar [i obiceiuri pământeşti aprobate; 4) Armenopol ŞI alte legiuiri, arnintite în raportul tribunalului Civil, uu sunt: altceva decât extracte din legile amintite in punctul 1 ŞI al 2-lea, si de acoiă Judecata nu va greşi de loc, dacă Odată cu. ohiceiurile pământului se va corluce ŞI de cartea lui Arinenopol 4), | ___Nu mai rămâne dar nici o umbră de îndoială că în 1518 obiceiul pământului era considerat în Basarabia „ca sorgiutea cea iul de căpetenie a legilor locale, con-.- stiluia ceiace numim noi astăzi » dreptul COniuna în mă- terie de judecată; după- dânsul venia dreptul roman ca sorginte de drept accesorie, ajutătoare a obiceiului pă- i mântului, care avea preferință, intrucât dreptul roman inu se aplica decât in spețele de fapt, neprevăzute de obi- “ceiul pământului. In line; din instrucţia consiliului. Suprem mai rezultă că sub numele de « Vasilicalee se în- felegea pe atunci dreptul romau în genere, fării u se lega acesi. termen exclusiv de monumentul legislativ al îm- 

1) Vezi Casso, opera citate, paz, 31,
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părâtului Leon Ințeleptul, și că cartea lui Armenopdl 
era considerată ca un manual indestulitor pentru că- 
Jăuza judecătorilor, întrucât cuprindea în sine niâxiinul 
de principii de drept roman aplicabile în Basarabia. 

N» 

Dusi/icarra compleclă a ju:liţiei moldoveneşti din DBasa- 
„vrabia prin » Aşezimântul Cârmuisei oblastiei Dasa- 

„rabiei», din 29 Fevrinrie 1898. Subordonare" in- 
“ stanțelorba sarabne Dapartamentulu al | I-lea al Se- 

nalului din Petrograd. Traducerea „ŞI 1Mprinarea 
în limba rusă a Ilexabiblosului -lui Armenvpol, a 

„* Colecţiei lui Andronuche- Donici şi a Ilrisovului So. 
bornicese a lui Alexan Îvu Mavrorordat qin 1785. 

—— “Regulamentul din 1$18 a lost înlocuit prin »Așe- 
ziimâniul Cârmuivei tblastiei Basarabiei»; sancționat 
de pulerea imperială şi cedat in 9 Fevruanie 1928. 
Acest aşezămânl a cărui vigoare legală stă menţinut | 
până aproape de zilele noastre, pune capăl autonomiei 
juridico-administrative de scurtă durală hărăzită Basa- , 

“rabiei prin Regulamentul din 14818, introducând in Ba- 
sarabia rusificarea compleciă a tuturor instituţiunilor ei, | 
cu toale că prin ucazurile imperială anlerioare se ga- - 
ranlase intrebu;nțarea deopurea a limbei noldoveneşti . 
în administraţie, în justiţie, în şcoala şi biserica basa-. 
rabeană: Chiar şi organizarea ublastiei- Basarubiei a fost 
transforinată după norma organizărei celorlalte gubernii 
puseşii. Se 

După ce prin art. 1 şi 3 din: acest Aşezământ se 
spune că : „locuitorii oblastiei Basaraliei de toate clasele, 
precum: clerul,. nobilimea, boerănașii, mazilii, ruptașii,
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negustorii şi târgoveţii, ţăranii sau. locuitorii dela: 
sate, țiganii şi evreii, vor păstra folosința tuturor acelor 
drepti. şi privilegii cari până acuma li sa hărăzita, 
mai departe în art. 62 şi 63 se spune: „oale afacerile: 

- dela nutorităţile publice ale oblastiei. Basarabiei se vor. 
traia în lim) i rusească, și numai în cu de trebuinţă, 
cu tra lucere în limba moldovenească, în afacerile DPO=-. 
cesuale, se vor lua ca bază Lyile locale ale [ăru-tar în . 
caz de insuficienţă a acestora, se vor ţiriea în seamă legile 

„ruseşti; afucerile şrocesuale însă, din. judeţele Ismail -şi 
Acherman, deouvece în ele nu sunt moldoveni, trebue să 
fie pertrarala şi. rezolvate pe.baza lemuirilor rusoşti, 

- Dispoziţiunile paragralului 63 se menţin până în_ 
ziua de azi intrând mai întăi in redacția art=2.706 din 
Colecţia generală a legiuirilor ruse, edată în 1 „832, apoi 
ele au trecut în aceiași formă in ediţiile următoare ale 

aceluiași volum, anume în art. 3.585, ediţia 1:842 şi în 
art. 1.606 vol. X. partea II, ediţia 1857, fiind repetite | 
în art.:140 xol. Il-lea, partea Il-a, ediţia 1.857 1), 

—— „Aşa dar, din nou se repetă dispozițiunea ucazurilor. 
imperiale anterioare, că afacerile procesuale civile în 

„*Basarabiavol. fi rezolvate pe baza legiuiritor lvc la ale 
[ării şi cu toate acestea nici de astădatii “legiuitorul rus 
nu ne «lă vre-o indicaţiune in ce anume constau acele : 
legiuiri locale. Ma e 

Evident că legiuitorul rus din 1828, prin expresiu- - 
nea »legiuirile 1ocale ale [ării« n'a putut să aibă in ve- 
dere decât normele legislative scrise -suu. nescrise, după 

care am văzut mai sus, că se împărțea pe atunci drep- 
talea in Basarabia şi la care s'au referit în mod constant 
legiuitorii ruşi anteriori. 

  

„7 1) Pergameat, opera citată, paz, 8 şi um.
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Ştim că norma legislativă de preferinţă și sorgintea 
principală de drept era pe atunci în Basarabia obicriul. 
pământului, recunoscut în mod formal de puterea legis- 
lativă rusească prin legiferările din 1812, 1813, 1818, 
1825. Dacă în art. 63 al Aşezământului dela 1828 este 
omis cuvântul „cb caua, apoi această o nisiune este fă- 
cută numai din întâmplare, neputându-se deduce de aci 
câ legiuitorul din acest an ar fi voit “să aducă vre-o 
schimbare in legiferările sale anterioare, după cum foarte 
bine constată în această privință savantul jurisconsult: 
basarabean L. Casso, in Iucrarea sa- „Dreptul bizantin. 
în Basarabia. Aceasta rezultă in mod: vădit și din fap- 
tul. că posterior, legiuitorul rus, prin legea dela 1 lunie 

1889, referitoare la. situaţiunea locuitorilor din târgu-! 
„ile şi târguşoarele basarabene, recunoaşte olireiul pă-. 
mânlu'ui ca având putere de lege, alăturea de hrisoavele 

“şi anaforalele, 'loştilor Domnitori ai Moldovei. (Vezi 
Svod zaconov Rossiiscoi Imperii, vol. XIV 1839).. 

Nici vorbă nu poăte fi că prin expresiunea „legile 
locale ale țării« din art. 63, legiuitorul sar fi referit la 
vre-un monument legislativ scris, cum de. pildă ar fi 
fost cărlile lui Armenopol şi Donici, pentru inotivul că 

„pe de o parle ele n'au avut nici odată puterea de codice 
«de “legi în Moldova, unde erau socotite ca simple ma- 

- nuale de consultare, iar pe de ali parte: pentrucă până 
atunci nu intervenise încă nici un act oficial el puterei 
legislative ruse, dar absolut-nici un asemenea act, care : 
să confere lui Armenopol şi Donici puterea de legi pen- 

"tru Basarabia. Vom vedea mai jos că chiar şi în garmă, 
legiuitorul rus nici odată n'a conferit puterea de lege în 
Basarabia lui Armenopol şi Donici şi dacă, practica ju- 
decăloreascii le-a dat acestor două Cărţi utulatura de
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»legiuiri basarabenec, aceasta constitue un eufemism, o, 
adevărată” inadvertență, o gravă eroare Şi rălăcire isto-— 
rică, precum in această privinţă sunt de acord toli cer- 

„cetătorii mai principali ai vieţii juridi:e basarăbene 1, 
„- Dacă 6ste aşa, dacă colectiile lui Armenopol și l)o- 
nici niciodălă nu au fost legilerate, de guvernul rus ca 
legiuiri otieiale pentru Basarabia, cum se explică atunci 
că aşi de timpuriu au intrat în practică judecătorească 
a tribunalelor basarabene, constituind impreună cu obi- 
ceiul pământului, baza jurisdicției locale civile. i 
„Aceasta se explică prin aceia că, in 1825, cu ocazia 
desfiintărei Consiliului Suprem din Chişinău şi trecereâ 
dosarelor dela această instituție la Deparlamentul 11 “al 
Senatului Civil tin Petrograd, guvernul rus pentrii in- 
tăia oară simte necesitatea de a culege informaţinni pre- 
cise asupra așa numitelor '»legi şi obiceiuri locale: ba- 
sarabenc, pentru a le piume la îndemâna . Deparlamen- 
tului al II-lea. Deaceia um văzut că ueazul din 11895 
prescrie ca, odală cu dosarele, să fie trimise la Senat 
extracte de. pe legiuirile şi obiceiurile locale: după care 
tribunalul s'a condus îu dareă hotărirei, Votuşi aceme- 
nea extracte n'au fost trimise niciodată, din care cauză 
Departamentul al II-lea al Senztului, a cerut dela loco-" 
țiitorul de guvernator de atunci din Basarabia, graful 

“ Voronţov. ca dânsul să ia dispoziţiunile necesare pentru 
ca să lie trimise în Senat toate legiurile locale existente, 
împreună cu descrierea obiceiurilor pământului, 

“Consiliul supreui din Chişinău, căruia i sa adresat 
Voroblov, la rândul său, culegând informaţiuni dela în- 

  

„1 Vezi Pergarnent, opzru citată, pag. II, Casoo, opera cilată pag. 39, Simanov= shi, ozera citată, pag, 63. | ! . .
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“ stanțele inferi ioare supuse lui, in răspunsul din 10 Aprilie 
1820, pe care-l dă auvernatotul Voronţov, răspunde că 
el are la îndemână următoarele legiuri: 1) Cartea lui | 
Armenapol, care conţine extrase din legiferările romane 
vechi Şi noui, edate atât în Roma câj şi în Țarigrad, dar 
că această carte este scrisă in limba greacă, iar “de OXaC- 
tilatea raducerei in: moldoveneşte a acestei cărţi, pe. 
care consiliul suprem o poseda şi o utiliza în manuscris, 
nu poate garanta ; 2) Carta dată. de bocrul moldoe- 
mese Donici, care este tot un extract pe scurt din legriu- 
irile romane, cu arătarea că oricari texte sunt modifi- 
cale de. obiceiurile locale,. intărite prin dispoziţiuni dom- 
neşti; 3) Regulamentul o “Janizărei oblustiei Basarabiei 
din 1818. şi 4) [lrisovul sobornicese al lui -Vezanlru 
Aavrocor dat dela 28 Decemuvrie 1785. 

Toale acestea aşa nuunite »legiuiric au lost tri- - 
nise Senatului din Petrograd. din care. două din: ele 
în imbla română. In ce priveşte obiceiurile pămân- 
tului şi: orânduelile locale ale Domnitorilor Moldovei, 
Consiliul suprem din Chişinău răspunde că: până 
în prezent în Basarabia 1 „Lost şi nu există o colecție” 
sistematică a lor, pn ucă rănduelile şi dissozițiunile - 
Lomihitorilo» Molawzi, cari lămurese di opluri. e şi 0:- 

ceiurile locale, au -/ost dle în afaceri civi'e particulare, 
din care cauză: hrisoavele - ce coațin acele vândueli. şi 
dispozițiuni, se «ăsese asti isi în md: nele personelor. pir 
vale!) . 

Guvernul rusesc, care intentionă rusificavca cu orice 

  

- . ” 4 ') Vezi Ezunov, Mestne firojdans: hie zacona Lesarabie, 1581, pag, 335, Șimanovsehi, opera citati, Laz. 4, !
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„preţ a vieţei juridice. basarabene, la 24 Iulie 1826, a 
trimis cărţile lui Armenopol şi Donici Departamentului 

„_asaţic al Senatului, pe care l-a însărcinat a le traduce 
“în limba rusă. Traducerea cărții lui Donici a şi fost ter- * 

“ minată și prezentată Senatului la 23 Octombrie 1898. 
Traducerea cărţii lui Armenopol a înlâmpinat oarecari 

- dificultăți pe cari le vedem “exnuse în ucazul Departa- 
„mentului al II-lea al Senatului din 1 Sept-mvrie 1831 

şi în cari citim următoarele: » Exemplarul cărţii lui Ar- 
menopol, trimis Senatului Diriguitor .de către locţiitorul - 
de Guvernator al Basarabiei, nu cște originalul compus 

« de autor în limba veche elenă, ci o traducere făcută după 
textul elen la sfârşitul veacului al XVIII-lea în limba - 

_ meogrecească. ' | 
Cu ocaziunea traducerei acestei cărți în limba ru- 

sească, Departamentul asiatic al Senatului a colaţionat 
exemplarul cărţii lui Armenopol, seris în limba veche 
elenă, procurat din biblioteca publică imperială. 

" În urma acesiei colaţionări, Sau constatat în mai 
- multe locuri nepo'riviri între originalul elen şi traducerea 
neogreacă. Cuvintele din iraducerea rusească tipărite cu 
litere cursive, reprezintă “sensul traducerei neogreceşti, 
înszmnările însă, făcute pe margine, arată sensul oriqi- 
nalului. Departamentul al II-lea al Senatului recomand: : 

»că la rezolvarea alacerilor să se ţină seamă exact de 
conținutului însemnărilor fă: ute pe margine. » 

Iată în ce a constat întreaga exploraţiune a guver- 
nului şi a. Senatului rus cu privire la deslegarea che--- 
stiunei de a se şti care anume sunt »leginirile locale 
basarabene.
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Coleti Aranex opol şi Donici acătuese adevăratele 
legbiri- civile ale Basarabiei? Lipsa unui act de 
leg.ferave din pa-tea guvea nului rus, cure să le 
con(ive puleveu' legală în Basarabia. Examinarea 

. CONIroie sei exis'ente în jurvispr udenţa rusă asupra 
acestri chestiuni. Rolul cărților lui Arn enopâl şi 
Donici, ca simple manuale îndrumăltoare peniru: 
cunoaşterea dreplului bizantin. Influenţa codului 

-rus asupra legiunilor locale basarabene. Cauzele şi 
consecinţele dezastroase ale acestei influenţe. 

Iu capitolul precedent al lucrării noastre, am văzut 
că legiuitorul rus, în dileritele sale legiferări şi ucazuri, 
date referitor la împărţirea Justiţiei civile” în Basarabia, 
a hotărât ca ea să se-lacă conform „legilor şi obiceiuri- - 
lor locale«, sau conform »legilor, pronomiilor și obiceiu-. 
rilor Moldovei, sau simplu numai, conform » legilor 
locale ale ţăriie. "Deşi interesul ar fi lost să se arate care 

„anume sunt aceste legi, obiceiuri şi pronomii locale şi în 
ce constau ele, totuşi legiuitorul sa ferit totdeauna dd'a 
da vre-o preciziune sau explicaţie în această pr ivinţă. — 
“Toată operațiunea şi activitatea ” euvernului TUSEsC, cu 
privire la justiția civilă basarabean, o vedem edicân- 

„du-se la o simplă traducere oficiali, în limba rusă, fă- 
cută de Senatul rus a cărților lui Arimenopol şi An- 
dronachi Donici şi a Sobomicescului “IHrisov a lui Ale- 
xa! dru Mavrocordat, din 1785, — traducere -care a: 
fost imprimată în 'Tipogralia Statului din Peter sburg,- — 
De notat este că, după cum am arătat ŞI mai Sus, cartea 
lui C. Armenopol a lost tradusă, nu după exemplar ul
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neogrecesc, care singur.era in uz Şi servea drept carte 
de consultare la tribunalele din Moldova, ci după textul 
„vechiu elin, luat din biblioteca imperială din Petersburg, 
text care niciodată n'a tost intrehuinţat în ţările româ- 
neşti, după cum toarte bine constată aceasla ș Şi profeso- 
rul Ştefan longinescu 1). Ă 

Neexislânt nici un act legilerator al guver nului TUS, 
care să decreteze că, prescurlările de legi bizantine ale 
lui C.' Armenopol şi A. Donici, alcătuesc adeviiratele 
legi civile ale Basarabiei, evident că nu poate rămânea . 
nicP o umbră de îndoială, că, simpla traducere şi impri- 
marea oficială a acestor cărţi, nu le poate: conleri pu- 
terea de codice de legi, alară numai dacă acestă pulere: 
o aveau mai dinaiute in vechia Moldovă * . Ori din cele 
ce ain expus mai Sus, sa stabilit cu prisosuţă că, în 
vechia Moldovă cartea lui C. Armenopol, n'a avut 
“niciodată caracter de codice de legi, ci totdeauna a 
o (. socotită ca o simplă lucrare privaţă de consultare 

- penitu judecători, ca v călăuză pentru cunoaşterea -drep- 
tului bizantin, intocmai ca şi cartea lui Andronache 
Donici, care de alilel a apărut la lumibă tocmai în. 
anul 1314, adică posterior incorporărei Basarabiei 
la lusia. Sinsture e numai vechile pravile domneşti, (con- 
ținând prescurtări diu nor mele dreptului civil bizantin), 
Hrisoavele și mai ales hrisoavele »soborniceşti « intre 
cari. era şi hrisovul! lui Alexaniiru Mavrocordat din 

) 

1) Vezi Stefan Longinescu, rlstoria Dreptului Pomâne, lucureşii paz. 23%. 
2) In tipegrulia statului res, se impriwmau aveseaori lucrări de drept şi co= 

lecţii de legiuiri şi dispozițiuni senatoriale, firă ca cest sintur faut si confere 
imprima stelor caracter de legalitate. — Nu există dar ni io bază juridică s- 
rioasă ce a se afirmi că truducerile în limba vosă ale lui Armenopol şi Donici, - 
conferă acestor opere, caracter «de leziuiri oficiale ale -sarabivi, dupi cum Gbanevă 
“foarle bine aceasta .jueisconsultul L. Ca5so, în lucrarea sa Vicantiiscoe Prara r )es- 
saralii, Peterslurg 1908, pag. 33. -
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Domnitorului, trebuesc socotite eă constituesc adevărate | 
legiuiri oficiale ale . poporului moldovenesc. Acelaş ca-; 
racter de legi obligatorii 1 mai aveau şi obiceiurile. pă- 

_ mântului Moldovei, cari, după cum am văzut, mai sus, | 
erau socotite drept legea comună prin excelenţă şi se 
aplicau cu preferință înaintea altor legiuiri. - - 

Asifel fiind, prin expresiunea »legile locale al făriis | 

1785, reprezentând emanaţiunea voinţei legiferatoare. a! 

“din ucazul imperial legiferator dela 1828, precum şi prin. 
oxpresiunile » legi și i obiceiuri locale«, „legile şi pronomiile - 
'Moldovei« ale legiterărilor ruse, referitoare la Basarabia 
din 1812, 4843, 1818 şi 1825, eo ip:o nu se: poate 

“înțelege decât aceste din urmă trei surse legislative: obi- 
ceiurile pământului, pravilele vechi şi hrisoavele - dom-. 
neşte (conţinând normele dreptului bizantin) întrucât | 

- numai ele erau socotite ca având. puiere 'de lege în ve- 
„chea. Moldovă: Manualele, de legi ale lui: C. Armenopol 

şi Andronachi Donici, 6rau întrebuințate de tribunalele 
din vechea Moldovă, numai ca. lucrări pur informative . , 

şi pentru a elucida principiile de drept bizantin, ce se : 
“agitau şi se aplicau în practica judecătorească. Aceste 
"cărţi însă au fost totdeauna socotite ca lucrări pur pri- 
vate şi fără nici un caracter obligator legal 1) - 
= Tată pentru ce denumirea de. »legiuiri basarabene”, 

o
 N
 

dată cărţilor lui Armenopel și Donici, de către practica. ju- 
decătorească rusească, constitue o adevărată” inadver- 

„ tenţă şi eroare juridică; afară doar numai dacă, cuin 
pretinde. Simanovschi, cărţile lui Armenopol ŞI Donici, 
au devenit legiuiri basarabene singure de s sine, fără nici 

  

5 In această privință sunt de acord at ît Pergament, op era citată pag, 1fşi 15, 
cât şi Casso, op.cit, pag. 39, cari sunt cei nai de seamă şi cel nai i competnţi cerce-. 
tători ai dreptului Lasarabean, 

"B. 823, e Lg
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un azt- legitsratăr- din. partea puterei de stat. ruseşti; prib 
“simplul. fapt al. intorlocărei - şi citării-. lor în colecţiuni, 

alături de' legile 'oficiale. ale - imperiului, ceiăce desigur. 
este absurd a sâ-susţine 1), .. 

„ Departamentul al.II- lea al Senatului rus din Peter-. 
_sbiirg, a mai comis 0 eroare'gravă prin aceia că a tradus 

pe Armenâpol după originalul vechiu elin, .care n' 'a fost 
niciodată uzitat la instanţele judecătoreşti din Moldova, 
câri nu cunoşteau decât-textul neogrecesc al. lui Arme. 
riopol; după care, am văzut în articolele precedente, ră 
Bomnitorul Moldovei, Alsxandru Moruzi, în anul 1804, 

„-a şi ordonat paharnicului Toma Cara, să lacă o tradu- 
“cere in limba moldovenească: Chiar” Consiliul Suprem 
„din Chişinău (Verhovnâi Sovet), când a trimis-la Peter 
„_sburg exemplarul neogrecesc al lui Armenopolsa făcut | 
„cunoscut. Senatului Imperial, că “instanțele jdecătoreşti 
basarabene, .la aplicarea dreptu'ui bizantin, consultă | 

„acest text în traduceie moldovenească, “dar că nu poale . - 
-- garanta exactitatea unei asemenea traduceri. 

„* Se mai şiie că Senatul din Petersburg, nu.sa:măr-. 
ginit. numai la traducerea ŞI imprimarea acestor cărți, 
ci le-a irimis autorităţilor, judecătoreşti din Basarabia, 
cu menţiunea : „spre a servi de călăuză in. Oblastie», | 
pe lângă utazul din 4 Septemvrie 7831, în care însă 

„nu se pomeneşte decât de-Armenopol. - ă 
Evident că menţiunea arătată,. a Senatului, nu are 

altă, "valoare decât acela a unei simple. recomandări ca, 
în local. exemplarelor anterioare neogreceşii sau moldo- | 
„veneşti, judecătorii basarabeni să se servească de tradu- 
„cerea nouă rusească, a Senatului, fără a s6 aduce bine-: 

IL) Vezi Sitnanovschi op-cit, pag. 4.
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“anţeles prin această simplă recoriândare, : vre-o: Şlirbite 
sau modilicare a stărei de lucruti; existentă „ab antiquo, 

„în administrarea justiţiei civile basarabene, şi a cărei în- 
„violabilitate fusese garantată de atâtea, ori i prin ucazurile 
împărăteşti anterioare, 

Unii jurişti, cred că. prin aceaslă Lrimitere cel puțin 
XIexabiblosul lui “Armenopol ar. fi căpătat: sancţiunea 
„degalitățti. Pentru ca o asemenea părere să, fie tenieinică, 
„trebue în prealabil să s6.dovedească că anume, din ziua. 
trimiterei menţionale, s!a schimbat complect stalus quo 

„ante în Basarabia;.âr trebui să ni se piobeze eă adresa & 
" Senatului din-i Septemvri ie:1831, a avut de scop creia- 

rea unei. “legiferări noui pentru Basarabia, prin întro- 
“ducerea în vigoare a întregului text'al Fexabiblosului | 
lui Armenopol, fără excepție, neomițându-se nici chiar 
acele. numeroase dispozițiuni, cari niciodată nau. avut: 
aplicaţiune în Basarabia, ca de exemplu capitolele: 
„»despre-sclavi«, „despre farmecători şi vrăjitori», »des- 
pre eretici», : „despre soldaţii romani, „despre cle- 
vetitorii bizantini, “etc. Accasta ar fi: urmarea neevi- 

“4abilă, dacă am zice că ucazul Senatului din 1 Septem- 
pie 1831, constitue o nouă legiferare pentru -Basa- 
rabia. O atare afirmare insă este absolut înadmisibilă: 
In adevăr, trimiterea cărţilor lu: Armenopol. şi Donici, 

„de “către: Senatul din Petersburg, pentru a servi de 
călăuză, “instanţelor. basaiabene, nu înseamnă că a 
schimbat ceva din stat q o ânte, al funcționărei; justi- 
ției civile din Basarabia. O asemenea trimitire nn poate 

—
_
—
 

aveă altă semnilicare decât aceia a unei: Simple indica- “ 
țiuni, că in cazul când judecătorii basarabeni ar avea 

„de aplicat principiile de : drept bizantin, conținute în 
Armenopol ŞI Donici, ei: trebue. să se servească de ira-
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ducerea rusă trimisă de Senat, iar nici de cum de textut " moldovenesc sau nieogretese, Da 
Chestiunea dacă, în "Basarabia urmează, a se aplica 

textul vechiu elin sau textul neoarec din Armenopol, 
„a fost de curând discutată de Senatul Ocârmuitor rus, 

cu ocaziunea' judecărei. recursului- în procesul da suc- 
„cesiune a moştenitorilor lui Vartic din Basarabia. Se- 
Datul rus, neţinând seamă de -adevărul istorie că în 
Moldova .veche deci şi în. Basarabia, s'a utilizat lot- 
deauna cartea lui Armenopol numai în "traducere: 
neogrecă, iar textul vechiu elin era, necunoscut, mo- 
tivează intrebuinţarea în Basarabia-a acestui. din urmă 
text în chipul următor: „Senatul Ocârmuitor, călăuzin- 
du-se după principiile gerierale, 'cum că-fiecare lege tre- 

„ bueşte aplicată “în forma ei de expunere din Originalul 
-primitiv, a ajuns la concluziunea că-în Basarabia urmează 
„a'se socoli ca obligator textul antic elin'al Hexabiblosului 
lui Armenopole î),: Sa Se 

-... Prin aceasta. însă, intru nimic nu. Sa prejudecat - chestiunea de a se şti în care anume cazuri concrete, 
Judecătorii trebue. să aplice- principiile dreptului bizantin; 
chestiune; care, ca şi mai înainte a rămas călăuzit pur 

„şi simplu. de practica judecătorească în fiinţă?). 
„Chiar şi în urma ucazului din 1834, rolul judecă- 
iorilor. basarabeni, rămânea âcelaşpe care-l avusese.mai 

„ înainte. -Sprijiniţi pe obiceiul pământului, ca sorginte 
„principală legislativă, ei erau chemaţi să extragă şi să ex- ! plice din. cărţile lui Arnienopol şi Donici, aceiace uzul 

| şi praclica judecătorească anterioară, aplicase deja; . ace-- PI 
„_4) Vezi colecţia deciziilor Senatului dia 1918, decizia în afacerca Vartic,țscb No. 22 din 25 lannarie 1913, - - . a 5) Vezi 1. Casso op, cit, pag. 40 şi um. ! 

_ 

- 

V
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ace nu contrazicea tradiiţile şi: conştiinţa juridică a:po= ! 
porului: băştinaş, au în fine aceiăce era reelarnat de şatiă- | 
facerea nevoilor sociale noui ivite. + = iii „Aceasta este din. punct de vedere teoretico-juridic; : 

- importanța şi valoarea, cărţilor lui Armenopol-şi Donici, 
pentru jurisdicţia basarabeană, * . -. oii 
„Faptul traducerei acestor. cărţi: în limba rusească; 
dar pe de altă parte imprejurarea că personalul judecă- | 
toresc din Basarabia; ăie' nutnit aproape în totul dintre 
ruşi, necunoscători 'de obiceiurile,  trădiţiile şi normele 
dreptului vechi moldovenesc, fatalmentă a trebuit: să 
aducă după sine aplicarea covârșitoare în practica jude= 
icătorească a normelor - dreptului 'scris în . detrimentul 
dreptului obişnuelnic neseris. A fost destul ca guvernul 
rus să recomande cărţile. lui Armenopol şi Donici, »ca 
călăuză« â instânțelor basarabene, pentruca cel puţin - 
pentru un period înseanat de timp, princiţiile de! drept | 
“cuprinsă în ele să capete încetul cu incetul pieferinţă şi 
predominare, excluzând: treptat în' uz, dreptul nescris 
adică obiceiul pkmântului.- La aceasta a contribuit Thai 
ales şi faptul că obicelul. pământului în Rasarabia, nefiiid 
încă colecţionat şi sistematizat, era greu, de consultat şi 
deci prea puţin accesibil judecătorilor.ruşi; străini cu de: - 
săvărşire de'duhul vieţii şi de năravurile naţionale ale” 

“ poporului inoldovenesc, atât-de diferenţiate de acele:ale - 
„Poporului rus; Da DI) 
„+1, In lOcul obiceiului pământului moldovenesc, jude- 

„„ “cătorii ruşi'au introdus în Basarabia, codul. civil rusesc, . - 
„ca sursă legislâtivă. âjutătoatie,. complectătoare şi expli= 
„."calivă, iar câteodată, din nenoroţire, chiar înlocuitoare 

-ă: drâptului- local basarabeări... Pentru. judecătorii ruşi, . 
“codul” civil rusesc, ps care. dânșii 1l invăţău 1n universi= - 

| 
i 
| 

-.
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tate, era: mult mai uşor. de mânuit: şi- de aplicat, decât 
principiile dreptului bizantin, cuprinse în Armenopol. ŞE 
Donici. a căror pricepere și: lămurire, de multe. ori. re= 
clamâu exploraţiuni prealabile în monumentele originale: 
ale dreptului romano: bizantin : Corpus Juris civil şi aşi 5 
licalele, câiace nu se putea. face fără cunoştinţa perfectă 
a limbilor. clasice. De aici. şi provine. răspândirea “mare 
cs aluat în Basarabia principiile codului civil. rus, cari; 
pentru magistraţii basarabeni, alcătuiau! aşa zisul drept: 
„comun, jus univergale,. şi deci natural aplicarea lui tre- 

Lă 

buia'să aibă preferință fată, de dreptul local basarabean, 
care constituia un simplu jus particulare. 

Invazia aceasta a dreptului civil rusesc, în "domeniul: 
dreptului moldovenese loca], era cu atât mai sinplă cu. 
cât însuşi :» Aşezământul ocârmuirei 'Oblastiei Basara- 
biei« din 22 Fevruarie 1828, deschideau o poartă largă. 
pentru favorizarea ei. In adevăr. art, 62 şi 63. din acea- 
slă  legiuire spun: »toate afacerile . dela autorităţile. 

7 

publice ale  Oblastiei Basarabiei, se vor trala în: limba 
rusească şi numai în caz de trebuință, cu țraducerea în 
liinba moldovenească, în afacerile procesuale se vor-luă 

a acestora, se vor ținea în seamă legile ruseşti; afacerile 
. prncesuale î însă, din ju'lețele Ismail şi :Acherman, de- 
oarece în ele nu sunt moldoveni, trebue să fie perralate 5 
rezolvae pe baza legiuirilor ruseştia. | 

“ca bazălegile locale ale (ări, iar în caz de insuficienţă. 

- Aceste texte, “astfel cum sunt redactate, inlesneşte. 
direct aplicarea - principiilor codului civil rusesc în Basa- 
rabia, aplicare. lăsată; precum vedem, la simpla apreciere 
a magistraților a : 

“De fapt însă, aceştia procedau in totdeauna, cum. e 
eră mai. uşor şi inai i comod, adică aplicau legea ruşească,, 

a
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„ chiar'şi'în cazurile. în care dispoziţie textelor suscitale 
na îndreptăţeau aplicareă ei. 

' Această stare; de: lucruri: a” avut o > influență dezas- : 
troasă asupra: -desvoltărei. drepiului moldovenesc local şi. 
în- genere: asupra vieţii juridice basarabene. Aplicarea : 

 legiuirilor basarabene, a: fost: restrânsă” în chip arbitrar 
numai la populaţia de. origină „moldovenească şi chiar 
faţă de aceasta legila locale. nu se aplicau decât în mate 
riile de succesiuni şi chestiuni de drepturi familiare. 

“ Dispoziţiuni şi capitole întregi din codurile lui Ar. 
- menopol şi Donici, au fost 'schilodite, iar unele complect i. 
„eliminate şi înlocuite: arbitrar prin: dispoziţitni şi capi! 

tole corespunzătoare din legiuirea civilă rusească, străine 
"cu totul de duhul şi de rosturile vieţii norodului moldo- 
venesc. Aşa de pildă dispoziţiunile referitoare la contracte 
şi cbligaţii, la tutele, la formele testamentelcr, la dotă şi 
înalienabilitatea ei, la drepturile: bărbatului de admini- | 
-strarea averei dutale, la beneficiul de învertar,. la insti- 
tuţia > Ipovolon«. ete., din cărțile lui Armenopol şi Do- 

D
e
 

1 

4 
| 

nici, au fost înlocuite pe cale de simplă practică. jude- 
cătorească, prin dispoziţii corespunzăloare . din codul 
civil rusesc, fără a interveni. în această privinţă. vre- mn 
act din partea puterei legiferatoare ruseşti, 

Şi de notat este că dispoziţiunile introduse din codul. 
„civil rusesc, contrazic vădit. principiile corespunzătoare 

din legile locale basarabene? Așa,” pentru a cila numai 
câtevă cazuri, după dreptul . civil „TUS, „femeia singură 

poate administra bunurile dotale,; fără 'vrezun: amestec - 
din partea barbatului ; 'ea “singură dispune, de fondul: Şi 
de venitul dotal; minorul la. 17: ani, se 'emancipează de 

5 drept, căpătând aurite drepturi în idroinistrarea averei 
z 

..
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pătrimoniale : moștenitorul cara a deceptat:: succesiunea: 
e responsabil față .de creditorii acesteia; extra vir:2s succe- . 
sionis; soţia nu' are -ipotecă. legală - ocultă în bunurile: 
„Bărbatului, -etc. Principiile “dreptului civil- basarabean 
preconizează. în' cazurile enunțate, tocmai sistemele con= 
trare, anume că: în “timpul: căsătoriei, administratorul . | 

“legal al bunurilor dotale, este numai bărbatul (Lex Iulia. . 
de fundo dotăle), care singur are dreptul de a percepe 
veniturile dotale; că dota în timpul căsătoriei este ina- 
“lienabilă ; că minorul nu capătă de drept administrarea 
bunurilor sale decât la majoritate ; că - moşteriitorul sub 
beneficiul de inventar, răspunde faţă,de creditori; intra: 
vires succesionis; că soția dotală are ipoteca legală , ta- 
cită în bunurile bărbatului, ere... e 
- -. Apoi au fost ciuntite şi denaturate, pe cale de legi: * 
ferare, o serie de instituţii străvechi, din dreptul moldo- 

i „ Venesc, ca de pildă prescripția dieptului de proprietate, 

i 

| 

care în codurile lui Armenopol şi Donici, este de 40 : 
ani, a fost. înlocuită priri acea de zece ani: din “codul 

- rusesc, făcând astfel să dispară din conştiinţa vieţii lo= 
cale, deosebirea. dintre usurpare (luare ct hapca) şi pre- 

„scriplie, deoarece în dreptul rusesc şi stăpânitorul: de 
rea credință, poate invoca posesiunea sa viciată, ca titlu 
dobânditor de proprietate, ceiace este cu totul .contrâr_ 

priucipiilor dreptului civil basarabean.: a 
: +: De asemenea. s'a:introdus formele din dreptul civil 
rus in ce priveşte vânzările publice, constituirea ipote- 
cilor, şi s'a fixat termenul de tei ani pentru exercitarea 
dreptului de. protimis. Dar mai curios este faptul că în 
Basarabia, unde nici odată w'a existat principiul -7najo- 

„ valului în concepția dreptului de proprietate şi.nici di- - 

y , _
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 ferenţiarea proprietăţilor imobiliare 4n- proprietăţi băşti= - naşe patrimoniale şi proprietăţi agonisite, a inceput a se accentua şi aici asemenea principii străine, imprumutate . | din 6odul civil rus, de origină feudalo-medievală şi ne- 
cunoscută dreptului. român: şi legilor basarabene. Di 

sc“ De altfel, magistraţii basarabeni totdeauna au ma- "5, nifestat porniri şi aversiuni in contra aplicărei așa nu- mitului jus particulare basarabean. Aşa unul din ei, dl, Rjoadkovschi, membru al tribunalului din Chişinău, într'unsarticol al său intitulat: » Legile civile. ale Basa- rabiei:, Caută chiar a justifica tendința generală” a ma- -. “giStraţilor basarabeni, de a aplica codul civil! rus, mo- „-„ tivând-o pe împrejurarea că » principiile cuprinse în-căr-. | țile lui Armenopol şi Donici sunt: incoherente şi CON- „„» Huzea 4). Faţă de o asemenea stare de lucruri “nu este ” “de mirare. dacă bizantinologul rus .Renemanschi, inte'o 
lucrare a sa asupra”lui Armenopol, se crede în “drept . de a spune că »verdictul de scoatere din uz şi de con- | damnare “a colecţiei de legi a lui Armenopol este pro= „ nunțat chiar în Basarabia« 3). Cand citeşte cineva astfel: de păreri asupra principiilor dreptului romano-bizantin, cuprinse în Armenopol, involuntar îi vin în minte: cu-" vintele jurisconsultului Portalis. pronunţate cu ocazia ce- „ lebrului sâu, Discouss preliminaire. sur le pre jet de Cole. “cil. „La plupart des auteurs . qui censurent le: droit 
Tomain. avec autant, d'amertumă due de logirâte blas- - = Ph&ment ce quils ignorente. 3)... o a 

1) Vezi articolul lui Rjondkoselii publicăt: ia ievista Bessarăbschie Olastnâă Vedomoști, 1861, No, 53,'pag. 346, . cc E pa Veil, Casso, op. cit, pag, 65, -.. PR 
e) Portalia, Disecura et travzua inedite, 184, paz. 10, . 

va 
d 
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Examinarea cronologică a.diferite! or. ucazuri date: de 
-. guvernul rus. cu „privire la dreptul civil basarabean: 
Importanța aicazuhiu imperial dim 1: Iunie 1839, 
_-. Pentru . dovedirea existenţei. obiceiului pământului 
ca normă legală în. Basarabia. Critica înterpre-. .. 

tării. dată art. 65 diii Aş+zământăl Ocârmuirei. 
„ Bâsarabiei dela 22 Frvruarie 18 28, de către Se: 

_ natul Ocârmuator, prin decizia No. 22 din Ianu- 
arie 1912, pronunțată în afacerea Vartic, Ucazul 

din 15 I)ecemvrie 1847. şi cererea formulată . de. 
autoritățile basarabene pentru : a se . procede: la 

„ elaborarea” unei lucrări de coordonare, sislemalizare , 
„şi codificare a normălor de drept civil cuprinse în 
Arminopăl. şi Donici. a 

| ” “Am văzut mai sus.că Senatul Ocârmuitor din Pe- 
tersburg în 1831, recomandând cărţile lui Armenopol 
şi Donici ca povăţuitoare pentru instanţele judecătorești 
basarabene în aplicarea dreptului bizantin, n'a făcut alt- 
“ceva decât a afirmat. odată mai mult că sceste “cărți 
continuă a rămânea mai departe în Basarabia în lu= 
crarea ŞI în situaţiunea, în care ele se găseau mai îna- 
inte, adică ca 'călăuză. practică, ca lucrări de consultare 
pentru aplicarea dreptului bizantin” de' către instanțele. | 
judecătoreşti. Deci status quo ante: în materie. de juris- 

„dicţie civilă în Basarabia a rămas neștirbit. - 
In cele ce urmează vom. dovedi că nici în epocile 

posterioare acest statu qno.n'a.fost modificat, prin vre-uu 
act legiferator. care să confere cărţilor: lui Armenopol ŞI 
Donici putere de legiuiri pozitive, pentru, Basarabia. In
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„acest scop vom.-examina rând! pe rând: “toate: legi feiările 
ruseşti date, posterior cu privire: la: Basarabia, penttu a 
răspândi în această provincie unele ; principii. ale dreptului | 
civil rus.. | 

- Astlel la 1 Octomy rie “18083 a fost: dat ucazul 
No. 2.334 cu privire la: » Aplicarea în Oblastia Basara- 
biei: a 'puterei ucazului din 1821, Decemvrie 28, referi- 
tor la rânduiala urmărirei şi executărei obligaţiilor ec con- 
tractuale «, | 

- In anul 1834, prin ucazul No. 4, 691, a fost în- Si 
tinsă asupra Oblaaliei: “Basarabiei. » puterea regulamentur- 

„lui falimentelor. din legiuirea rusească, 
"În acelaş an, prin ucazul No..5. :035, au: fost apli- 

- cate »iîn Oblastia Basarabiei, rânduelile. despre. “proce=. 
dura vânzărei bunurilor imobiliare, pe baza ser, tințelor 

” judecătoreşti a instanţelor civile locale. E 
“La 10. Iunie: 1836, prin ucazul No. 9. 289, a. fost 

întărit de: puterea Imperială. avizul Senatului. cu privire 
la aplicarea în Oblastia, Basarabiei a legilor generale ale 
Imperiului, releritoare la rânduiala vânzărei moșiilor = 
prin licitaţie publică sau a moşilor aparținând mino: 
rilor. - , 

Această aplicare -s s'a ficut pe baza următoarelor 
consideraţiuni:. » Având în vedere” pe de o parte insu- 

_ ficienţa legiuirilor., locale existente. în - Oblastie . asupra . 
"acestui obiect, iar pe de altă parte, ţinând: seamă de fo- 
"oasele şi' avantagiile, ce trebue să decurgă pentru: locui= - 

„torii Basarabiei din răspândirea în - această provincie. a. 
rânduelilor. prescrise de” legiuirile rusești u ăi 

La 30 Aprilie 1838, prin: ucazul No. 4 189, s sa Ru 
„introdus. în. Basarabia rânduelile. referitoare. la. turelele « 

-. Brăneşti ținute de către: starişnale, (primarii. satelor). : 

; - - r - | Ă „.
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“La 1 Iuhiv'1839, prin ucazul:imperial No.12,400; 
s'a legiferat rândueli. referitoare - la “precurmarea .proce= . 
selor și plângerilor dinire .propristari şi locuitorii târgu- 
rilor şi târguşoarelor, aparținând persoanelor sau socie= 
tăţilor. particulare din Oblastia Basârabiei, -procese. ivite . 
pentru Jămurirea drepturilor 'reciproce, derivate din 
hrisoavele foştilor Domnitoii ai Moldoiei şi din cpiceiurile 
locale existente, e 

„Legiuitorul zice aci că, inainte de a aşeza raportu- 
rile în această privinţă dintre proprietarii şi zişii locui- 
tori pe o' bază temeinică și solidă, pe cale de legiferare 

- pozilivă „am crezut -că este „bine,—:conform părerei 
consiliului de stat, —ca tuturor proprietarilor târgurilor 
Şi târguşoarelor Basarabiei, “cari “în baza hrisoavelor, 
date ini-această privință de Domnitorii Moldovei ce au 
domnit, în diferite - vremuri, sâu pe baza obiceiurilor -: 
ezistenlă, sau în fine pe baza 'învoelilor parţiculare, se 
bucură de perceperea veniturilor acestor târguri şi târ= 

4
.
 

uşoare, să le acordăm un termen de doi ani dela data. 
ucazului de faţă, spre a încheia cu obitiile locuitorilor, 
târgurilor şi târguşoarelor respective, transacţiuni de 
bună voe, în care să se arate cu toată claritatea, atât. 
drepturile proprietarilor la perceperea veniturilor, cât şi 
datoriile locuitorilor de a le plăţi«: In: paradraful final 
al ucazului (paragraful :11): legiuitorul adaugă: „dacă 

” până la expirarea termenului arătat, transacţiunile de 
bună voe nu se vor încheia, atunci pentru precurinarea 
proceselor şi plângerilor viitoare, guvernul “vă. procedă 
la luarea de' măsuri hotărâtoare, fără a ţineă seamă de 

„__Vre-0 obiecjiune în această privințăe. 
„1 "Am insistat asupra acestui ucaz legiferator. pentrucă- 
prin el se confirmă odată mai mult încă, ceiace âm spus." - 

)
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noi. în capitolul al II-lea, că. deşi în așezământul ocâr-. muirei Basarabiei, din 29 Fevruarie 1828, din art. 63 "este omis cuvântul de nobiceiu«, vorbindu-se nuinai de . . -. alegile [ăriia, „totuşi această "omisiune .este numai din întâmplare, neputându-se deduce de: aci că legiuitorul rus ar; fi înţeles să ridice cbiceiului pământului puterea de lege în Basarabia. E E Ia | „„. Senatul Ocârmuitor din Petrograd, in decizia dată in afacerea Vartic No. 22 din 95 Ianuarie 1912, dă o -greşită şi tendenţioasă interpretare art, 63 din numitul Aşezământ când susţine că acest text a abrogai, cu de- _săvârşire puterea de lege. în Basarabia, a obiceiului pă- mântului, recunoscând numai legile scrise al lui Arme=': nopol, Donici. şi Hrisovul diu 1785, iar în locul obi- 'celului pământului ar [i căpătat putere legiuirea civilă  . rusească, ca compl- ctătoare şi lămuritoarg a legilor crise | „locale. Această afirmare. fiind desminţită . şi evidenţiată =. ca eronată prin însăşi ucazul imperial amintit mai sus; Senatul din Petrograd, petru a eşi din. 'incurcătură, interverteşte senzul lămurit al ucazului, susținând absur- „ditatea că prin legea din 1 Iunie 1839, s'a suspendat în Basarabia, pe termen de. 2-ani, acţiunea codului civil! rusesc şi a celorlalte legiuiri locale, cu privire la afacerile - enunțate în ucaz, recăpălând implicit vigoare obiceiul” „pământuluu numai pe termenul arătat. Cu chipul acesta - -. „Senatul intenţionat denaturează înţelesul dispoziţiunilor Ea cuprinse: în ucazul din 1889, care n'a voit altceva să facă decât să atragă atenţiunea propristarilor şi locuito- -Tilor sus amintiţi că, dacă în termen de 2-ani, nu vor. regula prin bună înțelegere pretenţiunile şi drepturile lor : . reciproce, sprijinite pe hrisoave. domneşti şi pe obiceiul . “pământului, referitoare la chestiunile discutate, -atunci - 
-
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guvernul le va regula din oficiu. prin-o- lege pozitivă cum : 
va crede de cuviință, fără a țibe seară de Yrâ:o obiecţiune. 

Se poate. vare o. mai: vădită şi mai categorică recunoaştere. 

a autorităţii 'obiceiului pământului, ca' sursă legală în . 
- Basarabia, decât aceasta, făcută: de: legiuitorul TUS: prin 
ucazul din 1.lupie. 18399 7 

Afirmarea Senatului din Petroriiad: și decizia No. 2 
din 23 Ianuarie 1912, dată în afacerea: Varlic, că a 
din 29 Fevruarie : 1828. prin art: 63 ar fi ăbrogat 
“puterea de lege. în Basarabia a Gbiceiului pământului, 
menţinând în vigoare numai colecţiile Armenopol şi 
Donici şi hrisovul sobornicese din 17%9,:se întemeiază 
“pe împrejurarea că arătatul articol se rostește că: »jude- 
carea afacerilor: civile s se va face pe temeiul legilor ţării, — 

“fară -a mai pomeni cevă despre obiceiuri: In: această 
priviaţă avem de spus. că în praciica judecătorească 
basarabeană şi. în vechiul drept moldovenesc, prin expre- . 
“Siunea generică „legile (ăii«. se- înţelegea: neapărat 
“atât legea scrisă, cât Şi cea nescr isă, adică obiceiul pă- 

- prefe rință înaintea legii scrise. Aceasta rezultă, precum 
am" văzut în altă“ parte a' studiului nostru, chiar din 

„instrucţia pe care-la. (318, Consiliul suprem din Chişi- 
nău, alcătuit din tot te era măi cult din boerimea locală, . 

O dă tribunalelor în Basarabia,” nstrucție explicătoare a 

“ mântului.-Mai mult incă, aceasta din urmă cra “socotită - 
ca legea prin excelenţă, care se aplică de multe ori cu 

. 

legilor după care'să se facă judecăţile, în care obiceiurile” 
pământului supt puse-pe planul întăi, fiind numite »legi . 
nestrămuta!e (nezâmblemăe zaconă) şi numai in'al doilea 
rând vin legile romane, nuinite »Vasilicale«, » cari ser- 

ese 'de călăuză numai în acele cazuri pentru cari nu ar 

“fi obiceiuri pământeşti aprobate»:
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“ Senâtul rus, dă expresiunei „legile, țării din arii 
ttul articol, o interpretare cu:'totul restrictivă, înțelegând 
prin ea numai normăe.legale scrise, interpretare cu totul 

-- greşită; câre-nu corespunde nici cu istoria !  desvoltării 
* dreptului moldovenesc, nici cu realitătea stării de ler uri . 

din justiţia civilă basarabeană, sau .mai bine ZIS cu ceiace 
, se îriţelegea aci. prin cuvintele „legile țării, i 

: Faţă'de tăria inexpignabilă a'unei asemenea dovezi, 
evident că rămârie ridicolă afirmarea Senatului e că, prin: 
art. 63 al: legei: din 29 -Fevruarie” 1828; sar fi abroizat - 

- puterea egali a obiceiului pământului din Basărabia ŞI 
s ab [i introdus în locul lui, Codul Civil rusesc 4). 

 Contiriuând mal - “departe exăminarea legitetrilot 
ruseşti. cu privire la justiţia basarabeană, constalăni că 
la 3 Lulie 1$42, prin ucazul No. 15 815, Sa aplicat în 
Oblastia Basarabiei, legile generale rusa, . referitoăre la 
punerea în posesiune în materie: de vânzări imobiliare ŞI 
la exercitarea: dreptului de protimis. 

La 23 Aprilie 1845, prin. ucazul No. 18. 952 50 
aplică in. Basarabia rânduelile legiuirilor ruseşti cu... 
“privire la calcularea termenului de prescripţie pentru 
„minori . 

a. 10 Martie 1847, prin ucazul No. 20, 994, 
legiferează pentru Basarabia, rânduelile referitoare i 
infâi iințarea tutelei asupra nevrăștnicilor şi asu pra averilor 

    

i) Am insistat asupra „acestui fapt, peritru : a evidenția niijloacele strenii : şi subterfupiile “Ja cari Ssna tul din Petrograd recurga adeseori pentru a legitima intro= ducerea in Basarabia a dispozi țiunilor din Codul, “Civil vtisesc, - Asemenea. sisteme ce interpretări ten tenţioase și nedrepte, nu odată am intâlnit în deciziunile Senatulai; iu cazul de faţă procedarea Senatului “ni se pare cu atât mai inadinisibilă, cu cât a putat avea la îndemână, remarcabila monografie -a lui [. Cusso, axupra Dreptului ” bizantin din Basarabi, în care -antorul se ocupă de'v: aloarea documentară a' ucazulai „din 1'lanie 1839, in ce priveşte acţiunea: legală a. obiceiului pămt ntului. in! Basarabia, "Vezi L, Casso, op. cit., pag. 33, nota” 2, 

.
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locuitorilor. claselor privilegiate hoerănaşi „ mazili. ŞI. 
rupiaşi (Tribunalul Orfanicesc). = a 

- La 10 Martie 1847 „Prin ucazul No. 20. 987, au fost 
legiferate. rânduelile -cu: privire. la „starea locuitorilor. 
Oblastiei: Basarabiei «, 
La 15 Decemvrie 1847, a “fost dat utazul i impe- 
rial sub No. 21.794, prin 'care se'legiferează pentru | 
Basarabia, dreptul de preferinţă a soției: dotale, înaintea: 

“altor creditori, asupra averei bărbatului, pentru restitui= - 
rea zestrei sale. Acest ucaz este interesant şi din punctul 
de. vedere că, prin el Senatul Ocârrnuitor. se pronunță. 

„ asupra cererei- de mult formulate de autorităţile judecă-- 
toreşti basarabene, că deoarece. cărţile lui Armenopol 
şi Donici, conţin o mulţime de contraziceri, nedumeriri, 

- inconsecvenţe şi chiar articole de acele cari nu mai coreş- 
pund bunei cuviințe şi spiritului. timpului, încurcând 
„numai ideile judecătorilor, de aceia ar fi foarte folositor 
să se institue o comisie de persoane compcetinte locale, 

„care, cu aprobarea Senatului, să aducă ordine şi claritate: 
în legiuirile locale, să 'le curăţe de orice contradicții şi 
inconsecvenţe, elaborând o asemenea lucrare sub formă 

„unei noui cărţi. Cu toate că guvernatorul civil ŞI guver- 
i natorul militar al Basarabiei, au susţinut această propu= 
“nere, totoși Senatul, nesziisind cporlună 0 asemenea pLo- 
punere, a hotărât a rămânea mai departe în a lor lu “rare, 
în forma actuală, colecţia legilor locale editate in limba. 
rusă, —Hexabiblosul lui- Armenopol, Cartea lui Donici 
ŞI Hrisovul Sobornizesc din 1785, cu adăusirea că in 
acele cazuri în care aceste legi se vor arăta ncindestulă- 

„toare, să se ţină în seamă, potrivit art. 1.606, vol. X, 
partea II-a, legile ruseşti, iar în cazurile în care se in- 
tâlnesc nedumeriri, contradicții, sau dificultăţi, în apli- 

E , . 4 - 

-—
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carea legii, să:se. proceadă conform dispoziţiunilor ară- 
fate în art. 52 şi 74 vol. [ :din'legile fundarhentale şi 
art. 225, din legea instituirei Senatului ocârmuitor, 
adică tă se raporteza: despre. toate “ aceste nelămuriri, 
contradicții şi. dificultăţi, Senatului Ocârmuitor. Această. 

„părere a Senatului, în ce priveşte aplicarea dispoziţiunilor 
din legile generale ruseşti, ca norme legislative ajutătoare 
»în caz de neîndestulare u legilor locale „a fost împăr-. 
tăşită şi de Consiliul de Stat, iar în urmă, prin ucazul 
arătat din 15 Decemvrie 11847, confirmată şi de puterea: 
executivă. | i PE 

In acest ucaz, cărţilor lui Armenopol şi Donici, |i 
se dă iarăși denurmirea de „legic, adică în sensul 'de 

„legi scrise, conform terminologiei stabilite deja în această 
privință în Husia, şi prin 'ogoziţie. cu. celelalte norme, 
legislative nescrise, obiceiurile pământului, cari se-aplicau 

în Basarabia. o e 
„Cel mai compelinte cercetător al “dreptului basâra- 

bean, profesorul I.. Casso, zice în această privinţă urmă- 
toarele: »Expresiunea de legile lui Armenopol şi Donici, - 
trebue înţeleasă întocmai ca şi expresiunea legile lui 
Winscheil şi Arns, pe care o întrebuinţează juriștii 
ger;nani, ori de câte ori spun că în'teoriile germane, în, 
care, în jumătatea a doua a veacului al ALYV,. se aplică 
dreplul roman, magistraţii aveau ca călăuză, niai ales 
lucrările acestor doi pandectişti ?), - | 
„Dovada cea mai bună că Senatul Otârmuitor, n'a 

avut de loc intenţiunea de a schimba ceva din caracle- 
rul şi însemnătatea - cărţilor lui'" Aimenopol şi Donici; 

„este însuși textul ucazului din 1847, în care cu privire 
* 

  

= II) Vezi L. Casso, operă citată, pag. 4. 4 
8, Aj. ad
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la: acestă.cărrţi,: se:spune:eă:-. „ele rămân în:lucrarea. lor 
de:mai înaiâtec. : Aci avem o conlirrhare mai.mult încă | 
a păstrărei. Statului: quo ante, în senzul că colecţiile drep- 
tului bizantin, rămân Şi. mai departe.. în :situaţiunea. în 
care-ele se. găseau. mai înainte în Moldova, adică ca: că- 
lăuză pentru practica judecătorească şi in acelaş timp în 
rolul de izvoare pentru: dreptul cutumier.1).. | 

La 44 Iulie 1868, prin. ucazul No. 46. 133, Sstabi- | 
* leşte-că, măsura pământească întrebuințată in lasarabia, 
„sub numele, de: »falce«, este egală cu 3.125 st. p adică 
cu o doselină şi A25 st, p. 

N : . : pia 

NI . - : ? 

Dreptul romdno-bizantin, ca drept civil obligator î în Ba- 
sarabia.. Revirimentul în “jurisprudenta Senatului 
Ocârmuilor, cu.privire la dreptul ciril basarab-an. 

„Res abihrea criteriului just de în ter pretareu legiuni - -- 
“ ruor basarabene: pe bazele lor ori yinare istorice e şi 
juridice. - | 

Din examinarea în capitolul nostru preoâdent, a tu: 

turor legiterărilor. guvernului TUS, cu. privire la justiţia 
basarabâană am văzut că nicăeri nu se acordă colecțiu- 
nilor lui Armenopol ş și Donici putere de legi civile pro- 
prin zise. Ori de câte ori. se face menţiune despre aceste 
colecţiuni, legiuitorul are gr ijă de a adăuga că ele »ră- 
măn, în-lucrarea lor:de mai înaintee. 

Chiar Senatul: Ocârmuitor din Petrograd, prin: de- 
cizia sub No. 35.din.29 Fevruarie. 1909, dată în afa- 
cerea; Vartic, în; „care ține seamă .de nouile cercetări, fă- 

1) Vezi în acelaş si senz L. Casso, opira șzată, paz: 4; ; Pergament opera citată, 
paz, 12 notă. “= | DE-A rc fiat



î 
2
N
 

- 
- _ . | | Li 

| cute. în''domeniul dreptului 'civit basarabean, afirmă ca- iegoric că colecţiile: lui; A rniânopăl - şi “Donici-ău: fost menținute de guvernul rus in Basarabia &u aceiaşi obli- 'gativitate şi- valoare legală, :pe care O'aveau â::j vinăinte 
d+ alipirea aresle, “urominrui ia: Rusine! “adică pe-cărâ'9- aveâu în .vechâa Moldovă -iai în alt loc, ace ași deciziuni:: a Senătului ne 'spuns curat că colecțiunile lui Armenopol 
şi Donici, întrebuințate. în Dasarabia, sut oblizatoară 
numai întris: aIâ', întrucât ele“ vedaiu Just “nornăele «dd drept cunrins> în; monumentele originale: le: dreptului 
roinano-bizantin 1). Asifel' aşter,-ând ' chestiunea legii rilor - basarabene, Senatul -Ocârmuitor işi pune” sin= 
gur “următoarea. întrebare: Prin legiuiri lorale basa- 
rabene, 'se cuvine oure a se înfeleg: numai normele de 
drept cuprinse în Armenopol şi Lonici, sau îNSiş, 1zvon- - 

-rele lor originate, "7romann-bzântine;. arliră e uhcele lui Justinian, cu :Nov+tele și Vasihcălele? Primul fundament pentru rezolvirea “ăcestei chestiuni, în seuz afirmatav,: * 
zice Senatul Ocârmuitor prin deciziă ' amintită, îl găsim deja aşezat în deciziile-Departamentului Civil de; Casaţie din 1885 sub No. 59 şi-1886 No. 825 (în cati Senatul * 
ulilizează Codicele lui J ustinian, pentru tălmăcirea cole-, 
ției lui Armenopol), dar mai:ales, prin decizia din anul 1900, No. 72, în tare se spune :otărit că monumentele legislative romano-bizantine; constituind originalul -co- 
A6ţiilor lui Armenopol şi Donici, poL.fi aplicăte în Basa- „abia, întrucât în ele se lăniuresc şi se desvoltă priricipiile 

> «le “drept” civil cupfinse--îu: 'arățătele colecții: şi: că ini doelile, nedumeririle şi contuziunile” din * legile” civile 
basarabene, “trebuesc.. tălmăcite şi clarificate -p6 baza: 
izvoarelor lor originale: din:-dreptul romano-bizantin. 

') Vezi colecţia deciziilor Senatului, pe anul 1909, pag. 193, 7 ti
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“Un alt argument. pe care. șe. sprijină necesitatea -apli- 
cărei . bazilicaletor. este formulat de. Seriat n chipul. ur- 
mător: „obligativitatea aplicărei Bazilicalelor în Basa- 
rabia, după alipirea ei la Husia, este o chestiune ce nu 
mai poale fi tăgădaită, întrucât guvernul rusesc.a găsit 

“cu cale. că, alătureă de Hâxabiblosul lui- Armenspol, se- 
menţină în lucrare şi colezţiunea lui Andronache Donici, 
care nu esle, allăceva decât un manual ajutător pentru: 
utilizarea izvoarelor dreptului romano-bizantin Şi în spe- 
cial a Bazilicalelor» *). 

De altfel Chiar -şi în vechea Moldovă, codicele lui 
Justinian $ Şi Bazilicalele. erau consultate de călre membrik 

Divanului apelativ din Iaşi, cari cunoşteau limbele clasice 
şi mai ales limba” greacă. Aceasta rezultă între altele 
chiar din memoriul pe cari 'boerii basarabeni la 1814; 
în frunte cu mitropolitul lor Gavril, l-au trimis țarului 
Alexandru 1, cerând a li se menținea legile şi-obiceiurile: 
locale. „Divanul Moldovei, — zice membriul, — şi acum 
are ca manual de legi “ Codicele lui lustinizn, pe lângă 
care mai aplică și legile şi râuduelile praviliceşti alcătuite: 
şi date de domnitorii Moldovei: 2). In o altă. reclamaţie: 
trimisă. tot de boerii basarabeni, guvernului rusesc, în. 
aceiaşi chestiurie, „se spune : „Se- poate zice. oare că noi 
nu am avuț şi. nu avem nici acum legi? Oare nu avem 
toate obiceiurile . vechi ale pământului şi pravilele Mol- 

_ dovei? -Nu avem legiuirile date de domnitori în diferite 
timpuri, sub lormă de hrisoave şi anaforale ? Nu se per- 
tratează la noi afacerile pe baza legilor lui Iustinian şi ak 
altor împărați greceşti +5), 

4) Vezi : Colecţia deciziilor Senatului pa 4909, pag. 423, 
2) Vezi Stadaiţchi, Gavrit Banulescu Bodoni, paz 303. 
3)jYezi L. Casso op, crt. pag31. : , 

„
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“> - Tală dar că, însăşi Senatul “Ocârmuitor din Petro grad, prin deciziunile „menţionate aci, precuni şi prin 'o altă 'serie-de deciziuni din 1902, No. 9; 1910, No. 74 „şi din 1911,No. 78, recunoscând necesitatea consultării monumentelor bizantine. Corpus Juris Civilisa Novele- lor: şi . Bazilicalelo», pentru clarificarea şi dezvoltarea - principiilor din Armenopol şi Donici, ajunge la conâlu- ziuni diametral opuse cerinţelor Jegiui torului rusdin 1828, (Aşezăimântul Ocârmuirei Oblastei Basarabiei. art, 63) ; Şi din anul 1847 (prin ucazul No. 21.794, examinat mai sus). In aceste diu urmă legiferări instanţele judecătoresti basarabene suntobligate ca în cazuride nedu meriti, contra- dicţii şi lipsuri întâleite în legiuirile locale, să-aplice nor- mele corespunzătoare als dreptului civil rus, în. timp ce Senatul Ocârmuitor din contra, decide a se recurge în asemenea cazuri la monumentele originale ale dreptului romano-bizantin, -. a i - Acest reveriment în Jurisprudenţa civilă a senatului Ocârmuitor, cu privire la Basarabia, dă un n6u impuls, deschide îndrumări largi şi orizonturi luminoase investi. guțiunilor din domeniul dreptului local basarabean, Ru- pând cu sistemul: neraţional, preconizat de legiuitorul rus, Senatul Ocârmuitor aşterne de astă dată problema . dreptului civil basarabean; pe bazele sale adevărate. isto- rico-juridice. şi riguros” şliinţifice. Aproape trei sferturi „de. veac, practica. judecătorească. a. rătăcit. în Basarabia pe căi.greşite şi tendenţios croite, :schilodind sau eludând instituţiunile, străvechi ale. dreptului. civil moldovenesc, scris” ori nescris,. prin aplicări, şi adaplări: forţate -în locul lor ale instituţiunilor dreptului rusesc, cu care nu. are nimic comun ca origine şi prea puţin asemănător 
2 
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ca. caractere. Din. acest :punct: de vedere are > dr&ptate 
șavantul. nostru Ioan Nădejde, care; afirmă că dreptul 
rusesc este foarte. îndepărtat: nu numai de dreptul nostru - 
“civil; dar şi de celelalte drepturi moderne: europene, :cart 
au la baza. lor dreptul romano- bizantin 4). In el:sunt 
vii încă. unele concepte. seniorale medievale, unele. insti= 
țuțiuni.de drept germanic feudal, moarte: de mult la-hot 
Şi dispărute din conştiinţa, juridică a poporului . român, 
amintirea. cărora abia „Thai întâlnim prin unele - docu= . 

pie 
men te, 

In fine după lungi sovăreli şi i abateri atât de dăună= 
toare. pentru desvoliarea normală a vieţii juridice locale: 
Senatul Ocârmuițor, la începutul veacului XX-lea, resta- 
bileşte * adevăratele. principii. de interpretare pe baze 

"istorice a dreptului local basarabean şi de aplicăre a lui; 
sub călăuza sănătoasă și luminoasă a monumentelor ori: 
ginale ale dreptului romano-bizantin, . acest vistiernic 
nesecat. de logică sănătoasă şi de spirit adevărat juridic, 
Ja care am văzut că adeseori -se adapă practica 
judecătorească . chiar” în vechea Moldovă, în special 
Divanul Apelativ din: laşi, pentru - a tălmăci, com- 
plecta şi înțelege coleeiile prescur tate ale lui Armenopol 
Şi Donici: a 

Cu chipul acesta s'a rupt contactul cu: “dreptul rusesc 
ŞI S'a nivelat simţitor calea evoluţiei dreptulăi basarabeân - 

__în.senzul unei. “apropieri”! ot: “mai “tare- de: “principiile 
- dreptului roman și:de ştiinţa juridică : apusâană, închegat 

în- n chip atât: de comod, „Simplu şi fericit în: ultiiiile codi- 

  

% Vei Tăt rireă “dă ta i stă tă Coi ului Civii rusesc, tradus "de 1. saci 
z, 942; 

7 
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Legiuitorul rus şi recunoaşterea obiceiurilor. pământului 
“ca normă legală de interpretare” judrcător ască în 

Basarabia: Art. 10 al. I din procedura civilă rusă . 
“şi nijloacele de. stabilire a existenței cbi ceiurilor pă: 

„mântului. Dispoziţiile lui -Armenopol şi” Donici cu 
„privire la importanţa legală a obiceiurilor pămân= 

„= tului, Crit ca jurisprudenţei Senatului, Ocârmuitor 
"cu privire la pretinsa obrogare. a chiceiurilor pă 
- mântului în Basarabia, Procedarea instar:[elor” Ju- 

decălorişti ruseşt. din Basarabia, cu privire la'stu . 
„bilirea şi colecționar ea obiceiurilor pământului. Neo 
 lemeiniciu juridică a unei astfel de. procedări; Pre- 

tinse'e obiceiuri juridice stabilit- de obştiile locui 
torilor sătești din Basarabia. - Pretinsele obiceiuri 

“Juridice ale obștei locuitorilor din sătul Comrat. 

„ Odată cu restabilirea criteriului just de interptetare 
pe baze originare istorico-dogtrinale a dreptului local 
basarabean, în - jurisprudenţa Senatului “Ocârmuitor şi 
chiar în doctrina juridică rusească, constatăm oarecare | 
reviriment şi în “ce priveşte . chestiunea „recunoaşterei - 
dreptului consuetudinar moldovenesc, adică a obiceiului 

„pământului, .ca “normă legală pentru prăctica . judecă- 
„torească în Basarabia; mai-ales în ce 'prive:te:. regularea 
daravelilor: civile a populaţiei: rurale: ce 
îi” Decizia Senatului Ocârmuitor: din: Petrograd-No:35 

din :23-Fevruărie=1909, zice în-această privinţă :urmă- 
“10ărele:. > Fără indoială, în orice'“țară:Jipsită: de o:cultură 

„juridică mai desvoltată, obiceiurile, tradiţiile şi datinele 
 juridice.au unrol. foarte TăsBănidit Şi Ah portar tn 'regu-
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area vieței de afaceri a locuiţorului. Fste de asemenea 
- netăgăduit că în Basarabia, cu ocazia alipirei ei la Rusia,. 
Guvernul Central a acordat populațiunei .băştinaşe, 
dreptul de a se folosi de obiceiul. pământului, ca normă 
legală pentru judecarea deravelilor sale civile. Dar pentru 

__ ca la judecarea unei afaceri. oarecare, obiceiul pământului 
„din Basarabia, să poată. fi obligator, nu e deajuns o 
simplă referire la existenţa lui sub o formă „Oarecare vagă 
Şi generală, ci trebue să se facă dovada precisă a unui 
asifel de obicei care să fie în legătură strânsă şi directă 
cu chestiunile de drept și de fapt, co interesează speța 
dată. iar pe de altă parte, ca obiceiul în chestiune să nn 
fie dispărut din. funcțiune, adică să existe încă viu în 
moravurile şi. conştiinţa poporului basarâbean (vezi şi 
decizia Senatului Ocârmuitor din 1876 No. 29) 1), 

Dealifel, însuşi legiutorul rus, pătruns de i importanţa 
pe care o poate avea dreplul cutumier în "rezolvarea 
unor afaceri de natură specială in legătură cu moravu- 
rile şi stările sociale, de mult deja a legiferal aplicarea 
obiceiurilor locale, în următoarele cazuri: 1) când e 
xorba de regularea chestiunilor familiare şi a succesiu- 
nilor locuitorilor. săteni şi a .coloniştilor (art. 1:184 co: 

dul civil rus, şi: 38 din legea stărilor [ărăneşti ; 2) In 
afacerile comerciale, acolo unde legea, nu prevede, 
vor avea in vedere obiceiurile, primite în comer (art. 4 
legea. comercială: şi 2. (1 3-codul: civ. rus);: 3) “când e 
vorba de a se reglemânta-drepturile locuitorilor de a se | 
folosi de lemne: din pădurile: slalului -sau ale: particula - 
rilor:(art. 454%; cod. civ:: rus ;. 4) :când .expresiunile 
dinte” un contract: nu determină, cu preciziune obiectul 

  

— iai RI 

: E vezi Colecţia, deciziilor Senatului. Ocârmuitor din Petrozrad pe anul 1909; 
pag. "160, Deasemenea vezi Teiuimos 'codul de procedură: civilă vol. 1 pag. 214. 
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contractului. în toate amănuntele, -- atunci chestiunea se 
Jămureşte- prin! obiceiul Păranțului (art, 4. 539 cod; 
Civ. rus). - . 

„In timpul din urmă, cu - ocazia revizuirei “codului 
de procedură civilă, în 1912, legiuitorul . rus a.făcut un 
pas măi departe în această” privinţă, iutroducând. texte 
speciale, cari îndreptăţesc întrebuinţarea obiceiurilor lo- 
cale; ca normă legală obligatorie de judecată, reglemen- 
tând în acelaş timp-şi modalitatea consultării lor. Așa 
art. 10 al | zice: „pe lângă cazurile, când în virtutea 
însăşi a legei, aplicarea obiceiului e. obligatorie. Tribu- 
nalul la darea hotăpirei, poale după invocarea uneiă sau. 
„amândoror . părților, să se: conducă după obiceiurile lo-" 
cale in genere cunoscute, „atunci când aplicarea obiceiu- 

- rilor locale. e anume permisă: de lege, sau-in cazurile, 
"cari nu sunt rezolvate în. mod poziliv de legi. Partea 

care invoacă în sprijinul cererilor sale un obiceiu local, 
necunoscut tribunalului e daloare să dovedească exis- ” 
tenţa lui, iar aliniatul următor al aceluiaşi articol, 
rosteşte: »La rezolvirea chestiunei existenţei. obiceiului, 
tribunalul poate avea în vedere, pe lângă probele în ge- 
nere admise, . hotăririle anterioare în procesele similare 
şi certificatele inslituţiunilor competintea. | | 
2, Deşi s'ar părea, din modul cum. sunt redaciate tex- | 

„ele citate, că aplicarea obiceiurilor. locale ar. fi mai mult 
| facultativă pentru tribunale, şi chiar. condiţionată de i in= 

„ Yocarea părţilor - litigante,. totuşi conşiiița . înseninătăţii 
- sociale juridice a. obiceiuriler, ca sursă de orientare în 

Tezolvirea diverselor: conflicte de drept, a luat O aşa de 
mare desvoltare în timpul din urmă, incit atât docrina 

„ câl şi iurispeundehţa „rusească, admit aproape, în mod
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“unanim Că aplitareir drepbului. cutimier de către înslan: 
“ fele jiu decătoreşli-ea oficio este obligaloare. 

„Obiceiul locului, zice distinsul -civilist profesoiiul - 
Serşinevici, este o normă juridică; şi de aceia faptul .că 

„părţile nu-s'au referit la ea: nu împiedecă de loc” pe” tri- 
„bunal'a aplica “ex. oficio, întocmai! după cun neinvo- 
carea legei de părți, nu poate opri aplicarea ele ; iar în 
allă parte spune curat:că : » Tribunalele nu numai, că au 
dreptul, dir sunt chiar: obligata: a provoca aplicarea cbi- 
ceiurilon. localea îp - Di 

“In Basarabia, unde populaţia autohtonă. moldove: 
„. mească, din timpurile cele mai vechi, a trăit sub înrâurirea 

covârșitoare a obiceiului pământului, ca normă legală din - 
cele mai principale, aplicarea lui obligatorie se sprijină 
nu numai pe ucazurile: “imperiale, 'examinale în altă 
parte, cari îl consarcă şi” legitimează, nu numai pe (ex= 
tele diri codul şi procedura civilă rusă, arătate în artico- 
lul precedent, dar mai decurge in ăcelaşi timp şi din dis- 

„poziţii exprese, cuprinse în aşa numitele »legiuiri locale 
basarabenec. 

„- Aşa Armenopol la paragraful „despre chiceiu « (Car: 
tea Î, titlul I) stâtuează următoarele, în ce priveşte obli- 

_ gativitatea aplicărei obiceiurilor locale: »Se cuvine a se 
păzi obiceiurile locale, iar dacă ele nu sunt, atunci să se 
urrieză după” obictiurile vecinilor“ săii:'să se! “procedeze 
după" pilda : altor 'căzuri “ce, piezintă analogie 'cu speța 
dată; dâr: dacă nici” Aceasta“ nu se joate,: atunci -să: “ur 
nieze' “după cum Brovede legea, dela: Homa, da asemerieă 
Cazări i ş, ia Fă zi Di pe = 

[a n Vezi, e tei arata, vol, L! 1 pag. via -. în acelig. - S"nz A. Dizinarov Qinnjenie sudati oviciaiu, sii bă publicat în Vensii*'Prava, 1901 p'g. 1. Vezi deasemenea și autorii citați în , Tutriuracv, codul de procedură civilă rus, adnotat, vol. 1, pag. 223 şi urm, 

     

RI 

.
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"Obiceiul vechiu: se: Dzăsă în: locul! legii. a. “jude: 
ital: nu trehue's să, „periniță Dimic impotriva vechiului 
obiceiui. E Por e a Ea 

*Acsleaşi principii “asupra valoaiii legale :: a obireiu: 
iilor. le: găsim “în manualul lui Andronache: Donici, care 

“la părageatul' IL: de&--sub. capitolul 1 „despre pravile=! 
zice :: că o pravilă se” păzeşie şi obiceiul vechiu'a unei | 
țări, însă-aprobăluit:'; “iar prid “saprobăluit a” se inţe- 
lege, după explicâţia dată de Armenopol, 'obiceiuri cousa: 
crute de prarlica îndecători ască (Cartea I, titi ID) para 
graful s despre legia: 

- Faţă de importanța "mare, pe care înstişi Amo: 
pol şi: Donici, o'dau dreptului cutumier,. se explică pen- 
tru ce în practica judecătorească din. vechea Moldovă şi 

din Basarabia dela începutul veacului al XIX-lea; obi:.. 
ceiul pământului a avut un rol covârșitor, trecând chiar 
înaintea pravilelor scrise. Sistemul pare a fî imprumatat 

din dreptul! bizantin, unde obiceiurile vechi, „raţionale ŞI 
, consacrate de jurisprudenţăse bucurau de un mare respect. 

: "Toate acestea evidenţiază mai mult eroarea grosi- 
eră, menţionată 'deja în Capitolul VILal: lucrărei noastre; 

„în car6 cadă Sei atul Ocârmiuiitor, - când prin decizia 
No. 22 din 25 Ianuarie 1912, afirmă că prin. Aşeză- 

_mântul Organizărei Oblastei Basarabiei, dela 28 P evrua-- 
7161829; art. 63,:s'a: abrâgăt cu desăvârşire “] “pănă. “în 

„ziua-de azi acţiuoeă- dbiceiuriloi pămăgtulăii ca noră 
“legală: obligatoare“ periru: insianţelă judecător eşii din: Ba- 
sărabia, jăt'în lotul lor-a'fost introdus” codul'civ 1 rusâsc! 
n “Dacii ar [isi şa, “atănci: uim "56 “explică! prezența! dis: 

poziţiile cu priviră-lă” 'valoareă: lgălă: a obiceiurilor: 102 
cale în Armenopol'şi. Doiici:::căte''se! 'Şlie' că: at fos iii 
nise în traducere rusească de Senatul Ocărmuitor, spre 

4



LX IE 

a servi de călăuză în Basarabia, tocmai. în anul 183], 
„adică după patru ani'dela data Aşezământului amintit? 
Afară de aceasta, dacă legiuitorul 'rus din 1828, ar fi 
avul intenţia »să abroge cu desăvârşire în Basarabia ac- 
țiunea obiceiului pământului« atunci cum ar fi legiferat o astfel de legiuire locală autohtonă cum e Hrisovul So- 
bornice:e a lui Alexandru Mavrocordat. Voevod din 1785 care. alcătueşte în intregime: un monument din 
cele mai Garacteristice de drept obişnuelnic vechi moldo- | venesc, întrucât toate dispoziţiile din ea se reazimă nu- 

- mai pe obiceiurile pământului? Insăşi motivul edictării 
acestui Hrisov Domnesc,—g spune autorul în introdu- 
cere,—a fost: »ca.cele vechi şi. bune obiceiuri să le în- 
tărim şi la mai bună slare să le aducem, pe tât va. fi cu 

„putință, iar cele pricinuitoare "de neodihnă şi strâmbă= 
tate să lipsească cu 1otulu, .. DI 

Legiuitorul: rus, care ori de câte ori, în codul civil, 
în procedura civilă, în codul de comerţ, în legea stărilor 
ţărăneşti, vorbeşte de obiceiurile locale, are grijă a-nu le 
şiirbi nimic din valoarea lor juridică, —care a menţinutin' | legiuirile basarabene toate dispoziţiunile referitoare. la 
obligativilatțea obiceiurilor locale pentru Judecători, —care 
în fine prin o serie de ueazuri (din 1812, 1813, 1618, 
1823, 1825 şi 1839 etc.) recunoaşte formal populaţiei 
băştinaşe. moldoveneşti, dreptul. de aşi regula afacerile 
civile după normele indigene de drept, in uz în localitate, — 
evident că nu s'a putut. gândi vre-o dată să abroage 
acţiunea obiceiurilor: pământului, tocmai în: o ţară ca Basarabia, cu, o. populaţie autohtonă. agricolă -atât de conservatoare, care veacuri de-a rândul a-trăit şi trăeşte încă şub stăpânirea covârşito re a lor. .. .. 3
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“Astfel fiină,. nu e de; mirat dacă constatări că în 
Dasarabia s'a simţit mult necesitalea de a se cunoaşte 
obiceiurile şi trădiţiile “juridice ale poporului şi a se. 
cerceta de aproape conţinulul lor. Mai ales judecătorii 
de pace rurali, aveau nevoe de a cunoaşte normele 
dreptului obişnuelnic nescris, Care trăia viu în sufletul şi 
corştiinţa locuitorilor dela țară şi determina tocmelile şi 
daravelile vieţii lor civile. - _ aa 

Pentru a evidenția sărăcia dulilui şi lipsa de' pri- 
cepere.a n:agistrăturei ruseşti din Basarabia, vom arăta . 
aci modul cum ea a înţeles -să îndeplinească dispozi= 
țiunile art. 402 din codul de procedură civilă rus, referitoare 
la aflarea şi aplicarea obiceiurilor locului, in materie de. 

drepturi succesorale a locuitorilor săteni. In loc de cer- 
cetări serioase, după metoade informative, riguros ştiin- 

“ţifice 'şi juridice, jentru: stabilirea: reală și culegerea - 
obiceiurilor pămâ tului; a concepţiilor Juridice 'dintr”o 
regiune dală, păstrate în conștiința “maselor” populare, 
transmise de tradiție și consacrate prin. uz,-cu privire la 
cutate sau cutare chestiune de drepi,— judecătorii ruşi, în 

„Simplicitatea lor, au găsi! mai nimerit a formula ci însăşi 
un număr de 21 întrebări “abstracte, cu' privire la 

„„ drepturile-de moştenire ale ţărănilor, pe cari apoi le-au." 
trimis în formular tituror volostelor din judeţele Basa- 
rabiei spre a 'răspunde asupra lor. Cu chipul acesta. 
credeau ei că vor pufea afla obiceiurile juridice statorni- 

„cile asupra ipotezelor cuprinse în întrebările propuse. 
„+ Primindu-s6 formularul chestiunilor. la primăria 

fiecărui sat din voloste (plasă) s'a convocat îndată obştea: 
respectivă 'a sătenilor; Gari după deliberări şi consfătuiri 
"hotărăşte. răspunsurile de dat lă fiecare” întrebare din 
formular. Acest material de păreri ţărăneşti, de o va:
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“Apare iuridică, dubioasă, odată adunat; e] servea: judacă- 
 torilor ca normă: Obligatorie, de. orientare în rezolvarea 
divers elor daraveri succesorale. dintre. tarani... ai 

Astfel sta procedat, : În anul. 1912 „-pretulindeni în 
Datarabia: convocându- -se obştiile” satelor, pentru a răs= 
punde: la formularul iatrebărilor” abstracte trimise. de 
ihstanțele judecătoreşti ruseşii., Cu ocazia: inspecțiilor” fă 
cuie de noi în întreaga Basaiabie, În vara anului curent, 

- la multe tribunale şi judecătoiii am găsit volume întregi 
imprimate, conţinând întrebările şi răspunsurile adunate 
dela fiecare obște. sățeuscă, intitulate :, » Calecţia cbicciu= * 
rilor. de moştenire u averilo» țărăn: şi din volostea.. NU 

- Răspunsurile sunt precedate de câte un proces-verbal 
încheiat de. obştea locuitorilor fiecărui sat, făcut după 
un formular sleriotip imprimat, în care după ce se arată 
numărul locuitorilor prezenţi la convocare, cu drept de 
voi în obşte, se aJaugă : ascultând propunerea : jude- 
câlorului dela. '. . sub No. referitor la” „necesitatea dea 
exprima, sub lorma „unei hotăriri obşteşti, obiceiurile | 
locale, existente în. satul noste u, cu privire la ordinea” de 
succesiune a averilor ărăneşti. mobile şi imobile, cari 
obiceiuri, conform art. 13 din legea stărilor sătești, ire- 
Dbuesc să. slujească judecătoriei de voloste ca normă că-: 
lăuzitoare pentru. deslegarea discuţiilor” ŞI. proceselor de 
moştenire! ŞI dei impărţire, a averilor, în unaimilale am 
otarit : „confir măm veracitatea existenţei in satul nostru, 
a obiceiurilor mai jos espușe,- cari in - mod uniform. sunț 
aplicate, din. timpurile cele: mai: vechi de membrii. obştei 
noasirec, - 

Răspunsurile obştiilor salelor moldoveneşti sunt mai 
ioate Ja fel. Diterenjieri î mai esenţiale se, observă. în răs- 
punsuiile « salelor « cu pspulaţiune, străină, cum sunt „de:
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pilda. satele, din unele -: voloste.- ala: județelor: „ Lighina, 
. Cetatea- Albă şi Hotin. - --::. o iz Sa 

“* Ca exemplu * cităm * ocolul! judecătoriei” de pace 
Comral, judeţul Tighina,. care cuprinde: “sate ”: de 
moldovezii, găgăuţi, .ruşi ŞI bulgari, „Cu! moravuri im- 
pestrițate. 

=. +: Deşi procedarea de a. consulta. în bloc obștea locui- 
a toriloe unui sat, convocată în adunarea generală, o 'so-- 

cotim departe. dz a alcătâi un criteriu ştiinţific, sigur 
pentru cunoaşterea şi stabilirea autentică a obiceiurilor 
Juridice, statornicite în decursul vr emurilor. de nevoile 
vieţii, de bunul simţ şi de înțelepciunea sănătoasă a po= 
porului, totuşi este interesant a reproduce aci-în tradu- - 
cere românească şi in forma, lor. naivă,. întrebările pro- 
puse ŞI răspunsurile căpătate măcar de. la obştea unui 

„Singur sat. | i 
Aşa de pildă, obştei locuitorilor satului moldovenesc | 

- Comrat, s'au propus următoarele 21 de in'rebări:. 
1, După moartea stăpânului, vădura sau văduvul, făcă copii, are 

drept a.moșteni averea şi io ce mod ? - II | 
a) Moşteneşte toată averea mobilă sau imobilă p- Ca 
-b) Moşten» şte în plină proprietate sau nuinai cât trăeşte a. | 

c) In ipoteza din urmă, după moarte, averea devine. vacantă, sau 
“trece la moștenitorii colaterali din linia barbatului său a sgției ?.- 

2. Văduva are dreptul de moștenire în averea soţului ti cazul când 
sunt fii neinsuraţi și fiice nemăritate şi ce parte anume ?: 

3. Ce drept: are femeia la averea soțului când au rămas copii de sex - 
femenin ? Di IER : 

4.. Ce drepturi ar are văduva la : averea a eopului când a au „Tămas” numai 
* fiice măritate ?. ENE a E: i a ra ag 

| a) Măritate după un n primăea. dnăr: luat și crescut în. tamilie, fară 
- a fi adoptat, —zis în popor »sufletaru) ? . E 

„) Măritate după feciorul “altui epedor din: acelaşi sat? .. 
e: Măritate 1 inalt sat? si i at oz a iu
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5 După" moartea -părintilsr': feciorii “şi: fetele măritate au drepturi ă egale în averea mobilă şi imobilă părintească ? | Aa N 
"6. După, moartea părinţilor au drepturi de părţi egale la avere fe- ciorii şi fiicele măritate: IE | 

a) După »primae« 9 | 
:..b) Măritate după feciorul unui gospodar din acelaşi sat? 

c) Măritate in alt sat ? A 
7 După moartea părintelor, fetele măritate, ia lipsă de lraţi, an 

drepturi egale la moștenirea averei părintești, mobilă și imobilă, fie ele + 
a) Măritate după un »primara ? E 

b) Măritate după feciorul unui gospodar din acelaş sat? 
c) Măritate, în alt sat ? o E 

e 8. Dacă fiicele măritate sunt excluse dela moștenire, apoi aceasta 
chiar și in cazul când ete sunt măritate după un tânăr fără pământ 9 

9. Nepotul vine la moştenirea averei- unchiului în cazul când cșl „dintăi sau tatăl nu au: primit „nadelu (o bucată -d8 pământ primită dela. . sat), şi când după moartea unchiului wau rămas moştenitori în linie: 
dreaptă ? - o N 
. 10, Moșteneşte nora averea socrului, în cazul când n'are copii dela bărbatul ei ?' S | i | " a) Dacă are dreptul de rcoştenire, păstrează acest drept și după 
ge se imnărită a doua oară?" a 

11. Părinţii vin la ioştenirea. averei co,.iilur, fie avere primită de 
ei ca zestre sau danie, fie avere personal câștigată de copii? | 

12... La moştenirea averei pârinteţti, leciorul cel mai mic are “vre-un 
drept de privilegiu? A SI a ? , Si 

13. Adoptaţii ( opii iofieţi) şi » priemaciiu au dreptul.de moştenire 
ca şi copii lesitimi; ia De | 

„a) Dacă nu sunt copii legitimi ?. E 
*.b) Dacă sunt copii legitimi atât de sex masculin cât și femenin ? 

c) Dacă sunt copii numai de sex ferenia ? . | | 
14, Văduva care s'a căsătorit a doua oară, -păstrează -dreptul de 

moştenire la averca primului barbat: | - | 
- a) Dacă au rămas copii din prima căsătoria? 
b). Dacă nau rămascopii?. A: , 
15. Dacă sunt rămași copii din prima sau din alte căsătorii ale so- 

țului sau ale soţiei, aceşti copii au drepturi de moştenire la arerea unvia 
din soţi egale au copii drepţi a acestuia? 

-
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16. Feciorii și fetele” măritate dia cele trei categorii (dela -para- 
graful 7) au drept de moștenire la averea 'nemișcătoare a părinților, - 

dacă aceşti feciori şi fete au primit »nadeluris: de” pământ speciale ?- 
47. Dacă n'au drept de moştenire, atunci * succesiunea se socotește 

ca vacantă sau trece la moștenitorii colateral: cari râu primit asemenca 
anadeluris ? - A | „ i RE Da 

"48. Dacă bunicul şi Gii acestuia au primit »nadeluria speciale, după 
moartea bunicului, au drepturi de a moşteni averea nepoţii de fii ai a- 

cestuia, cât timp trăesc taţii lor? i o] 
19. Zestrea dată unei fiice cu ocazia căsătorici intră în stăpânirea 

„bărbatului sau a soţiei, sau amândorora impreună ? , Da 
20. După moârtea soţiei zestrea acesteia- rămâne în stăpânirea bar= 

batului totdeauna, sau numai când sunt rămași copii ? ” o | 21, Părinţii au drept să Împartă averea între copiii lor şi un ase- 
menea partaj se socotește obligator pentru copii ? - Ia | 

„ Aceste sunt întrebările propuse obştei satului moldo- 
venesc Comrat. Intrebări identice au fost propuse şi obştii- lor celorlalte sate de alte na ționalităţi-din volostea Comrat 
şi anume : satelor '/omai de găgăuli, Terapontievca deruşi şi Kirsovo de bulgari, căpătându-se astfel la întrebările 
propuse patru feluri de răspunsuri rai mult sau mai puţin 
distincte, cari pentru a avea mai mare tărie au fost însoţite 
de câte un proces-verbal de egalizare, din partea obştiilor respective. Cadrele restrânse ale acestui'studiu nu ne per- mnit a reproduce în extenso răspunsurile căpătate dela * obştiile acestor patru sate de diferite naţionalităţi, oricât de curioase şi interesante ar fi ele. Vom. reproduce aci numai răspunsurile satului -moldovenese Comrat : -. 
d Are dreptul să. moștenească cât trăeşte, iar după moartea vă= durei toată averea trece la moșteaitorii barbatului. E ” 

a) Toată averea, : 
b) Numai cât trăeşte, -. | 

-€) Trece la moştenitorii barbatului. 
+2. Are “drepturi. Ja o parte egală, * 

- "a şa, - a a i 5



"Lev 

. Are drept la o partă egală: dar numai cât “trăaşte, ” 
4 Aceleaşi drepturi. aa 

a) Aceleaşi drepturi. 
b) Aceleaşi drepturi, 

c) Aceleaşi drepturi. | 
| 5. Copii de sex bărbătesc « au dreptul. la Al din toată ăvereă, iar 
fiicele la 1]; (două cincimi), Pa | 
6, Au" aceleași drepturi. 

a) Aceleași drepturi. 
"D)” Aceleaşi drepturi. - 

c) Aceleaşi drepturi. 
_7.. Au drepturi egale. 
a) Aceleaşi drepturi. 

"b) Aceleaşi drepturi. | 

c) Aceleași drepturi. is 
8. Are dreptul echivalent dela No, Sc 
9. Vine la moştenire. NI „o E — 

a a 9. 

p. . 

3 

10, Moşteneşte „pe viață, iar - după moartea” ei averea trece la 
moştenitorii socrului. 

i a) Păstrează. 
11. Moştenesc. 

12. Nu are. : . 

13. Au aceleași drepturi 
a) Aceleaşi drepturi. 

b) Aceleaşi drepturi, 

e). Aceleaşi drepturi. a - | 
"44. Are drept de moștenire cât irăeşte dacă se căsătoreşte după 

un corisătean. | - 

| 'a). Același drept. = 
- „b):Acelaşi drept, | " DR A - 
45. Nu au dreptul. 

- 16. Moştenesc in mod. egal. 
17, ldem. 0 . 
18. Nu au drepturi, ci moştenese taţii lor. 
19. In stăpânirea soției. | ” | , 
20. Dacă sunt rămași copii, rămâne” în stăpânirea. bărbatului, 

până la recăsătorirea lui. . Ia 
” 21, Da, 

-
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 “ Forina. şi modul 'ta căre acesle răspunsuri sunt'dais, - pară senănă mai mult ci iişie rezoluțiuni, luaig în chip -Sponiân de sfatui sătenilor, pentea” şi crăiă “singuri 

a obiceiurilor pă mânteşti, reprezenitând conştiinţa juridică „ “a poporului băştinaş, cohsacrăig de „uz Și tradiţie şi stator- nicite de nevoile permanente ale răporiiutilor vieţii civile. Bună sau ie, aceasta este soluțiunea la caie-s'au oprit 
mhagistraţii ruşi din Băsarabia, pentru îndeplinirea dispozi- țiunilor art. 102 din codul de: procedură civilă TUSesc, 

| VI 
Stâreă de primitivitate, de încoherență şi de nesiguranţă 

a norntelor actualului drept civil basarabean: Influ- 
"enfa dezasivoasi a acesiei stări asupra vieții civile 

* normele“convehabile după cari au ă se face jiidecăţile, a. ppt ie ftetai dci d „” Suntem dar deparie de o adevărată stabilire şi culegere 

locale. Trei sisteme de dept Civil în vigoare actual-. 
- mente în Basarabia. Aplicartă legilor civile româ- 
„eşti în județele Ismail, Bolgrăd şi Calul reiroce- date Honiâniei, în urna tratatului din Paris dela „41857. Menţinerea legiiiirilor. civile româneşti. de 
către guvernul rusesc în această parte a Basarabiei, . 
„în urma realipirei ei -la Rusia. pri tratatul din 
Berlin dela 1878. Analiza utazuirilor- ihiperiale 
ruseşti din 1879, date ci privire” la funcționarea - Justihei din această parie sudică a Basărabiei. Exa- "Renul istorico-docivinai: a juisprudenjelor Senatu- “lui Otârmiitoi, referitoare “la cestiuiiea de a . „sticări legi civile să aplică în județele Ismail şi Cahul. 

„După anexarea Basarabiei la imperiul (arist în 1813; 
„guvernul din” Petrograd a introdus. limba “rusească şi 1ânduelile ocârmuirei ruseşti în toate rămurile de activi-
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tate. publică -ale' acestei. provincii: Numai în ce priveşte - 
"judecarea afacerilor privâte::adică exercitarea: justiţiei pur 
civile, fiind grei a o rupe dintr'o, dată cu trecutul, să 

 făcul o mică concesiune stării de fapt şi de. drept locale, 
„existente aci din vremuri îndepărtate şi cari-intrase adânc 
„în moravurile şi conştiinţă juridică a poporului autohton: 
moldovenesc.. Toate legilerările ruseşti date pe vremuri. . 

„cu privire la Băsarabia (Legiferări din anii 1842, 1813; 
„1818, 1625 şi 1828) spun aproape invariabil că justiţia. 
civilă se va da conform »legilor şi obiceiurilor localea, 

„sau conform legilor şi prohomiilor Moidoveia, sau sim= 
„plu numai conform »legilor locale ale țăriie, cu adăugi- 
rea că »în caz de nedumeriri, dificultăţi sau omisiuni în 
legiuirile locale, să se ăplice codul rusesca. Legiuitorul 

-- rus însă se fereşte de. a da vre-o explicaţie asupra ches- 
„„tiunei de a se şti în ce anume constau legile, pronomiile | 

Şi obiceiurile locale ale țării, Toată activitatea guvernului 
rusesc în privința justiţiei civile basarabene, o vedem 
reducându-se la o simplă traducere oficială. în limba rusă 
a colecţiilor prescurtate de; legi bizantine, făcute de C. 
Armenopol. și Andronache Donici şi a Sobornicescului 
Hrisov al. lui Alexandru Mavrocordat, Domnul Mol- 
dovei, din 1185, traduceri cari eu fost imprimate în 
tipografia statuluidin Petrograd şi apoi trimise instan- 
țelor basarabene cu indicarea scurtă, că aceste cărţi »să | 
continue a servi ca călăuză şi să rămână mai . departe. 
în Basarabia, în lucrarea lor de; mai înainte. Deci,.sub. 

„stăpânirea rusească; în. Basarabia, în materie de juris- 
dicţie civilă, a fost menţinut, mai mult sau mai puțin 
reşlirbit, statu” quo anie. Ori, se ştie că în vechea Mol- 

„„ dovă, implicit şi în Basarabia, justiţia civilă se împărțea 
“ după. următoarele trei norme legale: 1) obiceiul pămân- .
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ului; 2) vechile pravile și hrisoave domneşti, conținând. "un amestec de principii; din; dreptul bizantin şi din'obi- 
ceiul pământului Moldovei; 9) Legiferările împăraţilor 
romano-b'zantini, (Corpus „Juris Civilis ŞI Vasilicalele), 

“Cuprinse în manualele greceşti prescurtătoare, din care cel mai uzitat cra. Hexabiblosul lui C, Armenopol, iar după 1814 cartea boerului. moldovean Andronache. 
Donici. : a m a 
„Aceste din urmă două căfţi însă erau întrebuințate 

de Divanul apelativ din Iaşi, numai ca lucrări pur infor- 
malive şi pentru a.elucidă principiile de drept bizantin, 
ce se agitau şi se aplicau în practica judecătorească, de 
atunci. Atât cartea lui Armenopol cât şi cea a lui Do- 
nici, au fost: totdeauna socotite în Moldova ca lucruri! 

2 

pravilniceşti pur privată, pentru consultare, fără nici un NE caracter oficial legal, situaţie în care ele au fost.menţi= 
riute de guvernul rusesc şi în Basarabia. Chiar şi Sena- 
tul Ocârmuitor (Cartea. de Casaţie) din Petrograd, după. 
lungi şovăeli şi abateri, a revenit la adevăraie principii, 
recunoscând în cele din urmă că colecţiile lui Armeng- 
pol şi Donici sunt obligatorii, pentru instanțele basara- 
bene numai întruatât, întrucât ele .redau just normele 
juridice ale dreptului romario-bizantin, cuprinse în Cop | 

„DUS furis civilis şi în Bazilicale,—izvoare originare. ja. 
consultarea cărora trebue neapărat să se:recurgă ori de 
câte ori instanţele judecătoreşti întimpină dificultăţi, la- 
cune și nedumeriri în aplicarea” dreptului civil basa-.. rabean. e 
__ La 1828, situaţia justiţiei civile, a suferit o impor= tantă modilicare în sudul Basarabiei. [n această regiune, 

“numită pe 'atunci Bugeag, în limbajul populaţiei tătărăşti 
„„ emigrate ăci din Crimeia, în -veacul al XVIII-lea; ele- ..
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 menţul etnic moldovenesc -era mai, puţin compact decat, . In celelalle judeţe ale Basarabiei, parte din el emigrând din „pricina tatarilor, peste Nistru,. în. guvernământele.. Herson-și Podolia, 
_ Profitând de aceasță împrejurare, “guvernul rusesg, - 
prin legiferarea generală asupra Basarabiei, din 29 Fe-.. 
vruarie 4828, intitulaţă : » Aşezământul ocârmuirei chlas-. . 
tii Basarabieie, dispune la art 63. următoarele : » loate 
afacerile. dela. autorităţile» publice se vor trata, în limba 

“rusă, şi numai în cazuri de trebuință, „cu traducere în. 
limba: moldovenească;. în afacerile “procesuale civile şe 
vor lua ca bază legile-locale ale ţării, iar în caz de insu- | 
liciență a acestora. se vor ţinea în.seamă legile ruseşti; 
afacerile procesuale însă, din județele Ismail şi Akerman,. . 
de carere în ele nu sunt- moldoveni, trebue să fie pertra-. 
tale şi rezolvate pe baza legiuirilor ruseşti. 

„7 Evident deci că din acest momebt, în judeţele A ker-. - 
„man.şi Ismail, care pe atunci cuprindea şi județele Bol., 
grad. şi Cahul, acţiunea vechilor legi moldoveneşti a în2- - 
celat, fiind înlocuite prin legiuirile ruseşti. Această slare.. 
de lucruri a dăinuit până la tratatul de Paris din 1857,. 
când - ronferenţa europeană a decis retrocedarea către... 
România a porţiunei din sudul Basarabiei, care alcătuia : 

- Judeţul Ismal cu anexele sale Bolgrad şi Cahul: In urma. 
retrocediirii, odată cu administraţia, a fost reinstalată 

„aci şi Justiţia românească,  cârmuiiă. de codurile de legi. de atuncea și anume:. regulamentul organic,.. (capitolele, 
VIII şi IX, cuprinzând rânduiala organizaţiei judecățo- . + 
veşti), Codul penal al Moldovei, și Codul Calimach, ; : = „+, interesant să cunoaştem în câ, stare, a găsit guver=,:. nul,popiru justiția, Ja 41.857, în, Basarabia, de sud, relroz.. cedată României n e i i a i i Degas aa iat 

— 

N
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“Din “circulara Departamentului Dreptăţii din laşi, , 
dela 22 Mai 1857, referitoare la „organizaţia ramului 
judecătoresc«, în aceaştă parte a țării, constatăm că sub. 
stăpânirea: rusească, funcționau în oraşul Ismail urmă-_ 
toarele instanţe ruseşti :. 1) un tribunal de comerţ unic : 
în toată. Basarabia ;. 2) un judecător orăşenesc pentru - 5 
pricini civile şi criminale ; 3)..un tribunal. orfanicesc ; 

-4)un. tribunal verbal .pentru mici pricini băneşti. In 
| târgurile, Reni, Kilia Şi Vâlcov se aflau un fel de judecă- 
„torii, numite ratoşe a căror membri se alegeau de comu- 
nitatea târgoveţilor, fără Jeaă, afară de secretar şi scrii- 
tor, .cari se numeau de guvern, .cu leafă din veniturile. 
targului, Aceste judecătorii cercetau pricinile mici penale 
şi cele civile până la 240 lei vechi. In fine, la sate, erau 
judecătorii săteşti, cu competința foarte mică, alcătuite 
din trei. membri aleşi de săteni. | 

„Spre a ocoli complicațiile ce izvorăsc din lucrările - 
unor asemenea tribunale, : cari au lăsat-in sarcina câr= 

„muirei Moldovei un. nămol de acte lucrătoare în dialec- 
tul rus şi după sistemul rusesc, zice pr oieclul de orga- 
nizarea al ramului judecători sc, guvernul român a ho- 
tărât „să lase în a-lor. putere judecătoriile săteşti,. cu 
compelinţa până la 60 lei vechi, cum şi judecătoriile din . 
târgurile Reni şi Kilia, cu competinţa civilă până la 24 10 

lei, iar în pricinile penale se mărgineau numai la facerea | 
cercetărilor, In oraşul Ismail se înfii iințează o singură 

“instanţă intitulată. » Tribunalul judeţial al Basărabiei 
-m6ldovene«; :cui:: 'ăcăiași competinţă” ca şi celelalte tribu- 
nale-da. fudeţi: ălcătăite: dintriun: preşedinte: c care trehuia::i 

, 

să“cunoască'liinba-" rusă; doi- membii: Şi un-cândidat, nu-: 
miţi de” guveri:"plus trei : asesori leşi pentru un antida 
Comunitațea „9răşenilor, „cari „Complectau- tribânalul- la” 

4 ceia
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judecarea proceselor comerciale. „ Operaţiiie. proceduri, 3 
—- zice proectul, — se vor face de acuma în dialectul 
moldovenesc şi hotăririle: vor. fi bazate pe legile țării, 

„„ respectându-se numai driturile câştigate sub; guvernul 
-. precedent, după legile domnitoare în Rusia, până la. 

noua reorganizare a ţării, când- -atuncea se Va urma. În 
'- tocmai după obşteasca punere la calex. 

„- În ce priveşte procesele din ocolul Kahul, adaugă - 
| proectul, — de oarece acel ocol este foarte departe de 
Ismail şi aceasta ar aduce mare împedecare în marşa' - 
proceselor«, Sa hotărit înfiinţarea acolo a unui alt tri-. 
bunal. Tribunalul de Ismail era supus jurisdicției Cur ței 
de Apel din.Galaţi, ar cel de Cahul depindea de Curtea 
de Apel din laşi ?), - 

In fine reorganizarea roult așteptată a ării s'a rea-. 
lizat la 1865, sub domnitorul Alexandru Cuza, :câbd s'a 

făcut reforma. şi unificarea legislativă, introducându- -se 
în tot cuprinsul României de atunci, deci Şi în judeţele | 
Ismail, Bolgrad şi Cahul, actualele coduri civile -şi -pe-: 
nale româneşti. - 

Asttel fiind, în 1879, când prin tratatul din Berlin, a- 
. cesie judeţe au fost din nou alipite în mod silnic la Rusia, | 
justiția în ele era pur românească 'şi funcţiona pe baza: - 

* codurilor de legi noui introduse în România : “sub Ale- 
„Xandru Cuza,,, - 

x 
x x 

Prima operă pe care ruşii au înfăptuit-o in județele | 
anexate la 1879, a fost referitoare la justiţie, care s'a 

“organizat în cea mai mare parte după calapodul rusesc. 
Astel prin ucazul No. „58 863 din 21 Septemvrie 4 1878, | 

  

4 Vezi Scârlat Pastia, Cosul judestar al Mo torei, 4652, pat: dis,
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- se desfiinţează tribunalele din' Ismail şi Cahul, 'ambele 
aceste județe fiind puse sub jurisdicţia tribunalului de 
Chişinău ; se introduce în regiunea ânexată legea nota-, 
rială rusă din 1866; în fine se face o nouă împărţire 
a circumseripţiilor judecătoriilor de. ocoale, fixându-se 
numărul lor la şapte. Prin ucazul No. 59.253 din 24 
Ianuarie 1879, în urma suprimării tribunalelor de Ismail 
“şi Cahul, se prevede că: tutelele asupra minorilor, 'trec 
în compelinţa judecătoriilor de pace şi a Congreselor: 
judecătorilor de pace. Organizarea şi administrarea lor: 
şi a consiliilor de familie va urma a se face mai departe 
conform legiuirei civile române, » până ce va avea loc o. 
nouă legiferare tutelară generală a Basarabiei alipită la 
„Rusia prin tratatul. de Berlini. In: fine,. prin ucazul: 

„No. 59.254 tot din 21 Ianuarie 1879, se hotărăşte ex- 
„pres aplicarea de aci înainte a legilor penale ale impe- 

riului, în toate afacerile de acest gen, cu restricţia apli-: 
cării pedepselor din legile române, numai atunci când, 
ele sunt mai blânde decât în cele ruse și numai la fap- 
tele petrecute inaintea alipirii Basarabiei de sud la Husia. 

“- In ce priveşte afacerile civile, decretul nu prevede nică- 
„eri, nici direct nici indirect, abrogarea legilor civile ro-: - 

„mâne şi introducerea în această regiune a legiuirilor. ci- 
vile generale ruse. Din contra, în paragraful I de sub: 

“capitolul al.doilea-ne 'spune ritos: „afacerile “derivând: . 
din contracle, obligaţiuni şi din alte dispozițiuni şi ra- 

„porturi juridice-patrimoniale, în viilor, până la edictarea 
unei legiferări speciale în această privinţă, vor continua 
a fi.rezolvule 'pe baza legilor în vigoare atunci când au 

“luat fiinţăe, iar mai departe, ucazul prevede că ori decâte” 
ori -părlile înpricinate. se vor referi la „legiuirile - civile 

Pa
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române, suni obligate a prezenta articolele invocate. în 
traducerea, lor rusă. . 
E adevărat că textul ucazului.a .are o redacţia cam - 

sumară, totuşi, pentru orice minte sănătoasă, rezultă, cu 
deplină evidenţă, expresiunea voinţei legiuitorului rus de. | 

+ a menţinea-legile civile: române în vigozre, până ce ches-. . 
tia se va regula prin edictarea. unei legiuiri speciale re- 
feritoare. la abrogarea şi înlocuirea lor „prin cele ruse.: 

După principiile dreptului, abrogarea . pulerii unei 
legi, trebue să rezulte precis şi - clar din expresiunile for-. 
male ale legiuitoralui ; ea nu. poate [i presumată şi dedusă. 
pe 'câlă de: argumentări, implicite lipsite. de bază juridică, 

-în care. sar .în .0chi tendințele şoviniste. Dacă legiui-. 
torul, prin ucazul dela 1879, -ar. fi- voit, în afacerile ci-. 
vile, să desființeze legile române şi să le înlocuiască prin. 
cele Tuse, în județele din sudul Basarabiei, o spunea. 
aceasta lămurit şi precis, după cum am văzut că face în... 
acelaşi ucaz când e vorba de afacerile penale. Aceasta e: : 
Singura intrerpretare posibilă, în concordanţă ŞI cu prin- 
cipiile dreptului inte naţional public, după care legile, 
mai ales cele civile, ale Statului, care a anexat un teri- 
toriu, niciodată uu se aplică ips» facto în puterea anexiu- 
nei, ci ele trebuesc neapărat introduse în mod formal şi 
printr'un act special .de legiterare în noul teritoriu, spre, 
deosebire-de legile constituţionale, de poliţie şi de sigu-. Ă 
ranță publică, cari-se aplică de drept dela data anexărei,. . . 
Până î în. moment] intervenirei actului.special de, legife- 
rare din:partea Statului, anexant, îşi menţin, pulerea lor: 

 neştirbită. legile. civile, ŞI penale. existente, în teritoriul 
anesat (Vezi, Disuagnet,, Droit. inter național public, :ed Ei 
1905, No,.94; - Pandectes. Fansaices, vol. XXI, Ş 

„Potrivit acestui principiu, evident că legile civile: |
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române, au continuat a reglementă. viața şi daravelile Cl 
vile ale locuitorilor judeţelor Izmail, Bolgrad şi Cahul, mai: 

| ales că făgăduita- legiferare Pentru tlpouirea. lor. cu cele, 
ruseşti, n'a mai avut loc. | | 
NE Rămanerea în vigoare „după anexiune la Rusia, i în: a. 
ceastă regiune, ă unora din instituțiunile ş Şi i legiuirile, TOMÂ- . 
neşti, în speciăl a legiuirilor civile, a legei comuvale, a legei 
electorale „alegeiimpozitelor pebăuturile spirtoase, etc.,este --: 
conlirmată în mod. tormal şi de către Senatul Ocârmui- 
tor din Petrograd, prin decizia No. 40 din 1883, a de-. 
partarăentului civil. Această decizie, ținând TIgUros seamă . 

„de principiile dreptului internaţional public, motivează 
“în chipul următor rămânerea în vigoare a legiairilor, 
civile române în „Basarabia de sud, slipită la Rusia prin - 
iratatul de Derlin : » Alipirea acestui teritoriu la Rusia,. 
zice amintita decizie, a avut ca consecință. supunerea lui 
suveranităţei imperiului, insă ri'a atras după sine revo-. 
carea: so [facto Şi necondiționată. a tuturor leg” uirilor î în. 
vigoare în această țară. înainte de alipire, nici. introdu- 
cerea imediată. în, ea a legilor şi instituţiunilor imperiu-. 
lui. rus; întocmai după. cum marele principat al F inlan-, - 
dei, regatul Polon şi alte” "provincii ale imperiului. TUS,. 
deși: supuse unei singure puteri suverane, totuş au păs- 
trat legile. Şi iostituţiile lor speciale diferite! de acele ale.. 
imperiului. Conform principiului. slatorniciei nezdrunci-, : : 
nate-a legilor. ce” apară viaţa civilă a. populaţiei, continuă 
mai deparie, „decizia, modificarea rânduelilor. civile | EXIS- 

“tente în „ieritoriul. alipit, nu, „putea, avea loc i ipșE. facto, DU: 
“putea, decurge dela -sine, „din. ÎNSĂȘI faptul, „anexiunei, , 
Extinderea, : asupra unui,atare teritoriu;a; legilor. ŞI. insţi-:: 

tuțiunilor. ștatuluj aneyant,. este fert: că; nu poate. urmă. :- 
decâţ. în, baza, unei: legiferări. „speciale, “din Parte, guyerz a Pr Ra pi Di Timur 
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nului acestui 'stat. Or, fiinăcă de către puterea: centrală 
Tusească nu s'a luat încă vre-o măsură de revocare din partea Basarabiei din: nou alipite, 'a legilor: române în 
vigoare acolo şi înlocuirea lor prin legile civile ruse, ur- 
mează a se recunoaşte că legile române nu sunt revocate şi n'au perdut puterea. lore. In acelaş sens a fost re- A 
zolvată această chestiune atât dă Guvernatorul local al 
Basarabiei, cât şi de Plenipotenţiarul guvernului rus, însărcinat special cu primirea pe seamă dela Guvernul 
Român a părței de:sud a „Basarabiei, după cum. reesă. 
din copiile anexate la dosarul corespondenţei persoane- 
lor arătate cu autorităţile locale: basarabene, cari aveau. 
nedumerire în această privinţă. i 

Faţă de soluţiunea atât, de categorică dată de Se- 
“natul Ocârmuitor din Petrograd, s'ar părea că chestiu- î 
nea aplicărei codului civil român în judeţele Ismail, Bol- 
grad, Cahul, n'ar fi trebuit să mai sufere vre-o indoială. 

„Cu toate acestea, fie din motive naţionale. şoviniste, fie din 
cauză că Guvernul ris numea în Basarabia,.de obiceiu, 
magistrați originari din Rusia, cari habar n'aveau de prin> -- 
cipiile dreptului internaţional public şi ale legilor civile * 
române şi cărora mai uşor le vinea de a aplică legile 
civile ruse, chestiunea existenţei în Basarabia, a regi- 
mului legilor civile române a continuat a fi controversată 
de către unele instanţe: judecătoreşti, şi chiar de Curtea 
de Apel din Odessa. Mai mult încă aplicarea legilor civile. 
române a fost restrânsă în chip arbitrar numai la ches- 

„-tiuni de drepturi familiare şi la afaceri siiccesorale, intoc- 
„mai ca și codul lui Armenopol, în Basarabia de nord. 
„Pentru a se-pune odată capăt şovăelilor şi nedumeriirilor, 
„secţiunile unite ale: departamentului civil a Senatului 
“din Petragrâd, prin deciziunea No. 38 din 1893, a con- - 

PN
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sacrat.a doua: oară soluțiunea dată de secţia II a acestui departament No. 40, examinată mai sus, statuând că în "cazul anexiunei unui nou teritoriu, acesta este supus în - totul suverariităţei statului anexant, dar fiindcă înlocuirea legilor existente de mai înainte în acel teritoriu, nu poate fi realizată imediat în toate ramurile vieţei publice, atunci legile acelui teritoriu rămân în vigoare, in între- „gime sau în parte; până la înloctiirea lor succesivă prin legile statului anexant. - i o A 

"După doi ani, chestiunea a revenit din nou înaintea Senatului Ocârmuitor din Petrograd, şi de astă dată! cu mai multă vigoare şi intr'un mod miai categoric, cu  ocaziunea judecărei: recursului făcut în afacerea de moş-. tenire a defunctului Dimitrie Caravasile din Ismail, afa= . „cere pe care Curlea de apel de Odesa o rezolvise * pe ; baza legilor civile.ruse. - . 
Prin Deciziuea No. 78 din. 9 Decemvrie 1895, 

Secţiile Unite ale Departamentului Civil a Senatului, pe temeiul principiilor sănătoase ale dreptului internaţional ş „public, statorniceşte. din nou că legile civile ale statului „ anexant,:nu se aplică ipso facto, în puterea anexiunei, . în provincia alipită, căci aceasta ar da loc, —zice decizia — 
»la o ruptură juridică “Spontanee, care ar provocă o „mare perturbare şi sguduire în mecanismul vieţei civile „a locuitorilore. Aşa fiind, zice mai departe decizia, '» prin 
Ucazul din--24 Ianuarie 1379, al. guvernului central rus, referilor la legile ce 'trebuesc. aplicate cu otazia ju- -. - decărei afacerilor civile” şi penale din teritoriul Basarabiei, 

„. anexat la. Rusia, conform tratatului de Berlin, se prevede “Că, în ce priveşte afacerile penale, să se aplice codul pe- 
N 

PI
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„ial şi statiităl de; pedepss dăi de judecătoriile de pace 
„> din imiperiuil rus: [n ce priveşte însă ăfacerile civile, — 

adăogă niăi departe detizia —. riu să recomandă, ăplică- - 
” rea legilor generale civile _riiseşti din toni. X-lea al co- „“Iecţiilor iiaperiului la acest gen de afaceri, ci să dispiitie 
„Numai că: „afacerile derivând dis contracte, obligaţiuni 
şi din âlte dispozițiuni şi răportiiri juridice patrimoiiuale, 
În viitor, până lă edictareă unei legiferări “speciale îii 
această privință, vor continuă a fi siezoluate pă bază; le- 
gilor, în vigoare atunci când au luai fiinţă, menţionându= 
se că atunci când părţile litigante se vor referi la vre-un 
articol din legile românești, sunt datoare să prezinte tra- 

„ducerea lor în limba rusăa. | ae . 
„_„. .»Din sensul exact al legiferărei din 94 “anuar , - 
1879, — continuă mai deparie. Senatul rus, — rezultă 
următoarele: . e , 

[) Că chestiunea generală referitoare la aplicarea 
legilor civile ruse în noul teritoriu basarabean, a' fost 
lăsată .nerezolvită până la luarea unei dispozițiun legale 

“speciale în această privință, şi E 
„ 11) Legilecivile române n'au fost scoase din aplicare, 

ci, din contra; au rămas în vigoare deasemenea până 
ce se va luă o dispoziţiune specială în privința lore. 
„Pe baza celor expuse în corpul deciziei No. 78, 
secţiile unite ale Senatului conchid : »că în teritoriul Ba- 
sarabiei anexat la Rusia, conform . tratatului de Berlin, 
legile civile române existente mai dinainte,- trebue să 
rămână „în vigoare” până.la noile dispoziţiuni cari se vor 
luă de guverhul rus.« 1) Atât deciziunea No. :38 din 
1893, cât şi deciziunea No.. 78 din 1395, date de 

4) Vezi Colecţia desiziilor Senatului Ocârmuitor, pe anul 1895 No, 18,
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“Sedţiuriile 'civile-Unite al& Senatului,: au fost aduse la 
cuhoşiinţa generală prin publicărea lor in foile oficiale 
alo imperiului, şi deci, potrivit art; 315 din pr. civi'vusă, 
“soluţiunea 'preconizătă în ele devine obligatorie, întocmai 
-ca 0 lege, pentru toate instanțele. judecătoreşti: . Mie 

e. . DE 
. - 

:. Curtea de Apel din Odesa, ca a doua instanţă de 
fond pentru afacerile civile basarabene, din „ceiace .până 
acum şovăia în aplicarea legilor. civile române în sudul 
Basarabiei, în urma deciziilor. Secţiuinilor Unite ale Se: 
hatului, arătate rnai sus, atât de principial; de amănunţit 
şi de convingător molivate, după cum se 6xprimă. în 
această privință însuşi Primul Preşedinte al acestei Curți; 
G. Corduneanu, intr'o lucrare a saî) n'a mai - găsit 

“absolut. nici un motiv legal .de a se: abate “dela 
jurisprudenţa publicată. a Secţiilor Unite. ale Senatului, 
jurisprudență impusă în chip obligator de art; 815.pro- 
cedura civilă rusă. Deşi tribunalul regional din. Chişinău, 

“a continuat. a. oscila încă în această. chestiune, totuşi 
Curtea din Odessa, în interesul statornicirei vieţii juridice 
private a: populaţiunei. judeţului Ismail, în toate afacerile 
în cari pe cale de apel se iviau discuţiuni, ce lege civilă . 

„se aplică în sudul Basarabiei, cea românească, sau cea - 
rusească, se pronunța -în mod constant în favoarea celei. 
dintăi a'aplicărei legei româneşti, d Sa 

Astfel la 4911, în. afacerea succesiuni. Bădărău - 

  

A - 1) Vezi articolul d-loi C, Corduncanu aupra aplicalilitiţii codului civil român în județele : Jsmail, Dolgrâd şi. Cahul, pi blcat în Revista Oficială a Ministerului de Jastiţie din Petrograa, Jurnal Ministerstva Justiţii pe nui 1912 No. 1, pag. 1.2, 
*) Vezi opera citată, pag. 178, . . .
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din, judeţul. Ismail, punându-se inaintea Curţei de. Odessa, 
chestiunea cari legi civile se aplică “în sudul Basarabiei, 
numita Curte a hotărit, în sensul deciziilor Senatului E 

"Ocârmuitor No. 38 din 1893 şi No. 78 din 1895, adică 
că se aplică legile civile româneşti. 

„Această deciziune a Curţei din Odessa, a fosi ată- 
cată cu recurs înaintea + secţiei [l-a a Departamentului 
Senatului; tocmai pentru motivul -că în speţă.ar fi apli- 
cabile legile civile ruseşti, iar nu cele române. -Secţia II 
a Senatului, preocupată de astădată de: tendinţi vădit - 
streine şliinţei ŞI principiilor dreptului, revenind asupra 

| jurisprudenţei vechi stabilite în Secţiuni-Unite, hotărăşte 
prin decizia No. 03 din 1912, că în 'sudul Basarabiei, 
afacerile civile urmează. a fi rezolvite pe baza codului 
"civil rus, iar nu a legilor române. : 

Soluțiunea surprinzătoare dată de Senat, a “pricinuit 
mari nedumeriri şi a dat loc la critici vii chiar în doc- 
trina rusească. Aşa, acelaşi prim- -preşedinte al Curţii din 
Odessa, în studiul său, citat mai sus, între altele, zice: 
» Au: trecut deja mai mult de 30 ani dela alipirea sudu- 
lui Basarabiei la Rusia, prin tratatul ds Berlin, şi totuși 
Senatul Ocârmuitor ostilează încă în rezolvarea chestiu- 
nei de a se şti după cari norme de drept privat urmează | 
a [i re; gulate raporturile juridice ale populaţiunei. jude- 
țului Ismail, Chiar dacă am admite că în. judeţul Ismail - 

"nu ar trebui aplicate legile româneşti, totuşi nu avem 
nici o bază juridică de a conchide că aci se aplică legile 
generale ruseşti, pentrucă în asemenea caz ar urma să. 

„ne lovim şi de: altă chestiune: Nu se cuvine oare să a- 
plicăm, în teritorul nou alipit la Rusia, legile civile locale 
ale Basarabiei (Armenopol ŞI Donici)? — Nimeni nu (ă-



„molivile juridice, care au îndreptăţit pe Senat de a re-: 
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gădueşte că Senatul are dreptul a reveni asupra idter= 
pretărilor sale date mai înainte, —zice autorul în alt loc, 
=—dar o astfel de revenire trebue să se facă pe cale le- 
gală, potrivit procedurei stabilite în asemenea materie, 

- 
7 

adică ca deciziunea! de revenire să (ie adusă prin publi= 
care la cunoştinţa generală, conform art. 815 procedura civilă rusă A 

Autorul rândurilor citate aci, pentru respectul şi 
autoritatea mare de care se bucură in Rusia Senatul 
Ocârmuitor, se fereşte a analiza mai de aproape însă şi 

ven! asupra jurisprudenţei șale, mărginindu-se numai a 
observa că decizia No 63 n'ar intruni condiţiile formale 
cerute de legea rusă, pentru -a zdruncina autoritatea 
vechii jurisprudenţe a Secţiunilor Unite. Autorul chiar 

„are grija:a declara. formal, - la începutul studiului, că nu 

x 

are intenţia a critica motivele deciziei Senatului. — Dar 

pule şi ereziile juridice ale Senatului rus; care, preocu- 
pal de tendenţi străine justiţiei şi orbit de şovinism na- 
ţional, calcă in picioare de astă dată cele „mai elemen- 
lare şi mai necontestate principii de drept public. | 

In adevăr, decizia ce examinăm, redactată de altfel 
foarte sumar și negligent, pretinde că in teritoriul -basa- 
rabean alipit la Rusia prin tratatul de Berlin, legile ci--, 
vile române nu se aplică decât la procesele începute sub 
Stăpânirea ron:ânească, iar în țoate celelalte litigii de 
drept civil, cari s'ar ivi în judeţele Ismail-—Cahul, după 

  

| 1) Vezi C. Cerdaneanv, opera citata, paz, 174. 
. B 92, i 

ceia ce n'a indrăznit să facă autorul în chestiune, o vom ” 
face-o noi spre a evidenția odată mai mult lipsa de scru- -
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alipirea lor la Rusia, s ar aplica legile civile ruse. Senatul: 
ÎŞI intemeiază alirmarea. sa pe argumentarea naivă că 

nicăieri in. „legile ruse nu există vreu texi care ar pre- 
vedea că legile generale ale Imperiului'nu s'âr aplica ime-. 
diat în teritoriile alipite din nou la el, şi că acele ttritorii 
ar rămânea mai departe sub dominaţiunea legilor 'Statu- 
lui la care aparţineau mai înainte. » Din contra, art: 84 

„din legile fundamentale, zice că Imperiul us se cârmueşte 
pe baza legilor slatornicite: şi promulgate după pro- 
cedura stabilită Deci ori de câte ori un teritoriu, con- 
tinuă mai departe. Senatul, care a aparținut unui 
Stat“ străin, devine parte integrantă din imperiul rus 
prin anexiund, în el nu-şi mai pot avea aplicarea le- 
pile. statului vechiu, căruia aparținuse mai înnai'e în- 
trucât acestea din- urmă'legi.n'au lost promulgate după 
procedura rusă stabilită.- In adevăr afară de excepțiu-: - 
nea prăvăzută în ucazul' din 24 Ianuar 1879, ca pri- 
vive-la procesele născute sub stăpânirea! românească 
nu s'a promulgat nici O-allă lege; -care să statueze 
rămânerea încă în vigoare a. legilor româneşti, in a ju- i 
delele Ismail şi Cahule + ). 

“Tată motivele pe baza cărora “Senatul, caută să le- 
gitimeze aplicatea legilor civile ruse în Sudul Basa-, 
vabiei. Pentru a ajunge. ati este nevoit a recurge pre- . 
cum vedem, la tot felul de șurubării. şi argumentări în- 
tortochiate şi “lipsite de orice simţ Juridic, - răsturnând: 
complect: toată. doctrina: şi : toate principiile. de drept 
internaţional public, + în deobşte- cunoscute, 

  

:1) Vezi Colecţia deciziilor Senatului. Deârmuitor, pe anul $911, No. 63. -
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„In adevăr, pe când toată doctrina dreptului inter 
național public, în mod unanim, consacră că, în cazurile 

„de aexiune a unui teritoriu, legile .civile şi chiar cele 
„penale ale statului anesant, nu se aplică îspo facto în pu- 
_t6rea anexiuinei, ci trebuesc introduse printi” un act special 
de legiterare (Vezi „Despâgnel; opera citată, No. 91, 

„ precum şi opera profesorului de drept internaţional pu- 
blic al Univărsităţii din Petrograd, F. Martens, vol. 4 
pag. 280), decizia No 63 a secţiei a lla Senatului 
afirmă tocmai contrariul. Şi o atar6 decizie, în cea mai 
“Hlagrantă contrazicere cu principiile dreptului, a fost 
trâmbijată pe toate “tonurile de instanțele judecătoreşti 
ruseşti din Basarabia, pentru a inlătura prin- “ea juris- 

- prudenţa veche a Secjiunilor Unite a Senatului, . publi- 
cală spre cunoştinţa sencrală, şi care se găseşte in cea : 
mai strictă concordanță. cu doctrina dreptului iulerna- 

„Hunal public... i A 
Afară de aceasta, argumentarea Senatului din de- 

„cizia No. 63, mai e în contrazicere cu insuşi dispozi- 
țiunile Ucazului «in 24 Ianuarie 1879, - care însuşi re= 
cunoaşte că legile satului anexant nu sunt aplicâbile” ipso 

„“acto in baza anexiunei, de. oarece pentru aplicarea lor. 
la afacerile civile din Sudul Basarabiei găseşte necesar 
şi promite formal »de a:se edicta în viitor o "legiferure 
“specială în această. privinţă, —legiterare- care însă nici- | 
"odată n'a avut loc. Aa E 

„Dar dacă judecătorii ruşi puteau st prelere o juris- 
„prudenţă a Senatului, chiar dată cu călearea- principiilor. 

_ dreptului public, inaintea altor jurisprudenţe” ale. aceluiaşi 
Senat, date. în speţe analoaze, dar solid intemeiate.juri- 
diceşte, —nu. poate [i permis.unei instanţe românești, de. 
a urma aceiaşi cale rătăcită.
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fată “pentru ce este cu totul regretabilă procâdarea 
actualului tribunal de Ismail 'de a judeca atacerila civile: 
pe baza legilor ruseşti, —procedare nu numai nâinte- 
meiată juridiceşte, dar în acelaş timp contrară intere&se- 
lor morale ale. populațiunei autohtone româneşti din 
acea. regiune. | ă „. 

IX = 

m” 

„Încercări de codificare “a dreptului civil moldovenesc 
"în vigoare în Basarabia. Starea în care se află jus=. 

tiția basarabeană la începutul veacului al XIX-lea. 
Tendiuja guvernului rus de a înlocui rânduelile 
şi 'aşezămintele moldoveneşti prin legiurile ruseşti. 

-" Opoziția boerilor şi poporului "moldovenesc în contra 
„acestei țtendințe. Comisiunea boerilor basarabeni în- 
„ființată -de- gubernatorul Bahmeiiev, pentra colecțio- 
"narea şi sistematizarea normelor dreptului civil local. 
Primul proect de cod civil basarabean elaborat de - . 
această Comisiune. Respingerea lucrărei Comisiunei. . 
basarabene şi însărcinarea lui Petru Manega de a: 
elabora un nou proect -de cod civil. pentru Basara- 
bia, întocmit pe alte:baze. Critica opererei lui Ma- 
nega din punctul de vedere îston ic, juridic şi etn0- 
grafic. | ă 

“Aruncând o. ochire retrospectivă asupra celor con-. 
statate în studiile noastre anterioare: cu privire. la aşa: 
zisele »legi locale basarabene», căpătăm convingerea 
nestrămutată că normele uzuale, după care se imparte: 
Justiţia civilă în Basarabia, nu sunt încă lixate, nu sunt. 
strânsă la un loc, sistematizate şi codificate. Ele şi astăzi 
so :prezintă sub acelaşi aspect de primitivitate, in acelaşi
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stare şovăiloare şi incoherentă, în. care se aflau acum o sută şi mai bine de ani in urmă, la epoca deslipirei ace- stei provincii de-trupul -Bătrânăi Moldove, “Actualmente, 
ca şi atunci, normele dreptului civil se găsesc împrăşti- „ate pe tot cuprinsul teritorului „basarabean, sub forma 
nebuloasă, puţin accesibilă şi -nestatornică a obiceiurilor. - pământului, —obiceiuti plutitoare şi schimbătoare dela o- . localitate la alta, —sau le întâlnim răspândite -în_ vastul 
labirint al dreptului romano-bizantin, atât . de“ incomod Şi greu de consultat, în izvoarele sale: originare latinești sau greceşti. | | a 

| E adevărat că guvernul rus, incă delu 1830, a avuţ „grija ca să traducă în limba rusă şi să pună la dispoziţia instanţelor basarabene colecţiile prescurtate de legiuiri. bizantine, alcătuite de C. Armenopolşi Andronache Do- 
nici. Aceste colecțiuni insă, liind rău întocmile, necom- 
plece, pline de erori și contraziceri, n'au pulut - prin 
ele iusăşi alcătui o călăuză sigură pentru instanţele basa- - rabene, de' aceia i vedem că Senatul Ocărmuitor din- „Petrograd, recomandă necontenit a se recurge direct la 
cousultarea izvoarelor oriviuare romano bizantine (Cor- 
pus juris Civilis şi Vasilicalele), ori de câte ori: se” întâl- _ 
uesc dilicultăţi, lacune şi nedumeriri în colecţiile lui Ar- menopol și Donici. ; | ia | 

„Evident că o atare situație era departe de a contri- 
Dui la înlesnirea şi netezirea drumului pentru mersul „regulat şi progresiv al justiţiei “civile în Basarabia. In- . stanţele basarabene au avut totdeuna de luptat cu mari: 
dificultăţi în această privinţă,” practica judecătărească ŞI. 
jurisprudenţa civilă rătăcind foarte. âlleseaori, sub ra-. portul principiilor, pe'căi nesigure şi chiar greşite. Această. stare de lucruri a: favorizat tnult introducerea pe 0 scară.- 
—
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„întinsă în Basarâbia a codului civil: rusesc, care, pe cale 
arbitrară de fapi, a înloctiit.în multe materii legiuirile: 
locale basarabene; cu toatecă o asementa introducâre 
este nelâgală, nefiind sprijinită pe nici un act de legiferare 
einanat dela guvernul central. rusesc. 

Stăpânirea rusească, după stabilirea ei în Basarabia | 
la 4812, a observat îndată acest mare neajuns în orga= 
nizarea provinciei, de aceea -şi vedem că guvernatorul! 

„de atunci Harting, care urmărea cu orice preţ rusificarea. - 
-. provinciei, raportează, cârmuirei țariste centrale, între: 
“altele, că administraţia Busarabici. este greu de condus 
pe de o parte din pricina lipsei complecte de. legi ŞI rân- 
dueli locale precise, iar. pe de alia, penirucă “boerimea. 
locală moldovenească păstrează o atitudine puțin favo- 
abilă şi de multe ori protivnică cârmuirei. ruseşti, invo- - 
când tot lelul de drepturi şi pretenţiuni pe baza diverse- 

“lor obiceiuri naţionale, greu de cercetat şi controlat 1).. 
„In alt raport al său, din 10 Decemvrie 1313, Har- 

_ting spune curat că: „trebue să ne convingem odată că 
în Moldova nu sunt de loc legi sau rândueli precise, de. 
aceea în organizarea Oblastiei Basarabiei, ar fi necutiin- 
cios, ba chiar periculos pentru Siai, de. a imprumuta ceva: 

i dela boerimea moldovenească venali ŞI coruptă ŞI care 
n'are nimic sfânt în afară de interesele ei personale, dar:- 
mai ales dela Principatul Moldovei, care totdeauna a.- 

_ suferit apăsări și ilegalităţi din par tea propriei sale câr- 
muri“ ) = 

+ În acelaşi an Senator ul PUS Baicov, care a vizital. 
Basarabia, scrie următoarele cu privire la: starea justiţiei 
din Principatele Dunărene: 

  

5) Vezi, Zapiski Bessarabscago “Statskago Koniitea, vol, VII, paz. MI 
2 Vezi, Dessarabshie Guvernslie Vedomo: ti, pa anul 18S1, "No. 76
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„In ambele Principate Dunărene nu'există alte le- 
giuiri,. decât voinţa arbitrară a cârmuirei, pe lângă-care 

„se. mai'aplică şi oarecari dispoziţii din Codul lui Justinian, . 
în afacerile civile sau penale grave, şi mai ales atunci 
când, sub nasca leilor, cată să se acopere arbitrarul' şi 
bunul plac, — legi pe cari: insă.nici boerii divanişti, nici 
„secretarii lor, nu se cred datori a le cunoaşte; iar obiceiu- 
rile locale constau in aceea ca dreptatea să [ie de partea | 
acelui care-i mai tare, sau acelui care:dă mai mult“ 1), 

Un alt scriitor, tot.din aceP'an, zice în această pro- 
vință următoarele: „Drepturile şi legivirile Principatalui 

„Moldovei, precum şi starea lui” politică, sunt cu totul şu- 
brede şi firă temeinicie.- Totul se rezumă la câteva dispo- 
ziţiuni statornicite de domnitorii stăpânitori, precum ŞI 
Ja legile lui Justinian, pe care inst Divanul Moldovenesc 
din ași de un timp încoace le aplică numai în cazurile, 
când sunt în favoarea părţii âceleea, căreea atât Domni. 

„torul cât şi hoerii fruntaşi, voiesc să-i dea câşiig de 
cauză“ 2, - [ 

Proectul din Fevruarie 1814 %,a lui Somov, „referitor 
la organizarea administraţiei Basarabiei, zice următoarele: 
„Se pare că legi moldoveneşti nu există de loc, de oarece 
nicăiri nu găsim vreo carte sau vreun act conţinând axe- 
menea legi, care, măcar 'în parle să se poată aplica. 
Boerii şi funcţionarii moldoveni prelind că in Moldova 
ar Îi in uz obiceiunle pământului, dar nici aceste ohi- 
ceiuri nu sunt colecționate, lămurite şi coordonate: 3). 

Doi comandaţii, funcționarii superiori, sau scriitorii 
f 

  

1) Vezi, Zapishi Obscestua htorii i Drevnestei, vol, NXII. 4900, paz, 120. 
2) Vezi” Huniţkii,. Ar atcoe Statisticescoa Opisanie Zadnesiroeseoi Oblasti, 

Peterbourg, 1813, pag. 1t. 
| % Vezi, Zapishi Bessarab:kago Stat. Komiteta, "vol. UI, - par. 13, (citat 

după L. Casso, opera citată, paz. 34). E E. | 

=
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cari au vizilăt Basătabia,. sau său Octipât de ea, zice 
profesorul L. Casso, deopotiivă 6bsetă că „Obiceiurile 
pământului, la care se refera necontenit locuitorii -băşti= 
nași, nu sunt de loc lămurite ŞI dovedită, nexislând nici 
o concordanță vădită intre ele şi legile rothanc, pe câre 
judecătorii îşi intemeiază hotăutrile lor, fâră însă a le 
cilă cu exactitate, Necontenit se: aud plăngeri cu privire 
Ja nestatornicia hotăririlor judecătoreşti, cari adesea ori 
asupră uneia şi aceleaşi: afaceri  conţiu soluţiuni contta- 
zicătoare. Nesultatul tuturor. acestor aprecieri. ruseşti 
nefavorabile despre justiţia basarabeană, ar fi că intere- 
sele provinciei reclamă “introducerea iu ea ă legiuirilor 
ruseşti Di - | 

+ * 

x 

_ Teudinţa însă de a se inlocui legile vechi moldove- 
„neşti prin codurile ruseşti, oricât .de stăruitoare ar fi 
fost, nu s'a.putut realiza. Locuitorii: băştinaşi moldo- 
veni, în lruute cu ' hoerimea şi clerul de atunci, nici nu 
voiau să audă de introducerea legiuirilor ruseşti in 
Basarabia. Ataşaţi din timpurile cele-nai îndepărtate de 
obiceiurile pământului, de hrisoavele ŞI pravilile scrise, 
cari cârmuiau viața lor juridică, boerii moldoveni, 
impreună cu Alitropolitul lor Gavriil Banulescu, se ridică 
cu putere iu apărarea așezămintelor juridice locale, tri- 
miţind în 1814 guvernului central din Petrograd, un. 

  

-1) Vezi Casso, opera e tată, pag, 3î, . 
In :nemoriiie sale, scriitorul Wigel, care s'a ocupat special da stirea lucru= rilor din Basaratia, pe la inceputul veacului ul XlĂ-ea, zice următoarele: »Tribu= | nalul civil se cilăuzește de obiceiurile Pămâatului; din acest visterpic primitiv de norme legislaţive bariare îşi extrage regulete pentru jadecăţile sale. Cum tasă în arice afacere sunt posibile două sau trei soluţiuni contradictorii, de acea judecătorul e liber si-şi aleașă soluţia care-i convine mai inultpeatra speța ea, părlinind cât îi place pe una sau alta dn părţi. Câteodată e! poate să deschidă şi ps Armenopol.,. ce haosl ce incoherenţă,..! De aceca ar fi un biae pentru această provincie introducerea legilor ruseştia, Vezi Ruskii drhiu pe anul 1893, No. 1, paz, 32, . 

$ 
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merioriu, in care între altele scriu: Să poate oaro crede că noi n'am avut ŞI tiu avem nici azi legi? Oare 
nu avem obiceiurile vechi als pământului şi pravilile “Moldovei ? Nu avem lesiferările date de voevozii noştri „în diferite *remuri sub formă de hrisoave şi anaforale? Nu se pertractează la noi afacerile pe baza legilor lui „Justinian şi altor împărați greceşti? Ce calomnie 'inai 
„mare decât aceas'ă poate fi adusă oare nouă? î), 

În o altă scrisoare, aceiaşi boeri moldoveni, in lrunte 
<u Mitropolitul lor, cerând npăratului Alexandru: | ca 
să li se respecte legile şi obiceiurile locale, scriu urmă- toarele: „Din cea mai adâncă anticitate, poporul moldo- venesc, ca pogorător ui vechilor colonişti romanii, aşezaţi in Dacia, s'a cârmuit de legiuirile sale autohtone, moş- tenite dela străbunii săi romani. Mai târziu, Moldovă intrând sub dependiaţa impăraților bizantini şi otomani . lin Constantinopol, aceştia [ie ei creştini sau îahome- 
tani, au lăsat nealinse legiuirile, aşezăuintele şi obiceiu- 
rile băștinașe. Divanul Moldovei și acuma arcea manual 
de lezi Codicile lui Justinian; Pe lângă care mai aplică legile şi rânduelile pravilniceşti alcătuite şi date de Dom-. 
nitorii: Moldovei « 2). _ i | | Sa 
„Rezultatul acestor polemici și hărțueli a fost că gu- vernul central din Petrograd în 1315, a trimis în Basa- 

rabia pe: cunoscutul scriitor și etnograf Sviniu, cu insăr- 
cinare- specială de a cerceta riiporturile încordate dintre 
boerii basarabeni şi guvernatorul rus de atunci Ilarting, 
care urmărea rusilicarea cu ori ce prej a administraţiei, iar pe-de altă parle de u examina -temeinicia reclama- țiunilor umiţilor boeri relativ la menţinerea legiuirilor . Dn . 4 

1) Vezi Casso, opera eitală, paz. 35. . 2) Vezi Staduiţehii, Gavriil Danuleseu Bodoni, pag. 287, 

>



SG a = 

basarabene. De astădată aceştia -intrebuinţează toate 
stăruințele şi toate puterile lor pe lângă numitul repre- 
zentant al: guvernului central, peniru a-l convinge că 
dreptatea e de partea lor şi că în . Basarabia există 
într'adevăr legi şi rândueli îndestultitoare pentru câr- 
inuirea xieţei 'obştești: şi că nu e nevoe de introducerea 
rânduelilor ruseşti .-. - A 

In lucrarea-sa » /Jeszpierea Oblastiei Basarabiei. din . 
1316, Svinin cercetezză de aproape chestiunea originei 

şi conţinutul legilor basarabene. „EL ne spune că in ade- 
"văr a descoperit și clarificat izvoarele dreptului moldo- 
venesc,. intre, care citează în primul loc /risoanele voe-, 
vozilor . Moldovei, pa 'care el le-a examinat devisu, co- 
municâni că pentru sistematizarea şi expunerea conţinu- - : 
tului lor, a intocmit un comitet special dintre boerii ba- 

„Sarabeni. În al doilea loc, el citează legile bizantine sul 
numele de Vasilicale, »indroduse in Moldova —zice Svi 
nin, —de dormitorul Alexandru cel Bun, ce. a domnit” 
intre anii 1401 — 1433. Până la acoa Cpocă ţara aceasta 

„parea se fi cârmuit de obiceiurile pământului şi de 
„xoinţa voevozilor:, cari in răstinpuri ediclau leșiterări, „sub denumirea de hrisoave. * In 1646 voevodul Vasile 
„Lupu a adunat loate aceste legiferări și: obiceiuri aleă- 
tuind.din ele o Pravilă mare care s'a tipărit în mânăs- 
tirea 'Trei Sfetitele din laşi; alăturea de această pravi- 

„lă-se mai aplicau şi legile lui Justinian, a lui Leon Inţe- 
" leptul şi-a lui Armenopol, ete.« 1), 
„Conflictul isbuenit intre guvernatorul de atunci Har- 
ting, ce inundase Basarabia cu droaia lui de funcţionari 
Puşi şi boeri moldoveni locali, care-și vedeau amenințate 

  

” :) Vezi Zapishi Împaraterskayo “Jieshago Ouscestea, vol, ÎV; citat după - Casso, paş: 36. . | o
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„ aşezămintele, pravilele, obiceiurile şi liniba lor moldove= . 
niească, a fost rezolvit de guvernul central. în favoarea 
acestor din urmă. La această soluțiune. avantajoasă men- 
ținerii statului”quo ante, nu puţin a contribuit şi ţărăni- 
mea basarabeană, care temându-se că odată cu rândue- 
lele rusești, aduse de guvernatorul Harting, se va intro- 
duce in Basarabia. şi iobăgia de peste Nistru, a început. 

a murmura, ba chiar in unele locuri s'au semnalat miş- 
cări de emigrare în. massă a țăranilor basarabeni în par= 
tea Moldovei de peste Prut. . i 
Guvernul țarist, alarmat de mişcarea “țărănimei, a j 
luat cele mai urgente măsuri pentru linişlirea populaţiei. 
S'ă dat ordin ispravnicilor, protoireilor şi preo ilor din 
Unuturile Basarabiei, de a aduna. sătenii pe la biserici şi 
a-i convinge că nu. este. nimic adevărat din Svonurile 
răspândite, Mai mult încă, a lost dat chiar un ucaz inp- 
perial special in această privință, prin care -se promitea 
ărănimei sculirea de impozite pe limp de trei ani, dis- 
pensarea de serviciul militar şi menţinerea in. vigoare a „legilor şi rânduelilor locale. 1). 

„Pe baza raportului făcut de” Svinin, guvernatorul 
Basarabiei-Ilarling, în 1816,-a tost destitut, iar Impă- 
ratul Alexandru L în scrisoarea de răspuns adresată Mitro- 
politului Gavriil, din 1 Aprilie 1816, nu numai că fă- 
găducşte păstrarea neatinsă a legilor şi: rânduelelor. lo- 

cale, dar în acelaşi timp promite complecta organizare a - 
administraţiei basarabene.» Intenţiunea- tnea, scrie ini- 

- păratul, este de a hărăzi Basarabiei osautoadministrare 
civilă, conformă cu, drepturile, obiceiurile şi cu legile ei; , 

„ toate clasele locuitorilor au deopotrivă dreptul a se Dhu- 

IL) Vezi, Stadaiţki, Mitropolit Catriil, paz, 289, şi urm, a.
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cura de această moștenire scumpă rămasă dela strămoşii lor. Aceste ultime cuvinte au satisfăcut pe deplin aspi- „ raţiunele boerilor moldoveni şi a. Mitropolitului lor, căci prin. ele se recunoaşte oarecum că poporul basara - - bean. alcătueşte o naţionalitate distinctă, făcându-se chiar altiziunea la legătura lui de sânge cu strămoșii săi romani, La 26 Maiu 1816 apare ucazul imperial de numi- rea cu guvernator al Basarabiei a generalului Buhme- ev, căriiia i s'a Şi încredinţat sarcina de'a intocmi un procct-de Organizare administrativă a provinciei. [n ace- “laşi timp, pentru «a! se aduce şi o indreptare in funeţio- narea justiţiei locale, se pune la cale intreprinderea unei lucrări serioase, «de colecționare, sistematizare şi codificare a normelor legislative şi a obiceiurilor locale moldoveneşti, În acest scop guvernatorul Bahmetiev a invitat din Iăşi câţiva Lărbaţi cunoscători in ale legilor, în Irunte cu Petru Manega, inființând la Chișinău o comisiune specială, din care făceau parte și boerii basarabeni, marii proprietari Cantacuzin,. Gatencu, Dalli şi Leonard. “Dintre membrii acestei comisiuni însărcinată cu elaborarea unui poect- de cod civil pentru Basarabia, pe Daza legilor şi obiceiu- rilor locale, singurul cu cultură juridică mai serioasă “pare a [i fost Petru Manega, 'care se intitula doctor în drept dela Universitatea dela Paris 4). 
” 1) Vezi [. Casso, Petru Aanega, Zabităi codificat Dessarabslaga Praa, 

„ Saint Petersburg, 1944. pag. 5 urm, Petru Manega de origină român-macedonean, 
s'a pă:cut în Valachia la 1782, EL este fiul Cuţovlahului Vasile Manega, originar din. 
oraşul Arta, provincia Epir, Fiind Protejat de Mitropolitul Valachiei de atunci Ignatie, 
ae origină tot catovlah şi de comandanţul aviniei rusești, admiralul Ciceagov, ce opera 
pa atunci la Dunărea, tânărul Petre Minezu a plecat în 1812, impreună cu, alți fii de 
boeri, pentru studii la Paris, unde a terminal facultatea jurialicii, E de mirat că despre 
acest Jurisconsult, care a fost unul dintre cei dintai codilicatori dn: Bisarabia, na sa 

„Scris la doi nimic pină ii Prezent, numele Jui rămânând cu totul necunoscut in litera= 
tura noastră juridică, D.u cele ce rom expane însă in studiul no:tru se va vedei ci ef* 

- esto unul din cei mai de seamă jurişti români din acea eposă, și ci kucrarea lai Projet 
de Code Civil pour la Basavatie 1824, necunoscută li noi, esta o operă cu cara sa 
poate mândri istoria dreptului româness, Ne: :



CUL . 

Această comisiune a lucrat câțiva ani, dela 1817--— 
1822, și fiindcă cei mai mulţi membri ai ei erau mol- 
doveni de baştină, nu. este de mirat dacă lucrarea lor de 
codificare purta un caracler pur naţional, şi tindea la. . 
cimeniarea uniunei sufletești şi a “comunității culturale 
a românilor din ambele părţi ale Prutului, pe care soarta 
vitregă ii separase la 1812. | 

Pe atunci Moldova dispunea de. mulţi bărbaţi cu 
noscători ai limbilor clasice și versâţi în ale legilor, în 
iruntea cărora sta vestitul jurisconsult al timpului, logo- 
fătul Andronache Donici. Aceştia intrețineau în capitala 

„Laşi-acea importanta: mişcare juridică Şi legislativă; încu- 
rajată şi susținută de Domnitorii Alexandru Constantin 
Moruzi şi Scarlat. Al. Calimach. Sub aceşti Domni sau 
intreprins lucrări juridice remarcabile de traducere. şi 
codificare, precum au lost acelea ale paharnicului Toma 
Carra, »care din i altă. poruncă, cu ajutorul lui loan şi 
Toma Luca Serdar şi a lui Constantin Negri, a răsădit 
condica lui Armenopsl din limba elinească pe cea -mol- 
dovenească, în anul 4804. Ei 

"Tot acesta-Toma Carra a fost insăreinat cu elabo- 
rarea unui col “sistematic civil și penal pentru Alol- 
dova,—lucrare pe care n'a putut-o termina din cauza 
morţii sale in 1806, dar a'cărei manuscris se păstrează 
Şi astăzi în biblioteca Universităţii din laşi 1.0 

- Câţivaani mai in urmă 1814, logofătul Andro- - 
„nache Donici tipăreşte in aşi opera sa » Colecţie prescur- . 
tătoare din legile Impărăteşti= — graţie căreia ne spune. - 
scriitorul Costache Negruzi, „judecătorii, câte puţin şi - 

  

) Vezi N. G. Dassics, Siudii greco-române, laşi 1902, pag. 102.
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„pe încetul, începură a-se depriude cu. cartea legilor, şi a 
nu-şi mai da hotăririle-după capriţii î), 

In fine la 1317 a fost editat Şi promulgat codul 
civil complect al Moldovei; cunoscut sub numele " de' 

“» Cotul Calimacha elaborat de Anania Cazan, la început 
„in limba greacă, iar în urmă tradus in limba moldo- 
venească, sub logofătul dreptăţii Costache Conachi, de 
“către o Comisiune de jurisconsulţi, alcătuită din Petrache 
Asache,; Cristian Flechtenmacher şi. Damaschin Bojincă.,: 

Era firesc cacomisiunea de boeri basarabeni, întoc- . 
“mită la_ Chişinău de guvernatorul Bachmeliev, cu scop 
de sistematizare şi codificare a normelor dreptului basa- 

- rabean, in lucrările sale legislative să fie mult influenţată 
de codul Calimach, proaspăt elaborat, care-i procura un 
material juridic bogat şi preţios. In ' adevăr primul proiect * 

„de cod civil pentru Basarabia, compus. din trei părţi, 
terminat pe la 1822, nu este o lucrare originară, ci con- 
stitue mai' mult o reproducere a codului Calimach, care 

„la rândul.său nu era altceva decât traducerea grecească 
- “a Codului austriac. A IE 

+ x Pa - x 

Dar opera Comisiei basarabene, având sul articolele 
sale foarte: multe trimiteri la Codul Calimach. din Alol- 
dlova, câteodată şi la Codul Ipsilante_din Valachia şi nu- 
mai rareori şi la Iexabiblosul lui Armenopul, - n'a: fost 
bine primită la Petersburg, unde fusese trimisă de către , 
guvernatorul Inzov. Cauza acestui insucceş a lost că Se- 
cretarul Je stat, graful Capodistria, însărcinat cu exami- 

„ Darea proectului, in raportul său facut. Țarului Alexan- 
dru | s'a exprimat în mod nefavorabil asupra multor. Pina 

- 2) Vezi Prefaţa scrisă «48 Costache Negruzi la "Colecția prescurtătoare din, „degile Impărătești, ia N
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dixpoziţiuni cuprinse in proect. Intre âltele, au fost:cri- 
ticate- dispoziţiunile cu privire la înmulţirea motivelor 
de desfacerea căsătoriei, dispoziţii apreciate ca contrare 

“doctrinei Lisericii ortodoxe ruseşti; sa obiectat că rân- 
duelile despre tutelă, pe care proectul le imprumutase. 

- din dreptul roman, ar trebui înlocuite prin dispozițiunile 
analoage din codul civil rus; în fine dispoziţiunile proce- 
tului relative la împărţirea locuitorilor - în slobozi ŞI ne- 
volnici,- motivată . de imprejurarea că boerimea basara- | 
beană avea pe atunci robi |igani, au fost găsite dease- 
menea inadmisibile. Da [ Aud - 

„ Proectul în ckestiune a fost restituit guvernatorului 
Basarabiei Inzov, peniru a fi revăzut din nou, arătându-se 

„în acelaşi timp că este de nevoie -a se controla Şi indica 
proveniența fiecărui articol în parte, pentrucă - numai 
asifel se va putea .mai uşor distinge normele. de drept 
“uzual în vigoare în localitate, de cele intercalate şi adaose 
din nou de codificatori. Pentru justificarea Comisiunei 
diu-Chişinău, guvernatorul Inzov, în răspunsul sau către 

--gralul Capodistria, susţine că Comisiunea a avut rolul 
„numai de a expune principiile uzuale ale dreptului basa- 
abean de atunci, iar modilicările şi-ameliorările nu pu- 
teau fi introduse decât le organul judecătoresc superior 
din: capul. regiunei,.- adică de Consiliul Suprem, care 

" însă:n'a examinat: proectiil.!). 
. Lucrarea această de retiziire generală a” măteria= - 

4 

„lului cuprins în proect şi de: colaţioritirea a lui cu însăşi -. 
- isvoarele dreptului basărabean, guvernatorul Inzov (sue- ” 

„ cesorul lui Baluneiicv) a inciedințatio personal lui Pe- 
„„. 4ru Manega. . Această -preterință- şi -atenliune deosebită 

- arătată lai Petru Mahega, guvernatorul --Iuizor :-0 : moti- 
za: 1) Vezi Li Cass, Vizantiisioc Piato-v Băssaralii, 1907. pag 03! a 

, 
. 

,
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vează în termen foarte: nefovarabili- pentru fruntașii şi 
boerii basarabeni de atunci. 'În raportul său către mi- 
nisterul de interne, Inzov scrie că pentru elaborarea 
proectului se cere o adâncă cunoaştere a dreptului ro- 
man Şi a limbelor clasice, —cunoștinţi pe care nu le-ar. 

- hi posedând nici unul dintre fruntaşi basarabeni de atunci. 

- 

Iu realitate insă cauza adevărată a disliințărei Comisiu- - 
nei şi a îndepărtării boerilor basarabeni era cu totul alta. 
tăuvernul central din Petrograd nu putea să vadă cu 

„ochi buni faptul că boerimta moldovenească basarabeană 
gravita mereu către fraţii: de peste Prut, dela care îm- 
prumutase in prosetul nou întocmit ultima legiuire ci- 
vilă elaborată sub-Domnul Calimach. Influențele cultu= 
rale ale vechei Moldovei asupra Basarabiei nu puteau 

- fi-simpalizate de Ruşi, scari ar fi dorit ca intre aceste 
două părți ale aceluiași trup să fie intrerupte orice legă- 
turi sufletești, orice continuitate morală. Astfel fiind luarea . 
de către Comisie a: Codului Calimach din Moldova drept 
model pentru. viitorul cod civil: al Basarabiei nu pulea.. 
fi pe placul uşilor. | a 

Faţă insă de recalcitranța boerimei basarabene, 
ataşată de cultura, de obiceiurile şi de legile Bătrânei 
Moldove, faţă de aversiunea lor pentru orice importa- 
țiune şi inovaţiune „rusească, guvernul din Petrograd a . 
recurs Ja un subterfugiu. Pentru a unge ochii boeriimei 
moldovene, care afirma mereu caracterul elnic roman. 
al populației băştinaşe dintre! Prut şi Nistru şi diferen- 

- Uarea ei de populaţiunea imperiului rusesc, guvernul 
„. central a dat instrucţiuni secrete ca viitorul cod civil al 
"Basarabiei să nu conţină nici un fel de înrăuriri cultu- 
'rale naţionale, nici un fel de imprumuturi din normele 
„dreptului obişnuelnic moldovenesc, ci să fie elaborai pe
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baze noui; “impriluuităte” direct din. îsvoarele originare omano-bizantine : Dă ataiă aia Ai gi Pe aaei romano-bizantine.: DE 'aceiă şi vedem *că' noua lucrarg 
a fost: încredințată personal numai lui: Maneda, străin de 

„localitate, îndepărtându-se fruntașii basarabeni, cari l-ar 
li-putut-influenţa şi jena cu'pretențiunile lor 4). î.*-:*: 

„__ Xlanega începe lucrarea sa prin“o'ochirâ generălă' 
scrisă in liinba itanceză: astipra- stărei: legislaţiunei in 
Pasărabia, făcând în acelaş timp aprecieri critice asupra 
proectulii' de- Cod--Civil gata întocmit” de, Comisiunea 
boerilor - moldoveni, “th 'tari6,- după tenta am văzut, el 

„iusuşi participasâ." EI” prezintă un ou “corispett dă- Cod 
„Civil, transformat după-un ali plan,:precădat de o vasiii 
introducere doctrinară despre legi în eneră. “Peniru'a 
'satistăce scopurile guvernului” rusesc: central, * Mânepă, 
ii lucrareă sa, -Obsevvatiânş prelimindires'sar b'ătat dela 
legistation en "Bessarabie, este nevoit. să “se ':pue; din. 
-punclul de vedere istoric, pe o platformă cu totul eiohaiii. 
Schimonosind și'alterând adevărul, ef allrmă-că Princi- 
patul Moldovei, di &ca- ai adâncă” vechinie, . a 'recep= 
ționat dreptul român, în toată complexitatea sa; lar imai 
pe' urmă şi intregul 'drept Bizantin, 'deducând de'aci că .. 
ii” Basarabia ruseassă; ca. fosiă parte ihtegrantă: din. 

„ Principatul” Moldovei, peuirit” îutociirez uhui coil civil 
„local, nu pot fi luate alte baze, decât legile şi constitui. 
“ţiunile împăraţilor români şi' bizantini, 'câri arh sin- | 
gurul -isvor direct şi: secular al“ dreptului : local “rol: dovenest îi 

  

1) Aceast: 'ne-o spune b, Manega curat când afirmă; Conformement ou intentitus du Gourernement Imperial, ce travail „Be tpouve: presgue tout centuri» fonde sur la l&gislation ancienne, Vezi, Discours prelimihair; du prajet de: Code Civit pour la Basarobie, pag, 8, : . RIDE DE N a _ o >) eŞi din acest punct de vedere piovincia. căreia Codul. nou. este de:stinat,'ne- preziută un. fai demn de luat în-seamă, “Basarabia, ca + principatele Moldova Ș. 
L DL II ei j A A 
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In ce priveşte obiceiul pământului, care, precum; 
am văzut, era norma de căpetenie pe care magistraţii - 
de atunci îşi întemeiau hotăririle lor zilnice, Manega, 
pentru. a ieşi din incurcătură, caută a-l inconjura, 
tăgăduind' formal. -existența lui in Basarabia, ca normă 
reală de drept uzual. -. Se 

- EL făcea parte din categoria acelor legiuitori gră- 
biți; cari, încrezători în: puterea inspiraţiei şi în efica- 

„«<itatea reformelor de cabinet, .nu au nici odată răgaz 
să se ocupe dig timp. cu studiul conştiincios şi stărui- 
tor al .nevoilor și. suferințelor poporului şi să-şi .inte= 
meieze opera lor pe o-bază solidă de reconstituire 
istorică a dreptului naţional. Indicaţiunile guvernului . 
“din Petersburg erau precise şi hotărite înce priveşte | 
opera de codifcare basarabeană, şi nu se-putea pierde: 
nici un minunt cu investigăţiuni prealabile in domeniul - 
dreptului istoric moldovenesc şi nici cu .cercetări pentru 
stabilirea şi colecţionarea normelor atât de impestrițate 
şi capricicase, ale. obiceiului pământului. Cuvântul de 
ordine era să se improvizeze cu orice preţ o “codificare, 
care stante: pede in, uno să satisfacă nevoile socialo- 
economice ale Basarabiei ' şi tendința guvernului din 
Petrograd de a ataşa cât mai strâns această provincie 
la imperiu. . CCC ia Me 

" Iată pentru ce Mauega este impins a contesta evidenţa. - 
însăşi 'şi a susținca aberaţiunea istorică că poporul 
“moldovenesc nu are norme -de drept culumier, ŞI că 
aceiace basarabenii numesc obiceiul pământului, —nu 
Valahia care o învecinează, deși par aatări a fi atât de sărace în legi, aceste provincii 
însă sunt moştenitoarale bogate a întregului tezaur ue legiuiri ce aveau altădatii oma 
şi Bizantul, O dovadă mai eloqu-ntă da decădzraa la care o cârmutre proastă poate si 
inpiagă rn poror, credein, că nu poate fix, o ” . 

. Vezi, Discours preliminaire du projet de Code Civil pour la Basara- 
die, pag, 8. : . - .
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există în realitate. :„,On na stest occupt nullement - 
“d'usages,: ni de contumes, zice el, parcequiil' est con- 
Slant qu'il n'en eziste point de rcelles, “el que celles 
qu'on qualifiait ainsi, loin d'âtre des modifications, que: 
I'6tat variable de la societe, .avait pu râclamer ct con- 
sacrer, n'6taient' que des abus et deâviațions des' prin-: 
cipes de droit et d'âgalite“ 1), e 

Astfel fiind, bazele p: care Mauega „şi-a . croit noul 
„său proiect de drept civil pentru Basarabia, sunt din 
punctul de vedere istoric şi etnografic, falşe. EL justifică 
procedarea sa în chipul următor: » Conform intenţiunilor. 
guvernului imperial, opera de. faţă este aproape” în: 
intregime întemeiată pe legislaţiunea âniică... Noi am. 

„luat legislaţia imperiului roman. drept bază legilor pro-. - 
" vinciei basarabene. Cu cât in orient. legislaţia s'a înde-: 

- părtat de această “sursă ' primară, cu atât a deverit.rmai. 
arbitrară. Decadenţa- moravurilor sociale ă adus după 
sine corupţiunea legilor. Pentru a' reconstitui aceste legi | 
în loată puritatea lor, a trebuit-să ne apropiem de sursa 
lor primitivă adevărată,—care este dreptul roman. Această 
însărcinare; ne-am, dat - toate silinţele ca să o aducem la. 
îndeplinire cu un scrupul religiose ?). a 

IP -. 
* 

x a 

Lucrarea lui Manega, intitulată » Projet de .Code 
Civil pour 'la Bessarabie, compusă, din ;1517 aiticole,. 
alcătueşte,. precum vom vedeă . mai Jos, un sistem com- 
plect de cod, conţinând toate materiile dreptului civil.. 
Ea a-lost elaborată în linba franceză în -decurs de trei 

  

1) Vezi, Observations pretiminaîves sur Votat dela ligislation en "Besara- die, pag. 2. : ” “ i. : ” ” E :-2) Vezi Discours preliminaive du projet de Coile Cicil pour la Bessarabie: + pag. 40. - , - i 
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arii, dela 4822-—41825, cu concursul funăţionarului :si- 
perior de pe lângă guverriământil Basarabiei de-ătunci, 
baronul Brunnov, care. își făcuse “studiile: juridice : sue 
L.âipzig.. Concomitent 'cu; elaboravea : textului: francez se 
făceau şi două” traduceri, una'îi limba rusească Si altă”. 

în” lithba- moldoienească, această din urmă sub privi- 
gherea. boerului moldov an Sturdza, mareșalul” nobilimei : 
băsarabene de 'atiinci. e - 

Despre soarta acestor din urmă tr raduceri nu se mai: 
ştie didiic astăzi, Rolul cel măi important: in elâborarea- 
„codificărei Dâsarabene,. revine personal lui : *Manega, de: 
oarece. baronl Brunnov, -precuin. el 1isuși:: mărturisește. 
in scrisorile sâle datate. din Chişinău Fovruarie 1824,;-a; 
avul:o pârt& contribuiivă foarte redusă :); 'Colaborartă! 

acestuia din” utmă a constat. mai mult în apropierea nouei: 
codifi icări basarabene de. terininologia şi de schema s6-- 
nerală a. legiuirci civile ruseşti, potrivit indicaţiunilor- 

„specială priinite în, această. privinţă. dela Peteisburg. 
: 'Ferminăt în 1825, » Projet de Code Civil. pour le 

Bessarabie a fost inaintat - grafului W oronizov, minis= 
rul de interne de atunti,. pentru a fi exăminat: şi apr 02 
“Dat. Odată însă cu incâtareă din viaţă: a larului Alexan-- 
dru |], întâmplată în acel an, s'a schimbat şi politica gu- 
vernuluii rus față de Basarabia. Noul monarh Neculai 

„Pavlovici, autocrat și reacţionar, nu vedea cu ochi buni: 
starea de lucruri creată. în Basarabia sub predecesorul 
său.: Încetul cu încetul au fost suprimate toate instilu- 
iunile, basarabene” locale, incepând cu consiliul suprem 
al Oblastiei Basaiabiei. Lucrărei de codificâre a lui Ma= 

e 
. 

, a) Vezi Lettre du baron de. Brunov ă M-r.de. Blondoff, care pe dtunci cra: 
ataşat at Ministerului de interne rusesc pentru afacerile Dasarabiei, publicată în opera 
qui Manega, Pag. $. | . -
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nega, nu i Sa mai dat nici un curs şi dela 1855 ea a 
rămas. îngropată” Şi uitată sub praful! arhivelor. ministe- 
rului de interne rusesc, până în anul 1912, când mi- 

| nișirul de instrucţie L. Casso, a avul fericita idec' „de a 0 
scoate Ja iveală şi a'0 da. publicităţii. A o 
„2. "a Projet.de Code Civil pour la Bessarabiea, deşi nu . 
“reprezintă” o sinteză a dreptului . uzual și coisuetadinăr 
„basarabean , din'acea' epocă; deşi nu alcătueşte 0 încer- 

„care de veconstiuite pe. baze isiorice a dreptului: nostru 
;moldovenesc - ŞI vechilor aşczăminta juridice, totuşi 
trebue: să recunoaştem că are impor lanjă, destul de r mare 
pent u istoria dreptului . românese. _ 

Opera lui Manega, .precuni vom vedea mai departe, 
este. cea dintâi incercare ştiinţifică. de elaborare pentru 

: poporul moldov enesc a unui cod civil sistematic, la cu- 
„rent cu cele mai „noui.- exiginţi „lechnico-juridice, — cod 

„ întocmit în” pârte pe baza celei mai strălucite şi mai Civi-- 
„. lizate -legiuiri ce exista în Europa în acea. epocii, adică 

a. Codului: INapoleoh. Chiar. placul, și: titulatura: acestei. 
“lucrări. este împrumutată din, codul lui. Napolen. Ea 
consista din trei părţi şi anume: 'parțea | Despre 'Per- 

: soane (Des Personnes), partea IL Despre.:DBunuri (Des 
- „Biens) şi despre diferite modificaţiuni ale. prop» ielății, 

- „partea I[I: Despre Obligaţii (Des. Obligations). Aceste trei 
: părţi trebuia să fie urmate de o a patra parte, consacrată 

| procedurei dreptului civil, pe. care. Manega insă'n'â ter- : 
- „ninat-o, A - 

- Ca şi. codul feuncez, liotarea. lui Manea cste' proce- 
dată de o vastă introducere” intitulată Discou s prăli- | 
inaire: du projet: de „Code: Civil: pour la Bessarabiec, 

„urmat: de semnătura lui Manega, şi a lui Bruinnov; in care. 
răsim' vaste imprumutări din » Discours' pr liritinaire 

- pp
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„a..lui: Portalis, câteodată chiar fără &hilimele, — repro- 
„duceri interesante, . pentrucă ele confirmau părerea. lui 
Manega asupra rolului, pe care monumentele legislative 
romano-bizantine l-a avut în ce priveşte cărmuirea vieței 
juridice a popoârelor. neolatine. = -- | 

* In Discours- Preliminaire, Manega. susține că Hexa- 
„biblosul lui - Armenopol n'are decât. importanţa unui 
simplu compendiu prescurtător al legilor bizantine, şi că 

__el-a fost 'introdus în Principatele. Dunărene abia mai 
"tărziu, când „compilațiile romano-bizantine mai vaste şi 
-mai complecte au devenit inaccesibile, din pricina scă- 
_derei nivelului culturei juridice. Se vede că Manega cre- 
„dea că in Moldova şi. Valahia, cultura juridică -a avut. 

„cândva epoca sa de aur, în care: Judecătorii. citeau și 
tălmăceau liberi Institutele lui Justinian |... -. - 

Proectul de.cod civil al lui. Manega - urmăreşte: de 
aproape planul codului lui- Napoleon, mai ales: în ce 
priveşte impărţirea materiilor pe cărţi, titluri, capitole şi 

pai agrale, expunerea conţinutului acestor materii şi însăşi 
dispoziţia paragratelor. 

Pentru a ne face o-ideg de valoarea juridică a acestui 
: prociect de: cod, vom expune in rezumai materiile ce e 

„conţine, “in ordinea stabilită de autor. 
>» Cartea, întâia, despre -persoane, se - subimpare. in. 

cinci titluri. “Titlul întâi, despre legi în genere, irâtează. 
- :iîn O. capitole despre deliniţia şi noţiunile preliminare . 

„ asupra întinderei. şi aplicâţiunei legilor; despre forma in: 
"- care legile sunt redactate, despre, modul de modificare . 
-sau de. abolire a legilor, şi despre privilegii despre 
„dreptul scris şi despre dreptul. cutumier, sau. nescris 
despre. înterpretarea legilor, pespre pr omulgarea legilor 
-4par. 155)
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* Titlul al doilea, despre persoane. în: genere, tratează 
in şase capitole despre naştere sau nativitate, despre sex, . 
despre vârstă, despre: integritatea corpului şi a spiritului 
şi despre reputaţie, despre rudenie şi despre afinitate, 
despre starea sau condiţiunea civilă (par. 39—102). 

-, Titlul al treilea, despre căsătorie, tiatează în cinci 
capitole, despre logodnă, despre declaraţiile şi publicaţiile 
de căsătorie, despre opoziţiunea la acâste declaraţiuni şi 
despre competinţa judeciitorească. in această - privinţă, 
condiţiunile cernte pentru valilitatea căsătoriei; con- 
simţimântul părinţilor; diferitele cauze cari. împiedică 
contractarea căsătoriei, precum și acele cari o fac nulă: 
'solemnităţile prescrise: de legile bisericeşti pentru căsă- 
“torie; despre căsătoriile clandestine şi ilicite, despre obli- 
galiunile care nasc din. cășătorie ; datoriile bărbatului; 
datoriile femeiei, datoriile părinților faţă -de copii cari 

„nasc din căsătorie ; datoriile copiilor faţă de părinţii lor ;. 
datoriile părinţilor faţă de copii lor bastarzi; despre. 
cleciele civile ale căsătoriei (par. 103—233). | 

„Titlul al patrulea, despre puterea părintească, : tra- 
lează în patru capitole despre exercitarea puterei părin: 
eşti asupra copiilor născuţi din căsătorie legitimă ;-elec- 

"tele şi restricţiunile „acestei puleri, despre copii născuţi “ 
dintr'o căsătorie nelegitimă, despre câștigarea Şi exer- 
citarea puterei părintești prin inijlocul legitimării, despre: 
câştigarea şi exertitarea puterei părinteşti prin -mijlocut 
'adopțiunei; despre încetarea: puterei părintești (par. 
236—290). o e. o Ma | 
„= “Titul al-cincilea, despre tutelă şi curotelă, tratează | 

„in opt capitole, despre tutelă, în general, despre curatelă- | 
în general, despre administrarea intorilor, despre auto-. 

- ritarea tutorilor, despre tutorii şi Curatorii suspecți, despre:



i GUY 

cauzele cari pot +lispensa sau exclude din gestiunea tu- 
telci sau curatelei, despre ăcţiunea la care dă loc tutela, 
despre incetarea tutelei şi curatelei (par..291.—4301). . 
„*. Cartea l-a, despre bunuri şi despre. diferitele mo- 
dificări ale proprietăţii, se subimparte în 8 titluri: . 
„= Titlul întâi, despre distinețiunea bunurilor -şi a lu- 

“crurilor (par. 431 —451). Titlul al doilea, despre dreptul 
asupra Iderurilor. în general (par. 492—451), Titul al 
treilea, despre posesiune, tratează -în 4 capitole, despre 

  

i 1) Cartda întiia cinsoţită la sfârşit de un apendice, compus diu 20 de para- 
„grafe, referitor Ia situuaţiunea legală a |igunilor robi din Dasarahis. Ta 

Faţă de faptul, arătat de noi mai sus, că Maneza tăgădueşte existența la poporul 
mohlovenesc a obiceiurilor juridice, e interesuut să cunoaşte priuciplile, pe car le- 
consacră dreptului entumicr şi să vedem cum- înțeleze €l funcţionarea şi rolul _cutu- 

„_mielor în Basarabia. . aaa “ pe A 
In proectul su de drept civil, Manea. rezervă dreptului cuturnier un capitol - 

intrez, alcătuit din 12 paragrafe, După ce, sura dedschire de dreptul scris, defineşte 
dreptul culumier, ca drept. nescris, trausmis pria tradiţie din generaţie in generaţie, - 
aphicat - în viață prin uzanţe statornice şi consicrat prin trescrea “tiinpului, Manea - 
stabileşte că rolul dreptului cutumier este de a coriplecta deeptul Ssris, -de ui înlocui 
legislaţia, în cazurile acelea pe care lesiuitorul nu le-u prevăzut. Pentru ct un € obiceiu 
oarecare.si poati indeplini aseremea rol, trebue nzapirat st indeplinească urină- 
toarele condițiuni :- 1) si corespundă principiiloe religioasa şi bunelor muraturi ; 2) a5 
nu lie in contrazicere vădită cu disporiţiilă legate, stabilite da dreptul coinun scris at 
țării; î) să se razirne pe convingere: aliacă. a Jostitoriloe în nczesitatea existeaţei 
lui, şi să fie consacrat de o practică generată, unnaimi şi statoruică în ac2l senz, Do- 
vada legală a existenţel unui ohiceiu juridice s3 Tace pri! cinci murlori, persoane bine 
reputate, bucurându-se d> plenitudinea drepturilor civile şi inai ales ajaase la 6 vârstă 
respectabilă, peatru a pntea stabili existența indelunzati a obiceiului. îa chestiune, 
Existenţa obiceiului jaridiz se mini poate. stabili şi prin ate; cinci acte constatând 
pra tica uhiformă: şi neintrerupă a unui obiceiu suat suliciente, Un obiceiu iuridie 
recunoscut şi sancţionat în mod expres şi prin o l2ge serisă, în selează dz a 'mai face 

parta dn dreptul cutamier şi teehue considerat ca iacorporit în dreptul scris al urii. 
Un obiceiu juridic odată recunoscut "de justiție ca valabil din punctul de vederea” legali, 
numai are nevoe de a [i dovedită existența lui prin martori. Ulţimul artieot “asupra 
cutumalor, (par. '28), este formulat-de autor ia-chiput urmitor: »ifoate oliceiurile “cari până astăzi au putut să se înțroduci în provincie, dar cari deroză, dela. dispazi- 
țiunile conţinute ia prezentul cod, sunt și rămân abotite.—els nu vor mai putea îi în 
viitor pro luse şi citate Igaiuteu tribunalelor in sprijinul vreuițoi rezlimaţiuni oarecare. 

”. “Dispotițiunil» acestui articol final—zice Maneza în noia'ce uemează: capitolul 
despra cutume,—suut dictate de anuinite imprajarări, Dreptul scris adimute” existenţa 
dreptului cuturmier, dar numai în imarginele prescris: da loze, Se adinite în general 
ciistența şi valabilitatea uuui obiceia, caez, ca 'si zicen aşi, complecteazi oarecare 

- lacone din legislaţie, dar iu poate î tngăluit un obiceiu caze tinde a altera. sau a de-" natura o lege existenti, Ni s'a păcut cu atât mii necesar dea adopta-în acaăstă pri- 
vinţă o dispozițiune expresă, cu cât aci i s'a abuzat prea mult de cuvintele. obiceiuri şi 
tradiţii, pentru a s: tpacaliza acţiunea rezalată a legilor, Vezi Projet de Code Givil 

„pour lz Bessarabie, pag, 30), a Da IC RE a Ia 
Da RR 
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definiţia. şi noţiunile preliminare asupra. posesiei, despre 
diferitele moduri de a câşlica şi de a conserva! posesia, 
despre, modul -prin care se pierde posesiunea;. despre 
diepturile :cari derivă din posesiune. (par. 455—488).. 

Titul al patrulea; despre proplrietate,.- tratează” - în 
trei. capitole, despre definiția proprietăţii şi noţiuni preli- 

_„minare, despre dreptul de accesiune, despte dreptul de 
„ocupaţiune,. precum şi despre drepturile asupra comoarei. . 
găsite (par..489—539), Ă ei 
- Titlul al cincilea, despre izufruci, despre uz şi despre” 
abitaţiune, ratează în două capitole despre uzulruct, de- 
[iniţia lui, drepturile şi obligaţiile uzulructuatului,; inodul 

„de stingere. al. uzulructului, despre uz şi abitațiune (par. 
D40—648). pa 

„Titlul al şaselea, despre sertituţi sau“ servicii fon=: 
'ciare, tratează în 4 capitole «despre definiliunea servitu= 
ților şi noţiuri prehminare,- despre diterite specii de ser- 
vituți urbane şi rurale,: despre-.modurile de câştigare 
sau stabilire a. servituţilor, :cu se -sting servituliile (par. 
B19—689). cc. Se 

- "Titlul al şaptelea, despre ernfiteoză (par. 686— 700). .. 
“Titlul al optulea, despre succeziune î), . a 

  

9 Prosctul de cod civil al lui Manega, referitor la snecesiuni, conţine 352 arti- cole, adică dela pârăgraful 201—1.052, cure ulcâtuese reproducerea literară a articole= lor 748 — 1.089 a codului civil frances, sar inai departe, el dă ca anexă traducerea arti - colelor corespnuzătoare 692—1,145 di codul Calimach, Pentru justificarea acestei procedări Maneza n: dă urinătoarea.explicaţie : 2Materia succesiunilor fiind cea mai importanţă din dreptul ciril, redactorii proectutui de cod civil peniru Basarabia și-au dat dela inceput se:ma' de dificultăţile ce au de întâmpinat şi de sarcina pusă_ asupra „lor, Neavând îneredere în propriile lor forțe. au luat cu .tâ'4uză redactarea co tului " francez, intemeindu-se în această privință pe aceleaşi motive de care s'a vorbit deja de mai malte ori în cursul lucrării noastre Totuşi dispozițiunile referitoare la succesiune - alcătuind acea'parte a codului civil, căreia nobilimea” bssiraleană şi toți locuitorii: ” acestei provineii dau cea mai mare importanță, redactorii proectului, pentra a satisfuce 'conştiinţa lor proprie, au crezut de datorie de a adăuga la opera lor'şi o lucrare su=- „ plimentară, propria de a arunca 0 Juminâ:moi mare psupra acestei pârţi „escnţiaţe a „ drepţului, civil. Crezând că, Ninisterul Inperiului va găsi util de a consulta in această privinţă și legile aztualinente in "vigoare în Principatul, Moldotei, am :avat grija de a 

.
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"Cartea a treia, despre cbligaţii, cuprinde. 16 iduri, 
cu. “următorul cuprins: - . -. 

Titlul întâi tratează în 5 capitole despre obligaţii i in 
- general, despre modul de contractarea obligaţiilor, despre 
_garanţi sau fidejusori, despre modul de. stingerea obli- ” 
gaţiilor, despre. obligaţii cari nasc „din Quasi- -deuet (par. 
1.053—1.079). 

1.099). 
„Titlul al treilea, despre drepturile dotale, (par. 

-1.100—1.131) * ă 
Titlul al patrulea, despre cererile de formulat in 

justiţie relativ la obligaţii, tratează in'1 3 capitole, despre 
termene, despre acţiunea pe care o avem pentru a. face: 

să ni serestitue plata lucrului nedatorit, despre probe, des- 
pre martori, despre senatus-consultul Macedonean, “despre | 
senatus: consultul Veleian, despre suma datorită şi ne- 
plătită, despre ignoranţa: de drept şi de fapt, despre: com- 

" pensaţii, despre dobânzi, despre jurământul . voluntar, 
necesar sau judiciar, despre dolul cu rea credință, despre 
condamnaţiunea la daune interese (par, 1.1:32-—1.230). 

Titlul al cincelea se subimparte in trei capitole, tra- 
. tând despre cauzele de vestricţiune, despre restituţia în 
iutregime acordată minorilor inainte de vărsta de 25 

"ani, despre arbitri (par. l.231—i.272). 
: Titlul al şaselea parai două capitole, despre. ga- 

” jur ŞI despre ipoteci (par. 1.273—1.31 1). 

7 

Titlul al doilea, despre inchiriere, oa 1.080— 

Titlurile-al saptelea până la al: patrusprezecelea i IN, 

reproduce în traducere piragratele asupra suecesiunei din codut Printalui Caliinach. > 
„Care de câţiva ani u obținut putere de lege in Moldova. Aproprizrea și examinare 

„acestei duole lucrări va uşura rectiticarea erorilor ce S'au.putut strecura, şi va face cu 
putință comp'ectarea pe căt posibi ă a unei lucrăr:, care, trenua s'a inărtaisim; Jasi 

- totdeiuna- mult de dorit în legistaţiite taturor timparilor. (Vezi brojet. de Cote. 
Civil pour la Bessarabie, St. Petersl:urz, pag. 195).
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clusiv, cuprind câte un capitol tratând despre evicţiuni, - 
„despre schimb, despre. acţiunile directe şi contrare cari : 
nasc din depozit, despre acţiunile directe şi contrare de- 

- givate din mandat, despre acţiunile „directe şi - contrare 
cari nasc din comodat, despre imprumut, despre societate, 

-. despre transacţiuni (par..1.912—4,474). 7 --- 
“Titlul âl cincisprezecelea cuprinde trei -câpitole tra- 

„ tând- despre contractele de vânzare, clauze rezulutorii şi 
„+ despre dreptul de preferinţă (par. 1.475—1.509). * - 

“Titlul al şăsesprezecelea tratează înir'un Singur ca- - 
pitoi despre prescripţie (par. 1.510—1.517).. 0 

Ă a 7 Pa . - _ N ” , 

x x 

„Acesta este conţinutul proectului de cod civil pentru. 
Basarabia, elaborat în Chişinău în anii 1.824—1,825 

„de către jurisconsultul. adus din laşi Petru Manega, în 
colaborare precum am spus - mai sus, cu: baronul. de: 
Brunnov. a i 

Conform instracţiilor, primite, autorul notează în : 
dreptul fiecărui paragraf al proectului, izvoarele de unde 
este imprumutat, adică in primul: loc face trimiteri la: 

.- lragmentele din cadicele romane, apoi citează paragrafe 
„din codul civil francez şi numai arare ori trimiterile se 
reieră la codul civil rusesc, iar în căteva locuri - face - 
menţiunea că principiul în chestiune este stabilit pentru 
prima oară. Nu arare ori întâlnim pe margine observa 

“iuni şi aprecieri cu caracter general cu privire la i7voa- 
„rele citate. In una din aceste observațiuni este citată. 
opera pandectistului german 'Tibo, care! probabil că a 

influenţat repartiţia în materie în prima carte a proectii- 
lui luițMlanega. Mai. adesea ori-sunt repfodusa tirade . 
„din, Înștitutele, Digestele și Codicele lui Justinian, -ceiace
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ne dov edeşte. că Manega, ca. cunoscător al limbei latine, 

a. utilizat direct volumele: din.Corpus Juris Civilis.. In 

ce priveşte Ilexabiblosul lui. Arm enopol, cl. il citează 
toarte rar, considerându-l «chiar ca o prescurtare, denae 
turată a dreptului roman. 

Citatele cele. mai nuimeroase ale e proectului se. referă ă 
la Codul. Napoleon, din care, precum an: : văzul, auto- 
rul împrumulă titluri şi capitole intregii, și pe.care el ii 

consideră :ca expresiunea cea. mai: exactă şi mai fidelă a 
normelor “dreptului - roman. Substratul de. origină ro- 
mană: a Codului Napoleon, serveşte . de .astă. dată lui 
Manega drept justilicare. a. împrumuturilor largi ce le 
face din el pentru proectul său de cod civil, intrucât, 
sam. arătat in altă parle, autorul consideră dreptul rO- 
“man ca sorgintea cea ma: de: căpetenie a dreptului, Dăş- . 
„Hnaş: moldov enesc. Cu toate acestea; am văzul mai sus, 
„eă,'când: este vorba de materia succeşiuuilor, Mauega 
nu mai are incredere în propriile sale aprecieri, şi dca- 

„ceja propune. guvernului rus de a aproba legilerarea: sau 
. a-articolelor. corespunzătoare 7183—1099 din. cartea a 
„ircia a. Codului - Napoleon, ca cele mai apropiate de 
: dreptul roman, sau. articolele 692—1145 ale Codului 
„Calimach despre succesiunea lestamentară. şi abintestat, 
ca fiind mai. apropiate, după. părerea lui, de conștiința 

juridică a nobilimei' basarabene. - 
Evident că proectul-de cod civil ar lui Manega, ca 

price lucrare. de codificare, poate avea părlile sale. slabe 
ȘI criticabile, In el: putem” întâlni multe norme învechite, 

„cari niciodată r'au avut aplicaţiune în Basarabia, cade 
pildă dispozițiunile. referitgâre la Senatusconsultuni Ma- 

„cedonianum, şi altele: asemenea. Putem deasemenea 
„găsi în.proectul lui Manega €rori technice .și dogmatice
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in':ce- priveşte. repartiţia inzteriiton: căi. :. de: pildă. tratarea 
regimului dotal in cartea-a treia: despre obligaţii. --“. 

'Fotuşi, iorbind în general, trebue să recunoaştem că. 
| opera lui: Manega conslituie'o. lucrate de mare valoare” şi 
întruneşte insemnate calități juridice peniru vrâhiurile de. - 
atunei şi pentru poporul moldovenesc din Basarabia * in 
special. Manega are marele mevit. de a: fi cel dintâi juris= 
consult. român care a intretăzut în Codul lui Napoleon, ă 

“âncă dela 1824, lucrarea“ legislativă cea mai "potrivită ŞI» 
mai adaptabilă la moravutile juridice ale poporului romă- 
nesc,. convingeri la: care au! ajuns jurisconsulţii dia: Ro- 
mânia“ tocmai la 1865, cui ocaziunea unităţii legislative 
iufăptoită sub Marele: Domnitor. Alexandru loan Cura. 

, | a , . r. | | | 

| Striisoarea baronului Brunnojj « câte, DI de Bloidolf. 
“ Discurs preliminar. la” "proectul de cod. civil pentru u 
„Basarabia, | 

G czând de o importanţă deosebiți“ pentru. istoria 
dreptului românesc scrisoarea baronului Brtinnefi, datată 
din Chişinău, 8 Fevruarie 1824 „precum ŞI discursul preli= | 
minar la:pr oectul de cod civil pentru Basarabia; alcătui! de. 
autorii -acestui. proeel: -P. Manega. şi Brunnofi, dăm ACI 
în n traducere; românească, textele ambelor documenţe; - 

“Scrisoaieă: “baronului - de Biunnoli către D- 48 
Blondoli, Chişinău S Fevruarie 1824. o 

Domnule, 

Cu plăcere vă vorbesc astăzi “despre 1 un Y lucru cc-aţi 
avul bunătatea să ni-l recomandaţi la plecarea mea din 
Petersburg şi pe. care fără îndoială nu lam perdut din 
vedere dă atunci, vreau să,. spun despre redacțiunea . 
proectului de cod civil al Basarabiei. | 

a
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-Căteva zile înainte de a plecă la Chişinău, Contele 
Woronzoff mi-a ordonat de a mă ocupa în .mod serios... 

„de acest lucru şi a căută, împreună cu D-l Manega, 
mijloacele prin care această lucrare ar putea fi-gata cât 
mai repede şi totodată conformă 'cu intenţiile Ministe- 

“rului. Contele mi-a făcut onoarea să-mi spue în acelaş 
timp că s'a observat cu regret că expozeul motivelor legei 
cerut'redactorului, n'a fost alcătuit după forma prezin- 
tată de Minister, şi că dealminteri, chiar. motivele. n'au 
fost desvoltate cu destulă intindere şi preciziune., Comu- . 
nicându-mi aceste observaţiuni, contele mi-a dat partea -. 
a doua a proectului de cod, (dreptul lucrurilor, jus re= 
rum) care îi fusese trimisă de d-l Manega. 

Asttel d-l Manega şi cu mine ne-am: tntrunit. la 
Chişinău pentru a examina această lucrare, am compa- 

rat-o' cu instrucţiunile fixate de Minister, și am corive- 
nit so intocmim în .cadrul formei rânduită. 

Am început lucrarea fără perdere de vreme şi am - 
dat un-exenplar Contelui de Yoronzoiff. 

Cred că E. S. v'a trimis aceste foi de probă. Sper. 
că ele vor corespunde intenţiiinilor Ministerului. 

-* Dacă le aprobaţi, vom continua a lucra după acelaş 
plan. Dacă doriţi să aduceţi oarecari schimbări bine- 
voiţi ani le indica. Noi ne vom conforma cu stricteţă. 

”* Manega se însărcinează de a transforma în felul” 
acesta. partea I a codului trimisă deja la Petersbura. 

Câci pentru ca să fie unilormitate în lucrar6 am soco- 
tit indispensabilă această transformare. Dânsul va. con- 

„tinua a redacta după acelaş'plan partea a 3-a (obliga- 
țiuni şi contracte) pe care deja a început-o. | 

“Până atunci mă voi ocupa la Odessa cu ;prefacerea 
cărţei a Il-a tot.după acelaş sistem.
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In felul acesta, redactarea celor 3 cărţi va merge 
impreună şi va fi gata aproape în acelaş timp. Mate-. 
riile fiind gata cred că peste două luni să avem “Satis= 
facţia de a vedea cele trei cărţi redactate după forma .. 
hotărâtţă. - Su Sa 
* Mai inainte de a” comunica această lucrate Mini 
sterului, Contele Woronzoff s'a gândit că ar fi de folos 
so supunem în prealabil examenului mai multor per- 

-„ soane, care prin sfaturile lor şi mai ales prin cunoş- 
tința intereselor locale şi a instituţiunilor provinciei, ar - 
putea sub multe raporturi, corecta şi complecta lucrarea 
noastră. a e 
„O astiel de revizuire ar fi poate cu atât mai nece- 
sară cu cât d-l Manesa şi cu mine, suntem:amândoi 
absolut străini de Basarabia. şi este de dorit, din toate 

„punctele de vedere, ca persoane mai direct interesate Şi 
ca să spun. sincer mai solid versate' in . afacerile (țării), 
să participe oare-cum la această lucrare; 

| Contele a desemnat, cred, în acest scop, pe d-l-de 
... Sturdza, mareşalul nobilimei și- pe d-l Weigel, membru 

în consiliul superior, care vor lua cunoştinţă de procctul 
codului, şi care îl vor examina, inainte de a fi supus: 

“sancţiunei ministerului. | Di aaa 
"Ocupându-ne astfel de prima redacţiune (în frau- 

tuzeşte) a proectului de Cod, nu pierdem din vedere tra- 
ducerea rusă, şi moldovenească. Pe măsură ce caetele 

„vor Îi isprăvite,: le vom da “traducătorului. După toate 
informaţiunile pe care le-a - cules contele, d-lui a ales pe, 
d-l Tovmansky, tânăr impiegat, care este primit de cu- 
rând la Departamentul afacerilor “străine şi care, după 

„părerea d-lui Weigel, „Cunoaşte periect de bine limba 
-- rusă, De are nevoe de mine, pentru. priceperea. textului
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suut la dispoziţia d-sale:. De alminterea traducerea! rusă 
vai. [i ravăzută - de d-l .Yeigel la. epocă - a careva - „exa= 
mina textul. el însuşi... *. .: pu 

„Cât priveşte traducerea: moldovenească, nu mă” pot” 
pronunța încă, dacă această lucrare trebue începută 'ds 
acuma, sati:dacă este măi-bine să fie amânată, până Le 
epoca.când pruectiil de.lege, lăcut pe rusește, vă & fost 
investit:de sancţiunea suverană. :: * i 

- De altfel, tralucătoiul moldovean care.se vă însăt- 
cina cu această lucrare: ne-este-cunoscut 'și.ea-vă: [i su: 
pusă la-rândul său examenului d-lui de Sturdza; 

Asilel redactarea și traducerea codului, vor. inainta 
incetul cu incetul şi sper; într'un:mod: sigur Şi.unitorm.. 

“Mai âm de adăugat.un cuvânt isupra părței a IX. 
din cod, aceca' care trătează despre proceduiiă.: E 

Considăr ăţeastă parte ea una din cele nai impor- 
- tante. şi in acelaş timp, ca cea. mai grea-diu toate. Spun 
imporiantă, pentru-că se ocupă despre . formele la care 
se va supune de aci inainte activitatea tribunalelor ţării, 
și știți cât de mult tendinţa acestor -tribunale a fost în=" 
drumată până in prezent pe, o cale neregulată, zic difi-. 

cilă; fiind-că izvoarele dreptului român, alât de abundevite 
pentru partea civilă, ne lipsesc aproape de lot în materie 
de procedură. Va: trebui - multă grijă, multă - circonspec-. 
iune pentru-ă. face această a IN- -a parte solidă și - folo- 
-sitoaie. : i. - 

Dacă reuşim, se va fi făcut de sizur - un inare pas 
spre ordine, in această provincie. Când. ne vom ocupa 

de parte â "IV-a voni- recurge la asistența procurorului; 
om cult şi-versat: în afaceri şi-pe care contele l-a numit 
în aceste funcțiuni, sunt: Apro ape 3 luni, exercitându- le 
cu.zel şi integritate. -. DRE
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Et crede că nu mi- aş îndeplini 0 datoriă de conşii- ihţă şi de încredâre, dacă aş termina “această, Serisoare — fără a vă spune două cuvinte despre d-nul nostru Manega: “Este un” or d6 un câracter foarte stimat, studios; „ÎNZES= trat cu cunoștințe nai inult solide de cât întinse, în ma- “teric de drept, și pe lângă toate! acestea, de o răbdare tare folGăitoare | pentru: muncă la care este dedat. Această. iăbdare, mărturisesc, a fost pusă la o grea încercare, tinp "de doi an a'licrat: fără. a primi nici O retribuţiune. - A compilat, redactat, copiat, singur. Aceasta: „explică în” parte trimiterea “ textului de cod, a.căiui copie nu Sa: păstrat. Contele a avut bunățătea. de a:i proinite asistența "unui copist şi cred că Di. când va fi nevoie, veţi binev Oi - a avea oare care consideraţie: pântru. lucrătile -unui om „care-cu loală dreptatea merită încurajare, - . „„ Scrisoarea“ mea a devenit un volum, vă rog să ier- laţi unui compilator care de cincisprezece zile n'a văzut de cât „Digestec şi „Coduri şi care scriindu-vă,: uită că veți avoa' mai puţină răbdare pentru al asculta, „de „cat el plăcere a: vă vorbi, - | po 
Primiţi vă rog Domnule, expresiuned sentimentelor „.Tespectuoase ale - prea umilului Și prea devotatului „D- voasiră, 

>.  Brumioj].. aa | i .. 

  

DISCURS EREI [AUINAB LĂ A PROIECTUL £ DE con - 
CIVIL „PENTRU HU B; ASARABI. A 

“Odessa & 5 Marti 1825. Re Redactorii proiectului de cod. “civil pentru Basarabia Şi-au îndeplinit sârcina- ce li s'a | încredinţat. Supunând lucrarea lor la'examenul ŞI apro- barea Autortăi cred că' au datoria de a „reda întrun E sa, 
| | Să „- 8
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nod scurt lucrările pr egăitiloare cari au precedat 'redac- 

tarea aci alăturată, precum şi priocipiile cari le-au slujit 

. de bază. ai 
> Fiind-dat că M. S. Impăratul a binevoit: să acorde! 

B sarabiei dreptul de a păstra, în materie civilă, legile 

şi obiceiurile cari o guvernau până la epoca. întrupării 

acestei provincii. cu Impei iul, prima “grije a guvernului _ 

tu de a strânge întrun singur: corp de lege. instituțiunile 

imprăştiate, cari nu se păstrau, ca să zicem. aşa, de cât 

.prinir'o vagă trqdiție. o ' 

In acest scop, DL. Secretar de Stât Contele Capo- 

distrias; însăr cinat pe atunci cu gestiunea afacerilor Ba- 

„sarabiei,. invită. pe g generalul Bachunelieif să. întocmească 

„un comiletceare ar lucra sub supr av egherea D-s sale, pentru 

a culege şi a redacta un.proiect- de cod. evil 

| Comitetul se intruni la Chişinău și prima sa lucrare 
lu înaintată. Ministerului alacerilor străine, spre slâr- - 

şitul anului” 1819. Lucrarea. a fost examinată cu bk- 

gare de seamă. Ea avea, malte imperfecţiuni. “Era de - 

101 lipsită de plan şi de ordine logică ;. mai cupr indea de 

altfel lacune şi greşeli simțitoare inai ales în. articolele 
“asupra casătoriei, divorţului, tutelei, etc. 

Ministerul Imperial, -atrăgând atenţia asupra” ero-. 

| vilor comise de redactori, le indică u un plan pentru con- 

iinuarea ulterioară a lucrărei. Această lucrare fu-su-. 
pusă Impăratului. M. S. binevoi a-i da o atenţie specială. 

Binevoi a-i face câtevă: “schimbări, Şterse împăr- 
țirea în «liberie şi „robie, pe care redactorii o introdu- 

„sese in proiectul lor de cod, ca dedusă din legislaţiunea 

„română, Impăratul. observă că majoritatea locuitorilor 
din provincie fiind chemată să se bucure. de drepturile 
libertăţii individuale, ar. fi neexact -de a stabili în prin-
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- ipiu general, o distincţiune- căre nu există decât pentin O' singură clasă (clasa ţiganilor) din care se compune po-.: 
„pulaţia Basarabiei: i ia 

„.. In consecinţă, M, S: ordoni de a scoate din proiectul. 
«le:cod legile asupra robiei ŞI a iusera dispoziţiunile. rela- 
iive la ţigani întrun Apendice. anexat la Cartea'l-a a codului, o a 

„ Lucrarea pe cars Ministerul 0 supuse în acest: scop 
Impăratului, avu sancţiunea imperială în timpul. cât M. S$. era la Troppau, in 29 'Octomvrie 4800. “După - 
aceste noui instrucliuni; Comitetul continuă lucrarea sa, 
sub direcţiunea D-lui general 1nșoft. NU 

-. Cel de al doilea proiect de cod fu prezinta în luna . 
Martie 1822. Gestiunea afacerilor Basarabiei trecuse 
atunci dela Ministerul. afacerilor străine la Ministerul: 
de interne; Redacţiunea Comitetului * fu din NOU stt- 
pusă unui scrupulos examen: > Da A 

„“ Ministerul, bazându-se pe principiul că codul Basa- 
rabiei trebue să se razeme pe izvorele instituțiunilor vechi 
ale ţării căreia era destinat, ceru ca redactorii să arate - 

- textul legilor pe cari le- consultase ŞI să spună molivele 
pentru care 'ar fi putut în ânumite cazuri, să modifice 
legile vechi sau să adopte în intreg instituţiunile noui. 

Plecâud - dela . acest punct de vedere, Ministerul 
însărcină pe redactori să împartă lucrarea lor in trei 
categorii: legi vechi, legi modificate, legi . noui,; Insiruc- 
iunile pe care DL. Conte Rotschoubeg, adresă: în acest 
“scop D-lui general Inzott sunt consemnate în oficiul din o 
22 August 1822. . Sa Sa 

- “După aceste instrucţiuni şi după forma dată de Mi- 
nisler, a fost redactat prezentul . proiect de cod. Oricât. 
de grea a putut fi surcina pe care această din urmă lu-
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crare o impuriea redăctorilor; ei au îndeplinit-o- cn atât: 
- “mai mare râvnă; cu cât tinde'a: pune” la adăpost propria 

lor răspundere. | 
Căci au reprodus-. cu. exactitate textul legilor pe cari. 

_ le-aui consultat;. du expus cu sinceritate” “motivele 'ca-i=a 
hotărit. în anumite. cazuri pentru a modifica: legile vechii; 
Aci se opresc însărcinările” lor. Autorităţii. ii apărţine 

„. xerilicarea lucrărei. precum şi. prob: vrea: sau Yespingerea 
schimbărilor ce propun.. - / 5 

„- Nu'le rămâne decât:st Adauge | aci. câteva. observa 
__ iuni generale asupra. întregei. licrări, Si 

| Contorm intenţiunilor- Guvernului Imperial; această: 
| lucrare: este „Aproape: intreagăi bazată: pe. legislțiunea 

: Veche.. | 
„Sub acest raport nu lipsa. materiilor, dar aliundenţa 

lor, a-putut oar ecum încurcă şi impedeca lucrarea redac- 
torilor. Ei au-tost obligaţi, pentru ca să: zicem aşa, să 
se jină «le legislaţiu nea veche de-a curmezisul -unei inde= 
lungate durate pe care caa purcurs-o timp de 13'sacole: 

- Din acest punct-de vedere, ţara căreia codul: este de- 
stinat, prezintă desigur un fapt denin de remarcat, Ba- 
sarabia, precum şi Principatele Moldovei şi Munteniei ce - 
o invecinesc, aceste provincii cari se par astăzi atât de: 
sărace in-legi,. încât abea dacă să mai: pomeneşte de ele, 
aceste provincii sunt “bogatele „moștenitoare ale tuturor 
tezaurelor. de legi pe cari la uveau Roma: şi: Bizanțul : 
mărturii uimitoare a degradării la care poale. i redus 
un popor sub un guvernământ josnic. ! 
„ Intadevăr toate aşezămintele, Gate: amintirile de 
legi pe care: provincia le-a păstrat p până in prezent sunt 
de obârşie. veche. | - 
a F jind colonie romană, ea primise c ca și rostul [ripe=
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ziului-codurile publicate de" Impiratal J ustinian. Consti- uțiunile :publicate in diferite. timpuri de către.Impăraţii 
„din Orient şi cunoscute sub numele de Basilici se adiu- gară” ca -urimare acestei :prime,. legislaţiuni. Pe. măsură - ce Imperiul tnergea spre. ruină, „cunoştinţa : dreptului şi studiul legilor.se denaturează Și sc pierde din ce in ce mai mult. Imperiul din Orient dispare. Căderea sa în- „ roapii pentru inullă vreme resturile civilizațiunei, | = In'secolul al -X V-lea ncştiința care pusese' stăpânire 
asupra provinciilor guvernate odinioarii „de legile: Romei, ” “ ajunsese la acel punci, incât citirea codului Justinian de- . | Venise inaccesibilă tuturora: Atunci S'a introdus în Prin .. 

” cipate, întrebuințarea lui Armenopol'care până în prezent a dobândit în Basarabia forță «le lege. Această culegere sau compilaţie făcută 'de.un jurisconsult al Orientului, 
cunoscut sub. numele . de “Constantin Havmenopoulus, este un fel de” prescurtare “a Codului lui Justinian și al 
Basilicilor.: Aceasta carte scrist in limba grecească. vul- 
gară, le Indemâna celor puţin versaţi in cunoștința. lin. - 

„bilor vechi,-inlocui încetul. cu încetul izvoarele: legilor și 
- deveni regulă căreia judecătorii și tribunalele contormară 
judecăţile lor. Am depăși limitele” prezenţei. lucrări; dacă 
am face-analiza operei despre care vorbir, Este deajuns să arătăni'in general că esțe redactată fără nici un plan, 
că conţine contradicțiuni numeroase şi. că nu. se: reco- 
mandă decăt printr'un stil ușor, indemânatec: pentru 
judecătorii. nedeștoinici de-a se:servi dă textul legilor.: - 
-+ “Afară de carțea ce: am menţional-o- mai sus, -Ilos- - podarii Moldovei şi “ai. Munteniei: au dat la iveală. la 
diferite epoci colecțiuni de' legi publicate îi limba ţării, 
„Astfel este codul lui Moruzi şi acela al lui Caliniachi. cari | - nu:cuprind decât un extras al textului Basilicalglor Şia:
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lui Armenopel” Ja care se adaugă dispozăţiuinilă făcute i în 
diferite timpuri de către: Hospodrii celor două Princi- 
pate. : 

- Utilizind acesie diferite izvoare : ale dreptului, : am 
plecat dela.un principiu gerieral. Am considerat legisla- 
țiunea roniană ca bază a legilor provin dei 
:- Cu cât legislaţiunea în Orient s'a depărtat de acest 
prim îzvor, cu atăt ea a devenit mai arbitrară. Destrăbă- 
larea moravurilor a adus. corupţiunea legilor. Pentru a: = 
Je restabili în toată curăţeriia lor, a trebuit să le readicem 

“ dacizvorul lor veritabil: dreptu roman. Ne-am silit a: în- 
deplini această sărcină .cu.un serupul «desăvârşit şi sub 
acest raport n'am făcut decât 'să urmăm exemplul care 
„ne-a 'fost dat de către redactorii codului francez. Nu. 
putem a nu cita aci in sprijinul celor spuse mai sus pa- 

 sagiul următor, tras din .discursul preliminar care inso- 
țeşte primul proiect din acest cod : „Dreptul scris care 
se compune din legi romane a civilizat Europa. Desco- 

„ peritea pe care strămoşii noşiri au făcut-o despre compi- 

„laţia lui. Justinian, fu pentru ei un fel de. revelăţiune: La 
epoca aceia: tribunalele noastre au luat o-formă mai re- 
sulată, iar teribila putere, de a judeca :fu supusă unor 
principii. Cea mai mare parte a-autorilor care cenzurează 
dreptul roman cu amărăciune ŞI uşurinţă condamnă ceiace 
nu ştiu. Oricine se convinge -repede dacă în- colecţiunile 

„care ne- -au transmis acest: drept se poate distinge legile 
cari. au meritat de a. fi numite: rațiizhea scrisă, de cele 
cari'nu emanau. decât dela instituţiuni particulare, străine 
situațiunei și obiceiurilor noastre, dacă poate să dislingă 
incă senatus-consultăle; plebiscitele şi edictele de rescrip- 
tele Impărăţilor, -—specimene de legislaţie cerşită, acor= 
"dată “pe credit ŞI fabricaţă la curţile atâtor monştri, cari
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au dezolat Roma Și care vindeau în publi: judecăţile şi 
legile, - 
"Aceste tonsideraţiini plirie de. âdevăr, ne-au lotărit 
linia sarcinelor noastre. Ele ne-au impus să ne păzim de 
»legislațiunea cerşilă a Imperiului de jos şi de. + = judecă- 
(ile şi legile în 'public vânduteu în Principate. Ele ne-au 
readus continuu la raţiunea scrisă a dreptului romani, 
pe care o considerăm: cu drept cuvânt câ moștenirea cea 
mai prețioasă pe care Basarâbia a" căpătat-o din “trecut. 

- Acesta este. principiul pe care -am urmat in  compi- _ 
“laţiunea legilor vechi. 

Privitor la modifi cațiunile de propus, sau la institu- RE 
„iile »noui« de adoptat, Sa ridicat o dificultate mai mult. 

Iată motivul. Primul principiu al ori cărei legislatiuni 
“este de a nu schimba o lege cât timp această schimbare 
nu este absolut: indispensabilă, ori pentru a: se pătrunde 
de necesitatea de a modifica legea, trebue să dobândeşti “ | 
convingerea că această schimbare este: cerută de. nevoile 
reale -ale țării. Şi această convingere: nu poale h decât: 
fructul însuși al. “experienței. 

"Toate. legislaţiunile: moderne au sirațit riecesitateă 
„de a uza de această înțeleaptă circumspecţiune. _Redac= 
torii Codului, francez i-au adus cel mai Irumos omagiu. 

> Haţionat, prea' des, spun e€i, 'ca şi cum neamul Ore, 
nesc s'ar isprăvi şi s'ar inc epe: la fiecare clipă, hră nici 
un fel de legătură între o generaţiune: Și aceia ce o înlo 
cusşte: “Generaţiunile 'suecedându- se, :se: amestecă, se... 
leagă unele “de. altele şi: se. contopesc. “Un 16gislator aL 
izola instituţiunile sale de tot ceiace poate să le. natura=: 
lizeze pe pământ, dacă n'ar observa cu bagare de seamă - 
raporturile fireşti care leagă pretutinderii, mai mult sai 

“mai putin, prezentul cu trecutul şi viitorul cu prezentul



Că a De 

- Şi care fag ca Un. popor, afară numai dacă „nu a: fost-. 
exterminat sau nu a căzut iutr”o degradaţiune mai pea 
decât distrugerea, Si nu. inceteze, niciodată până la un 
oar ecure. punct să nu samene cu el insuşie. -L egând îre- 

“cutul cu pr ezentul ŞI prezentul cu viitor ul, națiunile -cele 
mai civilizate” ale Europei cu ajuns s să transmită din ge- 
neraţie în generaţie un corp. de leii, aşa ziciud, „întot- 
deauna viu, fiindcă se reinocşte pe nesermţile şi incrae 
intoideauna în „acelaş tip cu trehuinţele ŞI obiceiurile 

“ natiunei. lată ce a imprimat instituţiunilor unora din țări- 
aCEsI caracter de i permanență şi stabilitate care a făcut, 
precum a spus un orator englez (Edmond Burke), ca - 
intotdeauna pline „de vigoare, aceste instituțiuni nu se” 
resiint niciodaţă.. nici de. debilitalea copilăriei, „Nici de 

| decrepititudinea extrenă a bătrâneței. Pretutindenca de ; 
altminteelea , această râinoire nesimțită a logilor se ope- 
rează gradat in șănul Cuurţilor. de justiţie şi a tribunale- 
lor. Legea Ie putea nici să prevadă lot, nigi să defi- 
CASCĂ - tot, Ea slă pe loc, iu timp ce națiunea. pe care 
ea trebue s-o guverneze merge Îăii incetare. singură. 
„„Esperienţă trebue să umple rând pe rând golurile pe 

„care legislaţiunea le-a lăsat. Căci, codurile popoarelor 
se ac. cu timpul, sau mai propriu vorbinil, nu se fac” 
-de „nimenea. (Discursul preliminai al codului frâne6z). 

„ Astfel 'se stabileşte, peste tot auțoritatea „lucrului 
judecati (usus lori) adică autoritatea judecăților dreple 
date - în iribunale asupra mai. mulior- cazuri de natură: 
asemănătoare. Aceasta este ceiace să. reinoeşte: ŞI, 
dacă. ne este permis. să ne exprimăm astfel, : aceasta este 
ceiace face să dureze legile. “Ori acest izvor. unic pentru 

-modifi icapea legilor, ne-a lipsit în Băsgrabia. Aceaștă 
re. 

da...
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„Provincie a moştenit. din nenorocire prejudecățile şi vi- iurile ce le-a lăsat administrația Ilospodarilor. „Prea des arbitrajul jne locul justiţie prea des ud. vesul personal -al judecătorilor și spiritul de partid care li dirijează, influențează asupra judeciiţilor şi altereazii 
adevărul. De aci a rezultat că aceleaşi tribunale au ju-. decat de mai multe. ori şi în aceleași. cauze intu'un fel. 
deosebit. “Cu astfel de antecedente; autoritatea lucrului 

„ judecat ne-a părut fără valoare și nici intr”un caz ea nu a pulut „să ne lumineze asupra „nevoilor adeviirate” ale provinciei. Această sconsideraţiune. ne-a făcut „de două -- - „ori mai circumspecţi în sclumbiirile ce am crezut că re 
bue să propunem. Ori de-căte ori. eşisfau dispoziliuni vechi, incă, aplicabile în situația actuală a lucrurilor, 
le-am pus în evidență. și le-am prelerat oricărei inova. diuni ; căci socotim * că vechile legi „trebuesc cu stinleno - 
păsirete” ca şi vechile morăvuri. Şi numai . in cazurile 
când nevoile, odinioară necunoșcute de socictate reclamau iustituțiuni noui, am făcut ol posibilul de a suplini lipsa legilor, e E 
„.. Pentru a indeplini aceasiii datorie am luat . de 

-exemplu legislaţiunile moderne. Am extras dispoziţiuni . i: 

“din codul.francez, având în ve ere că di este întemeiat în mare parie pe baza drepțului“ roman, acest cod permite „Sub multe papopturi 0 apropiere usoara cu înștituliunile | tării. Ne-am mai şervit de codul francez şi din alt punct 
„de vedere, 
„.- De câte ori reproduce. în intregime Sati în parte . 

„textul, vre-unei Jegi de. orizină romană, redactarea aces- tul.cod, am. preerat-o_ oricărei alteia, convinşi că.n'âni putea mai bine indeplini îndoitul intereș de preciziune 
Şi declaritate. Ra a a MR „ii ag a
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In alte « cazuti am căutat să apropiem instituțiunile 
tarii cu legile generale ale. Imperiului. Această apropiere, 
a avut loc (pag. 14) în materie de prescripțiune. Sub 
acest raport ucazul. din 28 Mai 1823, stabilind pres- 
cripliunea: decenală,. a desfinţat distineţiunile în zece, 
douăzeci, treizeci și patruzeci de - ani ce cupiindeau 
legile vechi. “Şi oricare ar fi prețul ce-l: atiibuim conser- 
vărei legilor” vechi, bucuros Je-am înlăturat, când 'tre- 
„buiau înlocuite printr”o- dispoziţiiine pe care 0 'conside- 
ram cu drept cuvânt “ca garanția cea mai bună: a pro- 
prielăţilor private și în consecinţă dept. zălogul cel mai - 
“sigur al prospe?ilăţii viitoare a "provinciei. - 

"Ne-am referit deaseinenea legilor generale. ale [m-, 
veriului relativ la administraţia bunurilor: și lucrurilor 
destinate serviciului bisericei şi cultului divin, relativ la - 
dispense de căsătorii 'din cauza apropierei gradului de 
rudenie ŞI afinitate, în fine relativ la divorţ. 

“Toate” aceste diferrite obiecte făcând parte din resor- 
| tul legilor bisericei, ni sa părut indispensabil ca dispo- 
zițiunile ce o privesc să nu “difere în Basarabia de legile . 

“în general adoptate” sau de adoptat pentru restul” Im pe- 
riului. Căci însuşi interesul ' Bisericei :cere ca să fie în 
toată întinderea Rusiei -unitormitate de principii pentr | 
tot ceiace se raportă, la .diferite chestiuni pe care le-am 
Expus. Această unilorrnitala' de principii sub rapor tul 

= cultului: şi a religiei, este de altlel o legătură mai mult 
„care uneşte de. Imperiu provinciile cari au aceiaşi religie 
căci puterea. ce o exercită ea se întinde mai departe de 
legile civile, şi insăși conștiința este supusă regimului el. 

“aţă ! în câteva cuvinte care sunt: principiile ce ne-au 
condus in redactarea prezentei lucrări. 

Pentru a o lace folositoare și potrivită nevoilor p10-
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E Yinciei. căreia este destinată, a. trebuit să avem: în vedere 
persoanele .în mâiriile- cărora codul. urmează “să: fie dat. 
A trebuit să ne facem idăe de starea magistraturei- din 
provilcie. Sub acest. raport n'am putut decât să recu- 
„noaştem cu părere de rău, insuficiența conoştințelor în 
materie de drept ce o: intâlnim în clasele superioare a 

„locuitorilor provinciei şi în general printre. persoanele —. 
-cheniate la magistratură prin naşterea 'său bogăţia: lor. - 
Prin urmare a irebuit. să ne punem: la :nivelul celor 
destinaţi prin funcțiunile lor să-servească de tălmăcitori 
de legi. A. trebuit ca codul să fie nu numai regula: după. 
care urmează să se judece cauzele litigioase, dar încă şi 

„mijlocul prin care trebue să se instruiască judecătorii. 
Am fost deci constrânşi de a introdice . in redactarea 
proiectului” nostru de cod, “nulte idei elementare: care par 
de prisos de alifel, dar-care erau absolut indispensabile, 
avându-se în vedere localităţile. A- trebuit să ! expunem 
această consideraţiune cu sinceritate, pentru ca intenţiu- | 
nile in care lucrarea noastră a fost concepută să nu rămăe 

„ necunoscute autorităţii... | 
:S'a prezentat in cursul lucrărei noastre o: chestiune 

delicată asupra ( 'ăreia ne-am indreptat toată atenţiunea 
noastră şi care credem că nu trebue trecută sub tăcere, 
Am întâlnit in n compilațiunea. legilor o instituțiune oare- | 

„care bazată pe legile vechi de origină, fie: e: greacă, fie 
moldovenească şi care a obținut sancţiunea usajului ŞI 
a timpului ;: dar: această: “instituţiune pulea fi: contrară 
oarecum. leoriei: sănătoase a dreptului. Trebuia” admisă 
în: codul cel nou, sau trebuia proscrisă ?,. -Ne- am gândit. 
că aci trebue să distinger două nuanțe. . . 

|  Instituţiunea în chestiune, dacă. este; cu totul! arbi- 
art, produsul intrigei şial coruptiei, rezultatul acestei 

7
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legislațiuni -cerşită şi vândută a Imperiului de - Jos, de 
care-am vorbit mai sus, în acest. caz, fără îndoială . că 
drebue proscrisă (pag. 45), - 0 0 ta 
-s. Dar.-o instituţiune căt .de străină ne pare, orcât de 

„contrarie ar fi spiritului celei mai mari părţi din legis: - 
vw lațiunile moderne, dacă ep este mai întâi fondată pe | 

vre-un principiu legaldacă este compatibilă cu menţi=, 
nerea bunelor mârasuri, în line, dacă este-veche şi în 

- general primită, casă zicem așa, 'naturalizată în: (ară; 
întrun cuvânt, eşte admisibilă că inștitujiune: - 

"4) legală, | 3 i a AR 
„2) morală, - . 
9) Daională, pt “În. cazul: când intruneşte aceste: trei însuşiri, ere- 

dem că trebue menţinută. Iaţă motivul.:: Codul Basara-! 
bici treliuia să cupriridă legile şi obiceiurile. țării. Acestea |. 

“au fostinteniunile Guvernului. Contormându-ne, ne-am 
adus aimniute-că nu era vorba de u da. provinciei insti- 
tuţiuni noui,. cât de perlecte ar fi ele dealtminteri, dar 
că trebuia adunate legile existente. i 

1... Aceste legi și obiceiuri trebue, insă să fie astfel, 
încât să fie demne de investirea: sancțiunei Imperiale, 
şi această condiţiune arată linia de. demarcaţiune între. 
legile admişibile şi cele ioădimisibile, i 

Ne explicăm ideia citând 2. exemple trase. din le 
“gislaliunea fărei, e. | i Dreptul de succesiune în Basarabia se regulează 
incă aștăzi după principiile stabilite de legea romană. 

„Ne reamintim aci toate. variațiunile ce le-a suferit. drep-” 
_tul'de moştenire dela legea celor NII table până in tim= 
pul luj Justinian, dela epoca, când. femeile erau „Excluse 
dela “orice participaţie. la inpărțirea, bunurilor ereditare
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până la epocă: când! luminile răspândită: de religia: crâş- tină au dat femeilor.drepturile lor nătuale: şi: du: făcut! „Să dispară; în' același tiinp deosebirile Tiguroase: între 
drepturile de.cognaţiună şi: de agnațiune. e 0 „= - Dar aceste schimbări introduse pe nesimţite în Ie- 
gislațiunta veche, au lăsat o oarecare conliiziune dă idei; „- un fel de inchinare spre dreptul strict de echilăt&: cre. - s'a comunicat la foartă mulie: legislațiuni-moderiie. - ! 

Sub acest raport nu ne-am “putut: impiedeca de a 
recunoaşte snperioritatea codului frăricâz,-mai simplu in: 
sistemul său, mai uşor în aplicaţiunea; sa. Şi cu" (6âte. aceștea suntem foarte departe: dea voi să-l: adoptâni.. 
Căci ar [i să turburăm ordinul de succesiune stabilit în - 
această provincie, ar fi să rupem lanţul -ce uneşte tre 
cultul cu prâsentul, care a “transmis până astăzi proprie= tatea dela iată la fiu și care trebue deasemenea s-o irans- mită-generaţinnilor viitoare; -. | 
Yom da acum un exemplu cu totul opus celul dintâi. 

in materie de divorţ, am găsit: că de mulţi ani s'a: "- introdus în Principate obiceiul de a perinite separățiunăa! soților. cu o foarte mare uşurinţă, şi aceasta pentru nişte cauze. pe cari legile civile nu le-au stabilit, Această uşu-. 
rințăi-a lost dusi aşa: de departe că, redactorii primului . proiect de cod n'au şovăit penru  a' vecunoaşte,: drept „cauză legală de separațiune,. pierderea 'averci survenită in persoana unuia din soţi după'contraciarea căsătoriei. N 

“Acest .ohbiceiu, dacă e bine :să-i dăm acest nume, trebue oare să fie sancţionat. de noul cod? Noi am fost „. - departe să credem asa- ceva şi această exact după prin= cipiile expuse mai sus, fiindcă într?o societate bine.orga= nizată (licenţa) destrăbălarea moravurilor nu poale obi: - nea nici O dată putere dă lege, iar uzahţele viţioase surit - 
? 

N 

a 
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intotdeauna abuzuri, ŞI ele nu dobandesc niciodată auto= 
ritatea unui obiceiu: i 

Noi ştim că vor fi persoane cari ne vor - adresa 1 re-. 
proşul că cutare sau cutare instituțiune care făcea parte 
din dreptul. moldovenesc şi muntenesc n'a intrat în:re- 
„dactarea noului cod. Răspundem. la aceasta: Basarabia 
a încetat de a. face parte din Principate, este plasată sub 
imperiul legilor, ea îşi păstrează vechile sale instituţiuni 
și obiceiuri. cât timp ele sunt compatibile cu priticipiile 
cari cărmuese societăţile bine organizate. Ea a fost. ne- . 
voită să renunţe la rest şi ne; place: să credem că ea a 

"câştigat sub toate raporturile.- 
„Nu contestăm că opiniunile pot. fi impătțite, şi că 
lucrarea noastră. va fi judecată în două feluri. Unii vor 
judeca că ar fi tiebuit »să adinitem totul«, alţii ar. vrea 
ca totul să fie înlăturate. | i 

Socotit că pentru a rămâne “credincioşi datonilor 

noastre, p'a fost nevoe si ne dedăm nici uneia, nici 
altei. din acele două opiniuni extreme. Am încercat să 
rămânem într'o justă mijlocie. Astţel credem că am con- 

serval | ţărei instituţiunile sale. veritabile, degajându-le de 
tot câiace corupţiunea ii adăugase arbitrar şi ilegal, 
într'un cuvânt, de tot celace. contribuia pentru a-i altera 
şi denatura caracterul. 

Un alt motiv care a Îxat in special atenţiunea NOas- 
ră esie necesitatea de a evita în redactarea legilor orice 
dispoziţiune cu două sensuri sau contradictorie. : 

Reamintindu-ne aici ceiuce am spus Rai Sus asupra 
izvoarelor de unde legile provinciei cu fost extrase, - 
cineva se va convinge asupra" dificuliăței de a îvita 
anlinomiile cave trebuia șă rezulte fireşte dintr'o le- 
gislaţiune care îmbrălișează 15 secole, 

1 
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Cat timp provincia era unit ca Principatele, “mai 
exista. incă un tnijloc de a decide cazurile dubioase şi de 
a suplini nesiguranța legilor. Acest mijloc, se găsea în 
autoritatea: absolut. a curților superioare de justiţiă. Sub 
acest raport, fiecare. sentință pronunţată de Divanul 
Moldovei şi al Munteniei, putea fi considerată. ca o lee 
nouă. Remediul era atunci alături de rău. Arbitrariul 
tribunalelor, înlocuia insuficiența legilor. 

" Astăzis când Basarabia este pusă sub protecţia uriei | 
administrațiuni regulate, această specie de arbitrariu a 
trebuit să dispară. Este deci „pentru două motive important 
-de a forma -un corp de legi statornice, care să se con- 
-corde între. ele şi care să împiedece căt mai: mult .po-. 

„Sibil orice interpretaţiune falşa sau. pur arbitrară. 
Această” reltecjie depinde direct de o altă observ va- 

țiune tot atât de importantă pentru cunoştinţa stărei ju- 
diciare a provinciei, Credeni că putem să o supunem aici 
aprecierci Autorităţii. e 

„Nesiguranta legilor, despite care am: vorbi i mai sus, ă 
a produs nu nurnai o inslabilitate a lucrurilor, “dar incă 

„0 neliniște a spiritelor oamenilor, “care a provocat litigii 
numeroase; căci legea, fiind aproape la fel favorabilă 
uneja sau celeilalte dintre părţile litigante, ele se găseau 

amândouă cu şanse de succes, Tribunalele la rândul lor 
găsind 'în legi şi mai cu seama în precedente principii 
care militau la fel in favoatea._şi a unora ŞI a altora 
au rămas în suspensie ; de aici au decurs aczste sen-! 

 tințe diferite şi adesea contradictorii. despre care cur- 
ţile de justiţie in Basarabia nezau. dat. din nenorocire | 
multe exemple, 

Redactarea codului civil este destinată a preveni 
cât mai mult posibil toate acesle inconveniente. Primul
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săi scop este de a ă pune proprietăţii par liculare sul ga- 
„ranţia” lâgilor. De aci: totul intră. în: ordinea: niâtriulă: 
_p& care. o “reclamă interesul: societăţii; “de ati: dreptui= 
rile” se găsise ăranjate ele însuşi alături” de datorii; 

„Speranţa şi“ dorinţa! de a! turbură „Broprictatta, înce 
teazi” peatruică nimica: nu iai incura jază speraiița di 
ă: o:turbura, fără! pedeapsă, şi. la adăpostul legilor, 
iar locuitorii păşnici -se lucupă: de sizurarița ci dl 
acordă bunătatea Guvernămâniului. n | 

"Deci, aplicaliunea legilor nu mai este rezultatul 
unui capriciu: sau a intâmplăiei, Codul civil, DUs la ă 
îndemâna” “tuturor “acelora : cari vor să se instruiască, 
va .uştira” şi încuraja stiidiul legiloi. Oamenii cari, prin” 
naşterea sau averea lor, sunt chemati la: magistratură: . 
se vor pregăti a “îndeplini cu deninitate funcțiunile la 
care rangul lor ii designă. „In starea societălei noastre este 
lucru prea. fericit câ jurisprudența să foimeze 0. Știință 
care să poată [ixa (alentul, măgul: amorul propriu şi deş=. 
tepta eimulaţiuneă». O clasă intreagă, de oameni se devo- 
tează, prin urmare acestei ştiinţe ȘI această clasă consa= 

“crală siudiuhii legilor, oferă'sfaturi işhapărători cetălenilor 
cari I'ai pulea să se dirijeze ŞI să se apere ei însuşi și 

„asfel dâvine ca un seminar al magisjraturei, 
- Tocmai această clasă de oameni, vespectabită prin 
profesiunea sa, lolositoare „prim lucrările sale şi adlese- 

"ori ilustră: prin talentele sale, lipseşte . provinciei și în 
general este. prea puțin cunosculă in ara noastră. Cu 
toate ucestea, in mâinele ei. este incredințat depozitul 
Sacru al legilor; căci fără magistratură” nu exislă legi. 
Și această lipsă devine de două ori mai apreciabilă 
intr'o ţară undă nu este decât uşor să ahuzezi de ere- 
dulitalea unui popor puţin instruit, Şi „doritor de săl-
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„ceară, De aceia, irelue s-o spunem, ignovanța jusle- 
'cătoriler şi reaua credință a avccaţilor este cel "nai mare 
[lagel.ai tăvilor cari merg <pre civilizațiunr. P'ropripta- 
tea nu este inviolabilă de cât atunci când răspândirea 
justiției este inerediuțată. judecălonlor linaţi şi integri. 
“Dorim ca această epocă să nu fie. prea deparie de 
n0i și suntem convinși că un mare pas va [i lost lăcut, 

„când codul va ohline sancţiunea Imperială, * 
| Puvândiu-l azi sub ochii Ministerului, iar indrăsnim 
să ne mănulun că am înlăturat toate imperlecțiunile care 
se leagă «de o lucrare atât de vastă în totalitatea sa Şi. 
atăt de varială în părțile din care se compune. Dar chiar 
dacă această lucrare ar fi incă foarte departe de sradul 
de perlecliune ce l-am fi dorit. să-l atingă, publica ţiunea 
codului, va [i totdeauna privită ca ua din cele iai mari 
Iinelaceri ile care Basarabia trehue să [ie recunoscătoare 

„regimului ce o uuverneuză; și această binefacere va ve- 
aminti cuvintele solenme prin cure Justinian conslinţi 
legislaținnea ce a dal-o Imperiului său. »AlaieStatea Iro- 
nului, spune el în exordiul lnstituițiunilor “sale, trelue 
să strălucească nu numai: prin “fala armelor, dar mai 
trebue să. le insoțită Şi de autoritatea legilor, pentru ca 
să cărmiiască de o polrivă in timp de pace ca și în luinp” 
de răzltoiu. Şi Suveranul invingător în lupte, irebue să 

„gonească injustiţia din statele sale, pentru ca să guverneze 
pe suptişii săi cu sfințenie tot așa de ine-după cum el a 
pedepsit pe inamicii săi ii urma victoriilor sale: “), 
„“Prezintat de Manega, D-r în drept, 

* Baronul de Brunnoft. ” _ tă ” 
z 

  

- 7 ” „ , 3) Prooemium de contirmatione Ic stitutionuiin. r 
„8 993. a as 9 - ' | | Q



_Prefaţă la: ediţia din anul 4869 : - 
Senatorul. consilier intim A.A. Sahmatov, în vederea: 

extinderei . reformei judiciare ŞI asupra Basarabizi, și-a 
exprimat gubernatorului E. E. Gaugart din Basarabia, do- 
rința de a s€ invită la redactarea legilor locale, cei mai . 
buni juriști localnici. In consecință, invitaţii în acest scop | 
per-t-u ziua 27 Martie 1869, au aprobat următorul plan de . 
lucru: 4) Inainte de toate să se aducă la cunoștință cari din 

“legile locale ar urmă să, fie supuse uni excluderi complecte, . 
„ca tiind invechile, nediferite de cete 'penerale ruseşti, sau . 
“că-după lege ne mai fiind iplicabile în cauzele din acest... 
„ținut. 2):Legil: găsite ea-urmând a fi lăsate șipentru viitor, 
să-he împărțite intre, colabarâtorii acestei lucrări, pe sec= 
ținni, urmându-se sistemul volumului X de lege. 3) La... 
fiecare secţiune: a) să se citeze textul vrigiual al legilor... 
locale; b) s+ se explice cu ce sunt-ele ' corespunzătoară “sau. 
necorespunzătonre legilor: generale ruseşti şi după cari con=- 

„siderente e de dorit.sau ar fi n=cesar de -a le păstră şi pe 
viitor; c) să'se intucinească inu”o noua redactare un proect. 

„cu- textul însuși al legilor locale, în cazul când redaclaiea 
dinainte nu e. indeajuns de clară şi definită . şi u) să se 
indice în care art, din Volum, X-lea; legea locală-ar putea 

„servi ca complectare sau anexă și 4) Pe măsura prelucărei 
"fiecarei secţinni, să se procedeze la o nouă intrunire pentru | 
desbater ea ei din toate punctele de. vedere şi corectare, în. 

"cazul. când o atare ur fi necesară, după care: secțiunile . 
“prelucrate. în acest iod 'să fie inaintate spre cele” cuve-: 
nite d-lui senator, 1. o | 
7” "In şedinţele următoare, pentru executarea acestui pro=. 
gram, mai mult sau mai. puţin, au luat parte activă: pre- 

” şedinţii și membrii“ tribunalelor locale penal, civil; co- 
. 

, . o. | Dă , * ze
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merciul şi regional: prințul N. N: Teretelev; C.. p. Arte- - 
movsii* Gulac, L. V. Cristi, A. M. Ralli, F.:F. Crupenschi, 
A, X. Cervenvoâali, C. [. Dancă şi A. E. Treastovschi, pro-, 
curorul regional V..N. Bateanov, primul consilier al admi- . 

nistraţiei regionale: :M: C. Zazulin și avocaţii: N. F. Gora- -: 
inov, B. S: “Cohmanschi, DR. Ratco, Î. |: Tauschii, V. D. 

"Fomov, C. BP. Şumanschi, |. L. Jurcevschii ȘI subsemnatul. . 
Sa convenit a se incepe cu cartea lui Armenopulo, cu con- 
diţia ca fiecare să noteze mai întâiu singur—câ.va găsi 
într'ârisa după părerea lui în plus (netrebuincios), după cars, 

_aceste”note personale să fie” verificate în şedinţe generale. 
„In acelaș timp, sub denumire de legi învechite s'a: convenit. 
a se înţelege acelea tari tratează despre robi, emancipați, 
idolatrici, eunuci, eretici, precum și legile prin cari se de- 
termină drepturile femesi și ateibuţianile suveranităței. părin- 

= teşti, cari din punctul de: vedere îl vechimei clasice, nu mai... 
sunt aplicabile în timpul” de faţă. La câtegoria legilor ne-: 
diferit : de cele generale ruseşti, sa convenit a se incorporă. 

numai acelea, câti chiar îu detaliila mărunte de redactare 
nu. se deosibesc' de cele expuse-in volum. X. In ce privește 
legile locale, cari după lege nu mai sunt aplicabile în cauzele 
din acest ținut, sau repartizat la-această categorie urmă- 
toarele: 1) în primul rând, toate legile necivile în general. 
(de stat, iuternaţionule, canonice, militare, navale, penale, 
„polițienești, financiare, de construcţii și cele cari determină: 
drepturile stărei miteriale)—in virtutea exactă a art. 160 
din partea Il a Volum. N; 2) legile „privitoare la ordinea de 
urmărire după oblig gațiunile de. Dlată şi despre. vânzare de 

„ domenii prin licitație—în virtutea art. 1609 din partea Il. - 
a Volum. N, 3) legile privitoare la înstrăinarea averei celor: 
mici d& vâsstă în virtutâa art, 277 din partea La Volum. 

ID. (continuare la 6diţia anului 1868); 4) lexile privitoare la 
prescripţii, mijloacele ei de calculare pentru cei mici” de 
vârstă —in virtutea Rescriptului din 28 Maiu 1823 și art, 
213 dn partea La Volum A, 5) legile asupra termenelor Ă 
de răscumpărare şi punere “în pos*sie -în virtuteu opiniei 
consiliului de Stat, sancționată, lu .3 lulie 1842 (mai inainte 
în lege la art. 57) 6) legile priyitoare la ordinea de ga-
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în virtutea opiniei Consiliului de St 
Decemvrie 184" (mai departe în lege 

rantare a dotei soției intrată“ în compunerea -averei soțului: 
at, sancționată la 45 
art. 31) și în” sfârşit al 7) legile privitoare la partea! procesională și rituală a drep= 

partea Îl a volum. X. 

“tului civil—în virtutea art. 1598 şi. ultimului art. dela 

Pe aceste baze generale, întrunindu-ne de câte două ori - pe fiecare săptămână, sub preşedinţia binevoitoare a şcetului ținutului; noi am. examinat întreagă carte a lui Arme- nopulo și am .decis că din a numai legile arătate mai „jos îşi mai pot încă pastră aplicarea 
ținut, iar toate celelalte, își pot deţ 
tate istorică, în felul »Colecţiei noas 

Nici” vorbă că hotăririle.. noastre au N 
mare băgare de seamă; noi cu toți 

la procesele din acest 
ine doar 6 însemnă- 
tre întregite de legi. 
fost date cu cea mai 
am fost pătrunşi de conștiinciozitatea colosalei insemnăţăţi - lucrărei, la care am avut meritul d3 a fi invitați; fiecare în mod conștiin „ CCS şi-a dat partea sa de ştiintă și experiență;. cea: mai mică discordanță se judecă cu atențiune şi nu se” rezolvă dezât -cu majoritate . de. voturi exprimate. Ma Când; așa dar, r6viziurea cărţei lui Armenopulo, făcută în comun, sa terminat, eu mi-am | uat asupra-mi greu- tatea de a aranji ariicolele culese din ea în ordinea. părţei 1 din volumol. X, de a le întovărăși cu legiferările cores= Punzătoare din cartea lui Donici, după care extrasul. în- tocmit in această formă, să fie editat intrun volum se- „parat, atât pentru- a ușură coloboratorilor lucrărei :-pre= luate, continuarea intocmirei legilor locale după programul - arătat mâi sus, cât și pentru ca viitoarele : autorităţi ju- diciare şi judecători, să nu . fie: împ 

căutarea legilor. locale, .intrucât ui acestei leşi, e lesne de înţeles cât d 

ovărați prea mult în 
n citatele numai a 
e nemulțumitoare: și grea este această. muncă -şi-cât d= mult și preţios ti "Sar cheltui pentru această operaţiune, Mai înainte totuşi de a incepe. propriu zis cu explicaţiile. de fedactare,  socot necesar de a menţionă.aci următora 

colul meu despre legile locale, tipări 
Ziarului » Buletinul Odessei«, din anul 

Ta 
- — 

l fragment din urti- 
t în numărul 202 al 
trecut, cu privire la
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observaţiunile aduce înie pe nedrept asupra lor,. de um 

oarecare turist *) NE DI a a 

__ Când eu 'm'am văzut. nevoit -a scrie această expli- 

caţiune, de. .siriceritatea cărsiu .cred- ca nimeni nu se va. 

îndoi, nici nu-mi venise” măcar in minte că tot vâie, și așa 

de curând, va fi sortit rolul de redactor al legilor “locale, 

“înt”o formă iai estetică. E uşor de înţeles bucuria cu 

car eu am procedat la alcătuirea acestei cărți; e ușor de 

' înţeles că preocuparea imea de căpetenie constă în a exclude: 

“din ea tot=ce eu însumi, în' ediţiile anterioare găsisem ca 

insuficient. Ca atare, mai înainte de toate, am citat textul 

" legilor Armenopulo' după vechiul original grecesc, care sin= 

gurul. se prezintă a « fi” obligator pentru judecăţi la re- 

zolvarea cauzelor locale și numai în foarte puţine: cazuri, 

„mai mult pentru clarificarea legii, impreună cu acest text; 

sunt citate de mine în paranteze și variante din trăduceiea- 

din' greaca modernă. La fiecare Jege s'a” făcut o amănun- 

țită menţiune “de bază a cărței, tiilului, . paginei și pa- 

ragrafului 'din ediţiile Senatului, ' întrucât ediţia din: Chi- 

 şinău a “d-lui Popov e supraplină de erori şi omisiuni. Ia 

“fine, mai mult pentru'că: Volumul meu nn poartă” un. ca- 

racter. oficial, toate legile locale sunt citate in el cu cea mai 

“ amănunţită exactitate şi fără cea -mai mică abatere dela N 

textul original. aşa că din acest punct de vedere, folosirea. - 

cu el prezintă o atât mai inare siguranţă, Antiucât la ti-- 

părirea lui s'au depus toate stăruinţele pentru evitarea celor > 

“mai mici omisiuni; - - Ă “ a 

“ET mai prezintă însă partea lui folositoare și impor=. 

tantă în cel măi înalt grâd” și ânume: trebue: de obser- 

„vat „că “până în prezent, la” noi, în practică, în.cele inai 

"multe cazuri s'a: dat preferință “volumului lui Armenopulo, - 

de cât “volumului lui Donici” și aceasta atât prin faptul” - 

că voluinul acestui din urmă posedă mai mult sistem de.: 

cât: al celui dintâi, cât şi pentru motivul: că legile lui. 

„Donici “cuprind” un total'de 115. pagini, pe” când in: vo- : 

lumul lui Armenupulo sunt '639 pagini. Pe lângă aceasta, 

  

„7% Am (găsit ca inutil tipărirea acestui fragment, întrucât articolul în ches- 

tiune a fost introdus în întregime la anexa a doua a acestei ediții. . > 
pi . - N . 

' ii 

N
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„dle -oarece până în prezent nw s'a «cos vre-o ediţie în care 
„atât unele cât -și celelalte” să fi fost.expuse in mod pa- 
ralel, nimeni ma bănuit câ intre ele ar putea îi o -esen- 

“țială deosebire: credeau că Donici a grupat. în mod con- 
Ştincios numai legiferările vechi și ' credeau cu atât mai 

„mult, că Donici uproape fiecare din tezele sale Și le întă- 
rea prin destul de detailate invocări de surse, între care şi 
pe volumul lui Armenopulo.. În timpul de fâță se stabi- 

“leşte (art. 27, 43, 51, 58. şi altele) că volumul lui Do- 
- nici conţine un .inare număr de modificări. fundamentâle 
Sau „compozițiuni introduse -de cl însuşi fără de nici o: 

„ezitare, ori -pasagii bazate-- pe practica Tribunalelor. Mol- 
- -doveneşti din 1814, neobligative pentru nui şi departe. de 

a ne servi: ca exemplu. Această circumstanţă, prezintă cu 
atât mai multă importanţă, prin 'faptul că au fost „cazuri. 

„când Senatul Dirigent clasă destul de justificat contradicţiile 
“dintre legile locale, ca »necomplecte: şi pe această bază 
aplică - după litera art. --1606, partea II'din -volum. X, în 
cauzele noastre, în locul legilor indigene pe cele generale 
rusești. i - 

Şi acum, dela sine se naște întrebarea — _dacă lucrarea 
lui Donici poate fi considerătă de Alege“, iar in caz de de- 
zacord dintre aceste lucrări și. volumul” lui. Armenopulo, 

"dacă este în drept a se. „recunoaște că legile: Insuşi sunt, 
în contradicție. 
„Las deschisă acestă „chestiune, “voiu. a fi însă foarte răul 
țumit, dacă volumul * meu "va conduce la rezolvarea ei—e 

şi timp dejă. 
Chișinău, 45 Iunie 4869. pi 

ne | A. Egunov. 

N



„LEGILE. LOGALE BASARABENE 
„Pentru a se putea aistinge în mod lămurit dispozi- 

= “ţiile legale luate din Armenopol; de_aceleu: luate din Do- 
"nici, am arătat în 'paranteza 7, de -unde anume dispoziţiu- 

nile sunt luate însemnând prin prescurtarea Arm., pe Arme=: 
nopol, iar prin prescurtarea Don. pe :Donici. Cifrele “cari 

- „însoțesc cuvântul. “de Arm.,. când sunt: în număr de 
trei, înseamnă: - prima—cartea, ă. doua—titlul, * a- treia— 
pagina, după--ediţia senatorială din 1854; când insă sunt 
numai ' două cifre, atunci inseamnă că citaţia se face din 

o. . 

cartea «diverse legiuiri=, prima cifră .insemnând titlul, iar ».. 
-a doua pagina. Tot așa şi cifrele adăugate pe lângă cu- - 
_-vântul Don., indică: prima titlul, a doua paragraful, după 

ediția din 1831, ici 

Dispoziţiuni generale 

1. Cine va spune parle Şi nu specifică care -anume, 
înseamnă jumătatea (Arm..3—974). - 

2. Cuvântul imediat înseamnă îrei Zile? timp mijlociu”: 
înseamnă. zece zile, sub timp scuri—'se înțelege două luni” 
(Arm. 5—276). a N 

Dacă cineva spune că face zilele acestea, fără să spună 
în cât timp anume, atunci se înțelege în două zile. (Arm, 
3—213). Dacă este stabilită condiţia ă, cineva trebue să 
facă ceva zilele acestea, atunci condiţia trebue indephnită 
în-două sau în zece zile (după altă variantă «intre două 

"şi zece») (Arm, 3—276). , a 
3. Sub cuvântul restituire (adică a restitui ceva cuiva) 

se înțelege și fructele, cu toate că despre aceasta nu se face 
anume "mențiune (Arm, 2—257). Sub expresiuneu dare 
-îndârăt, trebue să se inteleacă Şi Xenituriie,.cu toale că 

*
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- "nimic nu s'a spus-despre aceasta. -Restituitorul dă nu nu- 
imai lucrul cerut, dar şi toate drepturile și avantajele. ine- 

rente acelui -lucru (Arm. 1—19—4141). A restitui înseamnă 
a-dă “nu. numai lucrul în Sine, pentru care a întervenit - 
“procesul, dar și toate -accesoriile și fructele lui (Arm..3— 
214). Dacă cineva a făgăduit a dă, lucrul, după cum se cuvine, 

-: atunci înseamnă că-l va dă că fructele lui (Arm. 3—274). — 

“Drepturile şi datoriile familiare 
(partea I, Tom X, art. 119—179). 

»-4....De oare ce loate fructele zestrei aparțin bărbatului 
„apoi și sloate-greutăţile casei este dotor a le suportă. (Donici 
:33—17), Soțul n'are drept a cere dela: socru reştituirea-" 
'cheltuelilor făcute de dânsul cu ocaziunea bolii soţici, iar 

„ cheltuelile de înmormântare le pote cere dela socrul care ă 
luat indărăt zestrea. (Arm. 2—3—174). Cheltuelile de în- 

„+ *mormântare se scad, Ta. datorie, - din. averea răposatului. 
» -(Don..36—14). Mama nu pote cere restituirea banilor chel= 

“tuiți-pentru hrana copiilor săi,dar are drept să ceară râsti- 
„“tuirea cheltuelilor făcute de'ea cu folos pentru administrarea 
>. averii lor (Arma, 4—7—44,. Casa Şi întreaga uvere, care a 
“rămas dela soț, vor rămânea în ingrijirea soţiei, iar copiii , 
“sub tutela sa-(în caz când- soţul prin testamentul său pa 

„ales un alt tutor, sau în caz când tutotut ales a refuzat tu- 
. „. tela, în “acest caz femeia vă” cete numirea unui alt tutor). 

„Dacă femeia-nu trece în a doua căsatorie, atunci adminis- 
-trând singură gospodăria, ea trebue să se ingrijască de tot, 
„după cum'este datoria părinţilor: a educă “bine. pe copii, a-i 

» “căsători, a-i inzestră .şi „a, impărți moștenirea drept, rezer- 
” „Vând și sie-și o parte ca a unui: câpii,:din averea soțului;. - 
„dacă insă femeia se va. recăsători, atunci slobozi sunt cupiii; 

"> “din -ori care pricină, a o părăsi şi a reluă întreaga avere. 
„= +,părintească din stăpânirea ei, lăsându-i pe lângă zestrea. ei 
„+ + numai darurile-de nuntă (Don. 30—12) Mama, care va voi. 
„să ție la “sine pe copii săi, în caz când căsătoria este desfă= 

:cută -prin :moarts soţului, poate, să-i. ia, insă până nu s'a. 
_“recăsătorit:(Arm. 4—7—38). . Tu i 

— 

7 ” - Î. - ” Ea . a Ă A 2.
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5.. Soţia e slobodă de a se: 2 bucură, precum voește,. de | 
toate lucrurile rămase ei după testament în afară..de zestre; 
ea poate chiarsă le înstrăiaeze: (Arm. 4—9—74). Lucrurile; 

“afară de dotă, aduse de dânsa în casa bărbatului şi cari sunt 
ale ei, cum și alte-daruri primite de ea în timpul. căsătoriei, 
-e slobodă a le- vinde său a le dărui; iar soțul nu .are “acest 
drept: decât -cu consimțământul soției (Don 33—16). Dacă . 

ă soțul va instrăină ceva din lucrurile aduse de soție în casa sa, 
Și cari îi aparțin, afară de dotă, apoi, în cazul chiar când 
înstrăinarea aceasta s'a. făcut cu. consimțămâutul ei Și cu 
semnătura ei, ea nu va avea nici o valoare (Don. 33—33). 

„Toate lucrurile, pe cari soția le-a avut, dar nu le-a înscris 
“în foaia de zestre, şi toate cele primite de dânsa în timpul 
căsătoriei şi aflate în stăpănirea ei particulară, asemenea lu- 
cruri, dacă bărbatul le va instrăină cu cunoștința şi voinţa - 
ei, dând ea consimțământ scris la aceasta, atunci, după des- 
facerea căsătoriei, soția nu mai” poate cere îindărăt: acele 

- lucruri, sau a invoca în âpărarea ei supunerea puter ei -ma- 
ritale (Arm. 3—8—259). . 

„6. După desfacerea căsătoriei, copiii, dacă vor fi,rămân 
în partea celui nevinovat, iar partea vinovată va fi datoare 
„a se îngriji de hrana și cele necesare ale copiilor. (Don. 30— 
18). In caz de divorţ, copiii rămân la acela din părinţi care |: 
nu e cauza desfacerii căsătoriei. (Arm. 4— 1—38). 

7. Acela care a înfiat o fată e dator ao înz-stră (Don. | 
33— 43, Infietorul unei fete e dator de a-i dă o.zestră “din 
averea sa (Don.. 33—9). Infietorul unui copil & dator 
să-i lase a patra parte din averea. sa - (Arm. 5—8—t41). 

-- Dacă cine va va înfiă pe un străin și nu va lăsă testament,. - 
„atunci înfiatul va moşteni egal cu copiii legitimi, iar: dacă ” 
„înfietorul lăsând testament. nu pomeneşte nimic despre în- - 
fiat, atunci el nu-poate să se opună. Dacă înfiatul este o rudă 
descendentă, 'atunci înfietorul este : dator de a testă "pentru -- - 

acest înfiat:până-la:a patra paste din averea sa şi dacă testa-. 
” ment nu există, înfiâtul: are drepturi:legale depline, ca acele 
"ezervate copiilor legitimi (Don. 365). ă 

= 

=



Sa | Vârsta | 
> Aartea, 1, Tom, Kart 23094) 
8 Prin minori se înţelege bărbatul până la'14 ani și 
femeia până la 12 ani dela naștere, până atunci ei se găsesc 

“ sub cârmuirea tutorilor. Orizce ar porunci minorul fără permi- 
„Siunea tutorului nu este permis (Arm. 1—12—99). Barba- 

tul până la:414 ani dela-haștere se nnmeşte după lege minor, 
iar femeia până la 12 ani; în acea vârstă minorul, fiind. 

„orfan și sub tutelă, nimic nu. poite intreprinde fară tutor și: 
tot ce face nu-i este opozabil (Don. 25—1). Dacă femeia va * 

„pieri în naufragiu în acelaşi an cu un copil de uu an, se va: 
„consideră că copilul a murit înaintea mamei, iar dacă co- 

pilul a fost major, atunci se.va consideră câ mami a murit, 
înaintea copilului (Arm, 1—9—92). Persoinele de sex .băr- . 
Dătesc, pot să testeze după îmlinirea de 44 ani dela naştere, iar 

„de sex femeesc după împlinirea de 12 ani (Arm 5—1—9i). 1.0. 
„Minorul de sex masculin, ajungând la vârsta de 44 ani, 
poate să facă testament care se va-consideră de valabil 
(Arm. 4—12—101). Cel care a ajuns mai mult de 14 ani, 

- precum şi cea care a ajuus mai mult da 12 ani, poi testă şi 
testamentul lor va.fi valabil, chiar dacă s'a scris cu o zi 

„inaintea arătatelor vârste (Don. 35—10). . „ ă 
= 9. Dela 14 şi până la 95 ani dela naştere -(ferneia şi 
bărbatul), se numesc -nevârstnici şi ca atare se gasesc sub 
conducerea tutorului şi fără permisiunea lui nimic nu pote 

„ace (Arm. 14—12——99). Minorul dela 14 şi până lu 25 ani, 
“se numește nevârstnic, în care timp se află 'sub conducerea 
„tutorului, și tot ce va face fără ştiinţa și dorinţă, tutorului - 
„Şi în ceiace rezultă pentru sine pagubă, -poate în urmă să 

- întoarcă în folosul său (Don. 29—2). Dacă nevrâstnicul va 
„vinde sau.va dărui ceva: diri averea şa fără consimțământul 
tutorului, actul lui nu are putere (Arm. 1—12—105).. Dacă - 

- - până la vârsta de 25, ani, nevrâstnicul va 'vinde, dărui sau 
„.într'un;alt fel va dispune de ceva,-apoi.el are drept în urmă 
a schimbă, în, folosul. său- acea” dispoziţie şi & incepe: din 

„Bou procesul, - a revizui -impărțiala, vărizarea, şi celelalte 
(Arma. 4—42——99) Fiul, care se află 'sub puterea părin-. ş „t 

— 
* -
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tească, nu poate dărui chiar din ceiace a agonisit singur . 

în-alt mod.de cât cu permisiunea. părințilorsăi (Don... op— 

41). Cine, având mai puţin de 23ani, va dărui logodnicei 
sale daruri în timpul tratativelor, acela nu va putea să 

le ceară îndărăt sub motivul nevrâstn'ciei. (Arm 4—3— 

49). Vânzarea pe preț. de nimic sau mai mic decât jumă- ” 
“tatea prețului adevărat este nulă, dăcă este vorba de un 
nevârstnic .(Don.. 11—16).' Se socotește vârstnic acela care - 

-a împlinit 25 ani dela naștere. (Arm. 1—12—103). - 

| 10. Minorilor nu li se vor dă satisfacţie în orice caz 

fără excepţiune, dar numai când-au suterit o leziune, sau au 

luat asupra lor: o obligațiune din propria. greşală, sau în-” 

şelaţi de alţii (Arm. 4—19—107). Nu tot ce a făptuit ne- 
vârstpicul se anulează; dac numai aceea ce vă'iit: a-fost.-: 

făcut din înşelăciune s sau din o mare lipsă de precauțiune. 

-(Arm.1—19—108). In ceeace priveşte vânzarea, cumpărarea, 
__ schimbul, făcute de hevârstnic în dauna sa, dacă în urmă 

se constată dauna sau obida Ini, atunci el poate, sub moti- 

vul nevârstniciei, după ajungerea la vârsta legiuită, să inten- 
„teze acțiune în interval.de 4 ani, in care cazare protecțiunea 

legii (Don. 29—3). Când. minori) va vinde: un câmp, pri- | 

raeste preţul vinzării şi declarând ca s'a înşelat, 'voeşte să ia 

înapoi cejuce vânduse, și-l va luă îndărat, atunci-el nu 
este obligat să restituv poetul primit, dacă nu a avut nici 

un profit dela el, sân ducă cel ce întoarce lucrul a stabilit 

ceva referitor la aceasta, Dacă însă minorul a avut pro- 

fii dela preţul primit, atunci el trebue să-t: restitue cumpă= 
- rătorului: (Arm. 1—12—5 ) 

x 

7 ut “e la i 

o (Partea |, Tom A art, 202-297); 

„44. Când iatăl prin “testament. a “numit. un tator, 
„atanci rudele de aproape nu se vor putea opune. acestei 
numiri (Don. 2%—7). "Tutorul este dator aingriji.de averea 
minorului, întocmai ca de a sa proprie (Don. :98—2). Când 
după moartea bărbatului vor rămâne copii, atunci ei sunt 

supuşi tutelei- mamei, dacă: dânsa nu se va: recăsători (Arm. .
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1—13—112). Mama, fără impiedicare; are tutela asupra: copiilor săi, cu toate acestea dacă ea vă trece în a doua ș căsătorie, se va înlătură imediat dela tutelți (Arm. 5—11—: 
195). Mama devine - tutoarea minorilor, dacă n'a contractat 
o aliă căsătorie, iar -după „moartea sa devine tutor bunicul. „ sau. bunica (Don. 28—4). Dacă maina, fiind tutoarea co- piilor minori, va voi să contracteze o nouă căsătorie şi nu va cere numirea unui alt tutor, căruia să-i deie socoteală „şi să plătească tot ce este datoare, atunci ea ipotechează - - averea sa -și a.aceluia cu care Sa căsătorit copiilor săi, şi dacă unul din aceşti copii va muri: minor, ea nu-l va moș= „teni, chiar dacă tata lui ar-fi încuviinţat aceasta prin tes- “tament (Arm. 4—7—39). Dacă mama, care .va avea tutela copiilor, va contractă. contrariu făgăduelii sale, o a doua căz sătorie și nu va cere prealabil numirea unui alt tutor asupra copiilor şi nu-i remite acestuia socoteli amănunțite, 'atunci averea și celui de al doilea soţ -al ei va fi “supusă urmă- „rirei (Arm.!5—11—195). In Caz când mama a primit asupra -„Sa tutela copiilor, luând ..hotărirea de a nu mai contractă “a doua: căsătorie şi apoi va indrăzni să se căsătorească, nainte -de a cere tutori peniru copii: ăi și“inainte de-a aâ pe seama tutorului tot ce aparţine copiilor de la tatăl lor, în acest caz nu - numai întreaga sa avere, dar şi averea în- “treagă a fostului ei soţ, va rămâne zălog pentru garantarea averei copiilur, rămasă. dela tatăl.lor, iar legea o oprește de. - a moşteni pe fiul ei mort, minor !) (Don. 37—6). | 

„742. Dacă tutorul va dă banii minorilor la” dobândă; . , “ dobânda de două. luni dintr?un an, va [i a lui; în caz dacă va - pierde această dobândă, paguba lui va fi (Don. :28—11). Pentru pagube -de forță majoră întâmplate” în averea ob- fanicească, nu vor fi răspunzători 'tutorii, așa de pildă pentru „epizootie, incendiv, inundație, etc., căci dacă a condus cum... 
Ri 1) Armanopol explică că în dispoziţiile referitoare la sucresiune «sub cuvântul „de fiice niciodată nu sa înţelege. și fui, din contră, sub cuvântul de fii se înțeleze şi „fiicele cici udenumirea nai importanță de fiv, cuprinde în sine şi denumirea mai - puţin importantă la fiică» (ârm. 5—10—475). Trebue de observat pe lângă acedeta,' că în legile locale, sub cuvântul de părinți se înţelege totodată și inata, sau din. . contră, sub aucântul măminsi se îDgea pe ioji ascendenți, în geuiere, iar sub cuvântul de 

ag îi . - 

.: . . . Î 2 .. - " Copii se înțelege toți descendenţii. _ - 

= 
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trebueşțe averea ortanicească, el nu este vinovat pentru pier- 

denile pricinuite din vre-una din arătatele nenorociri (Arm. 

4 —19—108). Când tutorul 'va micşoră cu cumpătare chel- 
- tuelile pentru întreținerea * minorilor, făcute din venituri, 

va putea cere restituirea cheltuelilor “fâcute din partea sa 

„Pentru. educaţia bună a minorului şi pentru imbnatăirea 

.averei spre folosul vădit-al minorului. (Don. 23—10). 

13; 'Tatorul. mare .voie să! cumpere „un lucru. care 

aparține orlaniului. asemenea n'are -voie s'ofacă nici cura- - 

torul, nici raudatarul orfanului (Arm. 3—3—252). Tu- 

“torul nu „poate Cumpâră - averea minorului, asemenea nici 

«curatorul. (Arta. 5—11—192). Tutorul nu poate cumpără 

* lucrurile minorului (Don. 10—6). Nici tutorul nu poate. 

cumpără din averile minorului,. nici -câratorul (Don. 23— 

13), dar dacă lucrurile se vor pune. în vânzare la mezat, 
„atunci. el poate, la lic itaţiune să urce preţul vânzării; dacă 

“un.alt amator va-dă acelaşi preț ca și tutor alatauci va fi 
preferit acestuia, iar dacă nimeni nu va urcă prețul, atunci 

slobăa va fi tutorul să-l urce şi să facă cumpărarea, PE 

ind banii gată “imediat; dacă altfel vu face, va plati în- 

doit (Don. 28 —19). In nota 9-a la art. 911, partea |, vol. X, 

“după contin,A 863, se spune: «Rânduelile despre vânzarea 

„averilor minorilor, astfel: cum sunt. expuse în- colecţi: le- 

'gilor, se aplică şi în Basarabia »..Comp. art. 277, punctul 3, 
“din. uceiași parte,. vol %, după contin. 1868. | 

, 

, Dreptul de proprietate 

(Partea ], tom. X, art. 420 —431, 3; 543—556).) 

14. Femeea are drept de a vinde, cumpără, dărni și, 
“cu un; icuvâut, a dispune după voiu.sa de tot cea primit 

sea în socoteală” zestrei și de. toate. celalte! dasuri, (Arzi. 4— 

| 13—116), m - i 

15. Când cineva câștigă! ori unde un teren prin alu- 

viune, atunci. dânsul .devine stăpânul + acestui teren. (Ar. 

2— —42156).. Când vre-un: râu, ce: curge pe marginea 

“proprietăţii. “cuiva, - treptat: incepe. să-și * schimbe: albia şi 

„prin. depunere. de pământ, face să :crească : moșia, atunci
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această treşte redevine: proprietatea stăpânului moșici. “Dar 
dacă -râul' va părăsi brusc albia sa și, eșind dintiinsa, va - 
cuprinde o parte din pământul altei moşii, atunci partea 
copleșilă va rămâne totuși: „proprietate. moșiei dim care a 
fost ruptă (Don. 26—4). “Dacă râul, care desparte două 
câmpuri, incetul cu: încetul Și pe nesimţite, “va depune. pă- 
mânt,: mărind moșia mea; aşa că nu se va putea deter- 
mină cantitatea pământului și timpăl când Sa făcut creș= 

“terea, atunci pământul “acesta al meu va fi. Dar. dacă în: 
“chip silnic şi prin ar țiunea apei de odată este ruptă o parte: 

însemnată din moşia ta: și este alipită la a mea, așa că se - 
va putea vedeă. “cantitatea pământului alipit, atunci tu vei 
rămâue stăpân asupra acestui pământ, căci aceasta sa 
facut nu”in mod neobservahil (Arm.:2—1215 1). Dacă - 
“râul care desparte două câmpuri, treptat şi fără a se observa, 
aduce pământ la câmpul. meu, astfel că nimeni să nu poată. 
şti cât pământ şi în care timp a fost adăugat, atunci “eu . 
devin: proprietarul pământului alipit. Dacă prin puterea Și 
acţiunea râului a, fost ruptă din câmpul “tău :0 parte” și . 
adusă la câmpul meu, asttel că se „poate vedea cât pă- 
mânt Sa adăugat, în aseminea caz, tu rămâi proprietarul lui, 

„căci, aceasta s'a făcut în mod vizibil (Arm. 2— 4— —214). 
46. Dacă pe câmp, sau: . înti'o casă lăsată: mie -in 

amanet,- voiu găsi o .comoară, atunci, o parte din co- 
moară sunt dator alo dă datorniculti, iar restul, chiar 

- dacă voiu: fi primit datoria; nu-l: remit şi rămâne: propie- 
tatea mea bună. | 

| “Dreptul la raci atittat: 

A “(Partea 1, tom. x, arti 433— —466) 

AT, Vecinii n'au drept a face - Jucrări pe urma cărora, 
iazurile se pot mări s'au. micşo: a (Arm, 2—4— 211). Dacă - 
apa' care curge dela moară, aduce. stricăciuni! câmpurilor, : 
viilor sau . livezilor, atunci pr oprietarul morii. este vbligat: * 
a răspunde de daune, in caz contrariu, moaia să-nu. maj: 

  

3) Aplicând la ace. stă expresiune | legea din pare graful Î, prin „parle: trebue să 
înţilegem jumatate, - —
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lucreze. Dacă proprietarii câmpurilor, nu voi voi ca apa - 
Să se scurgă prin moșiiile lor, slobozi sunt a o popri. (Arm. 
6—14—253). Dacă apa, curgând pe pământul cuwa îi. 
face stricăciuni, și el rădică stăvilar, indreptând curentul 

„apei spre. proprietatea altuia, făcându-i prin acesta_daune, 
„atunci se va lăsă apa în cursul ei dinainte, iar cel ce a. 
stăvilit-o, va avea să desfacă stăvilarul, oricât apa i-ar 
căşuna daune (Arm, 2—4—210),  —. - 

„ Când scurgătra:ele unei. case se scurg în curtea veci= 
nului, sau am vre-o fereastră în curtea vecinului, atunci. 
curtea vecinului va fi supusă mie (Arm. 1—9— 89); Dacă 
mai multi au o casă comună, care învechindu-se, incepe 

„a se ruină şi'nu se înțeleg între ei iu privinţa vclacerei , 
” „casei, dar numai unul din ei reface casa cu cheltuelile sale; 

atunci se cuvine aceluia, sau să-şi ia înapoi toate cheltus- 
ile sale; sau-în termen. de pateu luni, după refacerea casei, 

„*să- primeas-ă: procente pentru acest timp; după trecerea: 
însă.a termenului de patru luni, el' are dreptul de a cere 
toate cheltuelile sale, și dacă nu se înțeleg ca să ile plă- 
„tească lui, atunci el are dreptul, în puterea legii, a luă 
„În stăpâmrea sa casa refăcuti,—pentru accusta i se dă şi 
termen de patru luni (rm. 3-—10—34 41). 

Dreptul de a stăpâni și de a se folosi 

(Partea 1, tom X, art. 513545 ) 

19. Poscsiunea de bună: credinţă inseamnă când Cineva_ 
stăpânește un lucru considerându-l ca al'său în sufleț ŞI” 
"conștiință curată (Don. 9—30). A stăpâni un lucru cu 
bună credință, înseamnă când stăpânitorul în conştiinţă: şi | 
_fără cea mai mică îndoială, este încredinţat că acel lucru! 
„îi aparține lui şi că acela care mai inainte il avea i Va 
_transmis cu bună dreptate, şi când stăpânitorul .nu binu- 
ește că a fost sau pot vroilată să fie contestaţii cu privire 
la acel lucru. (Don. 9—7). A stăpâui un lucru cu rea cr6- 

„dință, înseamnă că stăpânitorul se îndoiește dacă lucrul ii 
aparține lui și dacă:după dreptate i-a fost lui cedat de lostul 

- 
. 

N 

stăpânitor și nu va avea: cu dânsul in urmă discuțiuni in | 

=
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privința proprietăţii lucrului, sau când el știe. că există, 
sau că au fost măcar-un singur moment contestaţii juile- - 
catorești în privinţa lucrului (Don. 9—9). Cel. ce -a plătit. 

O prețul nu este socotit stăpânitor de rea credinţă (Arm:; 2— 
4—217). Cine a cumpărat un lucru dela altul care-l stă- 

_pâneă cu rea cred nță, crezând că- lucrul înti”a devăr ii 
“aparţinei lui, acela poate :să se iolosească de stăpânirea 
“lucrului (Arm. 3—3—955).. Cine cu bună credință a cum-. : 
părat un lucru și in urmă află că eră străin Şi face cons- . 
trucţie pe acel loc, nu primeşte inapoi ceace a cheltuit; 
dar poate să-și râdice construcţia fără să pricinuiască daune. 
proprietarului locului (Arm 2—4—21). Cine a cumpărat | 
un lucru cunoscând că este străin, acela ni iodată nu poate 
Îi proprietarul lui; dacă insă nu cunoaște aceasta, atunci - 
el se foloseşte de stășânirea lucrului, iar vânzătorul trebue” 
să se judece cu proprietarul âcelui lucru (Arm. 3—3—959),. 
Când cineva cere averea sa care să găseşte în stăpânirea 

„altuiă, atunci procesul-trebue indceptat nu în contra vânză-" 
«torului averei străine, ci în contra cumpărătorului care. se 
folcseşte de acea avere și cumpărătorul nu poata la cererea 
proprietărului lucrului să răspundă,. ca acesta: să se adre- 
seze vânzătorului, “căci el (cumpărătorul), iar nu vânză= | torul să folosește de lucru (Arm. 1—3—32). Cel ce are - “dreptul de a cere un Iucru care. 1-se cuvine lui din: succe- siune, poate să introducă proces' pentru lucrul său şi în 

„Contra cumpărătorului lucrului (Don. 35—25): Veniturile 
-primite de cinevă de pe- moșia-dată lui în stăpânire, în „baza unei sentințe judecătoreşti, -nu pot fi cerute-inapoi 
(Arm: 1—3—38). Atat timp cât cineva stăpâneşte în mod! 
legal -un lucru străin; el poate'să culeagă fructele și veni- 

care așă fără a vătamă lucrăl; căci el 
nu-este proprietar deplin asupra lucrului! (Don. 9—3) 

a Dreptul de a contractă 
-> 7 (Partea 1, tom N; art. 568—573)" Ai 

„20; Dacă majorul, după'ce â facheiat un: contract, va 

— ' 

"Zice că a fost indus în eroare, zisele lui nu se'șin în seamă



2 

(Arm. 41096). Numai atunci. poate cineva se renunțe 
Ja un contract incheiat, când va dovedi că drepturile lui- au . - 
fost „mistilicate de partea protivnică au de rudele ei (Don. 
18—5). Dacă se “va constaiă că în condiţiile stipulate Sa 
făcut! o greșeulă, din care cauză persoana in;elată s'a. lipsit 
mai mult de jumătate din prețul cuve bit, atunci acăa per- 
“soană va avea drept la restituirea prețului deplin. ar dacă 

se va dovedi că - greșeala - “inadins -pentru a iuşelă s'a făcut; 
in asemenea căz condiţia stipulală poute fi desfiinţată, 
însă dacă partea inșelată, -nti vu voi aceasta, 'atuuci -va fi 

în*dreptul ei să ceară o plată -pentru complstarea prețului 
"cuv nit (Don. 10—5). Cine-caută a violă condiția şi con- 

tractul încheiat de pură voie de ăl, fuce, prin aceasta neefi- 
care orice acțiune ur putea el să aibă, şi va plăti condamna- 
țiunra stipulată pentru neindeplinirea condițiunii şi în= 

- xoielii; afară de aceasta, va pierde dreptul de a stăpâni lucrul 

x 

pentru care sa învuit şi acel lucru-va rămâne în folosul, 
părții protiviee (Arm.. 1—10—95). Dacă insă la indeph= 
nirea coudiţiunii stipulate mă împiedică chiar persoana în 

folosul căreia condiţia trebue indeplinită. atunci se va-con= . 
sideră că condițiunea a fost indeplinită (Arm „2—255); 

Dreptul de” despăgubire pevtru vătăriare | şi: daurie. 

(Partea 1, tom. “XS, art. 574 și 609—68 9) 

21. Posesorul de. rea credinţă este: dator a restitui. - 
nu numai însuși. lucrul şi fructele culese da.el, ba chiar 
și acele. fructe pe. care. le-ar fi putut, dar nu sa ingrijit 
să le culeagă din timpul inceperei acţiunii. La cererea - 
“moştenirii, uebue si se socotească şi fructele obținute până 
la inceputul acțiuni (Am; 2—1—151). Posesorul de rea 
credință, restitue toate fructele primite de el pe tot-timpul 
cât a stăpânit lucrul (Don. 26—4), Cine a cumpărat vre-un 
lucru cu rea cred nţă, va remite iadărăt Iuerul cu toate fru := 

„tele percepute (D. m. 12—4), Cine a cumpărat moşie dela. 
unul: care nu eră stăpânul moșiei și despre aceasta. va fi 
încunoșhințat de stăpânui adevărat pentru ca să nu facă 
acea a cumpărare, acelu este dator a restitui moşia cu toate 

N
 

—
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fructele ei pe timpul stăpânirei sale; (Don. 19 —1), Dacă cineva „se folosește de moşie străină, stăpânind-i -0 prin si- luire, sau, prin. oarecare . motiv nedrept, acela „trebuie să deie, inapoi Şi veniturile primite dela 'acea. Inoşie: Și. înțre= ținere dela. ele nu primește; (Arm, 4—32 —38). Posesorul de” 
go et::a. acăretele şi, îmbunătățirile ficute. de : 'dânsul, “fără a avea drept. lă, vre-o despăgubire . pentru: cheltuclile sale (Arm, -: 2—1—158). Cine va stăpâni o casă. Cu. “rea credință. fără închiriere, acelă va restitui casa inapoi impreună: cu banii, prinți pentru inchiriere, precnra şi va „plăti, pentru” toată, - stricăcianile făcute (Don. 15-18), Posesorul' de rea credință” 

moștenire, in momentul când. dânsul s'a tăcut. stăpân pe ea, dar, şi toate, tr Uctele i ce a adunat sau a putut să adune, Şi E penirii cea mai mică gieşeală” vă avea a răspund, iar dacă * 

al Yre- ariei moșleniri câre aparţine altuia, este dator ma. - numai u inupoiă moștenirea in starea În care, a fost acea : 

moștenirea, a fost în bani; va plăti” și toata „dobânda. lor (Dau. 36—15).. Pousesor ul. de rea. c: edință al. moșienikii străine, răspund. de toăte.şi chiar de” cea „Mai mică: „gre şeală; ela plati fe nictele : şi fr iictele fructului i, hirnic nu sg” _va luă în vedere 3 „fie că, părândiizs + Va, zice, că ue ral a "eşit; diu stăpânire să, său că. cu siliire Sa luat, dela dânsul; el pentru toate este” dator a dă: asigurăre: şi a prezintă“ garanți», adică dacă este aut să, dea zale averea, ar dacă * nu, Chezășie (Don. 35—25),, 

    

22, "Posesorul de bună” credință: ptimâște fructe du E crului' că. fiul: proprietatga Jui, chiar dăcă; nu'a seminăt” dânșul (Arim.. 2— -1—154) Asermeiea Japtele, lâna ş ŞI păriil:sau ! - prăsilă' vitelor; aparţin posesorului "de bună. credință iArm.” 2—1=—150).. “Ciniee. posedă cu “bună: credinţă! un, lucru'oare care, acela Capată fructeie „ui de! măi inaintea inceperei acțiunei.. jar. nu acela care va. urră: după: aceast (Don; 26-— 4). Dacă posesorul de. bună credinţă al. unui câmp," - după, ce a „semănet și inainte de cuiegerea fructelor, allă . că câmpal. este, străin, fructee şe cuvin“lui .ca: unui, stă- pânitor. de bună credinţă (Am, 2—1—151). “Posesorul.. de. N “bună: "credinţă ” când, va „Iapoiă câmpul, nare voie a 

  

Îi 

4 

-rea credință u a unei case străine, va înapoiă | Casa cu'. toate, IERE 

N 

,
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cere, cheltuelile . ce. a. făcut, „afară: numai dacă -a făcut. 
oarecare adausuri, ţinând seamă de cantitatea fructelor 
obținute. înainte 'de „laceperea, acțiunii (Arm. 2—4 - 150)... 
“Cine a stăpâpit'v căsă „străină cu bună credinţă, acela: o” 
va. remite cu chiria şi. accesoriile, iar cheltuelile nu le'va . 
primi, afară numai dacă ele au „fost indispensabile, căci 
tot ceia ce este necesar pentru! casă, și nu vatămă starea 
ei anterioară, posesorul poate luă. înapoi (Am. 2—1— -149). 
Posesorii de bună credinţă a unei moșteniri străine, trebue 
să restitue- moștenirea în acea-stare. în care- se găseşte în 

| moinentul acțiunii, ei nu vor remite . fructele Şi Dici vor 
răspunde pentru ' greșeli * făcute  (Don.. 36—T5).! "Când se! 
cere un“ lucru aparținând cuiva din moștenire,. dela .stă- 
pânitorul de bună: mu de rea: credinţă -a acelui lucru, se 4 
cer și îructele, lui, “d ar. cu următoarea: distincţiune: a)po- 
sesorul. de Luna credință primeşte inapoi cheltuelile făcute 

- de el'-pentru imbunătăţirea” lucrului; h): posesorul de bună, 
7 

credința “a, lucrului, uu.este supus văspundeirei, „idâcă 
lucrul se pierde din inlânăplare; înaintu de incepere acțiunii; 
c) fructele şi dobâuzile ce a ridicat: inaintea inceperii - 
judecății şi îi cheltuit pentru: trebuințele sale vor rămânea 
ale lui, ju» nicidecuin . fructele cari se găsesc în ființă” pre= 
cum: recolta, bucate adunate; în hambare și coşare, dobânda 
bani:or. meprimiţi incă, prăsila vitelor ; d) el nu este culpabil 

„Ade âsemeneu peniru, slabă, îngrijire. despe” conservarea. . - 
lucrului; e):dacă se va îitâmplă că lucrul sa vândut inainte: 
ca judecata să fi inceput,, el va răspunde numaj pentru 'pre=- 

_ţul cât costă lucrul, iar nicidecum Și pentru dobânda bani- 
„lor (comp. legea. 19). Da usemenea' „Şi datoriile: atribuite 
altuia. din moştenire, dacă posesorul de bună credință. a izbutit 
a le. incasă, se vor înapoia: ctlui în drept.„(Don. 35—25).. 

23. Dacă cineva va construi deisupra casei niele o 
locuinţă, eu voiu fi proprietirul acestei locuinţă şi cine va” 
constrni casa din materialul altuia pe: pământul său, “acela: 
va: deveni Stăpânul casei şi, va plăti nun. ai prețul materia=! 

lalii, * căci casa. aiparţinie “numai stăpâniilui. pământului 
(Arm. 3—1—156)- Dacă cineva “va construi casă: pe loc, . 
străin suu alte e construchuni, sub Pămâit, ără a aveă pentru 

N . _, . . | . | | . | | Ni _
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„aceasta invoială cu stăpânul locului,. acesta din urmă se -va: fate stăpânul construcțiunilor. şi va răspunde celui - dintâiu pentru cheltuelile | «dărâmă și materiălul. se va ridică de: constructor (Don... 26:—2). Cel care va - construi -casă „pe pământul altuia, - : 

făcute, sau construcţiile se vor 
N 

sau Yo'sădi vie, va semănă sau altceva va face. va pierde. lucrul şi nici chiar "nu va. ăcăte, 
-Gine sădește ceva p& locul altuia, pierde impreună cu locul; 

primi inapoi cheltuelile făcute.” - 

şi-ceeace a sădit. Dacă :cineva a construit pe vc: străin casă din lemnul său, “atunci. pr 
şi asupra casei, cu-material 

oprietarul locului: va fi stăpân, 
cu tot, și cel ce'a construit. nu. ! “poate să înceapă acţiune referitoare) la prețul materialului. N . Rr - E (Arm. 6—414—959)- + 

Cel ce a semănat pe câmpul altuia, n'are voie să! ceară; » . restituirea seminţei, dacă câmpul i s'a luat (Arm. 2—1—160). 

A 

Ra 

-. Plugarul care lucrează 
peste hotarul vecinului său 
și va tâiă câmpul: vecinului 

câmpul său; nu va -face'brazdă 
; Şi. care! va lucră peste. hotar: IE 
„acela, dacă. a făcut-o când a arat, ya pierde: munta sa, dacă-a semănat, va pierde recolta ȘI- Munca şi bucatele. Dacă 

va 'ară câmpul, sau va sem 
plugărul fără: știrea stăpânului - 
ănă, nu va.primi nimic pentru ." munca să, nici: sămânţa ce-a 'semânal nu-i se va înapoiă. -: „(Army 6—14-—236). Dacii: cineva Va semănă san va sădi pe moşia altuia fără voia stăpânului, atunci recolta. și. bucatele: “ale Stăpânului terenului vor râmâncă, Că 

mânt au, crescut '(Don. 263)... - N 
„Dacă cineva a sădit pe 

şi:va voi să vânză plantăţia 

ci - acelea. din :pă-! 

pământul altuia vie 4) sau pomi: 
„ atunci este'dator să înștiințeze 

A „„P& stăpânul locului Prin martori de. credință cât l-a costat - Sădirea, iar dacă;stăpânul: nu. va voi s'o cumpere, atunci, „după ce vbr trece: două: luni, 'săditorul “va: fi. slobod să „Vânză altuia. și:5tăpânul docului siliț va, fi să primească. pe cumpărător i(Arn::83—3—974). Rai a a „24. Dacă cineva a făcut ceva din rhaterial străin, Şi dacă obiectul făcut poate. fi transformat. în. materialul primitiv “din care a fost alcătuit, atunci stăpânul materia= ia y . , 

1.1) Dar pe un pământ care se-gă seşte în folosință emfiteotecară a aceluia care -a semănat, căci însuși această lege este intitulată la Armeanopol: »Despre-Emafiteozău.. | 

7 „ 
1 f
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alui rămâne şi stăpânul lucrului făcut în cazul contrar,. 
acel. care a: dit materialului o. formă, deosebită, rămâne stă-” - 
pânul, lui. Dar dacă eu am făcut „ceva “din. materialiul! tău . 
şi al: meu împrewă, atunci. produșul | aparține mie căci | 

“eu. nu numai am întrebuințat in acel-,produs; muncă și. 
"cheltueli, idar am pus. dela mine şi o parte:.din material 
(Arm 2—1—158%),; -Câna cineva,. din. material Sirăin, face .. 

__ o.alcătuire sau intruchipare' care. nu. poate fi descompusă. | 
> sau: desmenibrată, - fără . vătămarea wateriatului,. „atunci - 

acela va: plăti materialul: şi lucrul va. rămâne, proprietatea”. 
“luiş dacă însă este: posibilitate : de a readuce : materialul Ne 
în starea lui primitivă, atunci va pierde muncă, bis a 
întruchiparea, lucrului (Don. 26—5)., | | 

La dispută asupra. tablourilor, scândura străină ur- 
mează pictura și. pictorul tabloului. devide. stăpânul. Seân= 

_ durei străine (Arm .2— —41—157). Dacă cineva. “desenează, 
„un chip. pe scândură străină, atunci în cazul: când desenul. | 

este. mai valoros, , chipul ; rămâne: “proprietatea. “stăpânului. . 
său, iar pentru “scândură el, va „plati (Don. .26—6)., Dacă . 
chipul - este. făcut cu. „bună credinţă, (fără înșelăciune), - 
atunci. “cel ce, l-a lucrat t poate cere. e risplată I entru cheltucli . 

muncă, nici eri cheltueli. Când, cineva ia materi al străin. i 
cu reă fredinţă pentru alcătuirea; unui. acri, sau, penru: 

  

„iar în fii timp scite da că: Singar, nu: a avut cunoştin „ 
„când. materiâlul i-ă fost laat; atunci, poate” începe: actiune, - . 

de furt. și a cere indoit; în "cazul însă când ștăpânul mate, 
 rialului. a avut cunoștință. Și a tăcut, atunci. va prirni alt: Da 
material în locul acelui «e i s'a iat (Den. 26—5).. e 

” a Dă ă ri u ia al: a 

(Partea 1, tom. x, art. 967-998) 

25. Darul unui nevârstnic şi al unuia a neintreg la minte: 
. nu are putere (Don: 246). | aa 

zii 
Y
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| Asemenea, dacă cineva peavână copii va face dar 
| altuia, ior apoi .va avea copii, darul se desființează (Don. 
248); Dacă cineva va. dărui vreun” lucru oarecure fără 
“condițiuni,” acela. nu poate' in: urmă. a se judecă pentru a 

“face asemenea condiţii, jar darul: rămâne temeinic (Don. 
"da —4). Dacă cineva va dăiui “altuia” și “va! teimite -lui- 

darul, iar, până “la primirea, “sa donatorul' va 'muri, 
“atunci doratarul nu va avea drept a'luă darul. '(Arm. 

„94 — 243). Când. cineva dăruind cuiva : vreun -lucru 
mișcător şi în acelaş ceas îl va dă în mâna donatarului, ŞI 

"i-l 'va lăsă în 'stipânire lucrul. acel dar este temeinic şi nu 
poate fi răsturnat, afară numai din motive grave de ingra- 
ttudine a ace luia. care a primit daiul (Don. 24—3). Darul 
inte soți-nu are putere legală: (Arm. Bl —78). Orice 
dar făcut intre soți, în caz de moarte, are putere legală și 

se întărește-(Arm. 4—11—80). Dărul” tăcut de soț “soţiei, 
sau de aceasta! aceluia sub condiţia. morței, după moartea 

- dăruitorului rămâne în deplină putere și se separă din 
averea mortului :intocmai ci o datorie. (Don. 38—41). 
“Darurile, nr cuz de moarte, între „soți, au toată puterea, 
chiar: dacă sunt: făcute fără înscris, astfel că după moartea 

„_ „dăruitorului se câştigă stăpânirea asupra icrului; cu toate 
*. acestea, dacă, se intămplă divorț, darul acesta nu se ţine 

în seamă (Don. 38—6). -Darurile date cu limbă de moarte, 
se capătă după moartea dăruitorului, (Don. 24—k):: Dacă 
cineva a dăruit ceva logodnicei, pentru ca dânsa să se folo- 

- sească co dar după castitorie, apoi acest dar nu este 'valabil, 
„căci existență lui este amânată până în vremea căsătoriei, 
“iar darurile intre soți n'au putere: legală. (Arm. 4—3—12). 
Dacă darul.se va face chiar. în : ziua” nunței,-atunci. se va 
vedea unde:a fost femeea și în ce anume loc sa făcut darul: 

„dacă este facut în ţasa. ei, atunci “este” prezumția că; darul: 
“este dat logodnicei, dacă “este dat în casel& bărbatului, 

"prezumția este, că este dat soției (Arm- 4313). Tot 
ce logodnicul: dărueşte; “părinților logodnicei, - pentru : să. 

, vârșirea nunței, se ia înăpoi, dacă : nuntă "nu :a' avut 'loc 
“(Arm. 4—3—12). Darurile, inaintea nunței,, intră imediat 
în. proprietatea donatatului, cu aceea însă „că în caz de, 

2
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„nesăvârșirea: nunţei, ele.. se anulează (Arm. 4—3—11)., “ Darurile : dinaintea” căsătoriei. sunt valabile. precum .şi cele făgăduite-înainte- de căsătorie , și date „după .cășătorie (Don. 32—1). Darul făcut. de către socrurși soacră logodnicei sau: ginerelui, nu 'se- întorc. sub Nici un cuvânt îndărăt după desfacerea căsătoriei (Arm. 4—3—13).. Darurile „din' partea, socrilor sunt bine daruite -(Don. 32—2). Cine - dăruind lucruri nevestei sale, nu i le-a transmis. anume ci? va arătă că le-a primit în :socoteala. zestrei, acela nu este “dator nimic a restitui: Dacă„mirele, care n'a primit zestre, - - "a'voi să constitue miresei 0 zestre din partea sa și va dărui aceleia care are: să. devină soţia sa diferite lucruri, pe cari -.: ” în urmă le va primi _dela ea drept zstre, atunci darul | mirelui se socotește valabil, căci darul: a fost: făcut inaintea căsătoriei, şi lucrurile date drept zestre se intăresc intocmai “ca acelea aduse de logodnică: (Arm. 4—3—11). Dacă mirele logodit va dărui lucruti logodnicei'sale și'ea după incheerea "căsătoriei le va aduce în casa soțului, -acesta nu este in drept-a instrăină acele lucruri intrucât ele sunt proprietatea  femeiei (Don. 32—6). Dacă darurile făcute inaintea câsă- toriei se vorCcompune din avere: neișcătoare, atunei soțul - nu 0 pate înstrăină, iar dacă constă . din bâni sau alte „bunuri. mișcătoare, şi soțul le-a întrebuințat pentru ale sale trebuinţe, atunci femeea ” niciodată 'nu poate 'să fie lipită: -de ele, afară numai de cazu! când șe Ya dovedi că acele. „lucruri au fost amanetate mai dinainte creditorilor. (Don. Sp Sa 26. Dacă cel care a primit darul se va arătă ingrat.... faţă cu dăruitorul și-l va calomniă, sau îl va baljocori, sau „Ya ridica.mâna asupra sa, sau îi va face o daună, Sau se va „gândi măcar a atentă asupra vieţei sale, sau va refuză de a-i plăti:cele convenite prin scris sau fără - inseris pe când... „Sa făcut darul,—dacă “unul din- aceste fapte va face Şi „această în.faţa judecăţei” se va doved, 'atunci “datul. se va remite îndărăt (Arm. 3—2--245),: Când cineva se va arătă " ihgrat, sau va face Pâră,: sau va bajocori, tare su va -necinsti pe bine voitorul său, sau va ridică asupra sa mâna, îi va face un rău mare, sau se va dovedi că a atentat la: 

sa
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viața sa, sau nu va ţine condițiunea scrisă sau nescrisă 
„ uată'la stabilirea darului, atunci i se.va-luă darul îndărăt,. 
= ca dela un nemulțumitor, cu toate că dăruil fusese făcut, 

21. Când mama va contracta oa doua căsătorie, atunci 
toate darurile ei dinaintea căsătoriei celei dintâiu în folosul 
„copiilor vor rămâneu, şi dânsa n'are dreptul de a preleri pe. 
un copil și pesaltul. de a obijdui, căci recăsătorindu-se, pe 

” toti deopotrivă i-a obijduit, şi de aceea darurile dinaintea 
căsătoriei ale fetei vor fi; mama va avea. numai dreptulde. 

„a se folosi de dar până la moarte. (Arm, 4—1—40); Con- . 
„tractând .a doua căsătoriei, ea nu va primi nici atât din -: 
darul dinaintea căsătoriei intâia cât artrebui să primească 
ca moștenire dela fiul său, și legea va dă totul copiilor, cari” 

„Du vor consideră aceasta drept moștenire, .ci ca partea lor 
din darurile primite inainte de nuntă de mama lor, + căror 

„ Caracter nu se schimbă (Arm. 4—72—43). Dar darurile 
pentru virginitate (feoritron) vor rămânea. ule ei (Arm.'4— 
7—49). Dacă femeia după moartea. soţului, nu va implini 
anul tânguelii și va contractă a'doua căsătorie, atunci nu . 
numai darurile făcute de bărbat, inainte de nuntă, se iu de 
copii, dar ea trehue'să lase copiilor jumătate din averea sa; 
iar dacă copii nu vor fi, atunci primesc nepoţii sau părinţii, ! 
sau bunicul cu bunica, sau fraţii; iar dacă ni vu fi nici un 

- fel de rude, atunci toate cele amintite mai sus, se vor pune la. 
dispoziţia carităţii publice (Don. 30—11). Dacă bărhatul'se . 
va căsatori a doua oară, atunci va fi dator î păstră nevă- 
tămate lucrurile rămase dela femeia răpusată peutru copiii 

-ce a avut cu ea; el nare drept să le vândă, să le instrăineze; ” 
el va rai. păstră și din averea .sa partea legală pentru 
copiii săi (Don. 30—9). : II a 

28. Dacă . cineva va face un dar deosebit unnia din: 
+ copiii săi, sau numai unora din copiii săi, utun'i va fi dator, 
„la împărțirea averii a păstră pentru «ceilalți “copii” partea 
legală; întocmai precum li s'ar fi cuvenit lor înainţe de :a 
se.li făcut acest dar deosebit; și dacă va face aceasta, atunci 
ceilalți copii, n'au a se plânge de darul deosebit, căci au . - 
primit din averea părintelui. conform -.legii, partea sporită” - 
potrivit averei care a fost înainte darul. spreial făcut ce=. 

* = 
s 

, . 
pp



„lorlalți copii; iar copiii car 
“pot zice: că, . mulțu 

„dela moştenire, dar 
„ moștenirea" fără voe 

7 

miţi 
de as 

bă 

— su Da 
i au primit darul deosebit, nu 

cu ceiace au. primit se dezistă 
emenea nu sunt datori de a. primi 

„ŞI neapărat sunt datori a reştitui'celor- “alţi fraţi din darurile speciale primite, atât cât trebue pentru 
ea lor după măsura sus arătată; ca ei să 

„Ca să se egaleze aver 
„Du aibă mai puţin decât 
 neegalităţii' darurilor, căe 
” Zuinţă pe toţi copiii; dar copiiilor. pe cari Îi favorizează, nu 

tât în plus, încât cu asemenea dar) să 
trebue să, le 'deie a 

„7.7 aducă 'pagubă şi o bidă 

“li se cuvine după lege, din cauza 
i tatăl poate să înzestreze cu chib- 

celorlalţi copii (Arm. 5—9—156). 7 

Despre împărţeală—raport (sinistori) 
pe 

7 

Partea ], tom. X, art, 994 —1000 Ea 
N 

29. Dacă” cineva voiește a face vre-o .dispoziţie cu „averea sa, el este dator înainte de toatea lăsă fiului său 1) » „Partea sa legală (nu-a patra, căci aceasta îi va face săraci, ci a treia sau jumătate :), după numărul copiilor) și numai după: aceasta a rindui cu restul averii precum voiește (Arra, „.5—1—102), Cine voește a împărţi averea sa, acela va avea , „a “pastră “partea legală copiilor săi, şi anume nu a patra parte (căci este puţin), ci neapărat a treia sau jumătate, : - 

"calităţii persoanelor, 

a. lăsă “copiilor săi, 

„după numărul "copiilor, apoi va deduce zestrea și darurile * dinaintea căsătoriei din Testul averii, şi dacă partea legală „este insnticientă pentru dăruirea lor cuviincioasă și potrivită 
apoi să se adauge la partea legală . pentru completarea . zestrei şi a'darurilor înainte de nuntă ” şi. numai atunci -restul averei se. poate'dă cui trebueşte. | Părintele, după, deducerea „zestrei femeiei sale şi a da- .- - Turilor dinaintea căsătoriei, precum și a datoriilor, e-slobod 
Când are măi mulți decât patru, ju- + . „Mătate din averea sa; dacă mai puțin „de “patru, a treia parte; şi aceasta este 

a 
N “ . 

1) Vezi mai sus legea 44, 

partea lor legală, (care se numeşte 

' 

E 

| - _ 1) Partea aceasta se chemă în. legile locale falchidium,- «Folchidiuin in cazul 4 când sunt nu mai mult: de “Patru :copii, este o treima ' din întreaga avere curată; in cazul iusă' când sunt mai mult de patru copii,—jumătate» (Arm, 5—9—151). 

4 ”
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falchidium);: cu restul averii slobod este a uză după voinţa 
“ sa (Don; 35—7). Dăpă-deducerea „datoriilor şi a cheltue- 
"lilor de înmormântări; precuza şi de asemenea a zestrei: și 

a dârurilor de nuntă a soției sale, tatăl este în drept, impăr- 
“ţind restul 'în trei părţi, să-l distribue intre succesorii 'săi, 
“ir ehipul uimătoi: Dacă: el are patru copii, sau mai puţini, 

„» atunci va lasa lor o traire, iar dacă are mai mult de patru 
„atunci va'lasa lor jumătate din avere: restul 'averei slobod 
este să-l dăruiască după dorinţa sa (Don. 36—2).. | 
80” Dacă unul din copii a' primit dela părinți zestre - 
sau partea de moştenire cuvenită lui, atunci el ni va nai 

„ putea fi părtaș în moştenire cu ceilalți copii cari nau primit „nimic, ducă nu va: face rupori. „Raportul se, face în acest 
mod: cineva u dat zestre unora din copiii săi sau partea 

„ cuvenită lor : din moştenire și i-a slobozit de. sub 'puterea 
părintească; apoi părintele a murit, sau fără testament, : 
sau făcând un testament în care nu i-a pomenit, iar copiii - aceștia se opun “Ju 'uceusta și "voiesc a luă parte la 1noş- - 

„tenire impreună cu ceilalţi fraţi „cari n'au primit 'dela 
tată nimic înaintea morţii sale şi să împartă ăverca părin-. 

„tească cu dânșii în chip egal. Pâra se” desbate "inaintea ju-. 
„„ decăţii şi legea stabileşte, că, copiii aceştia să depună tot ce 

au .primit dela, părinţi și să amestice totul acesta cu restul 
averii pătințeşti,. şi atunci să se facă parte egală tuturor. . 

"moștenitorilor. Acesta în sensul legal se cheumă raport 
(sinisforă). (Arm.. 5—8—127). Dacă părinţii dotează cu 
zestre, său iu timpul. vieței,duu unora din copii- partea pe 
care singuri. o doresc și în urmă mor tără testament, sau 
lăsând testament nu pomenesc 'nimic de “aceasta, atunci 
acei copii,: dacă 'socot că “au primit o parte prea mică, pot: 
să raporteze şi să depue într'o singură” masă, aceia ce au 

„primit dela părinți şi unind 'cu averea-rămâăsă în câsa 
părintească, să îinpărtă apoi în părți egale cu ceilalţi fraţi . 

- (Don. 39—1).' Dacă fiul,'pe când! trăiă tatăl, "a primit vr&-un 
dăâr. oarecâre în'contul părții legăle' de moștenire, atunci nu 

"va. putea'să facă acțiune contra testâmentului, ci raporiând | 
acel dâr'la masă cete ceia ce i se cuvine din' partea legitimă 

“ şi primește indestulare dreaptă ( Don. 33—15). Nepoţii, cari 
d 

, 

is 

e
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vor voi să intre în sinisforă, vor intră: toți, în. locul 
părintelui  lor,: considerându-se ca „n teup întreg şi 
trebue si aducă, și să depună Ja un loc tot ce a pri- 
mit părintele. lor (Don. 39 — 5). „Dacă tatăl dă “zestre 
fetei “Sale pentru ca aceasta să se mulțumească cu zes- 
trea dată, şi să nu participe, mai mult !a "moștenirea lui, 
0 asemenea condiţiune w'are putere (vezi legea 65) şi nu 
împedică pe fată de a moşteni dacă tatăl moare fără testa- 
ment: numai ea trebue să raporteze la masă zestrea sa, şi 

s'o amestece la_un loc cu averea părintească, din, care apoi 
va primi. parte egală cu fraţii săi. Darul' dinaintea: Căsă- 
tăriei, întocmai că şi zostrea," trebue usemenea să fie -ra- 
portat la musa succesiunii, dacă cel care a dat darul a 
murit fâră a lăsă testament, oricine ar. fi el—tată, mamă, 
bunic, bunica sau străbunul după tată său mamă (Arm, 
5—8—128). Fiica, care a moştenit pe*mama “după un; tes=: 
tament, nu va raportă zestrea sa la masă (Arm. 5—8— 

128), Tot ce s'a dăruit copiilor după moartea tatălui, nu 
se rapoartă la masă; iar ceeace tatăl le-a dăruit pe "când 

„eră în viaţă, aceea se.raportează la masă, exceptând cazul. 
„când tatăl singur a dispus ca aceasta să nu se raporteze 
(Arm..5—8—1927). Tatăl, carea dat zestrea fiicei sale, chiar 
dacă n'a scris în foaia de zestre.că fiica să fie satisfăcută cu . 
ceeace a primit ca zestre dela părinţi şi ca ea să nu mai 
ceară nimic din averea părintească, o asemenea dispozi-. 
țiune nu are putere, căci fiica are drept la moștenirea părin- 
telui în caz când acesta a murit fără testament (Don. 32— 
10), Dacă copiii vor” cere adunarea la un loc a snccesiunii 
tatălui lor, atunci sunt obligaţi a aduce şi depune tot ce au 
primit dela tatăl lor; de ăsemenea referitor lă „moștenirea 
mami lor trebue să depuie la un loc tot ceiace au primit 

„dela ea (Don. 39—3). Dacă insă fiul sau. fiica vor fi mul- 
„Pumiţi cu partea lor sau zestrea: primită dela părinți pe 
când aceştia erau în viață, atunci nu pot să fie siliţi a de-. 

"pune ceeace au primit, chiar dacă partea primită de «ei 
va Îi fost/mult mai mare de. ceia a se cuvenea, afară > 
numai când celorlalţi fraţi nu'li se ajunge partea lor le- 
gală (Don. 39—2): Dacă: moștenitorul, în urma acţiunii în- 

N PA -
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cepute în contra testamentului, capătă dreptul de a primi, partea legală, atunci este obligat a răpoartă într'o singură „masă tot cea primit mai dinainte din averea mortului (Don. : 35—22). Majorii, cari moștenesc împreună cu minorii... fraţi, fără testament, trebue să raporteze la masa succesiunii tot ce au “primit ei. din averea, părintească, precum . şi. fructele; dar, nu sunt obligaţi a.raportă şi ceeace au ago- . nisit dela sine. Copiii majori. raportează Ja masă împreună cu fiații numai aceia ce au avut la moartea- tatălui, iar ceiace au agonisit apoi nu raportează. Afară de aceasta, ei " distrag aceia: ce datorau la moartea tatălui, şi raportează. “ aceia ce în utmă le rămâne (Arm. 5—8-—125). Fraţii sunt „.. datori a aduce și depune_ impreună tot ceiace nu au ago- „_nisit singuri, de asemenea aceia ce le-a rămas dela părinții. lor, precum şi fructele primite dela averea părintească, dar “nu şi ceiace le-aparţine lor-propriu (Don. 39—4). Averea - * agonisită prin munca proprie a fraților nedespărtiţi nu întră. „la partaj (Don. 40-—3), E 

Mi “Zestrea | a 
E “ [. 7 (Partea I, tom. x, art,-100141—1009) ., A 

31. Soţia are prioritate asupra tuturor creditorilor, pentru a-și reluă zestrea (Arm. 1—4 3-—116). Zestrea, chiar. când e.amanetată, are prioritute față cu ceilalţi creditori, - chiar dacă Jucrurile soţiei au fost risipite și ea nu.ar avea copii (Arm. 3—5—299). Zestrea are prioritate față de da- toria-către Stat, dacă însă acea datorie nu este! mai vechie decât zestrea (Arm.-141—13—117). Femeia se va preferi tu- - „ turor creditorilor, atât inainte de intrarea“ei în căsuicie, cât : şi în urmă, în ceiace privește primirea zestrei sale (Don. . 33—19). Soţia are preferinţă tuturor creditorilor soțului ei atât “celor, anterior nunţii; precuin și celor posteriori, "în „cejace. priveşte primirea zestrei sale; în dispută însă a da- rurilor dinaintea căsătoriei și ai povolonului legea (cf, 40) „nu are preferinţă, primilor creditori (Don. 33—25). Dacă - soția va băgă de seamă că: soțul ei risipește zestrea: sa;- apoi va putea să înceapă judecată şi ceea ce sa risipit se 
7 

4 
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va restitui din : averea bărbatului . clfiar câind acea avere s- 
- pa “an amanatătă pentru datoriile: sale per 'sonale,: căci feă' 

neia are pri ioritate celorlalţi creditori: (Don. 33-96), Dace. 
"se. va întâmplă că și zestrea: trebue restituită și daturiile plă- 
„tite, se vada! priri itate zestiei;. iar darurile dinaintea” căsă- 
“toriei nu vor avea precădere; aţă de Aatorii (Don. 33— 20). 
De “aceleași drepturi,. pe care legea le” asigură “soțiilor, 
“pentr u - a-şi dispută zestrea se bucură și rioştenitor ii 
dcestora (Don. 33— —44), : 

“In fata unor atari prerogatie: ale legii locale * față de | 
“ zestre, prin înaltul uluz a consihului de stat dela 14 le- 
cemvrie 1547 (leqza imp. sus: No. 21.795) se legiferează: 1) 
„toate persoanele de sez femeiesc din. Bâsurabia, a căr'r zeslre 
e garantată în averea bărbaţilor. lor, sunt datoare 50 declure, 
prezintând 'dovezile legale în tribunalele ținutale şi regionale, “ 
în cursul unui an dela publicarea sns cuatului ul: +2; 3 2) după | 

| " aceste declaraţiimi, tribunalele ţinutale şi region Ip, vor face * 
“ înedat poprire asupra av:rilor cari goranlează arele z. stre; 

3) femeia, care wu făcut drelaraţiunea de zestre în cursul 
de un an, deși nu pierde dreptul de face nsemineu dvela- 

rație și după capirarea termenulua, „dar în asemeneq Cuz,: 
nu -ponte, ducă uverea soțulua. vu fi înstrăinată d+ el, îna- 

inte de aplicarea Poprirei, s1-și arăte nici mau fel de pre- 
“tenţii. asupra ci, sub preteztul ipotecei oculte existente asupra 
„acestei averi; - 4) toate foile 'de zestre făcute de azi înainte 
„vor fi înfățișate la tribunalele ţi «ulule şiu regionale, cari 
vor dispune poprireu averei s 'ţilor drept g: vrasiţilor! a zestrei; 
ăi în 'az de intenlurea arțiunii în contra valibilităţii zestrei, 

„afacerea | va urmă procedura legală. rămândnd pină la. ter- 
miihareu' acțiunii. averea bărbatului sub . poprire. 
n 92 “Dacă cineva nurmnai prin graiu, sau altfel-a pro- 
mis zestre, este. dator a 0. dă. - Tatăl, chiar. dacă numai 

„prin grain: a "promis, zestre fiicei sale, este dator: ă -i-o dă 
„(Arm 4 8s— —355). Dacă tatăl singura promis zestre, atunci 
„dela dânsul : singar! să se urmărească aceia; iar dacă-a pro- 
„Tâis” impreună. cu tul, atunci o vor dă ambii împreună Sau -. 
fiecare! in parte 'egală, dacă nu Sunt "determinate “părțile 

“Sau nu în. mod egal, când partea fiecăruia este determi- 
E i . E - 
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nată (Arm, 42 s-— -60)., „Dacă tatăl â promis, să. deă: zestre: 
“făcă a. desemnă anume "cât, va irebui pe cât irăeşte, să 
deă în, socoteala zestrei, atât: cât alcătueşte- falchidinl (Am, N 

| zestre, lacrul cumpărat, nu se va, consideră, ca proptietătea a 
femeei, ci nurmâi aceea ce, e dator! soțul saiei | sale-. se, Va, 
cere "dela dânsul (Don. 332 32). “Zestrea. se. dă in “vederea, , 

5—9— -155). Pentru valabilitatea, “estrei -se, cere transmi- 
siunea ei băr 'batului | iar nu număi inscrierea, „condiţiei Le. 
fezitor, Ja. aceasta (Arm. A— —8—35).. Tot ce'să „cumpără din. 
banii zestrei aparține zestrei (Arm.. k4— —8—58); “Cine "va! 

| promite zestrea, acela, &dator șă o. remită, fie frate, “fe. 
mamă, fiecare din averea Sa, Și, oricine. a ajuns, vârsta, 

  

| datori. a.0 remite, "chiar dacă: au “fost siliţi să promită (Doi. 
33-—3). Dacă - “bărbatul! „a "cumpărat, ceva cu barii” din... 

urmării căsătoriei; prin urâiare, dacă căsătoria nu sa făcut, 
zestrea . trebue; să fie. restituită; asemenea, Și | in cazul când, 

căsătoria se. desface, se va ină poiă. împreună cu “fructele. | 
"din ziua desfacerii (Don. 33—24): "Dacă, desfacătea, căsăto= | 

riei. se va, face 'din vina bărbatului, atunci el' ya fi „dator. a 
_remite;, nu numai toată. zestrea” până, la cel, mai nic. “jucru; | 
dar şi darurile dinaintea. căsători iei, dar” incă, după i Etica: 
prețului : darurilor, dinainte de nuntă să remită 4 tieiă pârte.. 
din. 'teiace „Singur. a agoni ȘU toate acestea, “dacă. hu y YoE 
fi copii, devin: proprietatea soției, iar. in: caz “când. VOr rai 

  

| copii, „ceiace 'a primit « dânsa, va păstră, pentru, "copii. Și € ea, 

singură &e va folosi de fructe. Dacă insă 'destacei: ea. se Xa. 

zestiea sa şi peste darurile dinaintea „căsătoriei, cari, „În 
caz de nu Vor fi copii, rămân. ale;. lui; „alară „nuinăi dacă. | 
zeshiea “a. fost. dată deo persoană, Străină, „pe “temeiul „ă i, 
unei, „condițiuni anunie stipulate inaințea “căsătoriei, s sau, de;.. 
la tată, cârd îiica lui despărțită n a ajuns, „la majorat, sau.” 

   

s'a încheiat o condițiune specială inaintea. căsâtăriei; jăr.., 
dacă or. îi copii, atunci oul ăstiând” iesirea , „pentru, ei, 
se va bucură 'numai: de fructe (Don. 30— 247). a 

  

-33, „Contractele de zestr&: se.pot. schimbă și pe timpul, 
căsătoriei, dacă tatal va. "dispune despre aceasta “pentr 

. 

  

face din cauza soției, atunci soțul vă deveni . Stăpân peste, 

  

a Pi i
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fiica sa în. testament și zestrea se poate mări sau micșoră . "pe timpul căsniciei (Arm. 4—8—54). Zestrea dată nu din |. avereu' părintească, ci de o persoană străină: diu amiciţe “către părintele fetii, chiar în raport nu intră '(a se” vedea legea 30) și nu poite fi: sapusă nicr unei schimbări. Dar tatăl poate face schimbare în” zestre, numai dacă această „schimbare va fi în folosul fiicei; adică poate. .ca banii să-i, prefacă în -lucruri și lucrurile în bani ''pentra, a mări zestrea * fetei (Don.:33—1). Dacă folosul soției va cere, banii pot'să se preschimbe în lucruri, iar lucrurile în - “bani. Tatăl «şi după căsătoria fiicei sale, poate să adaoge. : la zestrea ei, fără însă ca să dăuneze pe creditorii săi şi fărăs să micșoreze partea legală a moștenitorilor săi (Don. 33—4); . | "Dacă 'voiu fixă fiicei mele zestrea, făcând aceasta în dauna creditorilor, atunci fata se.va! feri dea merge la judecată „cu "privire. la zestre (Arm. 3—5 —249). Dacă cineva va dă ; „ca 'zestre fetei uri acri oarecare: în. dauna creditorilor, . - --atunci creditorii vor avea drept-să cheme în judecată pe acei ce'au primit lucrul (Arm, 3—5—295). Dacă. tatăl, din mătinimie dă unuia din copiii săi pentru: iutrebuinţare | sau ca zestră orice din averea soției șale, atunci ceilalţi co- - pii“au dreptul să ceară restituirea și să: micşoreza zestrea, „căci trebue-să împartă 'egal averea mamei (Ar. 4—9—79).: Copiii vor împărți zestrea și tot ce a 'riimas dela . mamă; așa: dar, dacă tatăl, pe temeiulunei preferințe pentru unul „din copii săi, îi va dă vre-un lucru ce aparţine femeei sale; atunci ceilalți copii sunt în diept; de a cere depunerea: * " acestui lucru în totalul averei,'- pentru &: o impărți  fră - țeşte (Don. 33—34). N e „8%. După cosa făcut căsătoria, nu femeia, ci birba= tul: va cere restituirea zestrei dela ce! carea promis-o (Am. . 4—8—54). Soțul: are. drept ȘI: după: moartea soției, tn. "curgere de zece ani, ca să ceară zestrea prumisă lui (Arm. 4—9—10). Dacă în contractul de căsătorie sa stabilit cau- titatea: -zestrei și uu s'a dat, atunci bărbatul şi moşt=ni- torii săi, tatăl. “bărbatului (dacă el a primit. impreună „ Zestrea) și moștenitorii săi, au drept să- ceară zestrea, să :facă plângere în conira femeiei, și moștenitorilor ei, cerând |
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restul, numărând un an după desfacerea căsătoriei. Dacă 

„Zestrea nu s'a restituit pe când s'a. făcut: căsătoria și băr- 
batul a murit: după trecere de trei ani şi în acest interval 
nu s'a cerut restituirea zestrei,-atunci hu se va mai putea 
cere zestreu, iar dacă el, soțul, a trăit zece ani” după 'con= 
tractarea căsătoriei, având vârsta legală la căsătorie, atunci 
va fi silit să remită femeiei zestre din averea sa, sau. de "unde va putea; dar dacă la contractarea căsătoriei a fost ne- 
vârstnic, atunci sorocul de: zece ani se va: numără dela ma- 
joratul său, și dacă nici atunci nu va cere zestre, atunci va. trebui -să dea zestre femeiei sale, Dacă însă, după'ce a de-.:: „Venit major şi au trecut zece ani, a murit fără -a cere zestre, 
atunci moștenitorii săi vor: răspunde și se vOk socoti cu fe= „„.meia. Dacă a murit inainte de'u se Sciirge acei zece. uni, » atunci'se va numără: dela iiceputul căsătoriei, in cazul vârstniciei'- soțului,.şi dela majorat, în cuz de nevârst:! - nicie, După „zece ani, ' moştenitorii săi, dacă vor fi vârst- nici, vor luă un terrăen de trei luni şi vor plăti zestrea fe- meie; iar dacă vor fi “nevârstuici; atunci, după majoratul „lor, lise va mai'dă un termen-de.doi' ani, pentru ca să se - mai gândească; sltfel sunt datori să plăteiisca zestrea fe-" 

"„măiei:“ Iar dacă ma:vor” voi Să reclanie Zestrea dela cei. cari Au „proinis-o pentru a'o'remite, cui se cuvine aceasta. ră= - mânț;.în” puterearlor (Arm.: 2—22—166).- Bărbătul, 'cara: 
     despre zeshieă in bani nu Sa îngrijit: s'0 primească, va avea drept Su; ceară'in curgere de zeci ani, prin judecată şi să” “primească indestulăre;:dacă in: cursul acestui înterval' păs- 

„trează tăcere, Yaspietde'dreptiul de ă o reclamă (Don, 332 :45):-Acţiunsă Gu “privire la, zestrea fâgăduită prin foaia dotulă, trece și în contra: moștenitorilor "făgădnitovulai, cu: urihăritea- tuturor. fructelor, sperirelor și, pagâbelor. (Don. „33-—23).Soţia, cars.nia adus zestrza făgăduită în „cas so-. țului ei,. nu: poate. „cere “darurile dinainte de nunţă; de: . asemenea dacă nu 0;aducg complect după făgăduință, atunci nu va primi fiici ea: coniplect (Don. 827), ri 85. Dacă soțul'a primit o zestre preţuită, atunci se! va consideră că el a-primit ca zestre nu lu :ruri, ci” prețul: lor, şi prin Urmare, în caz de : desfacerea „căsătoriei, el va 

po - 

- - . - 7 “ 7
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dă în locul lucrurilor pretul: lor. (Aro, 4— —8—54), Dacă. d a primit o avere, (de. pildă pentru .. trei litri) - ȘI apoi. Vu trebui: s-o restitue, atunci va avea să deă o altă avere de, | acelaşi preț, iar nu pretul uverii, trei litri. Dacă. averea „se va: Ştirbi, dauna, 0 va plăti soţul, iar: dacă va imbunătăţi,. acea. avere, atunci imbunătăţirea „poate -ă o socoteaxcă la "0 parte, Sau Să şi-o ice lui, neaducând vreo vătămare averii... Dacă a păstrat, aver eu în „Starea sa dinaințe şi. n'a micşorat=6, anii o va, remite așă, și nu va fi condamnat de a dă trei. . 

o
 

litri, iar. dacă el cu. rea credimțiă a „Ştirbit=, „Ya răspunde! pentru daună. Zestrea „Pretuită, rămâne pe. „răspundere eu s0- țului, adică dacă in zestrea compusă din, vite. haine şi alte .. lucruri, toate prejuite . in bani, Se Wa face, vre-o Stirbire ... (hainele ș se vor uză de femee, vitele vot pieri); atunci „atare | daună cade pe srama, soțului, care va plăti. daunele (Arm. 4— —8-—59). Dacă in, „zestia 2 Șe vor prețui şi vitele drept bani, Aa atunci, În caz, de vor pieri de boală, duuna.;0 va plăti soțul, care, este obhgut Su să. cumpere, altele, in: loc. Sau, să. deă.. preliui lor. “Dar ica Vre-un animal, va, pieri inuintea „că. sătoriei,. daună. Va fi a “emeiei, ar dacă? nun, s'au dat după prețăluire, atunci soțul: va. fi obligat, numai ca să nu, fie ner,. păsâtor, sau de. rea, credinţă, şi să le Agrijeăscă. după, pu-, tinţă, jar dacă, totuși, se vu întâmplă, cevayel nu ya fi răs= punzător (Arm, 4953), “Când, zestrea. n'a fost, prețită, dauna va li a femeiei,, jar, venitul Şi ceace, vor fată, vitele,.... » Ya primii suţul, dir dânsul inainte de „țoate;.va .fi dator, „a complectă, umărul vitelor, câte, an. fost,. adică. În, Jocul | celor e au pierit 4 pune pe, aliele: din nou' născute, Prin... 

e. 

pf 

? 
mărirea, ȘI mMicşon area, zestrii, se înțeleg, aci, acelea cari iu ; venit, pe. „calea, Baturală, „precum . mărirea: pământului. din. cauza curentului apelor. râului, aparițiunea unej.iusule;: înmulțirea. arborilor: Şi celelalte „avantaje intâmplăţoare, Adău- 

i 

girea şi imbulătățurea. făcută, de, bărbat „Într'o Zestre nepres - 
țuită, el le capătă, şi. dacă, soțul „Va, primi ca zestre o casă . „sau, un loc de lângă; oraș, prețuite,, atuuci, va, fi aator a-dă „preţul său; dacă. a făcut, îmbunătățire, şi adăogire, atunci folosul, va fi alui; asemenea şi dauna a,lui, este. (Arm. 4— 
8-52). Dacă zestrea, va fi prejuită, și în fouia de zestre va 

1



„sta scris: atâtea parale, astfel.de lucru,“ atunci. soțul. ya - deveni -stăpân deplin al lucrului Și slobod este de a-l în- 
„străină sau vinde; iar în caz, de. pierdere, pe seama sa Xa 
'cădeă dauna, fiiud obligat a răspunde și .a remite paralele „arătate în foaia de zestre; și când va sta scris: „următorul 
lucru, care prețuește atât“, atunci - vreasăzică! că acel: 

-- Jucru a fost-dat ca. zestre şi prețul. lui, a fost arătat pentru -: „ca bărbatul-să nu-l poată sthimbâ sau. preface (Don. 33— 6). Bărbatul nu pierde. cheltuelile făcute pentru mărirea, ŞI - îndreptarea averii date ca: zestre, precum și pentru curățirea: „“oteinei (Don. 33—18). Venitul . zestrii. îl pierde bărbatul pentru întâmpinarea greutăților 'căsnicei; iar venitul per- „„ceput înaintea căsătoriei aparţine zestrii, dacă -na existat Vre-o a altă condițiune (Arm. 4—8—60). Pe tot timpul cât - „trăeşte soțul. cu .soţia, el primeşte venitul zestrii pentru „greutăţile căsătoriei  (Arm. 4—8—67), Bărbatul, fie.cât,.de „sărac, datorește intreaga zestre (Arm. 4—9—69). 
„36. Zestrea o administrează “pe tot timpul căsătoriei - soțul, iar-nu soţia, şi aceasta din urmă nu poaţe să o dă-. ruiască cuiva (Arm. 3—1—244). Lucrurile ce aparțin „zestrii- sau .darurilor de nuntă, nici 'chiar 'cu _consimţi-" „mântul -soţiei. nu se pot instrăină şi. nu se vor amanetă, numai dacă femeia după doi ani, pentru a doua, oară, „Ya da consimţimântul-său -primind garanţie în valoarea unor „7 altor obiecte, atunci se ya putea; iar dacă cineva va cumpără - „aceste lucruri, dir această daraveră. nu poate isvorâ. nici ;9 daună femeii; căci el e obligat să: răspundă pentra . ele “.(Arm. 3—3—2959). Lucrurile „aparținătoare zeştrii sau da- . .Fului de nuntă nu se pot instrăină nici amanetă, chiar'cu ;. consimțimântul feneei; numai în caz dacă soția, pentru a” „.doua oară seva învoi “la aceasta și va: dă. consimțimâritul . „său, după doi ani, dar aceasta numai dacă, ea poate să pri- - „+ (Ineastă ceia, ce i se cuvine. ei din alte lucruri. De aceia, acel „“ care:a cumpărat, asernenea lucruri va suporta pierderea; jar + femeia nu. va avea nici o.daună (Arm. 4—9—73). Zestrea 

Şi darurile, înainte 'de nuntă, barbatul nu este-în drepi să le - a» înstrăineze, chiar dacă soția Si-ar dă. consimțământul . la „4 aceasta (Don. 32—5), Zestrea și darurile, de nubtă soţul nrâre 
” . “ ; a 3: 

* -



— 84 — 

„ Voesă le înstrăineze, chiar dacă soția în repeţite rânduri va dă “pentru aceasta consimțimântul său, de oarece încuviințarea “ei se poaţă consideră ca dală de fiica soțului; asemeneă și dacă” fenieia, pe” timpul căsătoriei, va instrăină ceva din. zestre, înstrăinarea. - se . va consideră 'cu făcută: din înșe- „lăciunea. sau insistența bărbatului, și deci în ambele cazuri înstrăinarea zestrei nu poate avea nici o putere, afară de " aceăsta, după doi-ani de zile, când femeia va declară că. are grijă: în ceia ce priveşte lucrurile instrăinăte din "zestrea sa și va dă un alt zapis; cu întărirsa voinţei ei şi cu primirea altui lucru din averea barbatului. dela care | „să. poată primi aceleaşi venituri (Don. 33—25). a „87, Zestrea, chiar când se află în administraţiunea băr- „ batului, aparține, însă feneei, și prin urmare, dacă se va: „iscă “pâră "despre câmpul dat ca zestre, femeia îl vă je- » vendică, căci al ei ete, şi dacă nu-l va revendică, vă pierde "dreptul de a-l avea “ca zestre. (Arm. 4—8—67). Dreptul femeei de a cere zestrea nu trece la moştenitorii ei, ci nu- "mai lă “copiii -ei (Ara. 4—83—63). Femeiă are drept de.a „cere zestrea, chiar când sa făcut drjă-cununia, dată. Va „Vedea că averea bărbatului să micșorează şi nu. va puteă „ajunge pentru plata întregei zestre (Ari. 4—8—62). Dacă. „femeia, fiind majoră, a ştiut-că soțul cheltuise averea sa şi - "ştiind, a tăcut şi nu i-a cerut-o, atuuci se Va în vinovăți sin= “gură şi va fi păgubășă de înoştenirea părintească; iar dacă „.& fost sub ocrotirea părintelui, său cu toate că-a fost în: afară de puterea părintelui, totuși tatăl ei a pătut cere dela Soțul ei reştituirea zestrei Și dânsa 'a cerat dela el âjutor petru priniitea  averei dela bărbat, iar tâtâl nu ă- âju- tat-o, ătunci dânsa. va luă - parte 'lă moștenire, “că şi. când ar,fi âvut: zestie Şi ar fi raportat-o lă masa _Succesoială, căci. tată] a fost vinovat 'că n'a voit So... „dute în contră soțului ei” (Ard. 5=—8—196) Dacă fe- “imeia Va află că Soțul ei a âmâtietât lucrurile sale altuia, “Și despre uceasta “a tăcut. întvadi::5, ca prin “această să | înșele pe cel cu cate contrăctesză barbatul, iar. aceâsta "se vă dovedi; ătunci 6a ni se vă butură de „nici “o protecţie "“(Don:33=205). Ta 'Căz 08 înoatite a persoanei 'ce are "drept a 
- 

< . o 

S



cere înapoi zestrea 

aa a 
sa, intră în drepturi succesorii ei (Don. *:38—27). Dacă temeia va: inebuni și bărbatul. o va lăsă fără “Îngrijire, iar 'zestre a 0 va întrebuință rău, atunci zestrea. se + Ya pune prin palerea autorităţii sub sechestru'(Don. 30—14).. , 38. Soţul, pe: 

„Testitue zestrea. fin 
timpul căsniciei cu femeia, nu poate să-i 40 cauză dreaptă .și dacă o va face, se “Consideră că i-a făcut un dar, și femeia, va avea “drept să _i-0 ceară din nou cu "toate veniturile. Pe tot timpul duratei „căsătoriei, femeia 

-. „Pentru următoarel 
_ întreţinerea sa și 
„exil, sau -a frăţilor 
Cumpărarea unui 

“ pentru plăceri, fe 
aceste cheltueli s'a 

ncdivorţată “poate “să ia” indărăt zestrea e trebuinţe: pentru a plăti dătorii, pentru a lor săi, sau a tatălui, dacă el se află în soțului său dacă sunt săraci, sau pentiu câmp bun.. Pentru cheltuelile “ făcute meia nu este obligată a plati, chiar dacă u făcut cu al ei consimțiimânt; cheltuelile . . utile numai atunci însă se scaă din zestre, când sunt făcute “Cu consimțimântu 
necesara':se nume 

| femtei. (Arm. 4—8—69),. Cheltuelile” sc. acele, “fără facerea cărora. zestrea sar micșoră (Arm. 4—8—69). Dacă va fi „dovedit că. înstrăi- narea zestrei: s'a 
“pentru dobândirea 

„ “când înstrăinareă 

făcut pentru văditul folos al soției, adică altei averi, -.cu venit mai ayantajos,:sau - “sia făcut pentru "Nevoia - soției, adică pentru plata datoriilor ei, sau pentru :hrana părinţilor, -Sau. - a fratelui,sau a 
si nevoie, —în asemenea cazuri instrăinarea zestrei este În- » 

bărbatului,” cari se. (găsesc 'în călătorie 
găduită:(Don. 83—95): 

: 39. Femeia, în curgere -:de. trei luni. după moartea Di "soțului, este “datoare :a fade opisul zestrej sale. şi al daruz | - rilor de nuntă, precum şi al 'restului 'averii soțului și, prin! "arătarea acestei ca 
făcut bărbatul în. 

tagrafii, să arate ce anume schimbări - a ” averea sa; iiar fără. opis, sau fără . vre-o : "dovadă sigură, :nimie: nu poate:cere, şi dacă.-va cere,-:nu Ya - . *primi:(Arma, 1——18——119). Remeia,-care n!a-facut civenitul “opis odată -ce-soțul 
* 'aparţinut zestrei-si 

ei :a murit, va pierde lucrurile 'Cari-.:au mu:Stzat'în 'ființă, :adică nule măi poate cere (Ar, 4—13— 13). Rembia, după: moartea: soțului, „ dacă vor rămânea copiii, este datoare-a dreșă » ,caţagrafie |. „detaliată. 'despre.-tot.-ce -a .răimas “după--sațul Ei Și-a păstră 
o ie Er te 

i
.
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„tot fără vătămare, nefiind. sloboăii a “tnistrătină nimic, “ea. 
„totodată trebue să „alcătuiască. inventar de. toată : zestrea 
:care a adus-o în casa soțului, ei și de toate darurile făcute: 
- înainte de nuntă, precum;și de asemenea de toate lucrurile” 
„cari aparţin ei; pe care dânsa, afară de zestre, le-a adus în 
"casa bărbatului,-cu dovezi vădite despre tot (Don. 30—19). - 
„La restituirea zestrei, trebue să se facă socoteala - fructelor 
anului :din urmă, și după această socoteală să. calculeze 
ceilalţi ani din ziua primirei. zestrei de către soț, precum şi 

„din ziua în care dânsul trebuiă să o râstitue, iar impreună 
„cu zestrea să. primească - și. fructele (Don. 33—80);- Când: 
„zestrea trebue să fie dată inapoi, atunci averea - imobiliară 
“trebue restituită imediat), plătindu- se, bărbatului. pentru. 
„adausurile. făcute: de el, in urma. unei. cercetări făcute în. 
„această privință, iar în privință mobilelot să dă un termen: 
„de. două. luni (Don. 33—98)... DI AN: 

40. Ipovolon - 2 se: intireşte: nu "imediat după - căşă- - 
- „torie .şi. numai când barbatul moare: înaintea soţiei, -atunci- 

: există (Arm. 4—10—67).- Dacă: femeia: va-muri . înaintea 
bărbătului,- cererea ipovolonului: nu :poate avea loc. Dacă. | 
î.la- contractarea căsătoriei se: va. stabili “că lu inapoirea 

„sizestrei,' “bărbatul. va fi dator -a da ipovolon atâta; în. acest: 

-
 

“i caz, „cantitatea. ipovolonului” se va .remite precum:s'a stabilit;. 
-siar dacă -na fost stabilit despre ipovolon nimic, atunci 
cel care restitue zestrea este obligat::a dă:şi pentru ipovolon: 

no” treime -din :eâtimea: zestrei: (Arma m. 4—10—175).: Dacă “se 
« iitârhplă că moare barbatul, atunci la restituirea zestrei să: 
“se deă £ ȘI ipovolon; atât cât se cuvine după învoiala stipulaţă;. 

î ; dacă însă -n?a-fost învoială stipulată, atunci să se socotească: 
«o “treime. din' câtimea „zestrei, și :această. parte separându-se: 

„+ xdin averea barbatului, dacă. nu sunt:copii, să-se deă soţiei ca 
jupoprietate în. deplina-ei dispoziţie, dacăiînsă sunţ copii, atunci. - 
p această a treia. „parte, să se păstreze pentru. dânșii, iar soţia; să: 
zse folosească ::numai de fructe (Don. 34—1),Dacă soțul va: 
imuri neavând. copii:și n! au- fost: condițiuni stipulate prea- 

“ Ta pi 

      

  

i: 1) Aplicând "în" azui de faiă Testa 3, “aeneiă să se taţeleagă 3 zile? ! 
îi 3 e it 3) Ipovolon - este “ăcediiarie din Tâvăra . soţlăi,- pe care/o primeşte soţia: văduvă. 

dimpreună, cu restituirea zestrii sale. 4 :
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- “labil, atunci femeia va primi zestrea cu ipovolon. și nimic mâi mult; dacă va muri femeia, atunci moștenitorii - ei - vor: primi numai zestrea ei, iar “soțăl “nu va “perde nimic din. averea sa și străiuii nu vor primi diri-proprietatea. lui, Căci ar fi foarte nedrept ca părticularii să aibă avantagii din averea. barbatului, iar acesta, după ce a pierdut pe soție, să plătească” - ipovolon din averea: sa (Arm. 4—10—16). Femeia, care'se” “căsătoreşte i dota oară, având copii dela întâiul bărbat, pierde: proprietatea ipovolonului, adică nu-l” stăpâneşte“ ca pro=: prietatea sa (Arm. 4—1—49). Femeia, care” va: deven! grea. în anul'de doliu, pierde ipovolonul (Don. 34—9). :..- Da 
pu 

„ 
- : Testament Do 

0 (Partea Ie tom, X, art. 1010—41103) 
i MA. . Testamentul făcui la. vârstă mai mică de. 14 ani (comp. legea 8) n'are valoare (Don.: 35—6). Testa. torul trebue să exprime voinţa sa vădit și în toată liber-” i tatea, fără. convinăeri impuse. forţat și fâră linguşiri sau: o » alte. mijloace (Don. 35—3). Câna bolnavul vorbeşte şi va voi să mai urmeze a vorbi, dar limba ii va -amuţi și vor- birea: va ncetă, atunci şi ceiace a” zis inainte nu se va 
„27 1) Actualmmintă molal aleătuirei testâmentelor în Bisarabia este acelaşi ca și în - „restul Rusiei; dar mai înainte se deosebeau de testamente ași numitele colicile. lată, - ce vorbește Armenopo! despre codicite : „Dacă testatorul omita a serie ceva în testa- ment, iar în urmă îşi aduce aminte daspre aceia, atunci el scrie o hirtie deosebit, în care duc'ară ceiace a voit să scrie în “testimen și aceasta se chsamă codicil. (Adaus Ia un testament necormnpl:et), D:oselicea între codicil şi testament consti în 'aceia „că, în testament testatorul are dreptul de-a institul moştenitor, a excludea dela moștenire, a refuză. ceva, a face instituţii şi substituţii ; în codicil insă, nu poate nici institui .moş=, tenitor, nici a-i elimină dela Succesiune (Arm 5—7—112), Codicilile făzute inainte - de testament, nu:au nici o valoare, dacă nu vor fi confirmate” prin testament şi pria „alt codicil care ar urmă, Sau dacă testatoru! va voi În alt chip'să dovedească valabili= . tatea lor, utunci se vor iatăriu târm. 5—7—118). A face instituții şi substituții îns “seamnă propriu vorbind a numi moștenitori direcți sau substituiți ; „Succesorul poate fi sau natural şi adevărat — instilutus, su în cuz de icexistența moștenitorului adev îrati „averea trece Ja altul, care se numeşte substitutus. Traasmistunea poate fi sau simplă . (de pildă când se spune: ndacă cutare nu mă va moşteni, atunci moştenitorul meu va fi cutarea), sau complesă (când se spune: cutare inoșteneşte sau nu moşteneşte, dar „dacă va muri minor, atunci cutare altul va fi moștenitorul men) Arm. 5—83—4 18), Slobod este ornul aşi institui moștenitori, iar acestui: un altul, iar acestuia un al treiley” (Don. 36—7). Aceşti al doilea moştenitori, lee: locală permite a fi numiţi „din orice: profesiune (Arm 5—8—119), Se cuvine deasemenea să observim că în. Bushrabia -nu "există deosebire intre averile patrimoniale şi averile agonizite.” e 

— 
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| luă în considerațiune (Don. 36—4). 0. condiţiuire nele- 
, 

gală, impusă fiului face testamentul nevalabil; căci nu se -: 
poate execută (Arm. 5—5—114). Condițiuniile nelegale şi 
ridicole, prin cari cineva întăreşte un moştenitor, sau tes- 

tează cuiva: ceva, nu impiedecă întărirea, iar moştenirea: 
„sau liberalitatea se dă: fără. asemenea „condițiuni (Arm. . 
5—8—139). Tatăl, cure imparte averea” sa după aa face 
copiilor săi, e dator_a- arată__partea fiecăruia sau a face; 

rție iscălită de dânsul 
sau a sili pe copii ca ei_să semneze acea hârtie. astfel el_nu 
ya a medreptăţi. pe nici: unul din_ ei” (Arm. 522108). Dacă 
fiul nu e amintit în testament, un n atare testament nu se va. 
întări, chiar când fiul va: muri înaintea tatălui (Arm. - 
5—5—113). Dacă fiul se va naşte după testament, atunci, 
chiar îm cazul când. sa născut intr” un mod anormal, dar «. 

pentru. fiecare În in parte hâr hârtie de > impăr 

  

„respiră sau a fost scos din pântecele mamei, prin spintecare, 
testamentul va fi nul.. "Dacă în testament nu se pomeneşte 
despre fiul care se află în pântecele mamei şi care sa născut > 

„âpor. fără a ti țipat, sau; născându-se viu, a murit imediat. 
după naștere, sau in :mâinele moașei, atunci testamentul: se 

- desfiinţează; pe copiii: născuţi după moartea .tatălui nimeni 
nu-i"poate lipsi nici de întreaga moștenire, nici de cea mai_ 

“mică parte a ei, în orice loc sau în'orice grad. de: înrudire. 
sar află. (Arm. 5—5—4114). Dacă după moar tea tătălui, s'a 
născut un fiu, atunci el desființează testamentul, iar codi- 
cilul nu desfiintează (Arm. 5—7—118).. Dacă _teştatorul, 
-având' o fiică sub.ocrotirea sa, sau o nepoată, sau o ÎN 
nepoată, nu le institue mnoştenitoare, în acest caz testamen- . : 
tul nu se va strică in tot, ci şi ele vor. fi o moștenitoare; iar 
dacă moştenitorii instituiți-vor fi niște străini, atunci rudele 
vor. primi jumătate din moștenire și dacă sunt rude, atunci: - 
toţi: moştenesc deopotrivă (Arm. 5—5—119). Instituirez 

"-unui moștenitor făcută “în scop (după altă: variantă : „ca ş 
| recompensă prntru davul viitoru),.. de gratitudine” nu se.va 

“întări; instituirea moștenitorului, făcută ca - respect pentru 
darul anterior, se întărește (Arm. 5—8—119). Cel care e 
prizonier poate li instituit. moştenitor, în speranța că poate 
se va intoarce, și când se va intoarce va primi moștenirea



DI 39 
(Arm. 5—8—130).. Dacă mama unui ostaș, după o ştire "_ falșă despre moartea fiului său, va institui un alt moștenitor, iar apoi fiul se va întoarce, atunci, acesta din urmă,ia « “moştenirea şi deferă: liberalităţile. după, testament (Arm. 3—8—132). Dacă Mama, în urma unei știri neadevărate despre moartea fiului ei, institue alt moştenitor, testamentul „se desființează prin acțiunea adevăratului moștenitor (Don. =. " 99—20). Testamentul se va consideră _nevalabil_în_urmă- „toarele cazuri: când în el nu'se va arătă numele moșteni-" torului. și nu'se va putea ințelege cine este moştenitor; sau „când va îi numit moștenitor o.persoană pe care,legea nu o ” admite, sau când testatorul a omis pe acei din moștenitori * cari după lege Sunt chemaţi a moşteni, sau_i-a depărtat dela: mostenite lără pricină, sau când se.Ya dovedi că testamentul : a fost făcut cu siluire său vicleșug, său că, după ce s'a făcut . testament, se va naște un moștenitor viu, întreg și la ter- meu, fie că +] în momentul nașterii n'a dat. nici un țipăt, “dar a avut suflare, sau că; fiind în. braţele -Moașei viu, a, - căzut jos și a murit, Și chiar dacă din pântecele mamei a fost scos viu, asemenea Și câni-testamentul n'a fost iscălit.. şi întărit cu peceţile martorilor, sau că martorii de: faţă. nau subscris sau -n'au voit'a pune peceţile lor, sau că testamentul se va constată neisprăvit, rupt, cu ștersături, - „ Tăsâturi, sau în multe locuri Tândurile lui sunt tăiate cu condeiul, așa cu nu se. poate” înțelege! conţinutul low; căci „ceea -ce e. dubios Şi neințeles întrun testament, se consi= deră ca nefiind scris; sau dacă moștenitorul instituit refuză moștenirea, ceiace chiar dacă s'ar întâmplă, darurile insă făcute Prin „Acel testament și arătate în scris, se consideră ca binefăcnte; Sau se va constată că mo;tenitorul instituit o prin :testament nu se cuvine să moştenească, ca de' pildă * dacă se va dovedi-cum că el] a atentat la xiuţa testatorului, Sau că n'a apărat viaţa sa, și după ce testamentul a fost deja -scris a clevetit pe testator, sau Pa acuzat de crime şi n'ă avut grijă de dânsul în caz.-de boală grea: sau impre=, - jurăii dificile (Don. 35—96). ie | - 42. Dacă răposatul: va serie în testamentul său că cineva îi este dator, sau 'că dânsul este dator cuiva, atunci 

N
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aceasta nu se consideră ca dovudă, fără martori! de bună. 

“ încredere . (Arm. 3—5—301). Cuvintele răposatului, câre 

zice că cineva i-a rămas dator, alcătuesc o dovadă” deplină, 

„cu toate că dânsul despre aceasta star jură în scris; iar dacă: 

va scrie că ele dator să plătească, atunci aceasta 'se crede 
- pe'deplin (Don. 35—13). - | a 

43. Poruncim ca tatăl, mama,. bunicul sau răsbunicul 

  

“şi b bunica sau 1 răsbunica să nu “depăr teze “dela m moştenirea lor 

„pei fii, ice, nepoți ȘI strănepoți, fâră a spune_in testament | 

ahume pricina, ingratitudinei. Ja. pricinele. vor fi următoare: 

- a) când cineva a vidicat mâna asupra părinţilor, său le-a 

- zis cuvinte necuvincioase şi. batjocoritoare, său iîi-va acuză. 

- de o crimă, afară dt ctirnă-iîn contra "Țarului 1) saua ocâr- 

muirii, sau va atentă asupra vieţii părinţilor; b) când fulse - 

va împreună cu mama sa vitregă sau cu concubina . tătălui 

„(Arm. 5—9 —162); c) când va “valomniă pe părinți şi ei din“ 

- cauza clevetirii vor suferi daune însemnate; d) când părinţii 

au zăcut un timp luvg, sau au sărăcit, sau au căzut în slă- 

" băciune, sau au. neunit, 2) iar copii n'au îngrijit de ei şi _ 

părinţii imploră ajutorul. lor, dar ei nu vossc să ingrijească 

de dânşii; e) când unul din părinţi e in temniţă, iar copiii 

de sex masculin, cari au dreptula oșteni fără testament, nu 

Jor voi fiind chemaţi de părintele “ lor, ca să deă chezăşie 

“pentru, dânsul, referitor la persoana lut sau la datoriile lui 

în măsura în care cel chemat are poşibilitate a odă; £) când 

“unul din copii se va dovedi că a impediecat pe părinţii săi de 

a face testament, şi dacă apoi părintele va găsi posibilitate 

de a face testament, atunci are dreptul din această pricină a 

“exclude pe copil dela moștenire (Arm. 5—9—163); $) când 

„cineva din părinţi va voi să mărite pa fiică- -sa sau pe nepoată- 

sa şi după putință a-i dă zestre, iur dânsa va refuză și va 

duce o- viaţă desfrânată (Arm. 5—9—160). Aşa dar, dacă 

părinții vor scrie limpede în testamentul lor „toate. cele mai - 

sus puse cauze de remulțumire, sau unele din ele, sau chiar 

una singură, atunci oricare ar fi ea, dacă moștenitorii insti- 

1) Adaus d2 comisiunea tatocmită de guvernatorul Guadgarăt. | 

:) După legea locală a Basarabiei, acela care a înărijit până la moarte pe un 

nebun îi moștenește averea, chiar dacă nu'este rudă cu a dânsul (Art -5—9—165), 

.



= 

tuiți pot dovedi adevărul unor astfel. de. pricini, sau a -unvia. 
„din ele, ordonăm.ca testamentul să aibă deplină. putere şi. 
în totul să se întărească; iar dacă. nici una din _acele pricini, “ 

- nu ya fi dovedită, atunții copiii: excluşi dela moştenire nu. 
xor întâmpină nici o vătămare; ei se vor chemă din-nou la 

moştenire, testamentul se va strică ȘI i dânşii moșteneșc: averea . 
"părintească, deopotrivă « cu ceilalți copii. Dar dăcă în atari 

  

„ testamente se vor înscrie renunţări sau” fideicomise, sau. se: 
_institue tutori sau alte dispozițiuni legale, atunci toate aceste. 
se vor implini întocmai,- precum sună. testamentul (Arm. 
„5—9—169). Copiii. născuți dintr'o cășătorie legitimă _sunt 
  

moşteriitorii. părinților | lor, tatăleste obligat a pomeni numele, 
fiecăruia din ei-in testament, împărțind, între ei averea sa, 
_de acbia tatăl e dator a pomeni şi numele finlui care a leşii, 
“din casa părintească (chiar dacă acest fiu e înfiat de un - 

- străini), așijderea şi pe fiul ce are să se nască. (Don. 36—%)... . 
Tatăl adevărat al înfiatului nu. poate în testament să treacă 
sub tăcere pe fiul său, cu toate că el ar fi înfiat de un altul | 
(Don. 36—5). Când nu sunt copii, atunci rudele ascendente 
sunt datoare a testă. moștenirea celor descendente, adică - 
bunicul, bunica, străimoșul, străbunica, nepoţiilor fiilor i sau al -- 
fiicelor ; iar dacă rudele ascendente. vor uită pe fiii lor, sau 
“pe unii din ei, atunci testamentul lor. nu va avea: „valoare 
“legală (Don. 36—6). Părinţii pot. să depărteze pe copiii lor 
“dela moştenire, însă numai pentru cauze legale, şi anume: 
când aceştia vor ridică mâna asupra. lor sau vor aţâţă pe 
alții. s'0 facă, sau vor ridică baştonul sau altă armă în contra . 
lor; vor pricinui lovituri sau vor calomniă, vor necinsti, vor 
“face un denunţ de crimă, vor necinsti patul părintesc.cu: 
“mama lor vitregă, sau nu vor ajută pe părinţi la nevoie, 

părinţii sărăcind. şi' fiind în mizerie de lipsă, copiii nu le 
dâu ajutor, sau când părinţii vor fi întemnițați, iar: copiii, 
aflând despre aceasta, nu vor căută să-i scape, dând chezășie 
sau înterpunându-se pentru dânșii, toate aceste: bineînţeles, 
dacă” copiii nu vor fiin vârsta copilăriei, căreia legea până 
“la 18 ani îi dă iertăciune; odată ce insă copiii au ajuns. la 
vârsta majoră, tatăl, după eliberarea-lui din închisoare, este 
“an drept s să-i i îndepărteze dela“ moștenire, Deasemenea, dacă 

a 

KE
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aaa n | se va întâmplă lai. Să moară în. închisoare și va fi- dovedit că nici copiii nici rudele nau cautat să-l scape, atunci pentru . : „pedepsirea răutăţei lor, dânșii se indepărtează dela moște- - -“nire, iar avereu se dă bisericii orașului, unde răposatul a „a avut domiciliul său şi se întrebuințează in folosul priz0=. nierilor săraci, pentru “pomenirea răposatului sau pentru... alte fapte de binefacere; deas:menea când: copiii. se unesc. cu tâlharii sau furii pentru fapte vele, san se dedau li oare- . „care întreprinderi ruşinoase, de pil-lă-să fac butoni (măscă-: rici) Și comedianţi la Spectacole publice; deasemenea: când . copii se opun și împiedecă pe părinţii lor nepermițându-le „Să facă testamentul și să dispuârde averea lor după dorinţa „Şi voinţa lor, în asemenea . caz, după ce se va face dovadă | despre aceusta, copiii vor fi lipsiţi de dreptul de moștenire ;, “Sau cind copiii vor disprețui credința | pravoslavnică şi se vor îndepărtă de biserică Şi de impărtăşenie, işi vor schimbă . .. - Teligia și vor cădeă in erezie ; câud părinţii iunebunrsc, iar "copii şi rudele nu se vâr ingriji de ei, deasemenea. vor fi. îndepărtați dela moștenire. dacă însă cineva diu persoanele. lăturalnice, de rnilă ia pe părinte în ingrijirea sa şi despre aceasta înștiintează pe rude. iar acestea rămân. în nepăsare, atunci moştenirea trece lu acea persoană, lăturalnică (Don. 36—10). Dacă părinții vor dori a mărită fiica lor, iar” ea - va căută să se împotriveuscă Și nu va voi, petrecână viață desfrânată, atunci părinţii pot 's%0 îndepărteze dal moște- “Dire (Don. 36—11). Ie Cc . . Ah, Dacă copiii, fie. ei de sex bărbătesc, fie ei de sex. femeiesc, în caz de moarte, vor scrie un testament, atunci moștenitorii instițuiţi prin acest testament, vor primi averea indicată lor; în acest caz, nu este oprit a fi numită moşte= . nitoare mama, căreia, se rezervă dreptul de acţinne în contra. testamentului, dacă copila! nu-i lasă nimic, său fără pri- cină o îndepărtează cu totul dela . moştenire. Poruncim ca copiii să n'aibă voie a depărtă pe părinții: lor dela moşte= - 
a) când Părinţii au atentat la viața copiilor lor (Ar. 5--5—9—170);.b) când tatăl a avut relațiuni sexuale cu | femeia sau concubina tiului său; c) când părinţii impiedecă.. . 

LIRI o 
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“pe: copii de atestă! lucr urile, de care dânşii pot dispune; -- 
„d) când unul din părinţi a atentat la viața altuia, copiii 
pot “desmoșteni pe cel vinovat; e) când. cineva, dintre copir: 

"Ya înebuni și părinții nu vor îngriji de el (Arm. 5—9—1171).. 
>> = Astfel, dacă copiii vor scrie in testament sau toate. pricinele . 

“arătate mai Sus, sau câteva sau măcar una din ele - ŞI 
mi ştenitorii instituiti vor dovedi temeinicia tuturor” sau-. 
măcar a uneia din ele, atunci testamentul vă fi valabil și. 

„cele prescrise. în cl se vor execută; iar dacă - niciuna din 
„ "aceste cauze nu se. va putea doveii, poţuncim, ca -testa-,. . . 

: mentul să b'aibă niciun efect în ceia ce priveste excluderea 
moștenitorilor Şi testamentul” se anulează complect; iar - 

- succesiunea se dă acelora cari ar fi putut să: moștenească 
şi fără testament; Jiberalitățile, fideicomisele, instituirea de 
epitropi asupra succesiunii și alte dispoziţiuni,. prescrise în: 
testament, au. deplină putere și.se vor execută „conform; 

„ teslumentului (Am 5— 9--479). Intocmai după cum pă- 
“rinţii sunt datori a face menţiune in testiment „duspre copiii - 
„lor moștenitori, sau din cauze binecuvântate să zi îndepărteze 
dela moştenire, tot așa și copiii sunt îndatoraţi: prin recipro- 
citate (Don. 36— —3). Copiii pot: să iudepărtaze pe părinți 
dela moștenirea averei lor. din cauze legale şi 'anume 'când: 

„tatăl -atentează la viaţa fiului, pâcătuește cu nevasta: lui,. 
“făcu denunţ asupra fiului de vi”o faptă criminală; vede pe 

fiu! său căzut in.suferință de boală, de sărăcie şi lipsă sau. 
în închisoare și-l lasă tără “nicio îngrijire Şi. compătimire; 

„când fiul vede că tatăl'său nu profesează credința pravos- 
lavnică (Don. 36--12). .. - 
„45. Acel dintre fraţi devine ingrat și se exclude dela 

„moştenire, dacă a atentat la viaţa fratelui său, l-a! acuzat. 
„de crimă, sau va stărui să-l obijduiască -prin luarea avereii ; 
Parte sa vor lua-o ceilalţi fraţi sau fii fraților şi- mama 
răposatului (Arm. 5--9--173), 

MG. Părinţii, copiii şi _ şi fraţi, au atent. să se plângă Ji în. 
contra nedreptăţii., unui_testament, iar nu “alte rudenii; 
dar. și.acestea din - urmă. pot să se plângă, că 'testa- 
mentul e falș. Rudele “ascendente și: descendente, adică 
părinţii Şi copiii, au n drepl si să se „plângă în contra, medreptăţi, 

7 
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torul i-a exclus dela moștenire 
“unui testument, dacă _teștă Par IS aaa afară numai când e] le-a lăsat lor. partea legaiă cuvenită, sau dacă s'au arătăt ingrați faţă. de testator, ir radele laterale” = - pot să se plângă atânci numai când în testament moșteni- "torii instituiți sunt persoane de profesiune necinstită (surugii, o, bătăuși de meserie, caraghioși, sau a avut cu dânșii legături . | - ruşinoase) (Arm,. 5—6—115). Fiul poate. să. se. plângă. in contra hedreptații testamentului tătălui, sau în contra unei 
donuțiuni lăsată de tată in steni lăsată lui e mai.mică_de 1/5 partea averii părintelui. Asemenea || şi fiica are drept: să. se plângă în ceiice priveşte averea .- mamei, dacă z-strea e mai, mică decât !/.'parte (Arca. 5— _9—159). Părinţii, copiii și fraţii pot contestă un testament, „iar nu ceilalţi moștenitori, şi vor ctre partea lor legală din - moștenire, după ce stu plătit datoriile şi cheltuelile pentru pomenire, partea care trebue să -fie scoasă din testament _ dovedind 'că pe nedrept au fost excluşi de testator, iar cele: 7 - lalte puncte din testa ment rămân în puterea lor (Don. 35—4 7). -Atât copiii cât și părinţii pot-să intenteze acțiune in contra» testamentului pentru îndepărtarea lor dela moștenire, sau „Pentru nelăsarea părţii succesorale legale,cu arătarea justifică- rilor lor;. fraţii însă și descendenții lor, când vor fi îndepăr- taţi dela moștenire prin testamentul altui frate, iar moște- nitorii instituiţi vor fi nevrednici şi necinstiți, au dreptul de a intentă acţiune în decurs de ă-ani din ziua intrării | moștenitorilor în Stăpânirea succesiunii (Don, 36—13). .- „Rudele descendente sunt datoare a face parte în moştenire. , rudelor ascendente; fraţii. Şi ceilalţi lăturalnici nu sunt. pre- numărați între ele, testatorul este obligat a testă lor'din moşte=  nire; însă și fraţii sunt slobozi i au dreptul a intentă ăâcţiune : în contra testamentului, când succesiunea va fi lăsată unui 

n folos Laltoi rcopii, dacă moșteni rea 
3 

Za. 

“desfrânat sau netrebnic (Don. 36—6). | 47. Cel care are copii legitimi nu poate lăsa moștenire: - neligitimilor, nici . celor. lăturalnici, născuţilor dela Concu- . bină impreună cu mama lor, raai mult de 1/, parte din averea sa, iar dacă există nuniai concubină, poate să-i [ase 1/a4 parte din avere. Cel care n'are- moștenitori. legali, „nici rude ascendente cărora 6âte datora lasă parte din averea sa, . 
s 
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__ are drept azşi institui moştenitori Jăturalnici pentru toate cele 
:42 părţi ale averii sale; iar dacă are rude ascendente, slobod! 
este a lasă lor partea legală din moştenire, iar restul a-l testă 

„moștenitorilor lăturalnici. (Arm. 5—8—139). Cspiilor 
naturali, adică născuți rielegitimi, tatăl nu poate. să testeze . 
mai mult 1/43 parte, ca dânşii împreună cu "mama lor <ă.o 

- iimpartă, dacă însă nu. vor fi copii legitimi suu alte rude, 
Care după lege-ar urmă să moștenească, atunci omul poate 
să testeze parte din moștenirea sa și copiilor”. săi nelegitimi, 

- fătă testament însă, legea nu le dă lor nimic, dar însă copiii. 
„legitimi, când nu "va fi testament, sunt datori, ca din moște- 

„nitorul nu ya remite darul“lisat cuiva. prin “testamentul | „răposatului şi-ya “fi. chemat la: judecată; -atimei. va “plăti: 

nirea părintească primită deci,să îngrijească de hrana ace- 
lSra; mama însă și bunica lor, sunt obligate a lăsă lor moște-= 
nire, sau din cauze binecuvântăte, să-i îndepărteze .dela 
moştenire prin testament. > | Pl 
+ 48... Cel care revendică averea în contra testamentului, 

„. pierde dreptul la partea testată lui în alt testament, sau la 
“lucrul dăruit, In caz de moarte, fie că este Jăsat lui însuși, - 
„fe că este lăsat altuia care trebue să i-l procure (Arm::5— 
'6—115). . Moștenitorul. neinstituit, dacă în urma relațiilor 
cu moștenitorii instituiți,. va. luă' moștenirea și, în conțra 
testamentului, va stăpâni-o singur, este dator a da'și legaiele 
-(Arm. 5—8—124). Cine va contestă un tâstarăent, pierde - 
"dreptul său la darul dat piintr'insul (Don. 33—5). : 
“i. 49 Darurile testate în testament, dacă vor covârşi'făl= 
: chidia moștenitorilor obișnuiți, nu șunt valabile, dacă seva 

„ * constată după opisul moștenirii că “nu rămâne lor: falchidiul, 
deplin (Don. 383—7)." Dacă, moștenitorului. diri-:imoștenir&a. 

+ lasută lui nu'i se îinpliueşte curat partia legală, în aserhenea 
caz, aceasta nu numai! că se împlineşte din" ceiace a ră- 

- mas în căsa părintească, dar'el poate incepe 'chiar ăcțiune 
„n contra acelora cărora le ;este testat:.vr'un - lecat: (Don. . . = Înca . 7 Ia 38—10; și 36-47), Oricine e îndrepta lăsă în dar; după 

„ „-.rhoartea sa, două, părţi, din averea să, dăr, 1/3 paite:e dator 
„80 păstreze! pentru mioștenitori (Don: 38—9). .Dăcă-moşte- . 

rin, “testamentul 

[a ma-i „El no iiumai fructele diilese dă dânsul, dat şi âcâtă co sai? fi 
Pi 

ă . 

, So : DA



| — 46 — | | | 
putul. primi acela căruia ii este testat lucrul (Don. 33S—s3). « Legatării. nu răspund pentru daţorile răposatului, ci moşte- „mitorii (Don. 38—8). Legatele lăsate cu -condiţiune, se „-temitnumiiatunci când legatarulindeplinește condițiunile, iar. „dacă nu le-a îndeplinit, atunci ei nu pot. cere -lucrurile lăsate lor şi moștenitorii nu le vor remite (Arm. 5—10— 1175). Dacă cuiva i s'a testat parte din avere, atunci moşte-— „nitorul are. drept a remite sau partea din însuşi lucrurile „Sau'valoarea. ei; cu toate acestea, dacă lucrurile nu se pot. „; divide, atunci el este oblig-it neaparat a dă valoarea. Dacă având multe și variate lucruri, testezi cuiva una din ele, „Sau-vr'o câteva, fără a determină care anume le testezi, - atunci moștenitorul are dreptul de a alege, care-i va plăcea . şi a-l dă, legatarulai, cu aceia însă, ca să-l deă nu pe cel mai râu, dar dintre “ele de mijloc (Arm. 5—10—178). Dacă | „sa lasat o turmă, atunci legatarului aparţine și tot ceiace - se naşte şi se face sporire la .acea turmă, iar dacă se in- „tâmplă prăpădirea. turmei și nu rămâne decât un singur animal, care nu..se- va. putea numi turmă, atunci va luă. numai pe acest. animal. Dacă casa -va fi „estată și în urmă "va arde, atunci! legaturul va primi număi locul (Arm. 5— -10—175). i Sa Sa 50. Falchidia, când. există numai patru copii, este. a, treia parte din intreaga avere curată; iar dacă: vor fi mai mulți copii decât patru, este“ jumătate (vezi legea 29). „In această a'treia parte sau | jumătate “a moștenirii, iau „parte toţi cei, cari sunt desemnaţi la falchidium, în urma „Andestulării moștenitorului, „care, după voinţa ultimă a” "răposatului, moștenește restul averii (Arm. 5=9—154). Nu numai tatăl trebue să lase. falchidia fiilor. şi fiicelor, dar Și..mama, bunicul, străbunicul, bunica și străbunica „după» tată -şi “după. mamă; Şi nu. numai nepoților - de :sex „masculin, -ci şi. nepoților de sex femeiesc; și. nepoții și stră- + nepoţii -vor - primi. atât cât.ar fi primit'tatăl:sau mama „lor; dacă star. află în. viaţă.. Copiii făcuţi cu o mamă cure „i:ma. avut.zestre, au dreptul ;]a .falchidie, “dată sunt legitimi (Arm, 5—9-—160),. Copilul care:a..murit fără a.avea capii, ;-i” este “dator a: lăsă falchidia, părinţilor, „adecă 1/4,parte udin 

a. ' 
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“avere (Arm. 5—9—155). Dacă zrstrea. hotărită fiicei -de tată prin testament sau. darurile facute prin el vor. fi ne- : - proporționate, aşa că nu va rămânea partea legulă moştenito- “rilor legali, atunci se va intentă acţiune și testamentul se des- ” Binţeuză (Don. 35—14).-Lu determinarea falchid iei, trebuesc înainte de toate defalcate” da atoriile răposatu lui și.cheltuelile, de, înmormântare, restul e averea cu 
moştenitorul reține a treia parte, care se numește falch, „Când un lăturăliăic estg i 

     
   

  

  

nstituit ca moştenitor, atunci: fiul! 

ată_și_din-aceaştă avere. . 

: primește falchidia. din averea curată-a părintelui, iar dacă . ” sunt'doi fii, din care unul este instituit ca moștenitor, “iar - altul are să primească numai din falchidie atunci fiul ins= "tituit: moştenitor, va primi ca moştenitor averea întreagă a părințelui, iâr ca fiu va împărți falchidia, cu celalt fiu, 

a 

. 

adecă cu fratele lui, căci tatăl ar fi putut institui moștenitor Şi 0 persoană lăturalnică,- întocmai cum a instituit pe fiu (Arm. 5—9—133 1). Dăcă “cineva a scris .la moartea sa că -iartă -datornicului - datoria, atunci " falchidia, . „adică defalcarea a 1/3 parte” din avere, are să se facă “față - cu - datoria: Dacă barbatul: va. dărui femeiei, sau temeiu va face dar barbatului, atunci prin moartea dărui- “torului, darul se întărește; dar, deoarece, în acest caz; darul “ „are aparenţă de fideicomis, atunci falchidiul. va avea loc 2) A treia parte a-averei cerută „pentru - falchidie- se deduce, ; după trebuinţă, egal 'din darurile tuturor legatarilor.: Dacă - „. moștenitorul, din neștiință (adică a faptului, iar nu a legii), -- s'a înșelat şi, fără a reţine - falchidia, a - remis „legatarilor “ - mai mult decât'le se cuveniă, atunci va primi prisosul în-. “dărăt (Arm. 5—9—161). Când cineva, lăsând moștenire . 

  

2 - „i Pentru mai lună înțelegere, Armenopulo, aduce aici un, asifel de pxeinp'u: - " Aia avut cu trei fii, Petru, Pavel şi lod; ară dat lui Petru: 10 litruri, lui Pavel e, şi la : 'moârte az instituit pe Petra moştenitor, prescriindu-i lui; a da -Jui “Ton _un “litru; „Ion însă cere falchidiul, In - asemensă Caz, trebueşte prenumărat; tot la un'iloc, "adică şi 10 litruri și 6 şi lrestul averei, presupăncră 8 Îitri şi” să sa dicitiiiscă un 
„. pPâvel, Testul însi de 8 (atică 1], pinte din 21 litruri) îl împart toţi trei fraţii tatre " “dânşi; 'dăci fl. nidium cad sunt patru copii sau măi puțin; ' constă din o Atiâme „Ta averei curat: i e'cuni:Sunţ inai: mulți “de patru copii, din jurhătatea avareiu. 

7 

74) Juriştii tuşi explică: covinele. n Va avea. lăcu prin „faptul, că în acest. caz: " darul şi. ertarea datoriei, trebue să se cuprindă th -socotirea acelei - averi curate, a E căiei Treiihe, saa jumătate; va constitui 'falchiditim, - - 

a r 7 

- « *&ingâr întreg din 24 htri;, din "aceasta. se desparte: 10 litri Rentru Petru, 6. pentru ., 

.



as N a 
; “+ zice: nvoese ca casa mea și altă cutare avere să fie vân- 

- dute, -și din înțreaga mea avere să se plătească: datoriile 
creditorilor măi, iar fiului meu să i se dea partea legală“, 
“atunci partea legală (a treia) se va dă fiului, uu după de- 

ducerea datoriilor, ci inainte de toate fiul iși va luă fal- 
„> chidia şi numai din rest vor Îuă creditorii ce li se cuvine lor 

(Arm. 5—9—154). Câna se:du falchidia, atunci: și venitul 
> părţii a-treia din averea, testatorului din : momentul morţii 
„ui se dă moștenitorului (Arm. 5—9—155). Falchidia nu. 

„poate fi dată în -timpul vieţei părinţilor, căci. oricât să--fi 
«primit fiul, el, totuși, după moartea țărintelui, “poate, - să-l 
"ceară şi să-l urmărească dela moștenitori, cu toate că între 

- fii şi părinți a avut loc convenţie și făgăduinţă că nuo va 
„cere (Arm. 5—9—154). Dacă moștenitorul; nu va face. 
-opisul averii întregi a părintelui. (acceptarea sub beneficiu 
"de inventar), atunci-nu. va putea rețineă,. fâlchidia. și va... 

„î trebui să satisfacă deplin pe legatari, chiar dacă suma lega-. 
“telor va covârși averea curată a părintelui (Arm. 5—6—. 
:. 1460). Dacă cineva va -face -testament Şi va teştă familiei -- 
sale sau altcuiva: averea “ nemișcătoare și. va zice anume, | 
„că ceiace lasă să nu se înstrăineze şi să'rămâe pentru tot- 

„.” "„deuna moștenitorilor și urmașilor lor, atunci dăm poruncă |, 
„ca din acea avere, falchidiă. să nu -se'-ia, căci testatorul N . 

a poprit. înstrăinarea averii. (Arm. 5—9—161). 0: îi. 

i | a | Dreptul -de moștenire... Ea e 

„2 Partea. titlul X, art. 4104—41345), 
„51: Moștenirea .este investirea ;cu' toate drepturile pe 
„cari le avea testatorul (Arm. 5—8—134), Nimeni nu poate 
-.stestâmoștenitorului.său .mai mult decât are (Arm. 5—83— 
: :487), iar. moștenitorul - are acălași-drept ca şi testatorul - 

„+ (Arm. 5—8—433). Moștenitorii suzi, moștenitorii drepiu- 
„ “rilor şi, dacă testatorul .na împărţit între €i- averea -lui, . 
atunci dânșii moștenese_toţi „impreună! în_mod_egal, (Arm. 
„1978—129). Cine'are vârsta: mai” mare. de 25' anii va 
„primi moștenirea: tatălui, nu va-putea: să se eschiveze dela.” 
„* judecătă cu creditorii, sub.:prefeăt că fratele" îl năpăstueşte - 

z 

z 

* 

în



NS a 49 a _ | pa și-i ia partea lui, (după altă. variantă: «sub pretextul că nu „poate răspunde fără fratele său»), dai trebue să se ju- dece pentru partea. sa (Ara. 5—8—124). Numai moşte- nitorii sunt datori. a plăti datoriile, 'aceia ' insă cari au primit Dberalităţi prin testament nu răspund de ele (Don. 8—8). Moştenitorul se numeşte. sau “simplu moştenitor . suu fideiconmisar.' De pildă a zis cineva.' « Gheorghe va fi moștenitorul meu, cu condițiune. ca să nu moștenească _ averea mea, ci numai să 0 ocârmuiască. şi. să. o păstreze |. "pentru moștenitorul meu “legal 'Teodor». În acest caz, - „Teodor se ' numeşte fideicomisar și primește ?/, din Moș=: tenire, iar Gheorghe se numeşte moștenitor și primește 1], - din moştenire (Arm. 5—8—119).. In caz de vemiterea „moştenirii: (fideicomisarului) veniturile nu se adaugă; afară - | „numai când sa făcut amânare (după alță variantă:  scând - au trecut mulţi ani dela timpul când sa dat hotărirea de! -_ “primirea ; moștenirei»)/! sau anume â fost spus de acela care a lăsat moștenirea ca, ea să fie remisă cu veniturile; "şi ele “se separă din falchidie, - căci cine cere înapoiarea moștenirii, cere. aceia ce aparține moștenirii, veniturile insă nu aparţin moştenirii, ci lucrului însuși (Arm.- 5=—= , : 8138), Când se.remite o moștenire, chiriile. ȘI procen-= „tele se: consideră ca venituri. Dela moștenitor nu se “pre- tinde (fideicomisar) venitul, pe - care l-a primit, “fără a „Pierde termenul restituirii. moștenirii; dar dacă acela “care trebue să primească moștenirea: (fideicomis) cere ca maoş= - tenirea să-i fie transmisă asa precum se află în. acel:mo- ment, atunci. sc va. Satiste cererea sa. Cel-ce-a. primit fideicomisul nu poate sub nici o formă înstrăină: din vre-un lucru, oarecare. din- moștenirea încredințată. lui pentru ia fi pastrată -pcutru altul; căci, dacă va înstrăină vreun | lucru, prin aceasta pierde dreptul la partea sa-din moş= - tenirea țestată lui, excepțiune “făcându-se de cazul: când Sar atlă lucruri Supuse stricăciunii, sau vor fi “rămas-da= . torii după răposatul, cari 'nu. S'ar'putea plăti fără anu sE vinde. ceva din moștenire, sau . vor: fi alte cauze, pentru. cari, neapărat, a fost nevoie de a vinde ceva “din moștenite: In aceste cazuri, despre toate acestea! trebue “să existe ho-. - 
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tărivea ocârmuirii, tot așa dacă-cineva institue un moşte- 
nitor asupra unui imobil şi in testament hotărește să nu 
fie vândut, ci să se păsireze, pentru urmaşii lui (Don. 36—3). 

52. Moștenitorii descendenţi de sex bărbătesc sau fe- 
meiesc se preferă moștenitorilor ascendenți. Dacă va muri 

*.. punicul, lăsând fiu şi nepoţi= dela un ult fin răposat, ” 
atunci” acești din urmă, reprezintând persoana părintelui 
lor, se vor chemă la moștenire impreună cu fiul, adică cu 
„unchiul.lor, şi -vor primi din moștenirea bunicului atât 
cât ar trebui să capete părinlele lor; şi aceasta deopotrivă, -. 
fie bărbaţi, fie .femei (Arm. 5—8—120). Copiii, făcuţi cu 
soția care n'a avut zestre, in caz -de moartea părinţilor 
fără testament, vor moşteni egal cu copiii făcuți cu altă 
soție care a avut zestre, şi între “ei nu este nici o deose- 
bire „(Arm. 5—8—144). Dacă mama va muri, înaintea: 

- fiicei,. atunci darul de: nuntă .va fi al fiicei, iur dacă fiica | 
va muri inaintea mamei, atunci mama va moșteni partea 
cuvenită ei;-restul.. din: moştenire trece' la fiică Şi la _moş- 
țenitorii aceșteia, cărora legea 'le acordă .dreptul de moş- 
tenire. (Arm. :4—7—40). Se preferă la moștenire întâi d&s- ' . 
cendenţii; prin urmare, când cineva moare fără. testarăent 
și-Ya avea părinți și copii, atunci se vor preferă. fiii și-fii- 
cele legitime, în. numărul cărora intră. şi  pruacul conceput 
în pântecele mamei şale' şi născut. viu după moartea tatălui, . 

„bine ;făcpt şi: la .termin,: chiar dacă. n/a -țipat la naştere, 
„ "dar a.avut respirațiune, viaţă şi făptură omenească şi este 

„născut după. moartea tatălui:lă timpul potrivit!), va întră 
deopotrivă :in numărul „copiilor, ;iafiatul - care a eșit de 
sub: puterea celui care. l-a .născut și-a -intrat sub puterea 
celui care l-a înfiat. :lu,numărul_copiilor. intră şi nepoţii 

„ai căror. părinți. au. rmurit=—ei iitră; în imoș:enirea unchiului 
- în.locul;tatălui: lor, „socotindu-se toți împreună „ca.un trup 

„ (Don. 81-—4).;Dacă cineva a muri având copii „dela două 
„soții, :atunci, deoarece „aceşti copii „tot, din . acelaşi tată 
sunt, .vor- moşteni. impreună și. egal, .iar deoarece” sau - . 

„= Dăscut. dela, două „mame, „vor. moşteni-fiecare pe mama sa; | 
_ așiyderea.şi copiii-dela doi taţi moştenesc pe mamă împreună 

  

- 4 Trebue să foțelegeza aici uinaintă de expirarea a 106 zile» că în legea pusă. i . petre te Tr E va e meu, Tao poa ere PRI 
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“și egal, iar faţă „cu tatăl lor, fiecare pe păriniele său (Don. 31—3). Ce rămâne „dela părinţi se imparte egal între MOŞ- tenitori, dacă nu există testument; iar dacă tatăl â făcut testament, atuuci fiecare ia atât cât este stabilit în tes- - tament. Acei cari au zestre sau daruri dă nuntă „le vor depune; iar dacă alți fraţi nau căpătat partea los legală «cuvenită dela părintele comun, atunci acei: cari au, trebue să răsplătească pe acei cari mau parte egală cu ei, din ; aVerea care a venit în afară de "moștenire (Arm. 5— 8—127). . iai a pc „53..Dacă cineva va muri fără testament și va lăsă după - el copii naturali și infiaţi, atunci aceştia vor moșteni-deo- potrivă. Cât legea lasă mamei răposatului și, fraților națu- _rali (consanguini) din. acelaşi tată, atâta se lasă şi copiilor lui Înfiați (Arm. 9—8—144). Dacă cel ce-a murit va avea, copii naturali, și n'a făcut testament, atunci aceşti copii vor luă */4ş din averea răposatului, pe care o vor împărți cu marna lor, astfel ca mama să capete o parte egală cu partea “ fiecăruia din copii; aceașta se va face când. nu există copii“ legitimi. Iar dacă vor fi copii legitimi, atunci copiii naturali, în caz de moartea, părintelui. fără testament, nu vor moşteni „ Bimic, iar cei legitimi vor fi siliţi: să-i iutreţie, contor. cu | „Cantitatea averii ce au moștenit ei dela părintele lor. (Arm, Sai 139). Dacă tatăl Ya legitimă” pe țiul său pita: atunci acest copil devine legitim numai” faţă” cu “tatăl său, iar riu faţă cu rudele descendente, hici faţă cu cele ascen= dente, nici faţă de” rudele „colaterale și" nu are “dreptul “la succesiuriea lor; ele de aserhânca'nui-] pot'moşteni pe &l fără . „testament (Armm.'5-—8—440). bg lătiralnic ni-l inoştehesg : rudele lui după tată, deoarece tatăl său niu 'este cunoscut; riutmai mama sa și frăţii mamei 1] moştenese. Născuţii dela 9 curvă nioștenesc și pe buiiica să după Iarnă, dadăda Inoare firă testament. Infiâtul, iri 'caz dacă infigtorul sau va „muri fără testament, poate să Hoștencastă pei” întiotori; dar „ dăcă tatăl va face testament, atunci'€i u Vă” putea capete “ceva din moşiehite, nici S4'se' plângă de nddrptajă î „ Aptamentului, pici să ceară ceva. în “contra, testamentului,“ căci tatăl uifiatului "nu 'este“opligăt ' ar: face “toştenitărul 
, e - ; | e i itm a Tapet mg Ya ie pă 

nici nu Vă putea! să
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său, dar el'nu'se: va. exclude dela !/; parte (vezi: legea 7): - 
care i se cuvine (Arm. 5—8—141). Infiatul, care a trecut. 
sub puterea înfietorului, participă la moștenire împreună cu 
copiii lui legitimi; în numărul copiilor direcţi intră şi copiii 
făcuţi cu o femee liberă, cu care a trăit bărbatul înainte de: 

"a se fi căsătorit cu dânsa legal, după săvârşirea cărei căsă- 
torii, între tată şi. mama lor, intră și ei la moștenire im-. 
preună cu: copiii direcţi; asemenea” dacă cineva * va ' dă: 
naștere unui fiu sau--unei fiice cu' o: femeie liberă și apoi 

va dă un înscris, întărit cu martori. demni de a fi cre- 
„îuţi, prin- care: recunoaşte acest copil ca fiind din trupul 
său, fără a adaogă »fiu: naturale sau fiică 'naturalăx, 
atunci” şi aceştia se “vor socoti în numărul copiilor direcţi 

„Si vor avea-drăpt la moştenirea părintelui care: i-a. recu= . 
noscut, primind partea lor legală; cel] -nelegitim,:va- moş- 

„„ teni pe mamă-sa și pe bunicul după mamă;; 'dâr nu “wa: 
Moșteni „pe tatăl 'care n'a: lăsat testament (Don. 37—1). -. 
Nici” tata, “nici. mama, nici chiar" alţi ascendenți, 'sau 
rude colaterale, nu pot 'să moștenească pe copiii naturali, 
şi de aceia, dacă nu ver fi rude descendente, averea.:l0r''se: 

* dă la dispoziţia asistenţei publice (sic!) (Don. 37—7) 9... 
* “Da In caz de nu,există descendenți, se vor chemă la 4 

inoștenire ascendenții, cu preferință înaintea. tuturor cola- - 
teralilor, exceptând -pe frații de la aceiaşi. părinți. Printre 
astândenţi se.preferă cei mâi de aproape, fie că va fi o femeie;. - 
iâr dacă. țoţi sunt de același grad. de rudenie, atunci îm-= 
“preună se vor chemă la moştenire şi „vor moșteni egal, 
adică. 6 jumătate din moștenireor. primi toţi ascendenții 

după liniă paternă, iar alta astendenţii după linia mamei, 
„.Șri câţi ar fi ei (Arm; 5—8—120). Dacă fiul va muri: fără 

_: testament, „atunci, dacă el “a avut. copii, aceştia . vor: oșteni partea sd; iar dacă cl n'a avut, copii; vor inoş. „«teni” fraţii. împreună cu mamă, fie că mama se.. va: 
„.Găsători.. pentru -a.-doua oară, fie “că. nu (Am. 4— 
7—42). Dacă fiul mamei care. s'a căsătorit pentru a; doua 

4 

; 7.3.4) Compărând acest pasâgiu din Dâziei'cu'legeă No; 7rşi-No:.A7,- sc. vidă: aşor. . . - -că aici p.vorbă dao îptervetire făcută de insuși Donici, care denaturează Înțelesal: - diah al legilor Armenopbl (hoţa lui Eguriof). e 

1: 

4 
. -
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oară va. muri fâră testament şi fără copii, atunci mama poate moșteni. tot ce-l a avut din darurile dăruite ei înainte - de nuntă sau din averea: Părintelui său; “dar va moşteni -- numai pentru folosință, căci .acea avere este proprietatea fraţii lor și'surorilor răposatului; tot însă, ce a câştigat el din alte imprejurări, se moşteneşte de dânsa in-plină proprietate; -dacă insă fiul ei va: scrie la moartea sa un testament, atunci “mama Va primi ca proprietate aceea ce-i va lăsă răposatul (Arm: 4-27--44). Dacă, femeia, 'care. n'a avut zestre, va.dă; împreună cu soţul, fiului șau fiicei lor zestre, iar apoi soţul. va muri in sărăcie, şi ea cu nimic-nu se va alege dela el,.. - „Va cete dela fiu sau tiică ca să-i .dea parte. din. avere , „egali cu. copiii, dacă femeia care. n'a „avut zestre, Împreună cu soțul va dă fiului Sau, fiicei zestre, iar apoi soțul moare in sărăcie, dânsa însă nu S'a ales cu nimic dela el, atunci ca .poate cere dela fin sau fiică, ca să i se dea parte. din avere egală cua. copiilor, căci femeia : - “care nu. a avut zestre, dacă soțul moare: în sărăcie, lă- sând copii, primeşte! din. averea bărbatului atât cât. fiecare din copii (Arm. 3--9--72). Dacă iu vor fi moștenitori descen- denți, atunci vor moșteni, rudele ascendente ale răposatului fără testament; mai iitâiu tatăl şi mama cari împart averea în două” părţi egale (Don. 37--4). Dacă bărbaţul sau femeia vor muri fără testament, și fără de copii Şi” vor rămânea În viață tatăl sau mama şi vor mai fi fraţi dela același părinte sau mamă, atunci moștenirea se va împărți așa În, „cât impreună cu.tatăl sau mama să ia:parte la moștenire - Și fratele răposatului; iar dacă înainte a murit cineva din fraţii sau din şurorile răposatului şi dela: ei au rămas co ii, 

£ 
: . , 

, p >? atunci moștenesc şi aceștia luând partea pe care utmă sg 
egale. - Afară de” aceasta, novella patriarchului Atanasie. 

„primească tatăl ȘI mama lor și-o impart între sine în părți 
„mai prescrie, pe seama părinților, cari au daţ zestre și au „Căsătorit pe copiii lor, dacă aceștia -vor Muri și „vor lăsă - "UN copil, care în scurtă vreme-t). asemenea va muri, ca : : .. - Ta 

?) Aplicând aici legea 2 urmează si în'elagam sin 2 luni», Asupra . acestei .novele, iată ce se spune la Arnenopulo; »Novela patriarhului Athanasie desființează 
un copil, care N 

Jegea după care, dasă în caz de moartea birbatului sau femeii rămâne: i , 

. 
N 

i 

- 
i + . 
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atunci să nu se remită moștenire intreagă părții rămase 
in viaţă, ' fiind că nu: cumva: părinţii, ce jălese pierdervă 
copilului, să fie lipsiţi şi de “zestrea dată de ei, ci o atare. ? 
moştenire să se împartă in. trâi părţi, din care una pentru | 
„pomenire, alta persoanei'rămase în viaţă, iar a treia să o. 
întoarcă părinților. răposatului (Don..37--5). Dacă nu vot 
fi părinţii în viaţă, atunei bunul sau bunica din partea 
tatălui sau a “mamei, moşteneşte, iar impreună cu ei vor luă 
parte la moștenire și frații răposatului și impart averea în: 

"părţi egale, dar frații buni, adică dela un tată sau mamă, 
"asemenca şi: copiii fratelui bun sau sorei bune, primesc: 
partea care se cuvenea părintelui sau mamei lor. Dacă nu 
vor fi fraţi buni, atunci pot să ja parte la moștenire fraţii. 
dela două mame sau-doi taţi (Don. 37--7), . | 
„55. Fraţii şi surorile din. același tată și mamă, moste= 

„Bese toți pe răposatul frate, impreună cu ascendenți. Dacă o mace pai 

or. rămânea în”. viaţă părinţii răposatului, frați buni și. -- coții înainteă frătelui mort dintrun tată şi o mamă, atunci | „, toți. impreună se vor chemă la moștenire, și copii. frateluj ae „ moit inainte, luând. lacul. tatălui lor, vor primi toți tăi! 
cât ar fi trebuit .să capete tatăl lor, dacă ar fi fost în 
viaţă, (Arm. 5—8—421), Fraţii-dela același tată şi mamă 
ocupă întâiul loc 'la moştenirea fratelui bun, cu preferință 
față de ceilalţi fraţi cari “nu sunt dela același părinte; iar 
când nu există frați buni său copiii lor; -atunci fraţii. dela. 

- deosebiți părinți moștenesc pe răposatul frate. Dăcă cineva 
înoare și va rămânea după el frate dela deosebiți. părinți 
şi “copii. dela frate bun, atunci “nepoţii se preferă .la. 
“moștenirea fratelui (Arm. 5—84-192). Când nu e nici 
„frate, nici copii.:dela frate, se vor chemă rudele co- : 
laterale, gradele mai deaproape și dacă -vor fi câţiva 
în - acelaşi grad de rudenie, atunci toți deopotrivă mMoş- 
tenesc. Dacă răposatul nu are fraţi, ci “numai „nepoți 

  

de asemenea moare după șuţin timp, atunci persoana rămasă trebue să moștenească 
întreaga avere veuită copilului dela tată sau mamă, iar nenorociţii părinţi ai mortului. , 
la pierderea copilului lor, fără drept suntlipsiţi de averea lui. Novela aceasta hotărăşte: 

» ca însăşi zestrea să fie impărțilă în trei părţi, din care una 'se destinează pentru 
pomenirea morţului, alta sa dă părinţilor, iar a treia persoanei rămase, adică birbatulai 
sau soții (Arm. 5—8—4121). „- - : - 

i
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dela doi sau trei - fraţi morţi "inainte, atunci! ; averea „se: imparte. după numărul sufletelor şi fiecare, oricâţi. „ar fi, “primesc “parte “egală. „Dacă cineva a: murit. fără - a „lăsă testament, lăsând două vepișoare . din partea : tatei și două din partea mami, atunci, 'de oarece: dela. „trei unchi ai răposatului rămân. patru femei, numite ve- rişoare, ele nu. se cheamă la - moștsnire, 'după tulpine, adică după “numărul. unchilor, ci noştenesc . individual, -. adică după numărul verișoarelor (Arm. 5—8—123). Câna . vor lipsi .rude de aproape,.. şe vor chemă. la. moştenire și “rudele de gradul al optulea (Arm. 5—8—41924). Când nu vor fi ascendenți, se vor preferi colateralii' (Don. 37—4). Când nu vor. îi nici rude ascendente; nici descendente, atunci. vor moșteni lăturalnicii: întâiu frații şi surorile; . cu cari! participă şi copiii de frați şi surori morţi înainte; toţi aceia trebue să primească “partea - care aparține” ta- tălui sau mamei lor, pe care apoi o vor irnparți egâl între ei (Don. 37—8). Dacă nu vor fi nici ascendenți, nici des- cendenți, nici lăturalnici, atunci . vor moșteni verii; iar dacă nu vor fi in viață nici. aceştia, 'atunci. vor -moșteni "copiii lor; dacă însă nici aceștia nu vor: fi, în «asemenea 5 „Caz, intră la moștenire alte rudenii,-care se vor întămpla,- " dându-se prioritate. spițelor. mai: apropiate (Don, 37—9)..:: „- 56. In caz de moarte a bărbatului sau a femeej fără testament, dacă vor lipsi rude sau alţi moștenitori uscen= | denți, descendenți. şi lăturalnici, atunci se va: chemă: la moștenirea femeei soţul, iar la moştenirea soţului soţia, . şi vor luă întreaga moștenire. Soţul moștenește pe soție, - chiar. dacă :a trăit cu ca numai două duni şi în urmă a murit (Arm.. 5—8—130). Văduva, care nu S'a căsătorit “pentru a doua oară, are drept a se „folosi de darurile de. nuntă și'va mai lua drept proprietate o parte din averea *. . „Soțului. egală cu a unui „copil; astfel ca şi cum : sub » raportul dreptului de proprietate, ea ar reprezenta per- oana unui copil. Toate: acestea.se aplică părinților. şi: - altor ascendenți, cari nu au' intrat în a doua căsătorie, și „cari an același drept, â luă partea cnvenită lar “în plină. „proprietate, a dispune de ea după voinţă, a o vinde sau 
« . . , ,
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"dărui. în timpul vieţei sau 
. Ă cz . « la” moarte, iar dacă.nu:o va instrăină și. nu o vă "lăsă .cuiva. dnpă moarte, atunci “toți copiii 0 vor impărţi egal între ei, fie că ei nu moștenesc pe tată sau pe mamă, sau fie că unii din ţi ar moșteni lor, iar alţii nu,. afără numai dacă vreunul dintre copii s'ar arătă „nedemn (vezi legea 43) taiălui și mamei, atunci acela se va lipsi de o atare binefacere (Arm, 5—8—148).: Mama, care : n'a contractat'o.a dona . căsătorie, - precum 'Şi fiecare din. ascendențţii cari nu sau recăsătorit, afară da folosința şi intrebuințarea averei aduse de căsătorie, va primi în plină proprietate şi O parte din avere egălă cu a copilului. Aceasta “însă privește căsătoriile desfăcute . prin *moarte,. jar nici decum prin divorţ; copiii sunt proprietarii oricărei averi | aduse de căsătorie în orice chip ar fi. desficută căsătoria şi cu toatecă părinţii Ir nu au trecut în a doua căsătorie, aceștia primind 'averea numai pentru a se. folosi de fructele ei şi totodată pentru întreţinerea -copiilor (Arm. 5—8—146). După cum mama are dreptul a se folosi de darul dinaintea » nunței și dacă nu intră -în a doua căsătorie după moartea „bărbatului, primește în: plină proprietate o parte cât. un "copil, așa şi tatăl după moartea soției, participă la darul dinaintea nunţei primindu-l cu ocazia morții; dreptul la . -. aceasta aparține “nu numai tatălui, și. mamei cari au „ Copii, dar de asemenea bunicului și bunicăi, când copiii lor „au lăsat fii după moarte, Dacă: bunicul sau bunica au. murit, atunci persoana rămasă, ate numai dreptul de folo= . sinţă u părţii ce i se cuvine cu ocazia morţii, iar proprie-. tatea acelei părți rămâne nepoților, ca şi când ei ar fi copiii acelei persoane; el are de asemenea dreptul a luă în "pro- prietate.o parte cât un copil, dacă nu a intrat în a doua Că-. „ sătorie; iar dacă nu rămân nici copii, nici - nepoți, atunci _ „are dreptul de a luă în proprietate tot ceia ce -a rămas -la „moarte (Arm. 4—7—4$8). Tatăl, chiar dacă s'a cisătorit-din nou, se va folosi tără nici o îndoială de averea mâmei co= - piilor săi, și nici un cuvânt necuviincios sau o pâră din partea lor sau a mandatarilor nu poate să fie adresată în contra lui. Aceasta insă în cazul când câpiii sunt sub puterea. pă- „rinteaseă a tatălui, iar dacă au eșit de sub puterea sa, 

- Ă _ , . 
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"- atunci, incaz de moartea rr amei, tatăl va primi o “parte + din averea mamei lor, cu'drept de a se folosi de ea cât va trăi, iar după moarte, acea parte va trece la „copii (Arm. 4—1—49%), Dacă cineva - va fi, căsătorit: le= gitim-..cu o femee săracă, fără zestre, şi.apoi va muri. "înaintea oi, atunci, dacă va fi” făcut copii, cu ea sau cu. altă femeie legitimă, în număr de trei, dânsa 'va trebui să primească a patra- parte din averea soțului, dar inainte se, vor plăti din acea avere datoriile “Şi div rest soția va luă „Partea a patra. Dacă însă tatăl a lăsat mai mulţi copii decât: - trei, atunci se va face despărțirea averii. după numărul „copiilor între ei şi mamă, și aceasta ia o porțiune egală cu un copii, cu aceia iusă ca dânsa să aibă dreptul ntimai de- , a se folosi de partea sa, iar proprietatea să aparțină copiilor, : dacă sunt născuţi dintr'ânsa. Dacă femeia nu va avea copii, . atunci poruncim “ca, dânsa să aibă drept de proprietate asupra averii rămase după soţ, și dacă soțul îi va lăsă mai. puțin decât partea sus arătată, atunci să-i se adauge (Arm. "9 —8—143). Acelaşi lucru 'se va face și faţă cu: bărbatul, „când dânsul. n'a dat. daruri de nuntă ;. dacă e sărac, va primi partea a patra din averga soţiei. Novella Impăratului 'Leon (52) poruncește ca, femeia să aibă dreptul neclințit de - proprietate desăvârşită asupra părții de avere carei sa „dat în astfel de chip și ca dânsa si n'aibă datoria: de.a dă copiilor nimic, afară de falchidia, adică partea lor 'legală, Gu condiţiunea insă ca dânsa, pentru cinstea soțului, să nu „se căsătorească a doua oară, iar.dacă se va căsători a doua oară, atunci va pierde dreptul de proprietate dat ei asupra : ” averei venite şi toate bunurile soțului trec după moarte copiilor (Arm. 5—3—144). E CI i „Nici tatăl mamei vitrege, nici mama tatălui vitreg: nu. pot dărui fiind în viaţă, nici lasă. după" moarte, imai mult de cât se cuvine a primi un copil, iar dacă sunt copii mulți, atunci fiecare va primi parte egală dar nici tatăl nici: mama vitregi nu pot primi mai mult. decât se cuvine ' fiecăruia din, copii; dacă copiii vor primi părţi neegale, atunci tatăl și mama vitregă a copiilor, trebue să primească din orice bine- „facere: a părintelui atât cât moșteneşţe un copil, care are
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partea măi. mică din averea părintească, sautcât i-a lăsat tatăl cu limbă „de: moarte, sau darul făcut în timpul ... „vieţei (Arm: 5—8—443), Dacă omul care a murit fără - - de testament, 'va lăsă după - dânsul. în viaţă copii și fe- mee care va păstră Văduvia, atunci şi dânsa va luă parte „la moștenire și va Priml o parte egală cu o: unuia din „fii; acelaşi lucru va. fi şi cu femeea săracă care nu a adus zestre în casa bărbatului. De asemenea bărbatul dacă după moartea, soției rămân copii, la eșirea „acestora din „casa părintească primeşte! din averea soției o parte cau unui copil și se. folosește 'în viață de fructele ei; după moarte însă, ea rămâne copiilor lui. Astfel. se imparte suc- 4 

cesiunea, in urma „deducerei din avere a datoriilor. mor- 

7 

"tului ȘI. a cheltuelilor de înmormântare. şi” de pomenirea “lui (Don. 371—2). “Dacă mama care a moştenit pe fiul său, | pe fiica sa, morţi: în copilărie fără testament, sau care a căpătat pariea Sa legală "deopotrivă cu unul din copii din „averea tăposatului soţ, nui se va recăsători -atuuc moşte- irea sis zisă va „fi proprietatea ei; iar dacă se va recăsă- „tori, atunci va fi datoure a jăstră averea pentru fraţii “Şi surorile răposatului, ,folosiidu-se numai de fructele ei. Același lucru se va întâmplă şi cu bărbatul, dacă se va, recăsători (Don. 37—6). Dacă se va întâmplă ca după ră- posat, să văimână Soție, care n'a 'adus zestre. în casa. so= jului, atunci dânsa” va primi parte egală cu acea a fră- ților soțului răposat, dacă sunt în nimăr mai mure: de. trei; iar dacă vor [i trei frați sau mai puţini, atunci va căpătă a patra parte (Don. 37—8). Cu privire lu soţia . care nu a adus, zestre în! casă soțului său și care a rămaş. „.Săracă in văduvie, legea poruncește: după moartea. barba- | tului fără testament, ea (soția) să moștenească 1/; parte din averea bărbatului, dacă au rămas dela el trei sau mai pu- țini copii; i-ar dacă sunt patru sau mai mulţi copii, atunci vă primi o parte egală cu a unui copil, dacă numai soțul nu. i-a testat ceva, sau nu i-a făcut vrun dar special în „Viaţă, sau pentru a-l] primi după moarte (vezi legea 25); - „iar în câz dacă acesta nu-i complectează. pătrimea cuvenită „el, ea este în drept a intentă. acţiune și a primi. ceia ce
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nu se ajunge pentru. complectarea pătrimii (Don. 33—38). !. 

- Dacă nu vor fi de loc moștenitori ai-răposatului . și va „ră. mâne numai văduva, atunci dânsa va primi jumătate din E averea bărbatului, iar restul va trece li Stat (Don. 37—9). 

ș*  Răscumpărare: 
(Partea 1, tom:X, ari. 1346 — 1373) i 

N 

Chrisotul sobornicesc dela 28: Decemvrie 1:85, având în vedere: „Că maproape în fiece zi“ se comit ahuzuri în ceia -ce privește “ce. " darea votcinelor (patrimoniu, moşie) a stabilit: »în caz de cedare prin Vânzare a unei moșii, sau a unei părţi din voteina unei persoane par= t-culare, care nu este cu vânzătorul în răzăşie-sau în rudire trebue “neapărat ca vânzătorul şi „cumpărătorul să se prezinte la Divan și să” - aducă zapisul de cumpărare; in câre să fie arătat prețul real. Divanul, “după ce ta vedea condiţiunile vânzării, va: porurici ispravnicilor ţinue . tului, în care se află pământul de Vânzare, să facă publicare în cur- -gere de 6 luni, în zilele . de. târg, dâni de, ştire acelura cari, ca rude -_.Fau ca răzeși, au drept la răscumpărare. har dacă 'n curgerea celor - "(i luni, nici una din rudele aflate m ţară, sau nici unul din răzeși nu va declară durința de a răscumpără pământul vândut, atunci. ispravnicii: ținutali ver trimite despre aceasta raport 'scris. la Divan, - iar Divanul „întăreşte vânzarea. In caz insă câvd rudele sau răzeșii vânzătorului atlaţi de faţă, vor “cere răscumpărarea, după ce.a trecut termenul de . . „Sease luni, precum și răzeșii :au rudele. aflate in alte, ţări străine, ru. s'au prezentat pentru astfel de răscumpărare în curgere. de cinci'ani, şi trecând mai” mult timp, arscere să răscumpere „Pământul, atunci 7. Dici dela unii, nici dela alţii judecata să nu ia in vedere ,cererea.: ă Tribunalul civil” rusesc din Basarabia, ăsind! că această lege soa: „ hornicească este nepotrivită pentru Rușii, cari vor să cumpere pâmânt. în Basarabia, in anul 1840, ziua 7 Februarie, solicită dela guvernul . „rusesc ca legea “în chestiune să, [ie alirogată, iar, în locul ei să fie „aplicate in Basarabia legile generale ruseşti cu privire: la: terminul răscumpărării (art. 1363 p.:3, tom X, şi cu-privire la. punerea în po- - „sesiune pe: baza actelor întărite. (p, -1, tom. X, art. 925, 936, 927, 929, 1593, 1594 şi 1525), După opiniunea consiliului de Stat, având înalta întăritură „din î lulie.1842 (colecţia completă. a legilor „No. 15.815), solicitarea arătată mai sus a fost ținută in seamă și în. urină S'au pus în -legiuirile. locale, următoarele reguli- referitor la răs- Cumpărerea averilor vândute. + A aa «97. Sunt preferiţi (la dreptul de răscumpărare) mai întâi rudele al doilea coproprietarii (răzeşii), al” treilea „Vecinii şi 'cei mai apropiaţi. și al patrulea creditorii (Don. 
, 

4 _. 

1
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25—1), Fuul are dreptul a răscumpără: lucrul care u apar- “ţinut mamei sule și care. i fost vândut de tată, 'sau lucrul - tătălui vândut de mamă, pe când eră. incă minor și se.atlă „În casele părintești, In caz insă dacă tatăl sau mama vor vinde lucrurile proprii și copiii sg vor află 'sub puterea “părintească Și în. casa părinţilor, atunci. nici într'un chip: nu pot cere preferința “răscumpărării, căci dânsii” fiind membri ai familiei vânzătoare se socotesc singuri impreună Vânzători (Don. 25—9), Răzeşii, cari aparțin aceleiaşi ra- zeșii, au drept "primordial! la răscumpărarea părţilor din - Tăzeşie, iar dacă ni Yor voi să: văscunipere,. atunci dreptul trece la acei cari sunt de pe aceiaşi moșie alături cu răzeşia -de răscumpărat, iar dacă și aceştia nu vor, atunci s2 vor | preferi răzeşii din acelaşi vcol. In “ceeace: priveşte averile 5 - Yândute lu mezat, Pripritatea-nu va avea loc (Don. 25—6). 
.. 

| Vânzarea—cumpărarea | | N 
NE (Partea 4, tom. X, art. 1381—1416) i 

„98. In "ceeace -privește pe 'măjori (vezi legea , 9), „ Wânzarea va fi bună dacă prin ea s'a obţinut jumă- „tate din preţul lucrului vândut (Don. 11—16). Vân- Zărea şi cumpărarea este îndeplinită când “ambele părți Împreună s'au înţeles asupra prețului, lucrului vândut, Cu „aceia ca vânzătotul! să predea lucrul, iar cumpără=: torul să ' plătească „Prețul  hotărit „pentru „el chiar şi „atunci. câna vânzătorul a primit preţul stabilit - și.n'a ptedat lucrul, sau când cumpărărorul a primit lucrul şi n'a plătit” pe deplin prețul hotărit,. vânzarea se întăreşte, căci arvuna primită „este. dovadă vădită de vindere-cum- părare perfectă. Aceasta în ceeace” privește vânzarea fără inscris; dar vânzarea intocmită prin înscris numai atunci „- se consideră bună, când înscrisul este făcut cu propria mână, „a vânzătorului sau deși este scris de altul, dar semnat de vân: zător; asemenea dacă vânzarea s'a făcut prin notariat (Arm. 3—3—246), Legea permite fiecăreia din părți, până ce "vânzătorul n'a transmis lucrul cumpărat în mânile cum- Părătoului și singur n'a primit preţul acelui lucru, chiar a



_ i _op 

- dacă preţul vânzării sa stabilit, a se depărtă. -de conven- ţiune intocmai ca și când n'ar fi fost nicio vorbă despre ” . ea.'În ceea ce priveşte” convențiunile cari nu sau făcut în scris, după obiceiu, se spune că, dacă lucrul este. predat de - --Vâuzător. sau parte din pre; este primită, atunci: obli- gatia formată pe buza 'onvenţiunii este” valabilă exceptând: cazul, când'in mod vădit u fost, intrebuinţată Mişelăciune, 
căci orice înşelăciune dă. dreptul de a nimici convențiunile- N (Don. 11—4). Vânzarea săvârșită. prin contracţ şi onven- țiune sub nici un cuvânt nu se poate. anulă,. chiar dacă | vânzătorular propune cumpărătorului restituirea preţului în- „doit, dâr cumpărătorul nu este obligat a restitui lucrul cumpărat în contra voinţei sale (Arm.: 3—3—264), Vânză= | torul transmițând, luerul în mânile” cumpărătorului, nu: * poate “si-l ceară îndărăt nici preferință făță ' de alţii . în cazul revinderei acelui lucru; asemenea cumpărătorul nu? poate intentă acțiune după cea plăţit prețul a ceia ce a: cunipărat (Don. 11—6). Vânzarea simulată î) e nulă (Don... * > 11—7). Vânzarea făcută degeaba, fără nici o plată, nu se în- tăreşte; iar dacă ceva se va vinde .cu preț mai “mic: din prietenie, aturici se va întări; dar între soț:și soţie nici această nu este permis. Vânzarea fără bani nu ește valabilă,. dar dacă lucrul cumpărat pe un.preţ mai mic, sau acest preţ, „după vânzare este dăruit, atunci darul acesta se întărește „. -' (Arm.'83—8—953), pe 
-:..%59, In ceiace - priveşte“ arvuna dată, atunci în 'câz; de violare a contractului de una din “părțile contractante, . dacă cumpărătorul renunță, atunci va pierde arvuna dată; iar dăcă- vânzătorul va refuză,. ătunci. va” fi. obligata „restitui cumpărătorului ârvuna îndoită (Arim.3—3—946),. "Relativ la condiţiunile privitoare la vânzare, fie „scrise, fie. nescrise, odată ce-s'a dat arvună, care este garanţia pentru:- ambele părţi, de îndeplinirea făgăduinții, atunci, dacă cum-- „„ părătorul se retrage, el pierde arvuna, iar dacă, vânzătorul,; „ atunci” plătește arvuna: îndoit, cu -toațe 'că: despre. aceasta; „n'a fost nici o convenţiune (Don.:141—3).: .: , 

! 7: :774) Vânzare Simaulată (prefăcută) este : acesa (zice Armenopol), cate in ziibă: public se declară şi slujește. drept pretext, în timp ce fa ;4aină” cuprinde .altă conren-: iung. (ârm. 3—3—254), N i ana ie .: ÎN a 
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soru nu capătă dreptul de proprietate * asupra. lucrului Cumpărat, până când n'a plătit preţul sau n'a dat garanție, sau dacă fără garanție vânzătorul i acordă incredere. (Arm.. 3—93—250). Dacă. cumpărătorul nu va plăti preţul la terinen, atunci: „va atca. să deâ „numai: procente, dar 'nu tot ceiate Vânzătorul ar fi putut - dobândi făcând daraveri cu „prețul întreg. Dacă vânză- torul nu 'va remită lucrul âtunci cumpărățorul se va judecă cu dânsul pentru. ceiace a “produs lucrul în plus, “Ghiar dăcă âcesta ar covârşi prețul (Arm, 3—3—953). “Dacă în actul de vânzare stă scris că, în caz de nedarea . . prețului la termen, vânzarea "va. ti stricată, aceasta eştu “în favoarea: Vânzătorului, și de la dânsul depinde de-a “anulă sau nu, căci aceasta. este adăugată, dar fără con- strângere; cumpăritorul. în asemenea caz, poate să se lip- sească „de „lucrul cumpărat (Don. 12—7) Cumpărătorul, .. „care.;primind! lucrul in stăpânire, nu -va plati prețul său - :. a termen, va fi. dator a plati dobândă „asupra prețului stipulat pentru tot timpul întârzierii, iar nici decum nu e obligat să plătească aceia ce suma convenită drept preţ, după incredinţarea vânzătorului, i-ar fi putut aduce, folos, dacă ar fi Întrebuinţat-o în afaceri comerciale (Don. 19— . 

60. Cumpărătoru 

< 8). . Dacă vânzatorul sar. obligă, prin scris, că în câz'de . neexeciitarea obligaţiei, la termenul hotărit, va plăți” pre=, „cente îndoite, -tot ceia- ce excede dobânda arătată /mai sus nu se. va' ține în seamă (Don. 12—6), Dacă vânzătoral tărăeăneşte, şi nu transmite, lucrul vândut, „atunci el va - răspunde pentru,.venitul şi dobânda, pe care lucrâl poâte” să le. aducă (Don. 41—10), i A a | :61.: După electuarea vânzării Nnui lucru, orice spo- | „Tire.a lucrului sau orice scădere, va cădeă 'în , folosul sau: . în, paguba, umpărătorului, dacă vânzătorul nu a întârziat cu „predarea lucrului, După „efectuarea vânzării sau a. „cumpărării. pe „cale legală, . fie că s'a făcut Prin scris, fie fără, înscris, orice daună „0cazionață lucrului, priveşte pe . cumpărător, cu toate:că nu a avut: loc predarea , lucrului, prin urmare, dacă casa vândută ar “A ars n, parte sau in tot, „arborii ăr-fi „scoşi din. rădăcină de. furtună, câmpul 
PM e iii | 
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— 63 — i N 
san grădina Sar inundă cu apele râului eșit din albie, și 
din “această cauză sur.fi făcut mai puțin valoroase, în 
toate aceste cazuri. paguba priveşte pe 'cumpărător.. La 
deobște tot ce sar întâmplă cu lucrul vânduc fără rea voință sau -neingrijire a vânzătorului, nu priveşte pe vânzător.. Precum o diminuare” accidentală a lucrului ” _ vândut dăunează pe: cumpărător, tot asemenea Și sporul . - - adus devine lucru în folosul lui, prin urmare, dacă câmpul se “mâreștă: din cauza inundaţiei - acest spor” provenit 
din” această cauză aparţine . cumpărătorului (Arm. 3— „3—249). In caz când lucrul vândut : star pierde sau sar strică inainte de a fi fost transmis cumpărătorului, atunci „Vânzătorul este dator a inapoiă prețul; dar când lucrul a fost predat cumpărătorului, atunci tot ceace s'ar fi intâm= . "plat cu lucrul, îl privește pe el, cu toate că dânsul nici nu - a mișcat lucrul din loc, Intrucât orice ştirbire accidentală a lucrului privește pe cumpărător, apoi lui i se cuvine să-i “aparţină și orice sporire a lucrului vândut. lui (Don, 11—9), , „Când iţi voi vinde câmpul, îţi voiu arătă hotarele săle şizți -- „YvOiu zice că în el este pământ. pentru o sută de pluguri, dacă 

apoi parte din acest, pământ se va juă şi tu. te vei plânge contra. rea, atunci cu toate că după măsurătoarea câmpului se arată în el pământ n, adevăr pentru ,osută de pluguri, cu: t9aţo acestea nu-ți este opri a avea pretențiuni asupra mea pentru pământul care nu se ajunge faţă de graniţele arătate. «de; mine, căci ta ai ținut în ssamă mai mult 'granițele de 
cat numărul plugurilor şi vânzătorul răspundă pentru gra- nițele arătate (Arm. 3—3—-964)..Dacă se „vor vinde două vite pereche, din care una: bolnavă, atunci trebuesc „îna- 
"Ppiate amândouă, pentru care se dă, un termen „de .60 da „> Ale.iln agelași mod şă se procedeze, în.oaz.de, vânzarea unei. Mite despre. care „Yânzătorul ştiind „că, ea „este :boinavă, a jineredinjat „că „șste_sinătoaşi. (Don. 41-44), ;Vânzătorii .! „Sunt, datori a preveni pe” cumpărători despre, detegtele i- telpr ;ce vân! (Don. 44—42). Dacă cine „ya „vinde viţă „Polnayă și se +4. dovedi „că,a. ştiut despre; boală, atunci. ya plăti pentru tuate daunele ocazionate de răspândirea. boaiei - MADone AAA 
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'62. Dacă cineva işi va toemi o caltă la prăvălie, : atunci: toți cari cumpără dela acea calfă sau îi vând ceva, Vor avea' drept să se judece cu stăpânul prăvăliei, iar- acesta nu are dreptul de acțiune asupra lor (Arm. 1—2—292). - (Vezi pag.1!, volumul XI, ari.,705—"720). | - 

- Păcerea și executarea contractelor 
„ (Partea 1, tera: X, art, :1528—4544) 

e 

” 63. Legea desfiinţează tocmelile Tuşinoase şi nepermise. “și pe toate cele contrarii naturei lucrurilor (Arm. 1—9—94). „Toate tocmeljle ficute în contra legii și a bunelor mo- 
: 

.. 

- 
Lă 

4 

Tavuri nau putere, fiind nelegale. Când contractul e ilegal, atunci orice promisiune nu are valoare (Arm. 1—y9—86). Tot ce se face cu siluire sau de frică, nu e valabil (Arm. 41— „11—97). Acălaşi drept ca minorii îl au şi toţi acei cari au executat ceva de frică, sau cu siluire, precum și acei. cari "au suferit ceva; sau au; săvârşit ceva în urma greșelii . sau > airătăcirii (Arm: 1—12—99). 'Condiţiunile contrarii legii. sunt nevalabile: de pildă, când 'cineva “le-a făcut cu rea - credință prin înşelăciune, sau a consimţit de frică : sau prin! șiluire (Don. 10—4) 1). Cand se va dovedi că tocmeala s'a fâcut de frică (frica însă - este aceia ce înspăimântă și sperie pe-om) 

se permite „judecată; „asemenea -și in cazul acela „când! „cineva, fără a“ ff: dator, va plăti o datorie, căci ceia ce este dat din greşală, înșelăciune: sau rătăcire, se cere înapoi. 
2 2:64. Când mai multe persoane, vor încheia 0 tocmâălă 

5 S-a Ă Si B . i. N o. 

este zadarnică, căci e contrarie .bunelor moravuri și nici: tocmeala, nici. făgăduinţa nu vor fi Yalabile. . Dacă oameni Particulari vor stabili între ei ca şă- se moștenească , re- 

  

” a: 4 Prin frică (spune Donici 
3 

drăzneala omului cinstit. (Arm. 140—4 
) se înţelege aezizăţia de nelinişte, care ridică ia: _ ) - _ - 

.. 

ciproc în "caz : de moarte; asemen a tocmeală e nulă și. . 

ji
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"dânşii nu pot primi nimic după moârtea unuia din ei (Arm. 1—9—92). Cu toate acestea, când'militarii plecând „în campanie, vor'conveni în acest chip, convenţia. lor se întărește (Arm. 1—16—130).: 
65. Dacă în tocmeala despre zestrea fiicei mele voiu, - zice ca dânsa să nu mai nădăjduiască -a primi -ceva din moştenirea “mea, apoi aceasta nu are putere legală. Com- ... pară legea .30 (Arm. 5—8—149). Dacă „cineva se va tocmi cu socrul său, zicând 

“Soției cu care va avea copii, va remite numai jumătate din zestre, apoi astfel de tocmeală e nulă (Arm: 1—9—93).. » „Dacă la darea foaei de zestre, se va conveni că în caz. de „Yor muri soția -şi copii, zestrea să rămâe a soțului, apoi această făgăduială e ilegală (Don.. 33—9). 
4 66. In- afacerile dubioase se va admite ceiace este - mai confurm cu -echitatea și umanitatea. şi ceiace este mai „blând. In afacerile nelimpezi, trebue -să se ia în seamă „ ceiace este rhai probibil, sau ce se întâmplă mai des (Arm. - 1—15—128). In: contracte. şi „daraveri de tocmeli, dacă voința ambelor părţi 'este vag expusă, se va procede. după : obiceiul locului unde se închee contractul; dacă însă ȘI . obiceiul nu este “temeinic sau statornic, atunci se, ţine în seamă suma cea mai mică (Don. 9—:957). Când una şi aceeași expresiune are două sensuri, atunci se va preferi acela care e mai compatibil cu dreptatea şi-cu însuși lu=.. „crul(Arm. 1—15—1926)., Obiceul să va luă în vedere când “este aprobat şi întărit de tribunal (Arm./41—4—4) Ex “presiunea "vagă se va tălmăci în favoarea făgăduitorului (Arm. 1—15—123). În cazurile dubioase să se aibă în te- 

dere umanitatea “şi ceiace este recuncscut “ca” echitabil, 

: 

ă, în caz de moartea sa, inaintea: 

potrivit rânduelii. Conform lepii se ține în samă și obiceiul vechiu aprobat al unei regiuni (Don. 1—11). 
67. Actul de cumpărare dibios ke va'tâlcui în contra celui care a făcut mânzarea și în favoarea cumpărăto- Tului, căci vânzătorul este dator să nu înșele cu condi- 

'țiuni exprimate în două sensuri pe cel ce cumpără (Arm. 1— 
9—89). : a | Mu
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o Ghezagie 
(Partea 1, tom. X, art. 1552—1579). 

68. Femeia. nu răspunde „Pentru -obligaţiunile - băr- “batului chiar in cazul când s'a făcut garantă (Arm. 4— 15—113):“ Legea apără; pe soție, ch ar, dacă dânsa a ga- rantat în'mai niulte râduri şi în diferite epoci pentru soțul - ei: Dăcă "'femâiă se” vă 'subscrie ca garantă pentru vre-o: „datorie “a bărbatului său ! și va “pune ” chezășie ' pentru ! "această zestrea „Sa' sau persoana sa, apoi aceasta nu se vă luă în vedere și'fui "va avea nici 0 putere, fiecăa ga- : . rantat și "a subscris de mai multe ori pentru datorii către. “Stât sau. altfel de datorii, dar exceptând însă cazul când. "se“Va davedi că banii s'a cheltuit pentru trebuințele ej: Și “au fost daţi pentru ea "“(Arm. 1—13—114): Soţia cu. “loate că ar semnă în inserisul de împrumut al bă?batului - ei: şi cu toate că ar amanetă averea și zestrea sa, sau sin- „- „_Sură s'ar pune chezaşă "pentru bărbat, aceasta nu se-va “ține în. seamă, afară: numai dacă: va fi dovedit că banii "Sau cheltuit pentru necesitățile ei; dacă insă-ea a garantat pentvu datoria “altuia, iar nu a bărbatului, atunci nu' va avea: apărare dela: lege (Don. 39—35). Femeia. nu-se pri- „„. „Mește că garuntă, asemenea și fiul ce se află sub ocrotirea „tatălui, omul viclean, sărac, din tagma bisericească şi . ne- „Vârstnicul (Don. 20—5). Dacă soţia pria obligaţie a con-. simțit să răspunză pentru datoria. soțului şi a făgăduit a | "plăti'această ' datorie din propria sa avere, dar. încă nu a. dat: nim'c, atunciea nu este obligată a- dă, 'căci datoria este străină, iar dacă ea a dat deja ceiace a' făgădauit, atunci . nu poate lua îndărăt, bine înțeles in 'cazul când €a . este vârstnică. Femeia nu' se va putea bucura de legea ve- : leiană, când s'a obligat a răspun le pentru creditorul ei, căci această lege ii ajută ei numai atunci când ea însăşi nu datorește nimic şi se cere ca ea să, indeplineasca o datorie străină (Arm. 4—13—144), e 69. Gine a garantat plata vre-unei datorii străine, „. acela este obligat, so plătescă, şi obligațiunea sa, trece  . asupra moștenitorilor săi (Dori. 30—4): Creditorul însă se
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N Ă . E va. adresa Ja garant, numai când nu. va putea să silească p& datornic a-i plăti: (Don. 20—1); pentru aceasta credi- torul este obligat a cere datoria-sa inai întâiu dela datornic. : și, dacă dela acestă nu va primi. plata, atunci numai se : adresează . garantului; de averea: însă a datornicului să nu se. atingă“ înainte de a incepe acţiunea - contra garan- tului (Don; 20—9) o. Sa Sa 

| Zălog-amanet 
(Partea 1, tom. X, art. 46974644 şi 1663-—1678).. 

„atunci ei au dreptul: de a:plăti-lui -suma “cuvenită; atunci: * amanetul rămâne lor: şi: dânșii 'succed în dreptul de' prefe=- rinţă ce aparținu-se primului creditor -până la concurenţa .. 

10. Cel 'dintâiu -creditor-care a încredințat” bani sub amanet, se preferă tuturor celorlalți” creditori; faţă: cu-lu- crul zălogit.: ' (Don. 13—20). Cine :a primit zălog-:pentru - banii dați impruniut, pe  acelă-- nu-l:pot nelineşti “ceilalţi: „creditori (Don. 13—4), Dacă cineva „În aceeași zi'a dat -. unul şi același zălog la doi inşi, atunci ambii au drept egal . . a urmări "fiecare: suma sa-și sunt consideraţi că :amân= doi au 'amanetul (Don. 13—11). Creditorul, căruia i s'a încredințat  zălogul, se preferă celorlalți și nu poate :fi * . lipsit de nici 0.parte din capitalul dat: cu împrumut. » Ceilalţi: creditori; cari nu au'zăloguri, urmează: după ceilalți (Don: 13—10). Creditoruj următor. nu''se' bucură „de nici un drept de „prefeririţă “cu - privire : la. amanetul dat primului creditor: .sfară numai dacă plătește” pe primul: creditor și cu chipul acesta “se :substitue dreptului aceluia; . „căci primul creditor are. preferinţă, „Cu“toate că nu' a: fost'- „convenit. de a vinde'zălogul; şi chiar 'dacă: zălogul nu s'ar- află. in stăpânirea” lui, ci: a fost: predat îni mâinele celui dei: "al doilea -(Don. 13—19). Dacă 'însă-: lucrul . a "fost - zălogit- în aiferite timpuri 'la-două persoane, acea-dintre -ele carea: primit. întâiu' zălogul, are și prioritate: (Don:: 13—21).: Dacă: iasă “creditorii următori “vor: chibzini că 'le “este “mai avan- :.. tajos. o luă pe seama lor'zălogul dat primului: creditor: 

E sumei împrumutate. (Don, 13—5).-Cine „a:primit.în'zălog, 

. 1 
-. 

” i E 

-/ 
7



68 
un'lucru amanetat deja altuia, se va enumeră după acesta: „- dih urmă, cu toate că a dat capitălul său pe. deplin mai. înaintea lui (Don. 13—99),) a | 11.. Ducă-creditorul va declara verbal sau prin scris „că în caz de neplată la terminul hotărât amanetul să ra- “mână lui. ca proprietate asemenea: condițiune nu este va- labilă (Don. 13-93). Creditorul, care-a primit un zălog de valoare mai mică' decât banii imprumutaţi, prin aceasta nu este expus lu nici.nu fel .de pierdere (Don. 13—145), Dacă zălogul nu: e indestulător pentru acoperirea împru- mutului, atunci atât datornicul cât şi garantul nu, se |i- ” „ berează de obligaţie; atât timp câț' nu va fi plătit complect tot (Don.. 13—24). Creditorul. poate să reamantâze altuia - -“ zălogul primit, dar; nu altlel de cât pentru aceiaşi sumă .- (Don. 13—6). . - E a 72. Datornicul poate pretinde ca zălogul să-i fie restituit în starea, în care a fost dat creditorului; creditorul pentru. aceasta răspunde, fiind obligat a păstră zălogul cu aceiaşi iu- grijire, ca. și lucrurile sale proprii (Don. 13—8).: In caz de pierderea amunetului, creditorul va avea, să dovedească, că pierderea sa făcut. fără 'vina sa; atunci datoria nu se va pierde, dacă însă n'a 'existat o altă condiţiune (Don. ! „13—7).: Cel care primeşte amanetul pentru păstrare nu răspunde pentru ceiace în mod accidental: se întâmplă cu zălogul, iar dauna urmată privește pe “propriziar, căci în ce privește zălogul, răspunde numai de reaua credinţă sau de extrema neprecauțiune, afară numai când în această privință este o deosebită convenţie (Arm. 3—9—333). Creditorul care are sub amanet 0 avere (moara, vie și - „altele) este răspunzător “pentru orice vătămare în admi- nistrația sa, dăcă vătimarea s'a ocazionat din neglijența „sa; dar creditorul din partea sar poate cere înapoi chel- tuelile întrebăințate la reparaţiune şi suma aceasta cu "procente se deduce : din veniturile averei (Don. 13—9).. „Dacă sunt -amanetate veniturile unui lucru Oarecare, orice 

  

1) De oarece în legiuirile Jocale se face distincțiune între amanetul co trans- ferirea lucrului amanetat şi amanetul fără 'transferire- (Ipoteca); atunci devine inţe-— leasă amunetarea unuia şi aceluiişi lucru la difetite persoane și în forme diferite. 
A
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69 
sporire Sau avantaj provenite dela lucru, trebue să intre în coprinsul zălogului (Don, 13—14). Creditorul, care -a dat bani sub zălog sau: ipotecă, are drept de. judecată în “contră oricui care deţine zălogul, cu toat& că  moșteni- „torul a primit zălogul. ca moștenire sau ca :zestre 1). : 

| - Inchirierea” bunurilor E 
„(Partea 4, tom, X, art. 4691—1743) 

| 73, Chiriaşul este dator a întreținea lucrurile închi- riate în perfecă integritate, nevătămațe și „in caz de pierdere, a completa lipsurile (de pildă, a restitui pe deplin „acelăşi număr de vite), a se îngriji de casele închiriate, de acarete, și a face reparaţiunile necesare, pentru a puteă remite toate acestea în aceaşi stare în cure i-au . fost: încredințate (Don. 15—91). El prineşte fructele Jucrului, dar numai acela cari pot să fie- despărțite de lucru fără. a produce vătămare (Don. 15—1). Dacă închiristorul- iza conveni cu chiriaşul ca,. până la termenul: stabilit să nu, Treia lucrul. închiriat, iar dacă îl va relua, atunci să. plă- tească amendă, şi apoi „Chiriașul nu va . plăti chiria. la termenul. fixat, sau nu va uză de lucru (pământ) precum se' cuvine, atunci... închirietorul va fi în drept de a luă lucrul dela el şi nu. se supune la nici un, fel de amendă (Arm. :3—8—326). Dacă: cineva va.da cuiva un lucru - „Cu chirie pentru un timp determinat, atunci nu va fi în "drept înaintea expirării acestui ţermin „să depărteze pe arendaș din stăpănirea lucrului şi de asemenea nu poate. să. ceară adaus la-preţul convenit. sub cuvânt că alții îi 

  

: 1) În ce privește legiurile locale asupra atnanetulni trebue de observaţ că, ma= Joritatea juriştilor Şi profesioniştilor din Chişinău au hotărât să înlature întegral' titlu V - „din cartea III a lui Armenopul, referitor la zălog pe bază că dela 1828 in Basarabia este. | „+ răspândită legislaţia rusă privitoare atât la inodalitatea. facerei amanetului, cât şi la : 

Sunt.preă esenţiale pentru a se putea renunţa la ele de bunăvoe, și că dacă unele din aceste drepturi sunt irealizabile în ce priveşte amanetul, ele. însă sunţ pe de- plin realizabile cu privire la ipoteci, Majoritatea însă nu s'a lăsat convinsă de aceste | argumentări, și numai din această pricină, eu nu am reprodus aici legile Iui Arme=' nopul, ci m-am mărginit numai a insera legile lui Donici (nota este a lui Egunon). 

E)
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dau mai mult; căci dacă :el. în. chip samavolnic și . fără „Pricină -va voi să depărteze pe chiriaș din stăpânire, apoi „se .va lipsi de toţi banii primiți de el în baza conven- țiunii și afară de aceasta este obligat a răspunde .și de | ; toate pagubele arendașului (Don. 15—3). Cine va părăsi "câmpul închiriat. fără justă pricină înaintea expirării -ţer- menului de arendă, acela este obligat a plăti chiria pentru tot timpul (Arm. 3—8—327). Cine -va arendă : vre-o moșie și apoi fără pricină.0 va părăsi înaintea expirării. arendei, acela va. plăti intreaga 'arendă, cu aceia însă că dacă se va găsi un 'doritor care nu ar putea plăti acelaşi . "preţ, ci mai „Mic, : atunci arendașul care a renunţat, va plăti numai ceiace .nu se 'ajunge (Don. 15—17): | 
„14. Acela tare va luă în arendă o moşie, fie pe -Viață, fie pe un timp îndelungat (emfitheosis), n'are drept s'o remită altuia fără ştirea și voință "proprietarului mo- şiei, dar după ce va inștiință pe proprietar, trebue să „"adaste două luni, şi dacă, după acest timp,. proprietarul nu se va învoi a dă moșia altuia, atunci, după ce 'va plăti ceiace alţii au promis, va căpătă moșia îndărăt;, dar --dacă deținătorul moșiei nu va preveni pe proprietar, atunci va pierde dreptul ermfitheosis (Don. 16—7). Dacă acela, care a primit emfitheosis, având aface -cu bisericile şi ” instituţiunile de pietate, nu va plăti dijma sau arenda în » curs de doi ani, va pierde în acest caz dreptul asupra emţi= theosei, iar față cu ceilalți il va pierde după trei ani (Arm. '3—4—281). Când. vre-o moşie sau vre-o. construcţiune „se vor dă cu: chirie pe veci şi nu se vor plăti banii după „ convenţiune în cars de trei ani, atunci lucrul se ia în- - dărăt şi închirierea -pe -veci va fi desfăcută; iar dacă lucrul închiriat va fi proprieţate bisericească, atunci termenul Xa. fi numai. de doi ani, dacă însă chiriașul lucrului pe vecie | n'a fost trimis în locuri depărtate pentru afaceri de ser- viciu și dacă nu i-a fost oprit prin ordin de a dă banii cuveniţi în baza convențiunii (Don. 16—5). Oricară să fi fost cauza pentru care s'au desființat clauzele unei» în- chirieri pe vecie, chiriașul are drept de a cere: cheltuelile 

E . 5
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rilor (Don. 16-—6). _ Ia e „75. Dacă cineva, cerând un lucru străin pentru tre= buinţa sa, va spune stăpânului că ia 'acel lucru pentru o trebuiriță anumită, iar apoi „Va _uză de acest lucru în altfel, 'şi dacă va urmă Yre-o dăunare ă acelui lucru, atunci trebue - să plătească îndoit pentru el. Aceeași responsabilitate cade —şi asupra aceluia care va luă vita altuia. pentru “a se trans- „portă undeva în apropiere și pe urmă va “plecă în alt loc: mai îndepărtat (Arm. 2—10—234). Cine va luă un căl! „dela altul pentru a plecă până la cutare loc, iar apoi va „merge mai departe, acela răspunde dacă calul sufere Yo „vătămare și cade, dând stăpânului satisfăcțiune pentru. aceasta. Dar dacă dauna sau moartea se va Ocazionă ca- lului înainte de a ajunge Ia Jocul indicat, în asemenea caz, cel care a întrebuințat câlul nu esta supus desdaurrării, afară - numai dacă din neglijență sau rea credință s'a pricinuit ca- lului vătămare (Arm. 6—14—233). Dacă cineva a luat un bou pentru arătură și „boul a perit la munca pentru. care a fost luat, atunci nirâic nu se va urinări dela acela care l-a luat; iar dacă moartea Sa întâmplat la altă muncă, atunci să fie constrâns a dă un bou teafăr. Dacă 

ce a făcut pentrn imbunătăţirea şi "augumentarea clădi- 

cineva, fără voia stăpânului, a luat” un bou sau vreo vită „oarecare și pleacă după treburile sale, atunci -va dă plată îndoită; iar dacă vită va muri, -atunti va. plăti „preţul a „două vite în loc de una, orice ar fi (Arm. 6—14—239). Cine a închiriat : o vită şi o va încărcă peste măsură Şi Va plecă ci ea mai departe decât a zis, iar vita va pieri, acela, „este dator s'o plătească. (Don. 15—12), pi 

“Intreprinderea .- | e pu (Partea II, tom X, art. 11837—1745) : 
a ii dacă Pai aria aaa oa. „76. Meşterii, dacă s'au apucat de lucru şi au primit arvună, n'au voie să lepede acea muncă și să se apuce de altă până, nu o vor isprăvi. Dacă va fi li psă de material, sau - stăpânul din rea Voinţă nu aduce cel necesăre “pentru ca lucrul să fie. isprăvit, atunci. meșterul e dator să ceără dă. 
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„două ori dela stăpân materialul : necesar, pentrui ca să nu 
fie zăbavă; iar dacă nici atunui stăpânul nu va voi, atunci 
să-l cheme în judecătă și să ceară învoire de a se apucă de 
altă lucrare, care-i mai avantăjoasă. Dacă însă întreprinză- 

„torii, de lăcomie, iubire de:câștig mare, sau din rea voinţă, 
Yor părăsi lucrarea de care s'au apucat și se vor apuca de : 
de, altceva, atunci stăpânul e dator a-i somă inaintea mar- 
torilor despre condiţiunile făcute în scris sau ne!nscris şi : 

„dacă ei totuși'nu vor voi să isprăvească lucrarea începută, 
atunci “să fie chemaţi în judecată și numai atunci să anga- 
jeze pe alţii, iar cei cari cu samavolnicie au părăsit lucrul, 

„„Yor fi condamnaţi de a restitui plata primită dela: stăpân 
şi vot fi îndepărtați. dela lucrare fără nici 6. plată, dacă 
însă stăpânul nu are gata tot ceiace trebueşte” pentru să- 
vârșirea lucrării, atunci ; meșterii, din ordinul! și' cu con- 
simțământul lui, pot să se apuce de alt lucru, ca să nu ră- 

„mâie fără lucru și să-și .poată:câștigă hrana (Arm. 3— 8—398). 

i | E Imprumut—Dobândă ai 
| (Partea -1, tom, X, art..2012—2068) 

“71. Dacă minorul va imprumută pe un major aflat 
„Sub puterea părintească, atunci va fi în drept de'a primi 
îndărăt imprumutul (Arm. 1—12—408),- Cel care a im- 

“prumutat-pe minor, va fi dator să dovedească că minorul 
„a avut câștig cu imprumutul și atunci. va primi datoria 

(Arm. 14—12—105). Femeia, care a împrumutat bani pe 
socoteala sa, și nu s'a pus garantă pentru altul, nu poate | 
să se bucure de legea Veleiană (vezi legea 68). Femeia, care 
a imprurhutat dela cineva bani pentru a scoate pe soţul ei 
din temniţă, trebue să-i restitue și nu poate invocă motivul că 

ea este garantă sau că ea se află sub putere (Arm. 1— | 
183—114). Femeia, care a împrumutat bani pentru răscum- 
părarea, bărbatului din temniţă este obligată să-i plătească ; 
(Don. 8—10)... a | 

- “18. Dacă cineva recunoaşte de adevărată obligaţiunea 
și-a început să plătească datoria, atunci se consideră că 

4.
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cunoaște suma datoriei și nu poate.să zică că n'a primit 
întreagă suma (Arm. 2—2—166). Datornicul, căruia i se 
iartă -0 parte din datorie, cu condiţiune să plătească restul 
la un termen hotărât, şi nu va fi făcut aceasta, va plăti 

“întreaga datorie (Arm. 3—5—300), Dacă daturnicul se 
-. îndoseşte de datorie şi apoi se descoperă că el este dator, 

„dar însă el dovedeşte că a plătit o.parte din" datorie, atunci . 
aceasta nui se va ținea în seamă, ci va fi constrâns la . 

plata intregei datorii (Arm. 3—5—299), Dobânda legală 
“este 12 la sută pe an, și dacă acea dobândă a fost: perce- ” 
pută, atunci nu se poate contestă; despre procentul insă 

- neprimit, dacă “vu fi cerut prih judecată, să se ceară 10 la 
"sută pe- an (Don. 149—9). Procentul neindicaț în. conven- 

-„ Hiune,nu se plăteşte (Arm. 3—7—444). Procentui sau sporul 
nu se plătește când nu este în această privintă convenţiune; 
“Şi când nu se face mențiune in scris, dat procentele plătite 
„nu .se restituie (Don. 19—1) Dacă cineva îmi este dator. mie fără dobândă și eu neputând primi suna îl dau în 

) judecată și se dovedește că. el iîntrudevar este debitor, 
atunci pot, din acel moment, să cer procente la datorie (Arm.. 
3—1—311). Dacă creditorul va. face convenţiune scrisă 

-. de aprimi. în loc de' procent fructele unui lucru oarecare, 
atunci fie că a primit mai mult (10 şi 12 la sută), aceasta va rămânea în folosul lui (Don. 9—5). . 80. Nimeni nu va putea cerg dobândă pentru do= 

: bândă, nici pe trecut, nici pe viitor; şi ducă dobânda se „ „-Plătește încetul cu incetul,. indată ce sporirea ci se egalează 
cu capitalul, se suprimă imediat (Arm. 3—7—349). Câna 
dobânda. a covârşit capitalul; ea. incetează (Arm. 3—7— 

» 315). Dacă se va conveni un procent exăgerat sau pro- 
cent la procent; atunci, după ce s'a, dedus partea nelegală, se va plăti nurhai restul (Arm.:3 7—347). Procent la 
Procent nu se cere nici pentru “trecut, nici pentru viitor, 

Și peste procentul arătat nu este permis a se luă, dar dacă 
Cineva ia, atunci prisosul se socotește în datoria: princi- 

pu 

pală (Don. 149—3). Procentul plătit parţial, dacă se ega- 
lează cu. capitalul, se suprimă (Don. 19*—6). Când pro= 
centele exced capitalul, atunci se suprimă (Don. 419—4). - 

:
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E | „Depozitul 
| "(Partea 1,:tom Xyart. 2100—2495) 7 - 

;. 81.Dacă vreun nevârstnic va dă ceva altui nevârstnic, iar” acesta îl va pierde, primitorul nu e răspunzător (Arm. 1—19—108). Cel ce a primit un lucru mişcător sau nemișcător pentru păstrare trebue. să înlăture orice „rea credință sau nebăgare de seamă cu privire la acel “lucru; şi dacă el evitând reaua credință şi neprecauțiunea, din întâmplare lucrul sufere vre-o vătămare, atunci această vătămare privește pe. stăpânui lucrului, iar nu pe acela care a primit lucrul în păstrare. Daci insă acesta din urmă face convențiune și spune anume că se obligă a răspunde și 'pentru vătămarea accidentală, atunci con= vențiunea este valabilă și el trebue să plătească despăgubiri (Arm, ;2—10—230). Cel ce a: primit un depozit, se înda-. toreşte a pune în îngrijirea lui aceleași stăruinţi, pe care le-ar fi pus pentru proprietatea sa, şi dacă aceasta nu în: __ deplineşte, „atunci 'se condamnă ca și vinovatul pentru în- ” şelăciune (Don.14—9), Dar vătămarea pricinuită lucrului „încredinţat de vre-o întâmplare neprevăzută, privește ex- clusiv pe. cel ce a încredințat lucrul, adică păstrătorul lui nu este supus responsabilităţii, dacă se „va dovedi că, în: urma unui. incendiu. inevitabil, sau a unui atac tâlhă- resc, lucrul încredinţat a devenit jertfa focului sau a tâl- hăriei, împreună cu lucrurile lui proprii (Don. 14—4). ? 82. Se pot cere veniturile lucrului încredințat spre păs- irare; iar dacă au fost bani, pe care păstrătorul i-a plasat în daraveri, atunci se poate. cere procente (Don. 14—3), 

| 3 - Asociaţiunea 
“(Partea 1, toi. Xyart. 2126—9438) 

„53. Asociaţiunea se poate încheia prin executare . efectivă, prin cuvinte (verbal) și prin. mijlocirea personei a treia (Arm.3—40—337). Dacă tovărăşiă s'a încheiat prin con vențiune și contract, atunci se poate intentă acţiune cu privire la tovărășie; iar. dacă nu a fost contract, ătunci 
AN
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aceasta se chiamă întreprindere. generală (Arm. 3—102—=+ 336). Dacă tovărăşia s'a făcut intre mai mulți,-atunci unut din tovarăși nu e volnic.a luă vre'o dispoziție sau a face „vreo schimbare în lucru fără dorinţa șiconsimțământul 
“celorlalţi (Don. 21—1).. De asemenea, tovarăşul este _vi- novat și pentru neglijenţă, căci este dator a avea îngrijirea intocmai ca şi de lucrul său (Don. 27—5). Tovarăşul to= "varășului meu, mie nu-mi este tovarăș (Don. 27—4). . 84, Dacă doi -oameni.au intrat în tovărășie “pentru un comerţ oarecare sau o-lucrare, pierderea: sau câștigul, | - chiar după moartea unuia din tovărăşi, se referă la aface- rea comună (Arm.. 3—10—344), Ii “În tovărășie cheltuelile, câștigurile Şi pierderile, sunt comune şi în caz de pierderea banilor aduși la masă de - vre'o parte oarecare, “pierderea” de asemenea este comună | (Don. 27—2); de aceia, dacă tovarășul culege singur fruc- tele dela lucrul în tovărăşie, atunci el precum și moșşteni- "torii lui, sunt datori de a îndestulă pe ceilalți coasociaţi de partea care ar fi aparţinut acestora (Don. 27—3); dacă va. muri vre-unul: din tovarăși, atunci pierderea şi câştigul care a urmat în viața lui este comună (Don. 27—8) Dar - ca unul din tovarăși să suporte. pierderea: pentru câștigul altuia, aceasta nu se permite (Don. 27—10).  -



SOBORNICESCuL HRISOV PENTRU DANI, SCHIMBURI 1 VÂNZĂRI ȘI PENTRU ȚIGANI, - “AL DOMNULUI ȚĂREI. MOLDOVEI, ALE. îi XANDRU MAVROCORDAT VOEVOD.. DIN .- „ANUL 1785, (Acuma cu pravilicești, lămuriri din. nou tipărit din porunca prea Inalțatului Domn Mihail Grigorie . „Sturza Voevod, Iași, în tipografia Albinei 1835). 
>Cu mila lui Dumnezeu. noi Alexandru Mavrocordat, “Domn al Țărei Moldovei, din ciasul ce dumnezeiasca pronie.- ilu încoronat cu stema aceştii binecredincioase țări și neam „sunt la domnescul ' și părintescul nostra Scaun, cugetul . domniei mele au fost şi iaste ca se aflăm toate: chipurile... “cele de mai folositoare urmări şi. de întemeerea obștei, și nu numai cele vechi şi bune obiceiuri să le întărit, ci și la. „mai bună stare în cât va fi cu putință să. Je aducem, iar: » cele Pricinuitoare de neodihnă. și strâmbatate, să lipsască, -: cu totul. | 

4 

Drept acea între alte bune orânduizle folositoare obştiei,. | NI ce am făcut domnia rne, care prin scris în public 'sau daț;. luat-am samă din multe jalobe ce ni sau dat Și. din neconte- nite pricini de giudecăţi, ce sânt pe toătă ziua-la Divan,. pentru danii de moșii, de vii, de case, și de locuri. de casă, i livezi şi altele, ce s'au urmat până acum în. pământul: - acesta din rău obiceiu şi din nebăgare de seamă, in care: danii lăcuia numai un tăinuit vecleşug, ce să metaxerișa de către cii mai mulţi „Cu care putea a ave cuvânt de -proti-. misire. în oare ce lucru, ce rar fi putut avea dreptate, să - intre cumpărătorii, și stăpânitorii, și pe de o parte se intu: | neca și să păgubea cel cu dreptâtea, şi pe de altă parte cel; prin vicleșug folosit rămânea. însărcinăt: ca să răspundă, - 

9 

7 

,
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pentru păcatul acela înaintea dreptei giudecăţi a lui Dumne- - 
zeu; osebit de alte giurământuri i blăstămuri, și cu-totul 
prăpădenii de suflet, ce se întâmplă intre acei ce metaxirisa. 
această 'necuviincioasă faptă, iar Divanului G: D. pururea 
nespusă, supărare, așișderea și pentru .rândaiala; ce.se-urma: 
la împărțirile de țigani între unii și alţii, cură și pentru partea. „Moldovenească, ce prin insurări și măritări “au amestecat 
cu-neamul țâgănesc. asupra cărora pricini au şi fost Garecare 
hotărire 'de răposaţii domni: Grigore. Ghita. Voevod. :Bătrâ=. 
nul. şi Grigorie Alexandru Ghica. Voevod, prin osebite Hri-. 
soave care sau urmat până acum. Deci voind domnia me. 

“a da o dreptate desăvârșit şi a pune aceste pricini în bun 
așezământ cu intemeere, poroncitam prin domneasca! 
noastră țădulăude s'au adunat la sfânta Mitropolie, Preosfin-- 
țitul Mitropolit al ţărei chir Gavril cu alţii: Avheriei, i Arhi-. 
manariții şi Egumeni, cum şi toţi: de obștie d-lor: Veliţii.. 
Boeri pământenii, care după cercetarea cu mare luare aminte 

„ce au făcut asupra pricinelot arătate mai sus, precum s'au . 
;găsit mai cu cuviinţă și mai cu dreptate'a se urma de aice , 
inainte, prin iscălite două anaforale pre larg ne-au înștiințat, 
care anaforale de iznoavă cercetândule domnia me cu amă- . 
runtul, şi aflândule cu “cale și cu dreptate, sau întărit și cu 
a noastră - domnească iscălitură și pecete. „Adecă prin ce... 
întâia obştească Anatwra ce este din unul aceastu. 1735, 
August 14, să. arată, că daniile de moșii, de vii, de locuri, 

---de casă, de ţâgani, sau de alte averi, ce s'au făcut din înce--. 
put cu cuvântul dreptăţii, și cu chipul ce datoria sau buna, 
orânduială. au îndemnat a să face, fiind drepte. și cu cale, : 
fără a nu da pricini de gâlcevi' sau de jalobe, au: rămas stator- 
n ice și intemeiate. Iar ddhniile ce s'au obişnuit a se face da 
cătră starea cea de jos și săraci, la cei mai, puternici şi, 
chivefniciţi, nefiind pontul rudeniei la mijloc, socotindule 
cineva cu luare aminte, lesne să pot cumoaşte că nuau nici 
un temeiu de dreptate sau cuviință, pentru că fireşte ce. 
cuvânt cu cale să poată da lao pricină ca aceașta? ă:se 
îndatori, adecă:-cel neputincios să ajute pe. cel puternic, și .. 

dintracest feli de danii, fiind că se, urmează o nedreaptă 

“a dărui săracul celui mai bogat. Ce dar la cele mai multe - :
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“lăcomie și strâmbatate, atât despre cei ce le dau, cât și. despre cei ce le '1au, pentru aceia săvârșirile lor sunt prici- = ' 

“nuitoare de gâlcevi, că: uneori cei ce voiesc a luă: danii, fiind poyăţuiţi de către nesaţiul: interesului, metaxerisese sălnicie subt feliuri. de chipuri şi de făgăduinţi, prin care | sălesc pre cei mâi săraci a !e tuchină danie; alte Ori: cei ce obicriuesc a dA aceșt' feli de danie, urmând asemenea rău- tate, ori pentru că săși isbândească pizma asupra neamurilor |. i'răzeşilor lor, ori pentru “ca. să se foloseasca asuprind pe aproapele lui, merg de dău danie la cei mai puternici, unii încă Jucrul ce nu este a lor, și-a celor mai! multe danii numai numele le este de danie, pentru-ca să nu aibă cuvânt: de rășpuns neamurile şi răzeşiiloi:, iar fapta că întru adevăr, este adevarată vânzare, și de multe ori vânzarea cu preţ mult mai mare decât aceia ce plătește Incrul, căci ce-preţ nu dă un bogat.interesat de moșii, pentru cu să măsească chip a se face răzeși pe moșiile” altora? nădăjduind ca cu - -Yvreme 'să se lăţească. după “dorința: sa şi după acea câte sfezi, câte jalobe, câte-răbştiri şi: b'ăstămuri de către cei împreună moșiiașii, ispita de fiiţă  eşte văzută mai în toate: „zilele. Dintraceste şi alte asemine urmări -a daniilor, este. cunoscut că acest fel de danii, fiihdeă din inceput să urzese "cu, ră credință şi fără temeiu de dreptate, nu pot a nn naşte prigoniri "și gâlcevi, uneori despre cei ce le dau, iar alte : ori despre cei ce 16 iau, din care intâmplândusă necontenite pricini şi giudecăți, să pricinuese pagube, pierderi de vreme, și sărăcii. celor săraci dăruitorii și neamurilor. lor, osăbit de vătămarea de: suflei, ce „se întâmplă de multe.ori şi lao parte șila alta, îi i - “$4. Drapt acea ca un obiceiu. rău obicnauit și ca o faptă pricinuitoare de strâmbătate şi. de. necontenite - su părări „Divanului G. D. Cu sfatul de obstie sau găsât cu cale, să se " oprească cu hotărâre de istov, și să nu mai fie slobod ase - „mai face nişte danii ca aceste de către cei săraci și de starea „de jos, la cei măi bogaţi și puternici, fiind oprită aceasta și „cu hotărârea pravililor; căci scoposul la care privesc și razimă pravilile, este ca să. sigurisească stăpânirea fiește căruia pe averea să, iar cu obicinnința acestor fGliuiri de danii ..



0 o 
să rădică acest deafendevsis a stăpânirii, ce, dă dreptate 

_fieşte căruia. asupra lucrului său, ce dar iată că fapta aceasta | 
„este și în protiva pravililor: pentru acea ca să-contenească 
acest catahrisis de acum inainte; daniile să fie slobode a să 
face numai între rudenii, și între cii de stare de o potrivă, | 
sau de către cei puternici ce vor vrea la cei săraci, și de cătră 
toată -starea la sfintele Mănăstiri şi Biserici, unde se dau pentru | 

pomenire şi pentru folosul sufletesc, iară altminterea: precum .. 
“sau obienuit” până acum cu chipuri pentru pricinile ce sau 
zis, să fie oprit tuturor. cu hotărâre de obștie, şi de vor 
«mai, indrăsni vre unii „după hotărârea aceasta a da, saua 
lua niscaiva danii de acest: feliu, să nu se ţie în'samă, 
ci să se soeotească ca cum nu sar fi făcut orice: toc- | 
mală sau învoială să va face: asupra acestui pont. 

$ 2. lar care vor cuteza a metaherisi vicleșug, dând. 
şi luând în protiva hotărârei aceştia aseminea danii prin 
zapisă viclene, cu beleturi mai dinainte, unii ca acea aflân- 

„dusă și! dovedindusă, să fie' supuşi. la: pedeapsa a pă- 
gubi amândouă păr iile atât lucrul ce să va face danie, 
cât și prețul lui, .cu cure. să se folosească neamurile, sau 
răzăşii acelora ce vor .da acele danii, 

.$ 3. Osebit fiind că asemenea pricini de gâlcevi intre 
moşiaşii, și de supărarea Divanului, să nasc şi din pricina 
vânzărilor -de moşii ce se vând, și de zălogirile ce să' 

“zălogesc pentru datorii, cum şi din “schimburile” cs să fac, 
' urmândusă la. cele mai multe a cotahrisis : pricinuitoare de | 
” neodihnă, care. şi acestea find trebuinţă de a să pune la 
cale . ce mai bună pe urmarea dreptăţii, .așă sau socotit - 
cu hotărâre, când va: fi să se vândă vreo moșie, sau. 
parte de. moşii între cei ce nu sint .răzeși sau rudenii, | 

"să fie datori atât vânzătoriul, cât și cumpăratoriul a să 
înfaţoșa la Divan, arătând - zapisul tocmelii cu preţul cel 
adevărat, care după ce se vu cerceta apoi dela Divan, să 

„se scrie: cătră dregătorii Țânutului,” la care va fi moşia |. 
acea, ca să facă publicație în şasă luni. la, toate zilile de” 
targ, spre înştiințarea acelora ce rudenia şi răzășia le dă , . 

“protimisis a răscumpăra, şi până la arătata acea de şasă 
luni vade, neeșind nime din neamuri sau din răzeși, ce:
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vor fi de față, să vor scula să răscumpere, după. ce va 
“trece vadeaua acea de „şasă luni ce sau: zis, cum” Și “acei . 
răzăşi şi neamuri ce vor fi. instreinați pe: la alte . țări, de- 
nu vor veni până în cinci anii ca să „răscumpere, ci vor. 
lăsa să treacă mai multă vreme, şi apoi vor cere să răs-. 
cumpere, atuncea să .nu li se ţie în seamă. „cererile, nici a . 

celor. de faţa, nici acelor. înstrăinați,: - trecând. arătatile vadele, 
“precum aceasta şi prin hrisovul -Domniii Sale răposatului 
Grigorie: Ghica Voevod Bătrânul este hotărât. -. » 

= Ş 4. Aşijderea îndatoritoriul: ce -va avea moșii, sau 
vii, sau “cazi amanet pentru datorie, și viind ziua va- 
delii, la care cel indatorit prin zapisul său, îl'face stăpân . . - 
asupra amanetului, neplătind datoria, să nu fie volnic a 
stăpâni acel amanet până nu :va înștiința Divanul, şi dela - 
“Divan să se facă ia; ăşi publicaţie pe rânduiala ce sau zis. 
mai sus şi până în şasă luni neeşind nimene dintracei 'ce 
au. protimisis că să plătească datoria, să răscumpere ama- 

„netul, apo. acel amanet să se scoată la mezat şi strigândul 

S
 

după obiceiu cu prețul ce se va adăogi, să se protimisască PE 
1 

a lua îndatoritoriul și 'să se intărească stăpânirea prin 
hrisov G. D. ca pe urmă -de să va scula cineva. din nea- 
muri sau răzășii acelui ce au zalogit, pentru . ca să răs- 
cumpere, să nu i se ţie în seară 

$ 5, Pentru schimburi. asemenea ” sau socotit că este 
bine, să se: hotarască ca ori care vor vreu să facă schim-. 
buri. de: moșii, să fe daturi întâi a inştiința: Divariul, ca. 
dela Divan:șă se. .cercețeze lucrurile ce sau dat schimb, 
și dela o. parte și dela alta, şi pricina -sau interesul ce au - 
îndemnat: „a să face acel schimb, care de .să va gasi cu. 
cale, -să se'intărească și dela ! Divan, și aşă să rămâe 
schiribul statornic, iar. almintirea să nusă ție în 'seamă. : 

Ş 6. Osăbit răzășul ce va. vre să schimbe. sau -să vânză 
partea. sa „de. moșie, urmând după rânduiala arătată de 
mai -sus, să fie datoriu întâiu aş alege și “aş hotărâ partea/. 
lui dintraaltor răzăși, “şi așa “să fie, volnic a o schimba 
“sau a_o vinde, iar altminterea să. naibă voie, ca cu acest 
“chip să lipeasca multele” pricini Şi gălcevi. 

A - e 
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“1, Deosăbit fiindcă „din pricina slobodei volnicii a 
vânzătorilor. şi schimbătorilor, între alte neorânduiele ce 
sau urmat, și cele mai multe Mânăstiri au pierdut din 
“vreme în vreme multe moșii ce au avut. delu Ktetorii 
"lor, sau socotit cu sfat de obştie ca de acum înainte să 

fie. opriţi ' Egumenii : Mânăstirilor! cu hotărâre, ca nici cu 
un: chip să- nu vândă .moșii Mânăstireşti, căci instrăi-" 

“narea moșiilor Ktetoriceşti de pe la Mânăstiri, osebit 
că este oprită. de pravilă, dar. „pricinuește şi cea. 
de săvârșit. „druncinare ' Mânăstirilor, cum ' și schim- 
burile- de moşii Mânăstirești, să. nu fie slobod a se face 
fieşte cum, ci. când va fi trebuință de a: să face vre un 
schimb Cu moșie ] Mânăstirească, să nu să facă cu altă de 
cât iar cu moșii, care să săi cerceteză intâiu de cătră Mitro- 
politul țarii şi de cătră Divan, și găsindusă a fi -cu cale și 

anul! de folos Mânăstirii priri increilințate cercetări, aşă să 
vor ii! aice ca să cumpere, apoi dregătorii țânutulai să 
trimeată mărturie în scris la Divan. de iuștiințare, Și așă 
dela. Divau să se întărească vânzarea acea, cu să rămâe 
statornică, şi când rudeniile sau răzeși vânzătoriului, cure. 
se facă, iar altminterea de să.va face să, bu se ție in samă 
nici întrun chip. La toate aceste de mai sus arătate pricini, 
punere- la cale și așăzare intracest enip suu așăzat şi său. 
hotărâţ ca să se urmeză de acum - înainte, iar pentru „cele 
trecute vânzări, anii și schimburi, ce sau _făcut până acum 

“fiind că îi să desface este cu; neputinţă, - căci să poate 
-da pricini de necontenită şi fără sfârşit tuburare intre ră- 
zeşii de_moșii, „Și supărarăa Divanului 'G. D. sau socotit și 

„Sau hotarât ca să rămăe statornice, după. orânduiala cu 
care sau făcut: 
| $ 8, Prin cea al doilea obştiască Anafora, ce s'au făcut 
mai pe mă tot-în anul aceșta: 1785 Septembre 22, să 
cuprinde pentru pricina inpărțelilor. de ţigani, ce sau Sbic- 

„"muit până acuma aicea în: țară, cât și pentru partea .Mol- 
_ dovenească ce prin însurări-și măritări Sau amestecat cu . 

. niamul ţâgănesc, asupra căror pricini, măcar ca. sânt fă-. 
cute întâi de răposatul domn Grigarie Ghica Voevod Bătrânul, 
oareşcare hoţărări prin domnesc! hrisoy, și al doilea rând
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mai pre larg şi.mai cu “dinadinsul s'au ficut hotărâre prin „zece ponturi,“lă domnia dintâi întâia în Moldova a'răpo=.. satului. domni Grigorie, Alexandru Ghica Voevod, care pon-': /turi fiind făcute „cu adunare de sobor. a Arhereiloe țărei “și a Veleţilor Boierii, prin Anafora sau arătat domniei: sale __ atuncea, și Sau adeverit atât. prin întăritura anatoralii cu . IE iscălitura Şi pecetia.G. D. cât şi prin. osăbit hrisovul dom= +. nici sule s'au intărit, dar pentru că nar, fi fost deplină * întocmire 'și potrivire, rămâind de nu s'au urmat. până , acum deplin după numitele - hotărâri, și voină domnia me ca să se: așeză -cum -ar fi "mai cu cuviință fără vătămare - "şi drept, a se urma la o pricină.ca aceasta, atât din partea “celor” cu: pricini,: cât Și. din: partea giudecății prin dom- neasca noastră țedula;s'au poxoncit. ca să te facă o depiină îndreptare şi. de săvârșit hotărâre, după care de apururia “şi în viitoarile” vremi ne strărăutate să se urmeză și să să „„Păzească ca o Pravilă;. însă tind că precum s'au arătat „mai Sus, hotărârea. ce” mai prelarg și mai cu dinadinsul asupra acestor pricini, jaste că din "Vremea - pomenitului SI domn” Grigorie, Alexandru Ghica Voevoa, făcându-i soco-. teala,cu cea mai mare Inare aminte, în frică lui Dumnezeu, asupra acelor arătate zece ponturi, la cele ce stau. cunoscut - Că Sau hotărât atuncea cu: cale - “și cu „dreptate, “nu sau: „făcut ăcum nici o. strămutare?, Și cele ce sân părut a fi. nepotrivite deplin asupra dreptaţii, Sau îndreptat. precura : Sau socotit a fi mai cu. dreptul şi mai -cu cale, așijderea Şi cele ce sau cunoscut a fi lipsă spre indestularea. „drep- | tății de ambe părțile, s'au adaos Şi.S'au așeza! precum Sau . găsit” cu cale; care de toate să arată pre larg, prin Bontu-a. rile ce urmează mai jos: i, d Ic) Dacă ţâganul Domnesc, ori Bogresc, |; „ori Manăsti= „Tesc, sau ori a cui, va'lua țâzancă Domnească, . Boerească, Mânăstireasâă, sau ori a cui va fi, pentru casă nu-rămâe. pe. urmă înpărțala copiilor, 'să fie datori stăpânul țâganului a da altă țâgancă în locul cialante: părți ca să rămâe la ” stăpânirea lui sălaşul intreg, iar când stăpânul țâganului. „Du va avea țâgăâncă-să dee, să fie volnie stăpânul țâgancei . - Să-i dee ţâgan pentru izan şi să ia sălașul, Și. sând nu va.



ua 
aveă. nici acel cu țâganul să dee altă țâgantă, nici acel cu 
țâgancă să dee alt țâgan,:atuncea să fie volnic stăpânul țâ- 
ganului să dee cinci zăci lei preţul țâgancii, iar de nu va 

„.„vrey să fie volnic stăpânul țâgancii să dee pentru: țâgan" 
=“ şaptezeci lei, şi partea la care va rămâne vânzarea, să ia 

""-: zapis încredinţat dela mâna vânzătorului.: 

„: .b) De seva întâmpla țâganul sau țâgancă cu. vre un 

_. meșteşug, şi stăpânii nu. să vor puteă. învoi pentru pri- 
cina meşteșugului, atuncia să. meargă înaintea giudecăţii, 

și ;giudecata va hotărâ 'ce preţ să dee acela, la care va 

rămâne sălaşul, pentru meșteșugul ţiganului sau a ţâ- 
găncii, afară din prețul ce s'au socotit pentru sufiet;. însă . 

pentru. meșteșugul lăntăriei, a cobzăriei sau a altor zi- . 
„catori, să nu se hotărească nici să se dee preț osăbit. 

- ,-c) Când să va întâmpla” vre-un. ţâgan, să ia vre-o. - 

„ țâgancă o cuiva neştiută, cum şi țâganca să ia-țâganul cuiva. . 
> neştiut, Şi trecând ani la mijloc, de vor fi apucat a face. - 

copii; aflând dovadă stăpânul 'părții cei pierdute, că este. - 

'țâganca sau țâganul lui, să fie volnie stăpânul țâganului a -- 

"da altă țâgancă; de măritat în locul țâgantcii, sau stăpânul - 

țâgancii; să dee âlt țâgan de insurat în locul țâganului, 
„ca să rămâe. sălașul întreg la o parte, însă protia volniciei, 

"a lua sau a da schimb, să se 'dee la stăpânul părții cei. 

“ * pierdute, iar pentru partea de copii ce să va cadea da, pentru ) 

“ca: să nu să facă despărţire copiilor de părinți,:să 'dea bani, 
însă preţul copiilor dela.46:ani în jos să fie pe jumătate; 
„adecă. fecioru 35 lei, și- fata 25; Jei, “iar celor de vârsta dela 

16 ani în sus, va fi preţul întreg, cum s'au arătat la pontul 

' întâi, 70 Iei țâganul,.şi 50 lei. țâganca, iar de să va întâm- 

_« pla, aflarea acelor țâganii de cătră, stăpânii după îndelun- ” 

" gată vreme, în cât,şi copii țiganilor, să 'fie insuraţi, şi să 

aibă, copii, âtuncea acela ceva aveă a da, neprimind . bani . 

acela ce va avea a, lus,-pentru. câte suflete” va aveă să dee, . 

sii fie indatorit să 'dee sălașe întregi, iar pentru 'câte suflete 
nu va aveă sălașul intreg de “potrivă ca să deă, 'să aibă . 

| voe să deă banii. după preţul rânduit, ca'să nu 'să facă 
"despărțirea de sălaşe.  - e 

N
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d) Să se dee publicaţie și poronci de, obștie în- toată” . « . a. DEI x PI “ara, ca nici-unu). din.. Protopopi, .sau Preoţii să nu fie . "volnici a cununa țâganii ci țâgance, fără știrea stăpânilor - 
_ lor, și până:nu va-lua Scrisoare dela acest stăpân, sau dela 

vekilii lor, că “adecă de va fn altul stăpânul țâganului, și 
altul stăpânul țâgăncii, cu învoirei şi primirea lor să volni=, - 
cesc atii. ţâgani a să cununa, sâu de vor fi şi ţâganul și țâganca tot al unui stăpân, să scrie că' sint amândoi drepți 
robi ai săi, şi că cu știrea Și voia sa vor, să se cunune, şi 
întracestaș kip cununându-i, să fie datori Preoţii a ţâne la 
sine, și apăzi scrisorile acele, ca când va naşte vre o pri- . „cină și să vor întreba, să je scoată - de față ca să-și dee sama, . să nu rămâe supt vinăvăţie;. iar care Preot să va “arăta prin șhinţă ne supus “poroncii, şi nu va urma hotă- 

„Târii aceştia, ci: ra cununa vre-un țigan sau ţâganca cuiva, fără ştirea şi voia stăpânului, acel Preot osăbit de pedeapsa canonului Bisericesc ce i să: va orândui, încă să fie indătorit a da gloabă prețul orânduit a țâganului: 
sau a țâgancii, ce: va cununa fără Știrea stăpânului, la : „acelaș. stăpân, cum şi ori care: din: cei ce'au țâganii, va 
lua cu țâganul sau țâganca Ca prin cânunie cu înşălăciune, 
țâgan sau țâganca “a altuia, fără ştirea şi voia aceluia, asemine să fie indatorit.după ce si va afla, să dee gloabă' 
prețul țâganului sau țâgancii, ce, va lua; la stăpânul. .-- al căruia să vor afla. | . - - 

e): Țâganii Domneşti, „Boereşti, Mănăstireşti, sau ori - acui _vor fi, ce umblă cu șetrile prin ţară, și sunt. gbicinuiţi “ a. fură fete de țâgani, sau țâgance de le. țân fără cununie, zicând că sânt cununați cu dânsăle, pentru aceasta să se -dee tare poroncă la Giuzi, -ca de acuma înainte: unele ca - -- „aceste să: nu să facă, iar dovedindusă că.. au urmat în - protivă, ătât giude] 
țâgunul acela să se pedepsască -cu mare pedeapsă, iar țâ- ganca cu toții copii ce va .ave, să se, dee la stăpânul ei,. 2 de va fi a altui stăpân. 

î) Stăpânul” vre-unui țâgan, de, va indemnă pe ţâ- 

le cetii la care să va întâmplă, cât şi, * 
„7 

ganul, sau“ să fure pre vre-o țAgancă din căsa Boerească, . Mănăstirească,. Măzilească, neguțătorească, sau ori a cui, și 4 pp T a '
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„cu chip de. inşeliiciune, prin alui mărturie să vor cununa, 
_fiinacă de a să despărți nu sloboade pravila, și stăpânul pa 
„gancii a să păgubi de slujba -ei nu: este cu.dreptate, sau | 
“socotit, când să. va dovedi că stăpânul țâganului au făcut- 
un lucru ca acesta cu îndemnaria și mijlocirea 'sa, să rămâe 
ţâganui supt stăpânirea stăpânului țâgancii. inpreună cu 
țâganca; dându-să şi carte-G, D. de stăpânire, iar când 

"țâganul va face + uri lucru cu-acesta fără ştiinţa stăpâ- 
“nului său, să. se socotească cu' Divanul G. D. pedeapsa 
țâganului și pierzaria slujbii stăpânului țâgancii. - 

g) Un țâgan ce de copil mic ăl:va 'lua stăpânul lui: 
“în. casă, Și va sluji. cu credință 'şi „cu dreptate pănă va 
veni la vrâstă,. apoi stăpânul lui. pentru aciu credinţă, și 
cu dreptate slujbă, ce au avut dela dânsul intra tâța ani, 

„să, va milostivi asupra lui. și ăl va, ert a de robie, dânduzi , 
și carte lă mână iscălită de dânsul, precum că l-au ertat; 

p unul ca: ăcesta să fie slobod de robie in. toată viaţa lui, 

și nici domnia, nici feciorii stăpânului. său,, nici altă ru= 
denie, să nu. aibă .voie al trage lu robie, 'asemenia să se 
urmeză şi la partea femeiască, insă nici ţâgănul, nici ţâ- 

- ganca ce. vor fi ertaţi, să nu lie” volnici a: să cununa cu 

partea Moldovenească; și numai. copiii 'ce să vor veni: în 
partea: lor, vor fi slobozi de robie. - 

» - h) Un Moldovan de vaivre să ia fâganci, sau țăzanu | 
să ia Moldovancă precum până acum rău şi fără cale: să 

. obicinuisă, rămăind ca aciasta pricină “în robie partea cia 
slobodă, și fiind-acest-lucru în protiva a toată “dreptatea și 
pravila, sau socolit: „ca de astăzi * înnainte, -nici' de cum: 

"“ Moldovanul țâgancă să nu ia, nici ţâganul Moldovancă, .ci 
= acest feliu de însoţire și cununie să fie de istov cu hotărâre 

oprită, iar de să vor cunună prin greșală și prin neștinţă, 

îndată ce se vor află, să se despartă, căci și pravila, condica, . 
Armenopolu, „carte al pătrălia, Titlu 12, fila 341, hotăveşte- 
așă: „de şi va, dovedi după facerea nunţii, că unul din 

_ casmci este rob, să despărțeşte îndată ca când sar fi intâm- 
plat moartea, pentru care să s6. dee înştiinţare, și tari 

„_porontci, cătră Preoţii de pre la toate satile și orașile țării, - 
„ca pici. de cum să nu indrăznească a cunună. pre unii ca 

7 

. - ..
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aceștia. 'și ori cari Preot prin ştiinţă nu va,urma poruncii 

7 

şi hotărârii aceştia, să se katerisască de darul Preoţiei.. Iar când vre-un: Moldovan să va 
sau' Moldovancă cu vre-un țăgan,: cerând cu dinadinsul : 

îngurlui cu yre-o țâgancă, 

amândouă părțile ca să se însoţească prin cununie, şi stă- pânul părții ţâgănești va face căzuta silință, și hu va putea săi desbăreze, şi ei insă "vazând că: nu li să dă voie după: cererea lor, vor fugi impreună, și vor trece peste hotar întraltă ţară şi'să vor cununa, ȘI pe urmă să vor întoarce ” iarăș la locul lor, ori unde și când să vor afla Și să vor “prinde, să se despartă; și copiii să rămâe toți în partea ”ăgănească. Iar când stăpânul vre-unui țigan sau ţâgancă, 
a sa voinţă va îndemna, sau: * va .mijloci cu chipuri de meșteșug ca să se cunâne ţâganul, . 

pentru lăcomie de interes, prin 

„Sau țâganca lui, cu partea Moldovenească, dovedindu-să c. . faptă ca aceasta iarăș să se despartă şi copiii toţi să rămâie „. În partea fâginească; iar stăp 
îndatorit a rămânea păgubași 

anul părții. ţâgăneşti să fie 
de robul sau roaba sa, :vâni- zându-si la mezat ţâganul sau țâganca: ce să vor cununa cu acest chip, dinpreună cu. toţi copii, și -banii câţi vor. cuprinde să se dee la facerea podurilor, iar “Preotul ce xa face acest feliu de cununie; dovedindu-să că au știut pricina, şi au cununat înpotriva hotărârii, să se. canonisastă cu lipsire' de vredincia Preoţiei precum riai.sus Sau arătat, „“i) Pentru înpărțălile deţâgani, ce sau făcut până acum la hotărâreu aceasta, după obiceiul ce suu urmat din! veci, cum și pentru partea Moldovenească ce sau însoțit „Până acum. prin cununie cu partea țâgănească, fiind şi ho- "tărâri prin Hrisoave G. D. că 

să ia ţâgancă, sau Moldovancă țâgan, să . rămâie robi “ca: nişte țâgani, la care de. vreme că. până acum așa sau urinat, 

“un Moldovan de va primi 

întru aceiași hotărâre, 'şi orânduială, sau + ăsât cu cale ca să rămâie atât inpărțirile ce - au apucat a-să face până acum, cât și 'insoțirea părţii Moldoveneşti cu. partea - ţâ- 
ceastă hotărâre, iar de acum: înainte să se păzască și. să urmeze . firă strămutare . dia 

gănească, ce sau făcut-până la a 

pururea -după chipurile ce 
mai sus, rămâind, cu'. toată 

său arătat şi sau. hotărât: 
intemeierea, și să se pă- 

N
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zască ca 0 pravilă” statornică Şi . nestrăimutată în veci. 
„Şi spre' aceasta este şi credinta a însum Domniei mele Noi 
„Alexandru Ion Mavrocordat Voevod, şi credință a cinstiţii. 
și credincioşi Boeri a Divanului Domniei mele, sau Dom- 
miilor sale Dimitrie Sturza. Vel- Logofăt de țara de jos, Ni- 
colai “Rosăt Vel-Logofăt de ţara 'de sus, Lupul: Kostachi 
-Vel-Vorn.; Iordachi Kanta Vel-Logofăt, Lascarachi Bosăt 
_Vel-Vorn., Kostachi Ghica hat., Kostachi - “Rosăt Vel- Post., 
"Mateiu Kanta Vel-Vist., “Scarlat Karagia Vel-Acă, Kos- | 
tandin Katargiu -Vel- -Spăt., Nicolae Bals Vel-Vor., Kos- — 
tandin Başotă Vel-Banu, Kostachi Karagea. Vei-Kom., lancu 
“Racoviţă Vel- Kamaraş., Mihalachi “Kostachi Vel- Pacrn., 
Ioniţă Rosăt  Vel-Kam., Vel-Sard.,. Toma Iamandi Vel- 
Stoln., și credinţa tuturor boierilor Domniei mele mari. şi 
mici. Poftim dar Domnia me cu dragoste pe alții luminaţi : 
Domni pe care sfântul Dumnezău ai a orândui în urma | 

“noastră la Domnia-acestii ţări, să nu să strice aceste bune . 
orânduele și indreptări, care cu sfat de obştie au făcut 
Domnia me, ci mai vârtos să întărească spre nai buna, 

" statornicie și intemeirea ţării. Scrisusau Hrisovul acesta la - 
scaunul domniei mele în oraşul Esi, întru cea dintâi 

Domnie a voastră la Moldova, în 'anul dintâi, de boeriul 
nostru. Serban Logofăt de taină, in cursul anilor dela 
Hristos, 1785. Dechemvrie 28.. ” 

„Noi Alexandru Mavrocordat Y. A D. (Voenod) 
(L. P) (Locul Pecetii). Se 

„Lămuriri prăviliceşti asupia legiurilor sobornicescului ' 
risou, din anul 1785, care lămuriri acum la anul 1835, 
încuviințate de sfatul Administrativ, și întărite de domnul, 

vor sluji de povăţuire locurilor giudicătorști, spre a nu să 
„prilegi vre o nedumerire din neindeplinirea dispoz ifiunelor 
sobornicesculai hrisovu , - 
 „Numir6a, de danii nu să poate aplicarisi la altă in- 

pregiurare, de-cât numai la acturile între vii, prin -care o 
faţă dănuește și trădă în stăpânirea altuia, vre un lucru 

„fără de nici o-plată de banii, sau dare de vre un lucru. Jar 
în toate celelalte acturi, precum Teştamenturi, legături, Fi- 

Di
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deicomise, alcătuiri Mortis cauza (la prilej de moarte) că 
aplicarisăște legiuirea $ :476. Din Codica ţivilă unde zice 
„în puterea dreptului se are fiește cine de adispozarisi .ne- 
îngrădit pentru ale sale, poate cel desăvârșit propretariu, 
dacă de către lege, anume nu xa fi oprit, să întrebuințază 

“regulat al -său lucru după a sa plăcere, sau să-l lasă ne- 
- întrebuințat, poate să-l strice de istov; sau să- 1 dee Ja alţii: 

întreg, său în: parle, ori să-l părăsască sau să- -l lepede cu. 
totul, 

„Termenul de sașă luni, precum acel. de cinci ani, 
pentru acei ce sar afla în locuri dipărtate, priveşte numai | 
vânzările în bani. lar nici cum schimburile sau alte alcătuiri«, 

„Scoposul aceştii legiuiri au fost a cupr inde în vremea 
publicaţii de șasă luni făcută mai înainte de mezât; ter- 
minul cari. pravilile slobod în folosul datornicului,, după 
hotărârea judecătorească, o asemevea înprejurure nu să 
aplicariseşte la vânzările de bună voe ce să fac prin mezat, 

„care pe temeiul urmării statornice păzâte în această Tară 
„şi a Codicii țivile anexa a doua pentru. lţitaţii, 'după pub- 
licaţii de patruzeci zile în toate, ținuturile, şi strigare “la 
mezat in aceiași vremei' la divan să dă slârşit vânzătorilor, 
fără a să face publicaţe de şasă luni, și fără,-a să atinge 

“de dritul cumpărătorului, termenul. d6 cinci anis. - 
„Despre acest obiect sau legiuit cu lămurire prin Kon- 

„dica ţivilă $ 1400, unde zice, schimbmile cele curate a 
ducrurilor nemișcătoare au. tărie şi fâră a .să. face. inşti- 

ințare Divanului, iar cele amestecate, adică acele făcute în 
„ lucruri înpreună și danii, nu sânt ertate a să face fără de 

ştință Divanului, după care să și urmează. - 
__ Asupra schimburilor, slujăsc: de povăţuire următoarele 

lămuriri după a pravilelor duh, și așăzământ: a) Schimbu-”* 
rile de lucru pentru lucru, nu să pot: jigni sunt pricinuiri, : 

"că unele din lucrurile date, sau luate în schimb, ar cup- 
rinde mai puţin sau mai mult de jumătate a „valorii ce- . 
luilant lucru, căci la schimburi nu să ia în bagare. de 
samă cătimea şi potrivirea prețului lucrurilor. schimbate, 

„fiind că schimbul să întâmeiază pe „Comaditaoa și pliicere; 
, (pretium affectionis) a schimbătoarelor;
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„b) Acest principium are a sa aplicație cu atât mai „„ vârtos la schimburile care să fac dândusă lucru pe vre “un jus virtuale, adică pe vre un drept asupra unui lucru „ce încă nu să află în stăpânirea aceluia cel poate pretenderisi; 
9) Inalcătuirile pe jus/virtuale și prin. vânzări de sar face iarăş cererea de protimesis nu - are locul ei, după ce sau câştigat stăpânirea lucrului fiindcă cumpărarea unui “jus virtuale, este o toemeală „pe noroc, şi precum la ri-- zicul cumpărătoriului hu sau impărtuşit acei ce avea dreptul. „protemisirii, așa nu să cuvine să se împărtășască nici din „folosul unui asemine cumpărătoriu, precum pentru aceasta slujesc drept pilda lucrătoare alcătuirile făcute pentru "moșiile din raiaoa Hotinului şi altile, cum şi $1700 'din „ Kodica ţivilă” unde zice »la tocmelele de noroc, nu are log „ legiuita agiutorinţă pentru paguba ce trece piste giumălatea prețului... a E ae 
» Această legiuire privește schimburile făcute pentru trupuri mari .de moșii întregi, ar nu pe părții răzleţite, pentu care prin știrea Mitropolitului ţării, sau făcut și în urma sobornicescului hrisov feliuri de alcătuiri, după a, Monastirelur îndemiănare, care au nestrămutată tărie, 

„Dreptul protemisirii la răscumpărare au: Din suitorii: a) Tatăl și mama; b) Bunul şi buna. şi apoi. alţi suitori,— "din coborttorii; v) Fiii. Emanţipaţi,— din lturalniei. Gh.) "Fraţii; d) Nepoţii. de frate; e) Unchii şi Mătușile; j) Verii primari; 2) Nepot de văr” primare; î) Al doilea văru. 

: 

Explicaţiile Senatului cărmuitor privitoare la 2 - hrisovul 'sobornicesc. 
Adunarea generală a depart. 4, 2 şi de Casaţie a găsit, că stăpânirea de pământ existentă în Basarabia a aşa numi- ților răzăşi a atras asupra sa atenția guvernului rus „încă pe timpul anexărci provinciei arătate în anul 1812, la: - Impărăţia Rusă. Aşa, în legea organizărei provinciei Basa- rabiei din 29 Aprilie 1818, (col. leg. No. 27.357) se.află relativ la această materie următoarele indicaţii: »In pro- 

N
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- _vincia a Basarabia, ca și în' celelalte. părți ale Principatului 
„Moldovenesc, se află multe moșii. subdenumirea răzăşești 
"în stăpânirea diferitelor tagme; acești proprietari. se numesc; 
răzăși și se bucură de” proprietatea pământului în cele mai 
multe cazuri împreună cu alții; pentru. a evita orice fel de 
pers secutâre, care ar puteă să facă pe răzăşi să piardă drep- 

„tul de stăpânire, se confirmă în toată vigoarea ei ordonanța 
„precedentă, explicată in așa numitui Hrisov sobornicesc - 

div anul 1785 Dec. 28:. In acâst hrisov .- (al domnitorului 
- Moldovei Mavrocordat) anexat la Colecţia legilor'lui Arme- 
;nopulo (in ed. oficială din anii 31 şi 54 pag. "988—290), se 
află 'regule amănunțite pentru apărarea pământurilor răză- 

„ şeşti de trecerea unor loturi din ele în stăpânirea, unor 
persoane st: ăine. Apoi, în Decretul Senatului, prin care.se - 

„dă publicățivi Deciziunea Consiliului de. Stat, _Confirmată 
„da 4 Octombrie 1849, asupra instițuirei unei Comisiuni 
pentru Compunerea.unor reguli generale: de hotărnicire a 
pământurilor provinciei Basarabia (Col. leg. No. 23.578) 
„din curisla chestia de “faţă se referă următoarele indicaţii: 
ia numărul originalităţilor regiunei întră” şi. răzășii:- altfel 
se numesc oamenii. de diferite tagme, cari stăpânese nedes- 

“părţiţi un pamânt sau o moșie comună; iăzășii provin din . 
cauza trecerei pământului dela un stăpân ja mai mulți 
moșteuitoni, altfel. că, cu înmulțirea moștenitorilor, . s'au 

. Micșorut și loturile de pământ într'atâta, că, după spitele 
genealogice făcute, unora din urmaşi le rămâneau loturi 

de un polmac (parmac) mai puțin de un verşoc; din-rela- 
iunile date de uutorităple locale asupra răzăşilor se vede 

„că dreptul celor-din. urmă asupra: pământului se bazează 
- pe spiţe genealogice. Mai departe, in legea din 14 .lunie 
1868, despre așezarea .pe pământuri a sătenilor (țăranilor) 
din Basarabia (anexa specială” la Vol. IX din anul 1876) 

“se pomenește de câteva ori pe răzăşi şi pământurile răză- 
șeşti. Așa în art, 5, al acestei legise spune: regulele expuse 
în această lege nu se întindă asupra acelor: săteni. (țărani) 
impropr ietăriţi pe pământuri răzăzești (săteni- proprietari); | 
sătenii împroprietăriți” pe aceste. pământuri se:-folosesc de . 

. pământ ȘI iși indeplinesc „pe el toate „prestațiile în iațelegere
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de bună voie cu răzășiiu, iar în observaţia dela acest articol. 
se:spune: »în“nnmărul; răzășilor, amintiţi în art. 5, sunt 
trecuți: toți în: general, fără deosebire de clase, -persoane cari 
sunt stipânitori ai așa ziselor ocini răzăşești, iar la anexa. 
la această observaţie, și anume în remarca la art. 4, se-află 
următoarea clauză:. în: numărul ocinilor, răzăzeşti - nu pot 
să intre: a, a i 

- a)-Moșiile:și pământurile dobândite: de răzăşi în. ocine 
nerăzășești și b) Moşiile şi pământurile, despărțite: formal 
din trupul ocinilor răzășbști, în proprietatea deosebită a 
stăpânitorilor lor. În fine; in-art. 119 din aceiași lege din. 
14 lunie 1868 se ordonă: sătenii din gub. Basar.bia, împă- 
mânteniți pe pământurile proprii (răzăşi), precum, şi pe. 
pământurile probrietarilor- particulari, pe economiile mănă-. 
stirești şi-a altor economii ale instituţiilor duhovnicești 
(țărani) păstrând pentru sine. drepturile acordate. lor de 

” locuitorii rurali- liberi, snt supuși, în ceia ce priveşte orga-. 

7 

nizația și administraţia lor, legei generale pentru toată popu-.. 
laţia 'vurală, şi în art. 120 din aceiași lege, se lămuţește, că. 
obștiile, plășile şi administraţia sătenilor din Basarabia, sunt 
organizate pe bazele expuse în legea generală privitoare pe 
țărani și în art. 123; care vorbeşte de modul în care sătenii, 

„trebue să plătească biruri etc, se pomeneşte, între altele, 
că banii pentru întreţinerea instituţiilor țărănești se percep 
dela sătenii-proprietari (răzăși), pe aceleaşi baze, ce sunt 
stabilite în ăceastă materie in legea generală privitoare 
pe țărani din anul 1861 precum și a legilor suplimentare 
la ea.« Din legile citate, cu toate că nu ;conţin regule 
speciale relative la răzăși, rpiesă, că înainte de toate în : 
aceste, legi e exprimată opinia că proprietatea - răzășilor 
este o formă siieciulă de proprietate a pământului, for- 
mând „particularitatea provinciei, de unde rezultă că, '- 
sub denumirea de proprietate răzășească, cu toate că 
și ea prezintă un fel de comunitate, aşa că în-col. legilor 
în vigoare în Basarabie şi anume ale lui Donici răzășii se. 

„ Dumesc- scoproprietarii. (ut 9 $ 14 și titul 25 $.4), nu 
„se poate înţelege e proprietate cu »dreptul comun de pro- 
prietate«, în senzul art.:543 şi următ. vol. X p. 1, - i e po : di Ă : 

„7



fiinăcă 'aceasta. din urmă e fenomenul cel mai obicinuit;. 

“cunoscut peste. tot locul şi. neputând din „această cauză 
să fie socotită ca-vre-o „particularitate“ a vre.unei re- 

giuni.'-La baza :proprietăței răzăşești, cum se vede din. 
„datele citate mai sus, se află indiviziunea pământului, cari 
se află .în proprietatea comună -a unor persoane, din 
“acelaş neam, încât fiecare ocină răzăşească, ca un întreg,. 
se află sin stăpânirea comună și indivizobilă« a rudelor 
ce trăiesc pe .ea. Indivizibilitatea aceasta n are însă acea 
însemnătate - de a: nu se. permite împărțirea pământului 
în_ loturi: separate printre coproprietarii: atari loturi există . 
din timpurile cele.mai vechi pe fiecare moşie răzășească, 

„-. formate după măsura rărmificaţiei familiilor și cari în vir- 
"-tutea fracționărei drepturilor de proprietate; ajungeau la 
dimensiuni foarte netosemnate (paluac):. - 

Insă fiecărui proprietar de lot: separat aparţine! până. 
la un. grad anumit Şi dreptul de dispoziţie. independentă, 
așa incât se permite cedare de pământ, schimbul, ipoteca | 
etc., însă cu. limitări însemnate în privința persoanelor ' 
străine, cari nu sunt. răzăși, “cum se vede din hrisovul: 
anului 1785 pomenit mai, sus,. precum Şi. din colecţia le-- 
gilor lui Donici (tit. 25 capit. 4), în virtutea cărora,in-= 
străinarea -vre. unui lot unei persoane străine, . sub - forma. 

specială pentru fiecare caz din : partea autorităților res - 
pective (după hrisovul. pomenit se cere cercetarea, fiecărei. 
transacțiuni de către ispravnicul ținutului și întărirea. Di- 

_vanului) şi” publicaţia prelimenară, fiindcă în caz de ipo- 
tecare sau: de vânzarea lotului, corăzășilor. se „acordă 
dreptul ca. într'un termen anumit să răscumpere lotul ipo-. 
tecat sau vândut; afară: de aceasta. pentru . înstrăinarea - 

„ arătată se-cer& ca. mai! întâiu ;să-și: despartă ;și să-și  ho- 
tăriiicească lotul de înstrăinat. : Pe. când . pentru - răzășii. 
înşişi ocina . lor comună . se consideră . indivizibită, ceia, ce 
are -ca. urmare -că încetarea . acestei. comunități, după 'ce-- 

'rerea: unor : „coproprietari,: sau în urma! ' consimţimântului 
lor ::comun, în senzul art; :550:și.551:ivol. X, p..Î: nu poate.: 
să fie aplicată la ocinile răzăşeşti, și. dacii. :se întâlnesc ca- 

7” 
1. - . LR - 

; „de ipotecă -sau vânzare, e condiționată de o autorizaţie.
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. - 7 IE ! - zuri „unice de despărțirea - unui. lot în proprietatea parti- 
» culară 'a vreunui coproprietar, atunci, după textul legei 
citate din 14 Iunie:7868, atari pământuri, împărţite 'în 
mod -formai, nu se consideră câ făcând parte din Nu- 
mărul ocinilor răzeșeşti. De aici urmează, că, după re- 
gula generală, fiecărui răzăşi, . chiar dacă stăpâneşte şi 
'un lot separat şi poartă numele de proprietar (deose- . - 

„ bindu-se de ţărani, cari trăesc pe pământ străin), din 
trupul! ccinei . răzăşești nu-i. aparține de fapt, dreptul de 

- proprietate pe acest lot, ci numai „dreptul, de  -folo- 
sință, pe când toată ocina, ca un întreg” indivizibil, 

„se 'socotește ca fiind proprietatea tuturor răzăşilor, ca 
obștie. Acest mod de a vedea: se confirmă și prin . 

„arătările. legei * din 29 Aprilie 1818, citată mai. sus,. . 
în care se vorbeşte anume, că proprictarii ocinei răzășeşti 

ase” folosesc. de: pământurile ocinei în cele mai-multe ca-. 
N zuri.în mod indivizibile. Insă fiindcă această fulosinţă. a 
+ proprietarilor ocinei răzășeşti e în legătură cu împărțirea 
“ei în loturi separate, rezultă de aici -că stăpânirea . însăși 
„a răzășilor nu poate să fie comparală cu proprietatea ” 
obștiei, in sensul art. 113 și 114 din "legea relativă: la 

„țărani. ci poartă caracterul unei folosinţi a pământului pe 
curţi sau loturi, și de acsia şi toată ocina văzăşească; că 

* aparținând ca proprietate uuei societăți intregi d: răzeși, 
„însă împărțită în parcele, trebue să se considere ca hind 

în stăpânirea lor, nu -după dreptul obştilor, ci în bază. 
„ drăptului „societăţilor.. Așa fiind caracteril 'stăpânirei ră= 

zășești, sub forma. societară, toate afacerile, interioare şi 
exterioare, pe cât ating intâresele generale ale ocinei și ale 
populăției ej, pot-să fie rezalvite nu. prin dispoziţia unor 
proprietari separați, ci de uniunea lor întreagă, de. socie- - 
tatea lor. Din “procesele relative. la pământurile răzășeşti, 

„ce ajungeău până în ultimul timp pănă la autorităţile su= * 
„perioare ale statului reiese că, aceste procese erau conduse 
în: numele societăţii întregi de răzăși prin imputerniciţii 
lor, și raporturile străinilor câtre dânșii erau ca față de 
0 societate: așa afară :de procesele. relativ noi, cercetate 
deja de Departamentul. civil de casaţie 80/32, 33/45, 

4 
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3483 etc.), cât şi de acele, că servesc in prezent ca ocazie 
de a se ridică această chestiune, e destul a se ărătă, din 
cele „precedente, la deciziunea Senatului, dep. 2, din 31 
lanuarie 1842 No. 871 (col. dec. privitoare lu afacerile din, 
Basarabia, ed. din Chișinău, anul 1368, pag. 176) din - 

„care reiese, că Senatul a confirmat hotărirea tribunalului 
* civil local. prin care se lisă pământul în litigiu vin stă-! 
pânirea și dispoziţia complectă a societăței răzeșiloru. . 

atare recunoaștere” din partea jndecătoriilor Și a - 
senatului a ășezimântului stapânirei. răzăşeşti se explică 
“prin aceia, că diă timpul unirei Basarabiei: cu Rusia, le- 

“ gislația noastra, in privinţa acestei reziurii, sa mărginit a 
prescrie conducerea mai cu samă după legile şi “obiceiurile 
locale: Aşa, în regulamentul citat din 29. Aprilie 1818, la 
„Dotărirea obligaţiilor judecătorilor civile_ ul regiunei se 
spune drepi: zin ceiuce privește apărerea provrietăţii par- 
ticulare, judecătoria trebue să se ţie „după diepturile, pri- 

- vilegiile şi obiceiurile pământului+. Apoi, în decretul; din 
3 Aug. 1825 (Col. leg. No. 30439) în privința trecerei pro- 

_ceselor prin apel dela: Teib. Cuv. Reg, rin. Basarabia la Dep;- 
Senat. No, 2 se-ordonă: „Senatul la tezolvarea acestor. pro- 
cese se va conformă legilor și obiceinrilor locale “ale pro- - vinciei Basârabiei«. In virtutea unâi Dbicein vechiu, fiecare - 
ocină răzășească: şe afiă sub administraţia sotietăței ră- 
zăşilor și a întrunirilor, lor, a dispozițiilor luate în. comnn 

;. Precum și a hotăririlor, şi confirmarea directă „legală a 
-. acestui mod de a lucră e cuprinsă în sensul exact al dis- 

pozițiunilor legei din 14 lunie 1868, citate: mai. sus, în 
"Virtutea cărora. toți răzăşii, ca proprietari ai ocinilor ră= 
zășești, se numesc »săteni-proprietarie și asupra organi- 

- Zărei și administraţiei pământurilor lor se întind dreptu- 
rile generale ale locuitorilor rârali - liberi cu “societă- 

-țile lor. Cu o “atare” concluziine se rezolvă și cealaltă 
"chestiune și anume: au dreptul răzășii.a alege, prin 

„mijlocirea hotăririlor comunităţei, imputerniciţi pentru apă- 
rarea păniânturilor ce se află în proprietatea membrilor: 
societăţii lor? Fiindcă, conf, celor "expuse mai sus, răzășii 
stăpânesc ocinile ce le “aparţin pe baza dreptului” de s0- 

S
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cietate -(comunitate) 'și administraţia societară a acestor 
pământuri e confirmată de legea anului 1868, : atunci, 
având în vedere regulele generale:din. art. 2292 și 2293 vol. 

_Xp.1lcod. civil, în baza cărora toate obștiile sătești au dreptul 
“a dă „procură. pentru.a interveni pentru pământurile lor. 
comune și în procesele loru, şi pentru fiecare procură de acest 
fel trebue să . fie redactată 0 hotărire legală, câre se „dă - 
procuratorului şi-i servește ca imputernicire, întrebarea” de 

. mai sus trebue „s i fie rezolvată în sens pozitiv. In. baza 
motivelor expuse, “Senatul â recunoscut că răzășii stăpânesc 
pământurile ce ie: aparțin în baza unui -drept 'societar și, 

ca urmare, au dreptul a alege prin mijlocirea unor hotă- 
„Tiri societare, imputerniciţi în numele societăţei pentru 
apărarea dreptuilor pământești ale fiecărui membru aparte. 
(Decizia adunării generale a departamentului Senatului Căr- 
muitor No. 10 din 1880): o 

__ Adunarea generală a dep. 1,2 și.de Casaţie, a găsit că, 
conform legei de organizare a.provinciei B+sarabia Gin 29 

. Aprilie 1818, 'a decretului din 17: Octomvrie 1849 pentru re- 
dactarea regulelor de hotărnicire a âcestei provincii și legea 

- din 14 lunie 1868 asupra sătenilor din Basarabia (col. spec. la 
vol.IX, 1876) fiecare ocină răzășească; ca un întreg indivizibil, 

„se află în folosința coproprietarilor ei -pe dreptul de stăpâ- 
“nire în obștie; de. aceia, societatea formată pentru dirijarea 
afacerilor unei atari ocini, are: dreptul, în bază generală, 
ca şi celelalte obștii sătești, a stabili în privinţa Afacerilor 
ocinei hotăriri obligatorii pentru toţi membrii obştiei. De 
“aici urmează că, societății răzășilor, ca atari, “aparține . ŞI | 
dreptul de a emite orice fel de dispoziţii privitoare Ja : folo- 
sința şi aâministraţia. pământurilor răzășești. Insă având 
în vedere că, în fiecare ocină răzășească există loturi sepa- 

"rate creditare, folosința, însăși a lor, ca loturi sau curţi, 
e permanentă, obștia n'are dreptul, în ceia ce priveşte atari 

- parcele, a intreprinde vre-o limitare, aplicabile numai la 
pământuri ce se află în stăpânirea. obştisi: (Observ. la art. 
418 din legea locală privitoare pe țărani). Cu aceasta: însă 

- nu se. exclud. măsurile. luate de Comunitatea răzășilor; cari. 
cuprind nu o. delimitare nouă. a. loturilor, ce se, află în folo-—
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sința permanentă a proprietarilor separăţi, -ci numai întin- 
derea administraţiei ccinei pe regiuni separate. De așa 
„natură e împărţirea ocinei răzășești în parcele. (mai mari), 
care a servit ca motiv la ridicarea acestei chestiuni, Ea de 
mult se aplică de către răzăşi la teritorii mai întinse sau - 
„mai puţin întinse ale ocinilor ce le aparțin, conservând însă 
pentru teritoriile: separate însemnătatea unor părţi înte- 

„ grante din aceiași ocină indivizibilă, Așa, de aceste părţi de- 
„ocină se pomeneşte în colecţia legilor lui Donici cu ocazia. 
fixărei ordinei de răscumpărare a parcelelor instrăinate din „trupul ocinei răzăşești, și anume în titul:95, cap. 4, sespune. 

„că, la răscumpărare se dă preferinţă în “modul următor: „aceia, cari sunt. din unul și acelaș lot, au întâietătea Ja. 
răscumpărarea părţilor cuprinse în acel lot; iar dacă 
aceștia :n'ap dori să le răscumpere, atunci se dă întâietatea 
acelora din lotul. vecin, însă din aceiași ocină« etc. Despre 
loturile mai mari, ca părți Qin ocina .răzășească, se pome»= 
ncște. destul de des şi: în afacerile judecătoreşti, atât din - . trecut - (col. dec, proc, civ. ediţia Chişinău 1868) cât şi.mai „Roui, cari au ajuns la Depart. Civil de Casaţie (Dec, 83/115, 

_ 84/83, etc.) De aici rezultă că impărțirea ocinei în părţi 
nare nimic comun cu o nouă împărțire a pământului. Insă 2 dacii aceasta din urmă, având în vedere că există” parcel: 
separate hereditare, nu poate să aibă loc,-nu rezultă :--. însă de aici, că nu se poate admite, 'din când în. când, 
indreptări sau schimbări în compunerea” posesiunilor sepa- | 
râte ce ar putea fi necesare pentru hotărnicirea mâi co- 
modă a părţilor ocinei, sau în cazurile de întindere neregulată 
a unor parcele pe socotealu altora, sau, ceiace nu se poute 
evită, în caz de lipsă de pământ, provenită dela creșterea: 
unor familii, cari intră în compunerea populaţiei de baștină 
a ocinei. Atari corecturi parţiale [ăcute din timp.-în'timp, 
se fac aproape în fiecare an, în fiecare ocină” răzășească, 
la întrunirile membrilor, „cum reiese. între altele și din: relațiile relative la org, . proprietăților răzăşești, publicate 
în ediţii oficiale, de exemplu în »Monitorul Basarabiei« din 
anul 1858 No. 25 și 1860 No. 45, în: materialele: pentru. - 
“Bo, a pa Ca 
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geografia şi statistica Ltusiei, adunate de ofițerii cartierului - 
general ed. 1862 (Prov. Basarabia) etc. Toate dispoziţiile 
de acest fel, fiind luate în baza unei hotărâri a obștei, 
trebue să fie considerate obligatorii pentru toți membrii 
săi, dacă sunt provocate de trebuințele-reale ale populaţiei 
şi nu tind -a micșoră sau în general a violă. drepturile: de 
moştenire pe curți şi “parcele ale proprietarilor separați. 

“In baza motivelor. expust, Senatul a recunoscut, că. așa - 
zișii răzăși, săteni-proprietari, au dreptul a luă hotăriri” - 
în privința dispoziţiei pământurilor, ce le aparţin, fără: 
insă a violă drepturile de "rhoștenire pentru stăpânirea 
curților şi parcelelor, -de. către proprietarii separați. (De- 
-cizia ădunării generale a departamentului Senatului Căr- 
muitor, No. 11/1889). _- = -
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JURISPRUDENŢELE INSTANȚELOR JUDECATO.. REŞTI SUPERIOARE RUSE, DATE CU PRIVIRE LA LEGILE LOCALE BASARABENE - . . 

Consideraţiuni generale ” | 
4 Litigii!e în materie de drept civil în Basarabia se rezolvă pe baza legilor acestei țări, legile generale ruse apli- cându-se numai in cazurile, când legile locale de drept ma- „„ terial se vor dovedi insuficiente, sau când acest: lucru se “indică în insăși, legea ; de aceia rezolvirea litigiului pe baza legilor civile generale ruse, dacă aceste legi nu-sa aplică în Basarabia, și nefăcându-se menţiune că legile locale 'sunt - insuficiente pentru judecărea litigiului, acest mod de judecare culcă. dispoziţiile art. 100, :al..-2, vol. 11, codul - legilor şi art. 1.606, al. 2, vol. X. (Hotărirea Casaţiei. 1871, No. 273).. | 2. — In virtutea art. 9 proc. civ., orice litigiu în materie- „de ar, civil.trebue să fie judecat pă-baza acelei legi, prin care "Sa fixat şi asigurat dreptul în litigiu; pe. baza art. 130. “al. 2, vol. Il; regul.:de organizarea Basarabiei, în Basarabia “se aplică la procese civile legile țiirii,. şi numai în caz de „Ansuficienţă a acestor.legi, se aplică legile generala ale Impe- - riului. Așa fiind, aplicarea: legilor generale ale Imperiului, “fără a se face menţiune în sentinţă, care chestiuni de drept urmează a 'se rezolvi, dela care dată și în virtutea căror -dispozițiuni de lege legile locale 'au pierdut valoarea lor, - acest fapt constitue.-un . moti:z pentru .anularea hotărirei, (Ulotărirea Casaţiei 1876, No. 500), | N „9. — La caz că se găsesc contradicții. între legea lui - Donici şi csdul de 6 cărți, trebue să se aplica legile generale „ale Imperiului; (Procesul Semașco, Curtea de apel din Olea 4870,-ahiva No. 111, codul lui Cohmanschi No. 59). 

N
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4, — Nota 2 Ia art. 213, al: 2 vol. x, prevăzând apli= 
“cavea in Basarabia a dispoziţiilor: aliniatului 2, art. 214. 
vol. X, relativ la suprimarea termenului de prescyipţiune de 
40 ani a acţiunei pe tot tinipul cât este minor succesorul, 
“nu anulează nici prevederile art, 131, al. 2, vol. II, relativ la. 
aplicarea dreptului civil material in judecarea afacerilor în. 
Basarabia, nici legea relativă la'vârsta.majoră în Basarabia: 
(25 ani). (Sentința Casaţiei 1876, No. 444)... i 

5, — Pe baza art. 1 606, al. 2, vol. X, la procesele civile: 
în Basarabia se-aplică legile. locale, Textul acestui articol. 
arată însă că legile locale. se “pot aplică numai în judecarea 

- afacerilor civile“ale locuitorilor moldoveni Lăștinași, la jude=- 
„carea căror, afaceri Tribunalul este dator să aplice legi:e- 

ării, pentru care motive, chestiunea referitoare la ma ioratul 3 

mandatarului, trebue să se rezolve. pe baza legilor generale- 
-ale Imperiului rus, fiindcă această chestiune nu se referă la 
dreptul material al moldovenilor băştinași, care drept. pre- 

„vede “aplicarea exclusivă a art. 1.606;al. 2, vol. X, ci la 
„dreptul procesual, pentru .care există dispoziţii in procedura. 
civilă, unde pentru: majorat, cont. art. 221, al. 1; vol. X, se 
cere etatea, de 21. ani. (Procesul Andrcey, mandatarul lui 
Aimi, Cuntea de apel 1875, arhiva 887)... . -. 

"6. — Deși ediţia nouă publicată în 1876, a aliniatului 2 2: 
vol: N, nu conţine la art, 1.606 acelaşi aliniat şi volum al: 
ediției. anterioare, indicaţiuni că în Basarabia la procese 
civile se aplică legile țării, de aci încă nu urmează nici decum.- 
că acește legi nu se pot aplică, de-oarece Inaltele Decrete re- 
lative la anularea lor.nu-S'au publicat, şi. deci este necesară: 
aplicarea legilor locale ale lui Donici şi Armenopulo. (Pro-.. 

„cesul $or, Curtea de apel 13$3,'arh. No. 62). 
"1. — Legile locale ale lui Armenopulo și Donici, rela-- 

tive la majorat şi capacitatea legală, se aplică numai locuito- 
rilor băștinași, care au manifestat dorinţa. a petrece perma-= . 
nent în Basarabia (Dos. Paderevscaia, Curtea de Apel 187% 

“arh, No.145. 

„8.—-Legile lui Donici şi Armenopule, au valoare numai: | 
pentru locuitorii biiştinași ai Basarabiei și cu privire la drep-- .
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__ “turile şi obligațiunile civile de orice natură și la consecin- .. — “ţele cari decurg din aceste, și cari au fost întemeiate pe a- ceste legi și fixate în timpul cât-au fost în vigoară aceste legi. (Dos. Cozinchevici, Curtea de Apel 1885 arch. No. 831), 
i o "O Etatea a AR a 

-.9.— Etatea, care coincide cu deplina capacitate legală . - de a.puteă dispune de un bun, este după expresiunea legei, vârsta majoră, care conform dispozițiilor legilor locale (Ar=. . - menopulo, vol. Î, pag. 5, 99, 102—107, ediția 1854) se so- colește la inceputul anului 25 (douăzeci şi cinci) (Sentința: + Trib. din Chișinău.) [Curtea, pentru acelaș motiv, a: lăsat - - definitivă sentinţa Tribunalului, iar: Senatul a lăsat fără urmare apelul în afacerea numită |. (Procesui lui Dimitriu cu Iirmolinseaia și Carastati 1814, arch. No..946). - A „40. — După legile locale ale lui Armenopulo vol. Î, pag.” 99 și Donici tit. 29 $ 3; majoratul -se socotește când se im- plinesc 25 ani. (A facerea Feodosiu, Curtea de Ap2l 1880,arch, No, 840): e Ai | "11. — Majoratul se socotește numai cu incapere. dela - „23 ani. (Codul lui Armenopulo „vol. I. tiţ. 12, legile lui Do- nici tit 29 59), (Afacerea Anshel, Curtea .de Apel.1870, „areh. No. 61), Si | A a „5 12.— Majoratul fixaţ prin legile locale ale lui Armo- | :Dopulo vol. [, tit, 19, pag. 9Y și ale lui Donici tit. 29 $2, nu . „poate fi aplicat la mandatari, de oarece în ce privește pa aceștia, sunt în vigoare legile generale procesuale,-fixate in. procedura civilă, unde majoratul în virtutea art. 221, vol. N. „al. € se socotește la 21 ani (douăzeci și unu).(A facerea Minei, .. C. A. 1876, arch. No. 887). : IDE a a a 

„1. Dreptul familiar Pa 
-- a) Rălaţiile dintre soţi! 

a 18. — Bărbatul are dreptul asupra veniturilor dotei.so- ” „ ţiei sale, dacă soți trăesc [a un loc, şi bărbatul suportă toate cheltuelile pentru întreținerea. familiei (educaţia copiilur).



po ă “a. . » iai - 

(Armenopulo carta IV, titl VIII, pag. 52, 5%, 55, 60, 62, 
72 şi Donici tit.'33 $ 3 și 17. (Afacerea 'Trebinschi, C.A. 
1870, arch. No. 70). a 

P „b) Relaţiile dintre copii și părinţi “- 

„14. — Nefiind în legile locale din Basarabia, o noțiune 
exactă cu privire la copii neemancipaţi, această expresiune 
nu poate aveă importanța pentru o judecare a litigiilor, ba- 

_zată .pe lege. Dacă admitem că - expresiunea de copii ne- 
emancipaţie, a căror situaţie nu este determinată nici prin 

” legile în vigoare, nici cele generale rusești, în codurile lui 
Armenopulo şi Domici;s'a imprumutat din legislația romană, | 
ȘI considerând că și după legile romane deosebirea copiilor 
neemancipaţi de cei emancipaţi,nu consista numai în faptul 

„că cei liberi erau înzestrați cu avere, care eră expresia evi- 
dentă a drepturilor acordate, ci mai cu seamă în raporturile - 
copiilor faţă de autoritatea părintească, trebue a se conchide 
că cea mai potrivită noţiune în legile existente; pentru situa- 
ţia copiilor ncemancinaţi este noțiunea minorităţei, de oarece 
sțăt in legi.e locale ale Basarabiei cât şi în'cele generale ruse . 

-- dobândirea unor dreptari de către copii independent de pă- 
rinți' este condiționată prin împlinirea. etăţei fixe a majo- 

„_ratului, (Afacerea .Iiter, C. A. 1874, arch. No, 882). 

one) Tutela şi curatela =: 

> 15.— Femeia, care sa căsătorit pentru a doua oară 
nu poate fi tutoarea copiilor săi, ramăși din prima! căsăto- 

„Tie, partea sa ca văduvă, o va primi ca.proprietate pe viață. . 
„ „(Afacerea Feodosiu, C. A, 1870, arch. No. 78), a 
„46. Dacă văduva, care este tutoarea copiilor săi mi- 

„nori din prima căsătorie, se va mărita din nou, asupra ave-. 
rei copiilor se mai numeşte irică un tutor. (Legea lui Donici 

„lit. .28, $ 4). (Afacerea Bocicovscaia, C. A. 1873, arch. 
No. 27), Da a 

2 17. —0O scrisoare de împrumut semnată de un minor 
şi de mama lui (care ipso-jure este tutoarea acestui minor)
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„trebue să fie satisfacută de către minor şi nu poate fi con- : testată pe motivul că curatorul nu şi-a dat asentimentul în mod .clar- pentru eliberarea obligațiunei de către minor.. (Afacerea Anghel, C. A. 1870, arch: No. 61). | A 
“(Cererea de casaţie a mandatărului Anghel Cohmanschi „a fost lăsată fără uemare de ciirre Senat, la 3 lunie 1871). 

d) Minoritatea 
18. — Persoana, care n'a împlinit etatea de 25 ani, se | „consideră minoră, deci obligațiunile ce le va elibera fără asentimentul curatorului, se socotesc nule. (Codul lui Coh- manschi No, 18, 19, 39, 492 58și63). _ „î49.— Pentru ca să fie valabil un act de datorie, elibe- . 

” rat de către un minor, este suficient, dacă acest act vu H dresat cu ştiinţa și asentimentul, curatorului și seinnat, de 
acesta din urmă; de aceea: dacă în un asemenea act va lipsi „Semnătura curatorului, menţionând că îşi dă. asentimentul 

- Pentru eliberarea acţului, aceasta incă nu duce la nulitatea „actului. (Col. Cohmanschi No. 58). CT 
„20. -— Obligaţiunile eliberate de un minor. fără apro- “- barea curatorului,-sunt nule. (Legea lui Donici, .cap..29 şi | „. Armenopulo v6l, 1, cap. 12). (Procesul Varzar, C. A. 1879, . No. 58)... Sa 

„1 21.— Persoana ce va fi implinit. 21 ani, se consideră - majoră, iar obligațiunile + ce” va fi eliberat -fără aprobarea cuiva, se declară valabile, (Col. Cohmanschi No. 40). | „229. — Dacă un. minor are mai mulţi curatori, aproba=.” rea unuia pentru eliberarea'unui act de datorie, este absolut “Suficientă -pentru valabilitatea actului, (Col.  Cohmansclu - NO „323. — Dacă după o „scrisoare de imprumut, ce au dat 
fiul, şi mama lui, care a fost în timpul acesta curatoarea, se “va constata că. debitorii au prezentat o garanţie. recoprocă (unul pentru âltul) creditorului, garanţia fiului pentru mamă, „nu poate fi valabilă, pentru- motivul că fiul fiind debitor, fiul „na putut să-aibii pentru aceasta asentimentul mamei, ci ar „fi trebuit săi aibă alt.curator. (Col. Cohmanschi Ne, 38). 

ya
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24.— Nu se anulează totul co se face de către minor, 
ci numai ce se va dovedi că s'a săvârşit prin fraudă sau 
nare imprudenţă. (Proc. ă arzar, GC. Ă. 1870, arch. No. 58). 

- E Z 

' Despre bunuri . i - 

95. — Dupi legile lui Donici şi Armenopulo. nu se face 
distincție între bunurile moștenite (ereditare) şi cele axo- . 
nisite. (Proc. C. A. Paninopulo 1880, arch. 134, Cogan-Ber n 
ştein 1874, arch. No. 97 şi Mloşanov 1874, arch. No. 826). 

Despre dreptul de proprietate - 

26. — Toate clădirile fâcuțe pe păinânturile moșierilor, 
“aparţin proprietarului moșiei. (Col, Cohmanschi No. 45). 

27.— Clădirile făcute de bărbat pe un loc ce aparține 
soției; se socotește - proprietatea acesteia. (Col. Cohmanschi 
No. & 7), i : 

Dreptul servitutii particulere 

28, — Dacă. cu noua clădire se va inchide lumina pentr u: 
: ferestrele casei vecine, proprietarul acestei case care s'a fo- .. 
losit -neturburat de acea lumină în: curgerea prescripțiunii 
imobiliare, are dreptul pe de o parte să ceară vecinului său, 
Să i se deschid lumina necesară pentru ferestre la o intii 

_dere de trei coți 1/3 dela perete, iar pe de altă parte să ceară 
despiigubire.. pentru. chirie şi pagube. (Col. Cohmanscni 

„No. 37), 
99. —Zidind o casă in vecinătatea unui peratâ, trebue 
să se plătească propriotarului acestui perete, o treime din! 
valoarea peretelui, (Armenopulo, vol. II, cap. 4, pag. 188, 
185%). (Proces. Ghereviţ, G. A. 1872, arch. NO. 0. N 
„80, — Vecinul care va, [i construit în mod arbitrar. o 
clădire in vecinătatea unei case străine este dator să plăteasci, 
proprietar ului acestei case jumătate: din valoarea numitului : 

„perete, “(eol, Cohm. No. 17). că .
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Despre uzurpare și despre despăgubirile respective 

. 31; — Dispoziţiile legei locale relative la posesiunea de 
„bună credinţi și de rea. credinţă (legea lui Donici cap. 9, $ 7, 

-9 și 30'şi Arimen. vol. 11, cap. %, pag, 217), fiind eonlradic- 
torii, nu pot [i aplicabile (art..1606; vol. X, p. 2), pentru care 
motiv in - Basarabia irebue să se aplice pentru asemenea 
chestiuni legile generale (vol, X, p. 1). Proc. Semișco, C.A. 
1870, arh. No, 71. e 

32. — Întearea în stăpânirea pământului înainte de ho- 
tărirea jude. ătorească definitivă, prin care: intrare sc intre= 
rupe folosința” posesorilor lui de fapt. şi legali se con- | 
sideră ca o posesiune de rea credință (iar după lezile rusești : 
arbitrară și falșă, art. 446—448 partea 1, vol. X; ed. 849), 
(Armen. vol. [[, paz. 114 şi 115 şi Donici cap. 9, $ 8,9 și 30). 

„- (Sentința atlunării generale 4, 5 și. departamentelor de 
hotărnicie din :41 Fevruarie 1854 în “procesul - Hâjdău 'cu 
lrmolioschi pentru dreptul de proprietate asupra unci ju- 
mătăţi din moșia Medveji. Co'ecţ. sent. vol. 11, No. 719). . 

„33. Posesorul de rea credință este dator să restitue nu 
numai toate fructele percepute:în tot timpul cât a : posedat 
bunul (legea lui Donici cap. 26, $ 4), dar chiar şi fructele 
fracteior (Donici cap. 35, $.25). (Proc. Dângă,. C. A. 1874 
ah, NO. 59) Dc ai 

ă 34. — Dapălegilelui Donici cap. 9, $23, relative la bunu-.. 
» rile insușite pe nedrept, se permite a te lua inapoi, deşi insu- 

șirea a fost întărită prin diplome și alte acte (colecț. sent. Sa- 
natului guvernant din 23 Levruarie-1864, vol. II, al 3 şi 4, 

No. 997 în procesul Bancovschi cu proprietarul Aliculin, 
„pentru dreptul de proprietate asupra moșiei Țâpleşti). » | 

85, — Posesorul de re: credinţă trebue să restitue veni-. 
turile ce a perceput din. ziua uzurpării imobilului din stă=. 
"pânirea proprietarilor adevăraţi până în ziua restituirei ace- 
stuia în urma hotărirei judecătoreşti „definitive, precum Și 
pagubele suferite de proprietari. (Arinenop., vol. II, pag. 114 
şi Donici, cap. 26, $ 4, cap. 35, $ 25 şi cap. 36, $ 16). i 

(Sentința adunirei generale -4, 5 și. depart.. hotarnici .
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1 Fevruarie 1854 in procesul [Hajdu cu Er molinschi 
pentru dreptul de proprietate . asupră unei părți din moșia 
Medreji. (Col. sent. vol.-I[, No. 719), 

36. — Cel ce a deţinut o avere străină, cu rea crediriţi, 
este dator să restitue proprietarului - toate: veniturile ce ă.- 
avut din această avere (impreună cu dobânda de 10 la suta 

„pe: an) precum. și - pagubele „Și cheltuielile. (Col. Cohm. 
No. 16, 35, 57). - 

37. — Cel ce a avut în posesiune o avere e &treină nu în" 
Mo forjat și arbitrar, ci in baza actului legal de cumpă- - 
"xarea și din ordinul autorităţii în drept,.nu va: a'restitui veni- 

turile Câștigate. (Gol. Cohm. No, 64, 69). n 

“Despre succesiune centârm legi 
a. 

1 ) Dispoziţii generale 

„+ 38. — Im materie de drept de succesiune, legile gene- 
rala ale imperiului nu pot fi aplicate în sensul art. 1606 
al. 2, vol. X. (Col. Cohm. No. 32, 56, 68).. i 

39. — Succesiunea legală se "deschide atât imediat după 
moartea haturală, cât și odată cu anularea testomentului 
redactat de către defunct, (Col. . Cohm. No. 15, 19, 45, 59 
și 66). 
40, — - Dreptul asupra succesiunei” - deschise aparţine: 

succegorilor chiar dela moartea succedentului. (Cohm. No. 33. 
“al —-Asupra succesorilor trece obligațiunea , de a, 

plati icate datoriile succedentului. (Cohm. No. 31, 52, şi 07). 
42. — Afinitatea nu acordă dreptul de s socâsiung la- - 

gală (Col. No, 35). Pa 

- 2) Despre succesiunea. copiilor 

43. — Dreptul de preferință asupra: succesiunei legale: = 
„aparţine: copiilor celui decedat. fără testament, (Cohra. 15, 

43, 45 și 52). - ea 
he — Dacă in urma celui decedat fără testament vor 
rămâne copii dela două căsătorii, ei vor Împărți. moştenirea 

„în n părți egale. (Cohm. 15 şi 43). NE
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“45 — In conformitate cu dispoziţiile vol. V, cap. 9, 
> Pag. 153 din Armenopulo, se hotărăşte »falhidium« pentru * 

- succesorii legali numai când succesorii instituiți sunt per- 
. soane străine, dacă însă succesorii instituiți - vor fi rude, toți 
vor moșteni de o potrivă. (Proc. Stamati, C. A. 1874, arh. 
No. 920). i e a 

„7 46.— După legile locale ale lui. Armenopulo vol. V, 
cap. 8, pag..193, ediția 1854 și Donici cap. 37, $ 7 şi 8 în 
„materie de drept.de succesiune legală, atât în linie descen- | dentă cât și în linii colaterale, fraţii nu au nici o preferință " .. “taţă. de surori. (Proc. Polonscaia, Ruso 1880, arh. 510 şi „Proc. Ugriumova Semigraboseaia, C. A. 1880, arh. No. 511). 
47; — Fraţii şi surorile după . moartea părinţilor vor. , 

moșteni părţi egale (Don. 37, $1 și 2). (Afacerea A. O. Varzar. 
„1810 arh. No. 58, Petrova 1878, arh. No. 28 Şi Vlasova 1880, . 

„. arh. 469), E e 
48..— Fraţii și surorile se bucură da. același drept : la: împărțirea succesiunii. (Cohm. No. 15, 43 şi 63), 

aa 2) Despre succesiunea în linie colalerală,. 

49. — După legile lui Donici cap. 37, $ 7-şi Armeno- -pulo, vol. V, ap. 5, pag. 121 şi 192, sora îi. moștenește fra- „ deluj în părți egale cu. ceilalți. fraţi. (Proc. Russo, C. A, 1873, „arh. No. 52). a - „100. — In cap. 37, $ 8 din legile locale 1elative la succe= - siune, ale lui Donici se spune: xcândnu vor fi nici-rude : ascendente, nici 'descendente, atunci vor primi . moștenirea | “rudele colaterale: „mai întâiu. fraţii și surorile,_cu.cati dau. “parte și copiii feateluj Și.Surorei, care au. decedat,mai înainte te „(Preces Ojoga C. A. 1839, arh. No. DT 
51. — După legea: locală a lui Donici câp. 37, $ S, în. 

„linii colaterale; la caz, de moarte a -uinei persoane,. în lipsa 
succesorilor în linii descendente, și “ascendente, averea ei. * după dreptul de succesiune trece asupra fraţilor şi surorilor „Sau asupra copiilor acestora în măsură egală. (Proces. Stihi, n GA A88T arhi No. 865).
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„92. — Văzând legile locale ale lui Armenopulo partea II, . 
vol. V, cap. 5, pag-192—192 şi Donici cap. 37 $ &, precum - 
Și $ 5 și 7, se constată că, în drepturile de succesiune după 
moartea fraţilor și surorilor, fraţii. şi surorile, precum și . 
copiii fraţilor și surorilor nu se deosibesc intru nimic unul 
de altul. Dacă în urma unui decedat vor rămâne fraţi şi su- 
rori, precum și copiii fratelui și surori, decedați mai inainte, 
copiii trebue să moștenească după dreptul reprezentaţiunei, | 
adică - după tulpine, căci în. baza legilor: lui Armenopulo 

„partea II, vol V, cap: $, pag. 122, frații dela” un' tată Și 
marnă ocupă primul loc în succesiunea fratelui lor legitim, 

„însă dacă sunt copii dela alt frate delv aceluși tată şi mamă, 
* aceşti copii, împreună cu fraţii legitimi, sunt chemaţi la moș- 

tenirea unchiului. (ibidem pag. 121—122), dacă la cel de- 
cedat vor rămâne în viaţă părinţii, fraţii legitimi și copiii 
fratelui mort mai inainte delă acelaș tară şi aceeași mamă, . 
“toți împreună sunt chemaţi la moștenire, deși au fost de sec 
mosculin. sau femenin, și copiii. fratelui“ most mai inainte, 

"venind în locul talălui lor, primesc toţi sa un loc atăta, “cât ar 
fi primit tatăl lor lor ducă ar fi trăit; iar. după legea lui -Do- 

„Nici, prima jumătate, $ 8, cap. 37, „când nu vor fi nici rude 
” „descendente, nici ascendente, atunci vin la moştenire rudele 
colaterale: 1) Îraţii şi surorile, cu cari iau parte şi copiii fra- 
telui sau surorei, morţi mai inainte; toți aceaştia trebue să 
priniească partea ce u aparținut tatalui sau mamei lor Și să 
„impartă această parte intre dânşii în părţi egale: $ 5 (ibidem) 
„dacă bărbatul sau femeia moare fără testament și fără copii 
și rămâne în viaţă tata sau mama şi dacă vor-[i deasemenea 

"frați dela același tată și: mamă moștenirea s2-împarte aşa ca 
să participe la împărțirea moștenirei impreună cu tatăl Și cu 
mama și fratele defunctului, iar dacă cineva dintre fraţii . 
sau surorile defunctului a murit mai inainte şi au rămas în 
urma lui copii, atunci şi acestia participă la moștenire, pri- 
mind partea care-avea să. primească tata sau mama lor Şi 
-0 impart între ei în părti'egale (comp. $ 7, ibidem). 

„2 Dupălegea lui Armenopulo,partea II, vol. Y, cap.8, par, 
123, „dacă defunctul nu are fraţi, ci numai nepoți dela doi . 

d
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sau trei fraţi decedați mai inainte, „moștenirea .se imparte 
după numărul sufletelor şi : toţi; ori căți ar li, primesc de- 

II opotrivă. (Decretul Senatului din 14 Iunie 1579 No. 6.751, 
proces. Stihi, C. A: 1877, arh. 863)... 

53. — Precum după legile lai Armenopulo (partea U 
„vol. Y, cap. 8, pag. 124—4124), tot așa și după legilu lui Do-. 

nici (cap. 37 $ 3, 7 şi 8) moştenirea rămasă după imoartea 
fratelui sau sorsi, în lipsa liniei descendente, s2 imparte între. 
fraţi.şi surori în mod egal; dacă în afară de fraţii și surorile . 
rămase in viaţă, au mai fost și fraţii “Și surori decedate; * 
cari însă au lăsat copii, şi acestia din urmă primesc moște- 

„nireu după dreptul reprezentaţiei, Adică toți copiii unui frate 

“se chiamă fraţii le 

sau surori primesc acecaşi parte ce.- revine fiecărui frate sau 
surori rămase în viață. De și cu privire la cazul acela: când 
în urma” defuncţilor fratelui şi surorei, au rămas numai co- 

„piii fraţilor san surorilor, este o oarecare. contradicție între 
„legile lui Armenopulo şi ăte lui Donici, dar și în cazul acesta 

in: conformitate cu art. 130 al. LI, legea de organizarea Ba- 
sarabiei și art. 1.135, partea 1; vol. N, 'moştenirea urmează a 
fi împărțită nu pe capeteci pstirlpine (C.D. No. 106—1.879). 

54. — In lipsa liniei descendente la succesiunea legală 
2 + - 

fără testament, (Col. Cohm.. No. 47, '60, 68, 

4) Despre succesiunex ascendenţilor-. - 

__59. — Dacă în urma celui decedat fâră urmaşi, împreună. 
cu fraţii și surorile legitime vor rămâne şi părinţi, aceştia 
iinpreună cu, cei dintâi, vor. primi aceeaș părte de moştenire 
(Col. Cohm. No.'65, 66). - : a 

56. — In lipsa liniei descendente, precum și a" fraților . 
şi surorilor legitime, toată moştenirea rămasă în urma celui 
-decedat fără testament trece .la linia ascendenților. (Col. 
Cohm. No. 8, 13, 14, 25, 32, 33; 49, 56). îi 

> 

gitimi și surorile . legitime acelui decedat 

= a AA „i . . Zi 91, — Mama rămânând „succesoarea fiului sau fiicei 
decedați, fiind minori, dăcă nu se va căsători din nou, va do-— 
bândi această moștenire ca proprietatea sa. (Cohm.. No. 33).
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58, — In linia ascendentă in succesiunea legali, gradul. 
» cel. mai apropiat (tata și mima) înlătură gradul cel mai 

îndepărtat (bunic și bunică) (Cohm. No. 32, 56)... . | 
59. — Puterea Novelei Patriarhului Atanasie (legea lui . 

Donici cap. 37 $ 5),.care acorâă acelaș drept în linie ascen-. 
- «dentă bunicului și bunicei asupra: moștenirei rămase în urma 
morţii fără .urmași- a neputului și' nepoatei deopotrivă cu 
tata acestora din urmă, se aplică numai în cazul când suc= - 
cedentul moare nu mai. mult ca' după două luni în urma 
„mamei gare i-a lăsat moștenirea (Cohm. 32, 56). 

5). Despre succesiune între copii uterini și-consângeni 

„60. — Dacă maima, care a rămas moștenitoarea fiului . 
„decedat fără urmaș, se va căsățori pentru a doua oară, un- 

- “chiul defunctului nu poate revendica“ restituirea moștenirei 
„ce ea a primit nici, cât aceasta trăește nici după moartea ei 
“(Cohm. No. 8). _.: a o 

61. — În succesiunea averei unui decedat. fără urmași, 
părinții au preferință faţă de fratii și surorile consângene ai 

„defunctului și faţă de mătușn de gradul al doilea și unchiul 
de gradul al treilea (Cohm.-14, 42, 43). o 

„62. — Fraţii consângeni se moştenese unul pealtul nu- 
-- mai când “nu sunt succesori mai apropiaţi, adică fraţi le-: 

gitimi. (Cohm. No. 60). Si a 

Da _0) Despre succesiunca soților 

63..— Soții se'moștenesc unul pe altul numai. în lipsă 
„absolută de rude mai aprgpiate (Cohm. No. 63). ._ 

64, — În succesiunea legală, soţii sunt chemaţi la suc- 
cesiune unul după altul, numai în lipsa altor rude, fie des- 
cendente, ascendente sau laterale (Legea: lui Armenopulo 
vol, V cap. 8, pag. 130). (Proces ('vaşinschi, C. A. 1875, - 
arh. No. 658). o | i 
„65..— Legea lui Donici, cap. 37 Ş S şi cap. 33 $8, re- 

lativă la succesiunea snţiei, care nu âdusese zestre. și a vă- 
mas săracă în văduvie, se referă numai la cazurile succe- 
siunei legale. (Proces, Paninopulo, C. A. 1850 arh. No. 73 . 

- 
. >
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„66. — In baza legilor lui Armenopulo vol. V, cap.8  : 
pag. 143 şi 144,'ed. 1834 şi Donici cap..33-$ 8 cap. 38 $ 9, văduva fără copii are dreptul să primească ca, proprietate a "sa, a patru parte din averea defunctului ei. bărbat, și “dacă 
conform testamentului bărbatului i se va lăsa un legat de 

- „mai puțin de o pătrime, ea are dreptul să revendica com- 
plectarea restului. Pe baza legilor lui Armenopulo vol. V 
cap. 8 pag. 143 și Donici cap. 33 $ 8, dreptul menţionat al” 
văduvei depinde în- mod categoric de împrejurarea că văduva 
afară că nu a adus zestre, să fi fost și săracă; pentru acest motiv văduva “recunoscută săracă, nu are dreptul să Te= vendice moștenirea după bărbat. | Aa | | (Indexul lui Șimanovschi No. 331, suplimentul "Moni- . torul Oficial al Basarubiei« 1872, No.-28, 30)... 
„61. — După legile locale ale lai Armenopulo cartea V cap, 8 pag. 154 şi Donici cap. 33 $ 8, dreptul de succesiune 
după băi bat, aparţine numai văduvei sărace, care n'a adus :. dută (Proc. Roșcova, C. A. 1879 arh. No. 901)...” 

. “68. — După legile lui Armenapulo' cartea Veap.8 pag. - "144 şi Donici cap. 33 $.8 şi -cap. 37. $ 8, dreptul văduvei .. - asupra părței ce-i revine ca văduvă, este condiționat nu nu-. 
„mai de faptul că n'a adus dotă, ci și de săracia ei, adică că, în momentul morţei bărbatului nu a avut nici un fel de - avere. (Proc. Stanevici, C. A. 1876, arh. No. 902). | 269. — In baza legilor. locale ale lai Armenopulo cartea 

V cap.8 pag. 143 și Donici cap..37$2 și S, dreptul de par-i - „ “ticipare la averea bărbatului defunct, se recunoaşte numai. - văduvei, care n'a adus nici o zestre în casa bărbatului, a- ceactă cerință este arătată şi în legea lui Donici cap. 33-$ S (Proc. Cerchez, C. A. 1883 arh. No. 400). Da 10. — Cu toată confaziunea și contradicţiile din legile. locale ale Basarabiei, din aceste legi se poate conchiâe că văduva îu lipsa testamentului, după moartea biirbatulai are -** dreptul asupra unei părţi anumite din moştenire. (Legea lui . - „Donici cap.-37 $2 și cap. 33 £ 8, “(Proc, Bilevici, C.A. 1681 arh.:11856). a tă a 71. — După sensul general al legilor lui Armenopulo ; 
N
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şi Donici, când sunt moștenitori de faţă, dreptul de părtici- 
pare la averea defunctului bărbat se recunoaște văduvei nu- 
mai cu acel mic scop că după cum se spune la Armenopulo. 
(ediţia 1854 cartea YV, cap. VIII, pag. 144), în cazul morţii 
soțului cu avere ea (văduva) asemenea să nu rămână să- 
racă, Faptul că în legile lui Armenopulo şi în cap. 3 $ 33,al : 

“legilor lui Donici se vorbește. de soția sărmană fară zestre; 
iar în cap. 8 $ 37,al legilor lui Donici, în care este vorba 
despre' drepturile văduvei, flind succesori colaterali; se; face 
menţiune de soția „care n'a adus zestrei fără să se adauge 
cuvântul „săracă, acest fapt nu poate constitui un 'temei. 
pentru interpretarea acestui ultim paragraf in sensul că a- 

„Yerea propr ie a văsluvei. ar constitui. un obstacol pentru ca 
să nu primească partea anumită din averea bărbatului nu- - 
mai întrun singur caz, când în urma bărbatului au rămas . 
copii, căci considerând toate legile indicate se constată în. 

+ mod clar că acoste legi au avut in - vedere numai o- astfel 
"văduvă, care n'a adus dotă în casa bărbatului și rămâne 
sărmană după moartea lui ; prin urmare și oxpresiunzu in- 

„ trebuințată la cap. S $ 37, cod. lui Donici : scare ma adus . 
dotă in casa biirbatului, implică noțiunea de văduvă săracă. 
care nu are nici o avere proprie, pentru care motiv tribu= 
nalul stabilind acel fapt cum că văduva posedă avere pro- 
prie.și că nu poate fi considerată ca săracă şi respingând 
pentru acest motiv acțiunea ei pentru succesiunea defunc- 
tului ei bărbat, nu va adinite interpretarea greșită a legilor 
susmenționate. (Sentința de casaţie No. 401/1872). 

72, — Văduva nu este succesoare la moștenirea băr- 
” batului şi. rudelor lui și nu 'șe bucură de dreptul de repre- 
zentare, ci - primește din averea bărbatului numai o parte 
anumită. (Procesul Șor C. A. 1883, arh. No. 69). 

73. — Partea de moştenire a soției constitue a pătra 
parte din întreaga avere succesorală. (Armenopulo tartea V; 
cap. $, pag. 116). „(Procesul Botean, C. A. 1817, arh. 
No. 839)... 

14 — Partea pentru! văduvă a soţiei fără copii din a- 
_verea bărbatului este a patra parte, (Colimanschi No. 29, 68). | 

>
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1.9. — Partea pentru-vădavă a soției fără copii din a- !- _verea bărbatului este a treia parte. :(Cohmans:hi No. 47). | 16. — Partea pentru “văduvă Se scade din masa în- treagă a moştenirei părintești, (Legea lui Donici cap. 36 $2, - cap. 37, $ 2). (Procesul Varzar, C. A. 1870, arh. No. 58). 
171. — Partea pentru văduvă a. bărbatului fără copii din averea soţiei este a patra parte. (Gohmanschi No. 65, 66). . / 18. —' Deoarece in legile locale ule Basarabiei se întâl- nesc contradicții în determinarea cotei .ce revine bărbatului 

văduv rămas în viaţă, împreună cu copiii, în conformitate cu art. 1606 al 2, vol; X, în asemenea cazuri. trebue SĂ. sa ”. aplice dispoziţiile art, 1148 -și 1153 partea 1, vol..N. (Con “manschi No. 52), Pa | 79. — Soţia primește dupăr moartea bărbatului în uzu- |, lruct,.una a patra din averea imobilă. (Armenopulo cartea "V, vol. 8 pay, 143). (Procesul Punicovă, C. A. 1871 arh. No. 79). - | a 
80. — Bărbatul, care va fl rămas fără copii după = - moartea s)ției, nu va primi nimic. din dota ei, chiar în cazul, Când aceasta-8'ar prevedea în contractul de căsătorie. (Coh- „Jnansehi No. 25, 68). a na i | -51. — Bărbatul sărmân, câre va fi rămas. fără copii. „după moartea soţiei, va primi ca moştenire una a patra din „averea ei. (Cohmanschi No. 68). | | a 82. — Prin faptul că bărbatul a primit banii dotali ai soției, această aro numai dreptul să revendice acești bani cu 

adăugire unei treimi din valoarea lor (ceeace se numește : „ipovoi+), dar nici de cum dreptul de proprietâte asupra. a-- verei ce bărbatul a cumpărat cu banii aceştia. (Armenopulo 
cartea IV, cap. X, pag. 75 și Donici cap. 34 $ 1). (Procesul - Varzar, C. A. 4870; arh. No, 58)... 

88. — Soţul ce va [i rămasin viaţă, va primi din averea delurctului o parte egală cu partea ce revine fiecăruia din. copii, păsirând acest drept chiar în cazul, când impreună cu el ar moşteni numai un singur copil. (Cohmanschi - No. 56; 67). : a E 
P, 933 i a | 8
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84 — Legea lui Donici cap. 37 $ 2, determină dreptul 
E soțului rămas în viaţă asupra moştenirei după moartea ce- 

„ Jailalt soț, drept asupra unei părți egule cu partea ce revine 
liecă ruia din copiii rămași după delunct. (Procesul Irohi”, 
C. A, 1876, arh. 629). - 

895. — "Când în urma defunctului vor rămâne mai mult 
: decât. (vei copii, văduva va moșteri în părţi egale deopotrivă 
cu copiii (Armenopulo cartea UL, cap. 5, pag. 143, „ediția | 
1354). (Procesul Stoianova, C. A. 1873, No. 90). 

36. — Soţul, care va îi rămas în viaţă, va primi din 
averea defunctului una a patra din averea mobilă, una a - 
șaptea din cea imobilă, iar restul averei il vor. moșteni copiii 

“lor. (Cohmanschi No. 52)... 
87. — Soţia își rezervă dreptul de a luă par teu ce-i re= 

'vine ca văduvă din averea bărbatului, chiar în cazul când - 
"se va face contestaţie contra testamentului sau când conform 
“testamentului ca -va fi înlăturată cu totul dela succesiune. 
(Cohmanschi No. 7, 13). 

38. — Văduva, care șa va căsători pentru a doua oară, 
va pierde dreptul de a. primi partea, ce-i revine ca văduvă," 
din averea bărbatului prim, şi nici chiar anularea căsătoriei 
Je a doua nu poate restabili dreptul pierdut. (Cohmauschi. - 
No: 43)... 
89. — După sensul legilor locale ale lui. Arzaenopulo 

„cartea V, cap. 3, pag. 143, 144 și 145, bărbatul care se va: 
fi căsătorit pentru a doua oară, nu are dreptul să primească 
partea cuvenită din averea primei soții, (Provesul Ștefaniuc, 
Boderevscaia, C. A. 1882, No. 810). - 

90. — Soţia, care se va [i căsătorit pentru a treia oară 
„după moartea succedentului în virtutea legilor lui Arme- 
nopulo, car tea V, cap. 8, pag. 143 şi 144 şi “Donici cap. 93 

„$ 8, cap. 35, $7 şi cup. 37,$ 6 şi 8, nu are dreptul să moș- 
tenească impreună cu copiii vre o.parte din averea bărba- 
tului în plivă proprictate, ci se va bucura numai'dea patra 
parle in uzufruct, ce-i revine ca Văduvă, „(Procesul Goldman. _ 
C. A. 1880, No. 632). 

7 
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>. Tpovol a 
* ei Bi ” - - , 9: — Ipovol formează 'o “despăgubire suplimentară care se dă soției la înapoierea dotei și de aceia dacă soția primind .dota, a renunțat la Ipovol, . nu mai poate să-l ceară. (Decizia Casaţiei, anul 1876, No. 269), E | 92, — In baza legile locale ale lui Arrenopule, cartea IV, cap. 10, soția care a adus zestre, are dreptul după invar= tea soțului să primească din averea lui ipovolul, adică incă „0 treime din zestrea sa... (Dosarul Berladschi, Curteu de apel -41875;arh.No.634). - a | 

93. — După legea lui Armenopulo, cap. 10,. pag. 75 şi. 76, Ipovolul formează parte din averea soțului, egală cu a treime din valoarea zestrei primită de el dela Suție, care, cu despăgubire pentru folosinţa acestei averi, se dă. soției numai după moartea soţului odată cu . dota. (Dosarul Cerchez, Curtea de apel. 1874, arh.. No. SIA). o. 

IE = Uzulruet  _* Dă 
94. — Soţul rămas în viață, stăpânind averea: dotali din Basaribia a, soției decedate cara aparține copiilor ei; nu poate printr*o astfel ag stăpânire să calce dreptul copiilor şi ca atare, ci nu pot aveă nici motiv Și nici bază pentru inten- tare de acţiune, pe câtă 'vreme el nu incepe Să dispună de! avere ca de averea sa personal agonisită. In biza aceasta “și termenul prescripțiunei pentru intentare -de acțiune de către copii tatălui lor pentru averea maternă, allătoare în uzufructl soțului, va trebui să fie calculat numai dela tim- pul când tatăl își va (i exprimat voinţa să dispună de avere, ca de averea lui proprie. În „puterea titlului 36, par. ], din legile lui Donici și a cărței VI, tit. > pag. 44, din cele șease cărți ale lui: Armenopol, soțului rămas in viață, îi-aparţine uzufructul averei «lotale:a soției lui. decedată. Nenunţarea la. „ un atare uzulruct în favoarea. fiului, formează nu cedarea. de către părinţi a averilor lor în proprietatea copiilor, pre=: văzută. în art. 991 —998 şi 1004 partea 1, vol.'X, ci, cedarea “ anui drept de folosinţă, în averea ce aparţine iusăși copiilor. , . = sa



N
 

— 116 — 

Prin aceasta, o astfel de reniințare nu poate fi socotită ca. 
egală cu despărțirea și dotarea fiului din averea părintelui 

„său: Cum însă, după sensul art. 125%; 1239, 1965—1268, 
„p. L vol. X, de cari potrivit art. 1606, partea II, vol. X, | 

trebue să ne călăuzim: pentru motivul că în legile locale ale- 
Basarabiei lipsește indicaţiunea la renunțare dela succesiune,. 
renunţarea la succesiune este posibilă numai după deschi- 
derea _succesiunii, în acest caz, renunțarea. fiului dela suc- 
cesiunea rămasă după tatăl său fără ca ei să fi fost anticipat 

„despărţit din averea părintească, conform tit, 39, par. 1 a 

"pag. 28 şi Donici tit. 35, $10). (Dosarul Ciogan- Bernştein, 

7, 

legea lui Donici și a cărţii V, tit. 8,pag. 127-şi 128 şi tit. 9, 
pag. 1454 din legea lui Armienopulo, nu este valabilă, (Deciz.. | 
Casaţie, 1819, No. 67). : _ | . 

Succesiune prin testament 

1] Despre testatori 

95. — Bărbaţii dela 14 ani au dreptul de a testă (legea 
lui A rmenopulo, e cartea V, tit. ], pag. 9l şi cartea 1 tit. 3, 

Curtea de apel 1872, a. No. 97). 5 
«96. — Persoanele cari au implinit. etatea de 14 ani, au 

” dreptul să icteze (Armenopulo cartea V, tit. 1). (Dec. Casaţiei 
„13514 No. 663). N 

97. — Persoanele de sexul femenin cari au- implinit 
etatea de 12 ani, au dreptul să facă _testamente firă asenti-.- | 
mentul curatorilor şi al rudelor. (Col. Kohmanschi Np. 39). 

98. — Persoanele cari n-au -implinit etatea de 25 ani, 
n-au dreptul să facă testamente. (Col. Kohmanschi No. 42). 

"99. — In baza legilor lui Armenopulo cartea I, tit. 19, 
pag. 101 şi ale lui Donici tit..85, $ 10, dreptul de a face tes- 
tamente aparținc și acelor persoane cari n-au implinit încă. 
etatea de majorat. (Dosarul lui Razuvaev oi, Curtea de apel. 
1816, arhiva No. 313). 

- 9]. Palidion 

100.— Partea legală a succesor: -ilor se numeşte falkidion.. 
„(Dosarul Cogan- Bernjtein, Curtea de apel 1872, arh. No. 97). 

Z
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101, — Nu se interzice a testă averi părintești lăsând 
„succesorilor legali o anumită parte (falkidion) (Armenopulo, 

"dă partea legală de avere testai 

cartea V, tit. 9, Donici tit. 35, $ 7 şi tit. 36,'$ 21). (Dec. 
Casaţiei 1874, No. 663). i | Sa 
102. —După $ 7, tit. 83.4 din. colecțiunea legilor lui. Donici, tatăl, după separarea dotei soției lui şi a darurilor . 

dinaintea „căsătoriei, precură şi a datoriilor, poate” liber să “dispună de averea lui cu excepția părţii ce se lasă copiilor. Era trei i Pe a ei Această parte, numită. faliidion, trebuie să (ie nu mai mică ran 

rin, aceasta și conform $ 17 din acelasi îiiiu 35. în caz când ea e ma lei ag Sa Sia ae aan ni aa 3 2 : i 
părintele n'a lăsat avere copiii. ot” interveni paniru a lise a p a 

i de tatăl lor 
Testamentul însă al tatălui, după excluderea din el â 

părei legale de. avere,” rămâne in vigoare. (Deci. Casăţici 
No. 67, 4879), - 

103. — Obligaţia succesoarei din testament, de a com- 
ple:ta partea legală_sau falkidionul succesorului legal, se 

  

men rm 

altor. persoane. 

ss 

„de. jumătate, dacă _copiii sunt mai iuli de patra și na înăi.. - - Mică decât a treia parte, dacă copii sunt mai puţini de patru, . 

evidenţiază din legea lui Donici, tit. 35, $ 17, lămurită în - 
dec. dep. de Cusaţie civil a Senatului pe anul 1879, No. 67. 
(Dosarul Sor, Curtea apel 1873, arh, No. 62). 

3) Despre persoanele cărora li sa testat 

„104. — In puterea legei lui Donici tit. 36, $ 3 și 6 
testatorul este obligat a testa ruielor ascedente și fra- 
ţilor săi parte din averea sa.. (Dosarul Mosanov, Curtea apel 
1814; arh. No. 326). o Aaa: 

105. — Atât după legile generale ruseşti» (1026 art:) 
cât şi după legile locale ale Iui:Donici tit. 35 $ 26, referitor 
la testamente, se pretinde ca averile de testat. și persoanele 
„cărora ele se testează, să fie “specificate exact, sau în orice 
“caz astfel ca să se-vadă limpede cine: a fost desemnat-cia 

„succesor, (Dosarul Iurâsco, Curtea apel 1876, arh. No. 830). 
„-106. — În testament trebue arătat limpeds, cărei per- 

soane sau cărei instituţiuni trebue Să treacă averea, iar. în 
+ i ” Ea i i
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caz de neclaritate averea trece succesorilor legali (legea'lui Donici tit, 35, $ 25). i Se a 
(Deciziile Aduniărilor generale 4, 5 și ale departamen- telor hotarnice dela 3 Iunie 1841, in afacerea baronesei. 

”. Distoran, Colecţiunea deciziilor V. 11 No. 240). T | | 107. — Legile lui Armenopulo, cartea V tit. I pag. 102: -și 108 și tit. 5 pag. 110și 113și ale lui Donici tit. 35, $ 26, 
Teclamă arătarea. și dânumirea succesorilor în testamente- 

„pentru ca să nu se poală prcduce greșeli in pcIsoana succeso- 
rilor.. (Dosar Stamati, Ciirtea apel 1877, arh. No. 761). 

rr 

4) Xulitatea testamentelo - 

108. — In colecţia lui Donici se vorbeşte clar, că testa-.. mentul se socoteşte > nul, dacă testatorul -nu. „pomeneşte nimic: 
despre acei succesori. ca ri sunt chemați. de” lege la succe= „siune (tit. 35 $ 26). (Dosar Mosanov, Curtea apel 1874, „arb, No. 826). e SE 4 109. — Testamentul se socotește ca nul, dacă după . facerea lui, testatorului i se naște copil. (Col. Kohmanschi . N. 10). a | Sa 110. — La întocmirea dispoziţiunilor ! testamentare, testatorul este obligat ca a treia parle din averea sa să: o lase pentru succesorii săi legali, de celelalte două treimi poate să dispună “după dorința sa, (Legea lui Donici tit. 38 $ 9). - "(Dosar Sor, Curtea apel 41583, arh. No. 62) - a “111) Persoanele cari &u dreptul la succesiune legală, nu pot fi depărtate prin testament dela suceesiurie fără indi- carea "motivelor legale. (Armenopulo cartea d, tit. 9 și Donici tit. 36,$ 5,6 şi 11), (Dosar Șor,: Curtea apel 1883, arh. - No. 69). a 

112. — Testamentul se consideră nu), dacă, dela_suc- - „cesiune vor fi depărtate :persoanele „cari, chiar_de lege sunt. . 'Chemate la succesiune prin testăment, precum sș unt.capiii şi părinţii. (Col. Rohmanschi. No. 15, 45 ȘI BO 
2443, — Testamentul se socotește, nul, când teștatorul nu pomenește în el despre „Succesorii legăli, sau când fară 

=
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inotive îi îndepărtează dela _succeșiunea_legală. (Legea 1 
Donici tit. 35 $ 26). (Decizia adunării geaerale departament, 

“I şi IL şi. al:Depart. Gheroldii dela 20 Martie 1857 în 
a facerea. Kiisti. Colecţiunea.. de decizii a Senat. Gubernial . 

„1, No. 998). . 
At. — In baza legilor lui Au menopulo, cartea 5, tit. 6, 

pag. 115 și cartea.5, tit.-0, pag. 160 şi Donici tit::36 $ 13, 
din succesorii recunoscuţi “după lege la succesiune; nu pot. 
fi depiu taţi (escluși) din testament numai succesurii ascen- 
denți şi descendenţi, însă nu și cei aterali. (Dosar Razu- 
-vaevoi, Curtea apel 1876, arh. No. 573). 

"1415. — Tatal, mama, vic Sau. străbunicul; „buna. 
sau străbuna, nu pot. să exclud in testament dela suceesiine” | 
pe ii, fiicele, nepoții sau strămepoţii “lor fără indicarea moti- 
elor «dle: ingratitudine, (Dosar Şor, - Cur tea apel 1885, 

„arh. Ne. 62). i: 
416. — Când bunica în testament îndepărtează fâră 

motiv dela succesiune pe nepotul său, ocolindu”] şi neamin= 
tind despre el sau trecâiidu'] cn tăcerea; atunci testamentul 

„se socotește nul, când însă bunica nu-l îndepărteaz și nu-l 
ocolește, “deasemenea nu'l dă tăcerii, insă amihteşte despre 

el deseninându- -i numai 0 parte nai mică de.cât i se cuvine * 
lui de fapt după partea lui legală. de succesiune, atunci el 
are drept numai la diferența corespunzătoare cuantumutui “ 

„părței ce i se cuvine, iar testamentul işi: păstrează pulereu 
lui. (Dosar Șor, Curtea apel 1883). . 

117. — După sensul legilor lui Donici tit. 35 :$ 17 şi . 
tit, 50 $ 13, mama și fraţii au dreptul” de a intenta acțiune | | 
şi de a revendica succesiunea lor, în cazul îndepărtării lor - 
dela succesiune. (Dosar Mosanov, Gur tea „apel 1874, arh. 
No. 826). pa — 
418. — Soţia: n'are dreptul de a contesta lestamontul - 

soţului, pentrucă acest drept aparţine numai. părinţilor, co- 
"-piilor şi fratilor. testatotului. (Legea Donici tit. 55 $ 17). 

(Dosar 'Bilevici, Curtea apel 1884, arh..No. 331). 
149. — Părinţii, fraţii şi copii au dreptul. să se. e plângă 

: pentru nedreptatea, fă ulă în iestâment ȘI numai. 1 aceste „per- 
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soane, iar nu alte rude, pot introduce actiune. in contra testamentului. (Dosar Șor, Curtea apel 1885, arii: No. 62). „1 120. — Soţia nare drept de-a contesta testamentul 
soțului, pentrucă acest drept “aparţine numai părinţilor, copiilor şi fraților testatorului, (Legea: lui Donici, tit. 35 
$ 17).-(Dosar Bilevici, Curtea apel 1881, arl..No. 636). - 

„.9) Gine poate fi indepărtal dela succesiune prin testament. 

„121. — Copiii pot fi îndepărtați “dela succesiune prin 
testainent pentru motivul de'ingratitudine față de testator.- 

- (Col. Cohmanschi No. 15). Da E 
122. — Copii, dotați: din „averea tatălui lorş pentru 

singurul acest motiv nu pot fi inlăturați de mama lor dela 
succesiune prin testament, iar in consecință, testamentul ei _* se declară nul. (Col. Kohmanschi No. 15). - „- 

123. — Dacă prin testament se inlătură dela succeziune 
„fiul și moNvul înlăturării lui nu va fi respectat de-Tribunal, 
„atunci măcar că testamentul răniâne in puterea lui, fiului 
insă i se dă arte din succesiune. (Col. hohmanschi No.:13). 

1914. '— La numărul de persoane, obligator chemate la * 
succesiune după testament, se consideră și fraţii testatorului; 
(Col kohmansehi No. 7). - o | a 

2495, — Armenopulo cartea 5, tit. 9, pag. 162 şi 169 
și Donici tit. 36, ş 4, 5, 6 şi LO, stabilesc oblivaţia dea nu 
rece cu vederea în testament pe rudele ascendente şi des- 
cendente; pentru rudele iasă colaterale, se recunoaște dreptul 
de a se plânge contra falsităţii testamentului și pentru nelă- 
Sarea unei părți de succesiune şi pentru ei, numai . în cazul 
când succesorii institaiţi prin testament sunt persoane cu 
-0 reputaţia de oameni necinstiți. (Armenopulo cartea 5,. 
tit. 6, pag. 115 şi Donici tit 36, $:13). (Afacerea IS vașinschi, : 
Curtea apel 1875, arh. No. 658). _ ă 

„126. — In legea lui Donici tit. 36 $ 6, se legiterează -- 
„un drept după care testamentul sg socotește nul în acel caz, 
vacă testatorul nu desemnează în el nimic în favoarea copii- 

“lor lui său nepoților. Referitor la fraţi, in această lege sa." 

7
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dispus numai, că testatorul este obligat a le testă din sucee- 
siune, ci insă sunt liberi de a intentă 'acţiune în contra tes- 

„tamentului numai când succesiunea sa'tăsă unui desfrânat 
Sau netrebnic. Sensul exact al acestei legiferări arată că, 
după dreptul local basarabean, acele testamente, in cari nu. 
sau făcut nici un felde dispoziţii în favoarea rudelor. din 
linie colaterală pentru singurul acest motiv, ele nu pot fi 

„2ecunoscute ca nule și că frații testatorului, sunt în drept 
să ceară anularea testamentului, numai în acel caz, dacă 
testatorul a desemnat in el ca succesoare “persoane lestră- 
biilate sau netrebnice (Afacerea Ivaşinschi, Cşurtea de Apel, 

„1875, arh No. 658). n A 
121. — După legile lui Armenopulo cartea 5, tit. 7, 

pag. 45, 46, 47 şi Donici tit, 30, $ 11, văduva care se căsă= 
torește a doua oară, până la expirarea anului de doliu dela 
“ziua morții bărbatului, se privează. de toată averea .testată 

No.513). . 
ei-de bărbat (A facerea azuvaevoi, Cnrtea de Apel 1875, arh, 

128. — După legile lui Armenopulo cartea IV, tit, 6, 
pag. 145 și ale lui Donici tit. 35, $ 17, cu excepţia părinților, 

- copiilor și a 'fraţitor, celelalte rude sunt in drept de a intentă 
acțiune pentru declararea nevalabilităţei testamentului numai 

* atunci când protestul lor are de obiect falşitatea testamen- . 
tului, neadmiţându-li-se să se plângă contra testamentului 
pentru înlăturarea tor dela suc cesiune (Afacerea Hazuvaevoi, 

„Curtea de Apel 1876, arh. No. 513). . | : 
- „429. — In legile lui Armenopulo cartea V, tit. G, pag. 

_ 115 şi ale lui Donici-tit. 35, $ 17, sunt atătate exact .per- . soanele cărora le aparţine dreptul de a se plânge inpotriva 
nejusteţei “testamentului și anume: părinții, copiii. și fraţii, 

„- iar nici de cum alte rade colaterale, cari pot să se plângă. 
sau împotriva falsităței. testamentului sau'când succesorii 

- instituiţi în „testament sunt persoane cu o reputaţie ne- 
„cinstită. (Dasarul Stamati, Curtea de Apzl 1877, arhiva 
No. 761). - DE 
1480. — Dacă prin testamentul soțului, soţia lui vafi 
anlăturată dela succesiune, o atare înlăturare în acest caz nu
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O privează pe ea.de dreptul ei de a primi. din averea 
soțului nici-a părței ei de văduvă și nici a dotci sale (Col. 
Cohmanschi No. 13). -.: y Să 

131,:— După legile Jocale ale Basarabiei (art. 1606, vol. | 
N, pag. 2), nu se interzice soțului de a testă soţiei sale ave-" 
rea lui, dacă n'are rude descendente, al cărora drept la suc- 

 „ecsiune se ocrotește în puterea legii Armenopulo cartea V, 
tit. 9, pag. 152, 153 şi 154. 

Curtea a lăsat in pulere sentinţa “Tribunalului, trecând | 
cu. tăcere-asupra legilor lui Donici. Senatul a recunoscut că 

. Curtea întărind hotărirea Tribunalului, a avut dreptul dea 
nu se atinge de legile lui Donici. . . i 

| Ordinul Senatului dela 5 Octomvrie 1876, No. 4035, 
“(Dosarul Moșanov, Curtea de Apel 187%, arh. No..825),. - 

6) Despre obiectul testamentului. 

132. — Toate averile fârii deosebire, fie că ele sunt pă- 
rinteşti sau agonisite, sunt deopotrivă supuse puterei teșta- 
mentare (Col. Kohmansehi, No. 7, 24). - - 

„183, — După. lăsarea -părjei legitime moștenitorilor, 
după scoaterea dotei soţiei şi după achitarea datoriilor cu 
vestul averei sale, fiecare poate să dispună după cum “a găsi * 

„de cuviinţă (Legile lui Armenopulo cartea V, tit. 1X, pag. 159-_ 
„și ale-lui Donici -tit. 36, $ 7, 36 şi 21 ). (Afacerea Cogan- 
Bernștein, Curtea de Apel, 1872, No. 97). - 

succesorilor legali, -are dreptul de a dispune de partea ră- 
masă după cum va găsi el de cuviință (Legea lui Donici 

tit. 35 $7). Aa | a _ 
__ ADicizia adunării generale 4, 5 şi a departamentelor de.. 

(Colectiunea dec. vol. 2, No. 240). 
135. — Ca obiect testamentar poate fi averea nedivizată 

în mod definitiv a testatorului şi care nu a intrat incă: în” 
patrimoniul Său iîn:mod exclusiv (Col. kohmansehi No. 30). 

„136. — Ca obiect testamentar poate fi dota soției, însă- 

„.hotărnicie. dela 3 lunie 1841, în afacerea: baronesei Detoran) 

a. 

134; — Proprietatul averei “imobile, exceptând pan tea. - 
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numai în acel caz, dacă părintele. care a dat dota, va fi murit. 
înaintea testatoarei (Col. hohmanschi No. 30). 

7) Despre contestarea testamentului, 

137. — Averea mișcătoare a - testatorului nu poate fi . de loc obiect de contestare (Col. Kohmanschi No. 7)... 
133. — Deschiderea acțiungi de contestare “impotriva. 

fondului dispoziţiunilor testamenture, oprește executarea tes- 
tamentului şi supune averea disputată la udmin:strația . tu= 
telară (Col. Kohmanschi, No. 7, 50). A ai - 

| 139. — La deschiderea ucţiunei de contestăre împotriva fondului dispoz țiunilor testamentare partea de văduvă a so- 
țici testatorului nu este supusă administraţiei tutslare. _ 

8) Diverse | 
140. — Din înţelesul legilor lui Donici lit, 36, $T7şi.. 8 şi ale lui Armenopulo cârtea V, tit.4, nu decurge că locui- - torii Basarabiei sunt în drept a tace dispoziţiunile testa-... „_mentare contrar ordinei expuse la observația art. 1041, vol. . X„partea I. (Indicatorul lui Șimanovschi No, 868, adăugarea departamentelor regiunilor basarabene din 1872, No. 63). . 

„7 441.— Pentru legalitatea și desiivârşirea . testamentu- lui, se cere inatară de semnăturile martorilor, şi aplicarea sigilului jor (Armenopulo cartea-V, tit. I, pag. 71 şi80), îu - caz contrar testamentul se socotește ca inexistent şi “nul). (Armenopulo, cartea 5, tit. V, pag. 88 şi Donici, tit. 35 $ 26). 
(Deciziile: adunărilor peherale 4, 5 și a Depart. hotarnie din S Martie anul 1845, în afacerea Buzne. Colecţiunea deciz. V2No.396) | - ae , "142. — Testamentul trebuie să -fie confirmat de cel- 

N 

puţin cinci martori (Armenopulo. cartea 5, tit. |, pag. 172, . 

„(Deciziile adunărilor. generale 4, 5 şi ale Depart. ho- tarnic din 8 Martie anul 1845, în procesul Buze. Colecţiu- 
nea deciz. v. 2, No. 39%6).: -, 

7. 

-1%3. — Un testament . poate fi inlocuit cu altul numai .
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în acel caz, când acest ultim testameat a fost făcut în. cou- . - formitate cu legile și a avut toate calitățile unui testamentul desăvârșit, (Armenopulo, cartea 5, tit. I, pag. 77 şi 99).- - 
| (Deciziile adunărilor generale 4, 5 și ale Departamen- tului hotarnic din S Martie anul 1845, în afacerea Buzne. Colecţiunea decizii v. 2,.No. 39%). E 

144.— Acţiunea pentru dreptul la succesiune după testament trebue să fie introdusă în decurs de o sută de zile, _ dela moartea testatorului. (Armenopulo, cartea 1, tit, 3, 
pay. 24)- a | 

(Deciziile adunărilor generale 4, 5 și ale D 'pattamen- tului hotarnic dela 8 Martie anul 1845, in afacerea Buzne, - 
Colecţiunea de decizii v, 2, No. 396). : DI 
& 149. — Deşi în legea lui Armenopulo cartea 4, till 7, pag. 37, se vorbește. că soția trebuie să-fie în doliu după soţ : timp de un an, insă în aceiași carte și titlu, pag. 38, s'a men-:  ţionat “că saţia poate să între în a două casatorie. şi în de- cursul anului de. doliu. (Afacerea Razuva6voi, Curtea Apel 
1876 arh. No. 313). . - e | „446. Legatul lăsat prin testament moștenitorului în 
baza dreptului de succesiune, formează nimic altceva de cât 

„0 succesiune, şi numai legatul lăsat prin testament unei per- 
soanc străine sub formă de dar,-iar nu ca siccesiune, se so- 

„coteşte ca legat. adevărat, (Afacerea Șor, Curtea Apel 1883, - areh, No. 69). . - a a Sa 147.—Lă partea privitoare la dotă din legile lui Do- 
nici, tit. 32, 33, 36 şi 37, nu se află nicio dispoziţie, care ar 
admite instituirea limitării dreptului proprietarului de a dis- 
pune de averea pe care a primit-o el. Din contra, din dispo= 
zițiunile.cari interzic reținerea dotei constituită (Donici, tit. . 

„33 $.3;+7 şi 15), sau diminuarea părţii de succesiune 
(idem, tit. 36 $ 2—6), sau impovărarea averii succeso- 
rale- prin legate: (tit. 35 $ 14), se observă, că legile locale 
resping_ în mod pozitiv posibilitatea instituirii unor 'ase- 

„menea limitări. (Dosarul Scordelli, Curtea Apel 1873; arch. 

_ 

„No. 26), a 
1
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" Răscumpărarea 
„148. — Răscumpărarea se admite numai în cazul in- 

străinării averii către persoanele străine, (Col. Cohmanschi, 
NO 16, 6 N II e 

149. — Dreptul la răscumpărarea averii vâudute apar- 
ţine rudelor vânzătorului, eoasociaţilov-lui (corozeșilor) și . 
vecinilor. (Col. Cohmanschi, No. 1,16, 38). ÎN Si 

| 150 — Un astfel de drepi nu se acordă acelor copii “ai 
vânzătorului, “cari: în timipul vânzării au fost minori. (Col. 
Cohmanschi,-No. 62), -. | Ne o a 

151. — La intentarea acțiunii despre răscumpărare, 
reclamantul este obligat să prezinte dovadă, cum că “el se află * 
cu-vânziătorul în gradul de rudenie, în care conform art. 
1355—1361, part. 1. v. 10, răscumpărarea se ădmite. (Col.: 
„Cohmanschi, No. 38). - . o | 

182. — Prin hrisovul sobornicese al domnitorului Ale- 
xandru Mavrocordat dela 28 Decembrie anul 1875, s'au de- 
terminat două termene pentru. răscumpărare: de șase luni 
pentru cei prezenţi şi de cinci-ani pentru cei allați în străi- 
nătate, (Col. Cohmansei, No. 1: 38). - Să Da 

153. — Prin opinia Consiliulai de Stat sancționită la 3 
Julie anul 1842, in schimbul acestor două termene sa sta- 
bilit un termen de trei ani, arătat în art. 1363, par, 1, xol.. 10. (Col. Cohmanschi, No. 1), - 

„154. — Dispoziţiile din legile lozale ale Basarabiei, re-. 
lative la dreptul de răscumpărare a averii,.se găsesc în cele 
coptinse în exabiblul lui Armenopulo cartea 3 tit. 3 pag. 
272, în novella împăratului Doman Și dreptul roman în chri-. 

„ovul Sobornicesc al. demnului Mavrocordat dela 28 Da- 
cemrrie anul 1785 și in cartea lui Donici a anului 1814 tit, 
29 51 și 4. După legile lui Armenopulo, în cazul dacă mai 
râulte persoane au o proprietate indiviză sau îmbucătățită, 
sau fiind vecini, - plătesc impozitele intrun singur loc, şi: „când cineva dinue ei va voi:să vândă partea lui de avere 

„unei persoane străine, dreptul de răscumpărare se atribuie 
de preferinţă în mod vradăt rudeior, asociaţilor:, celor aflaţi 

?
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în proprietatea împrăștiată vecinilor cari participă la” plata impozitelor:și în sfărșit locuitorilor invecinaţi; pe lângă aceasta, ei se pot folosi de dreptul lur în decursul unui ter- men de treizeci de zile, dacă se află prezenţi, și in curs de. pateu luni, dacă se află absenţi, fiind obligaţi să - plătească, 
în primul cas după o evaluare justă, iar în cazul din urmă, prețul dat de cumpărator cu procente și cheltueli. In caz "însă de nerespectare a acestor reguli; la vinderea uriei părţi din avereu comună sau imbucătăţită la o persoană străină, 
atunci acțiunea de judecată in privinţa dreptuiui de prefe- 
rință are putere in decurs de nouă ani, iar dacă în decufsul 
acestui termen n'a fost nici un fel de' declarație împotriva 
acelora cari au primit acea parte prin dăruire, testament sau altfel de mod, atunci dreptul de preferință perde puterea sa, și toți pot să cedeze partea în chestiune atât laai lor cât şi la străini Prin chrisovul sobornicesc s'a stabilit că la. cedarea unui domeniu sau unei parcele din cl, la o persoană străină, căre nu se aftă nici în răzășie nici in rudenie, pe cale “de vânzare sau schimb, sau ereditorului ca achitare a datoriei, - atunci dreptu! de răscumpărare aparține rudelor Şi răzăşi- 
lor prezenţi în decurs de 6 luni, iar celor absenţi în decurs | „de 5 ani, cu plătirea sau a prețului efectiv stipulat în act sau a sumei datorate; dacă: însă cineva dintre rude s:u “«lintre. răzăși, va incerca să pretindă rășcumpărare după "răscumpărarea menţionată; atunci acțiunea lor în acest caz nu-trebuie să fie luată in- consideraţie. In: sfârșit cartea lui. „Donici indică că, la dreptul de răscumpărare au-iblâetate în... - „mod gradat rudele, răzăşii aceleiași lot, răzăşii lotului limi- 
trof din acelaș domeniu, ceilalţi răzăşi -ai acelui domeniu, vecinii şi creditorii. (A facerea Ghetiu, dec. Curţii: de Apel 
187%, arh. No. SI), a 

159. — Pegulele privitoare la răscumpărarea averilor: imobile din Basarabia, se coprind în novelia impăratului omân,.Arinenopulo cartea 3, tit..3, pag. 272 şi in chrisovul - „sobornicesc aul domnitărului Alexandru “Mavrocordat, din anul 1875, finchonând âici în puterea art, 13U part. 4 vol. . 2 şi art.1606 part. 2 vol; 10. In trăsături generale ele se 
. _
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aseamănă cu dispoziţiunile dreptului general rus..După no- 
. vella împăratului Roman (pag. 172) dreptul de răscumpă- : 
rare fusese rezervat în ordine consecutivă, mai întâi rude- 
lor vânzătorului, apoi coasotiaţilor lui din posesiune şi în 
sfârșit vecinilor; în acelaș timp, dreptul rudelor fusese con- 
diţionat, în felul dreptului coasociaților, cu existenţa unei 
posesiuni comune, | „i 

Prin chrisovul sobornicesc a Domnitorului Alexandru 
Mavrocordat, dreptul rudelor la răscumpărare fusese extins 
nu numai asupra parcelelor aflătoare în proprietate comună, ' . 
ci Și asupra loturilor separate; dreptul insă al coasociaţilor 
(răzeșilor) se extindea ca și hai inainte:numai asupra parce- 
elor - aflătoare în proprietate comună, iar dreptul vecinilor | 
a fost suprimat, .(pag, 288 și 289). După ambele legiferări . 
arătate mai sus, dreptul coasociaţilor (răzeșilor) la răscume- 
pirare a fost pus în precisă și dâterminată atârnare de 
existența unci posesiuni comune şi amestecată. (Armevopulo, 
cartea. Il tit. 3 "pagina 272, 273 și 275). Tot odată, ca preţ; 
de răscumpărare se recunoștea, “conform cerinței art. 348, 
D995 și 1.314 part. 1 vol. 10, suma de evaluare (Armenopulo 
pag. 273); iar-pentru realizarea dreptului de răscumpărare 

„fuseseră stabilite două, termene d6 șase luni pentru cei pre- 
zenți și de cinci ani pentru cei absenţi din ziua publicației” 

"făcută în privinţa vânzărei (hrisovul sobornicesc pag. 289); . 
aceste termene, în baza primei note dela art, 1.363, part. 4 
vol. 10, au fost inlocuite cu'un singur termen. de trei ani, 
stabilit prin abt..1.363. Din comparaţia dispoziţiilor legilor 
locale din Basarabia cu legiuirile: generale rusești privitoare 
la răscumpărare, se vede: că în ambele dispoziţii se disting 
de o potrivă două feluri de răscumpărări: una pentru ru= 
dele vânzătorului cari cuprinde în sine nu nutnai parcelele . 
lotului comun, şi ul doilea peptra coasociați (corăzeşii), al . „cărora drept la răscumpărare este limitat numai la pare 
celele din averea comună, iadiferent de divizibilitatea sau 

„nedivizibilitatea ei. In puterea novellei Impăratului Roman, 
a chrisovului Domnitorului Alexandru Movrozordat și a 
art. 995 parț, 1, vol. 10, nu se poate admite de loc răscum- 

- i 

N
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părarea în baza dreptului de vecinătate, de oarece acest drept 
a fost desfiintat prin chrisovul Domnitorului. Ajexandru 

„Mavrocordat fâră a se. afla prevăzut la art. 555, part. 1, 
- Yol. 10. (Afacerea Ghâţu decizia 'Tribunalului regional din 

Chișinău, dosarul Curţii Apel 1874, arh. No. 81). : 
156. — Titlul 25 paragraf 1 din legile lui Donici şi chri- 

sovul sobernicese a lui Mavrocordat, enumărând persoanele, 
cărora li se acordă mai întâi dreptul de cumpărare cu pre- 
“terință, iar apoi și dreptul de răscumpărare, nu arată refe- 
ritor la cari anume averi este acordat acest drept; cum însă 
in novella Împăratului Roman arătată în titlul LII din colec- 

„ țianea Armenopule s'a lămurit că, dreptul de cumpărare cu 
preferință și apoi dieplul de răscumpărare, nu se admit pen- 
tru toate averile și toate persdanele, ci pentru averile aflate în 
proprietatea comună a câtorva persoane, și pentru persoanele . 
cari se află în relaţii speciale atât. față de averea insăsi, cât 
și faţă de vânzător, adică în privinţa coposesiunii sau veci- 
nătăței, sau in sfârșit cu privire la plățile dărilor efectuate 
in comun pentru acelaşi domeniu, singura aparţinere în 
acest câz la numărul “de persoane, specificate în tit, 25, - . .. . ._. . . -. . / parag. 1 a colecţiunii lui Donici şi în chrisovul-sotornicesi .. 
a lui Mavrocordat, nedovedindu-ș: existența unor raporturi 

„deosebite față de avere sau vosesorul, arătate în novella, 
Împăratului Roman, —nu dă drept la rescumpărare. (Dec. 

pi 

„ Impărțirea Succesiunei. |, 

157. — In baza legilor locale a Basarabiei, copiii pro- 
prietarului decedat, impart intre ei averea imobilă rămasă - - 

“după el, iar soția neluând parte-la succesiune, are num. i drept 
la ipovoi, fapt care s'a decret in colecţiuniie A: menopu'o, 

„cartea IV, tit. 9 și 10 şi cartea VI, tit. S și Donici tit. 37, 
> Parag. 2 şi 34, (Afacerea Rerludsehi, Curtea Apel 1575, arh. 

NO. 634); e i 
158. — Prin legea despre restituirea făcută in comun 

(Sinasfora). specificată în tit. 39 a lui Donici, dreptul de a 
„r 

- 

* de Casaţie No. 834 — 187). . as
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pretinde impărţirea averii părintești: în părți egale aparţine copiilor proprietarului, cari au primit pe când părinţii trăiau incă, la eșirea din casa părintească, sau ca zestre, o parte mai mică de cât averea, care li sar fi cuvenit lor din intreaga avere părintească, atât cea -rămasi după ei, cât și cea împărțită dejă -tuturor copiilor; tot odată acest drept pentru : ei se deschide numai. în cazul,: dacă părinţii mor fără testa- ment, sau dacă lasă testament nu amintesc că unii dintre * copiii lor au fost dejă satisfăcuți prin separaţiune sau dotă. (Afacerea. Filatovoi, Curtea Apel 188%, arh. No. 3). * „159. — Cu toate 'că după Armenopulo cartea 5, tit. 8 succesorii din Pasarabia trebuie să aducă la masa succeso- rală” și dota primită de mama lor, aceaştă lege însă nu „ cere,cu «lota să fie adusă chiar la intentarea acțiunei, așa că. ei pot să_o aducă la executarea hotărirei, prin care sa vecu- 

- 

Dota 

160. — Dota formează o- proprietate necomplectă a femeii. (Armenopulo, cart. III, tit. 4, pag. 224, tit. 3, pag. 259, « “cartea 1V, tit; $, pag. 50, 54, 62 și 67, tit. 9, pag. 73, Donici tit. 30, pag. 17 și 33, pag. 25). (Afacerea lurcevscoi, Curtea Apel 1872, arh. No. 34). e 
„161. — In baza legilor locale despre zestre cari funcţio= - nează in Basarabia conform art, 130, part. 2, vol. II (ale lui Donici tit. 33 și ale lui Armenopulo part. 4, cart. IL, tit. 1, pag. 244, cart. IV, tit. 9, pag. 67,69 și 74, edit. 1.854) sa stabilit: 1) că dreptul de proprietate al soției asupra dotei “adusă de'ea m casa soțului, după 'senzul acestor legiuiri se prezintă a fi limitat în privinţa dis unerei de această | 

prezint fi limitat în. privinţa disp rei de aceast avere, pentrucă dota, socotindu-se ca: avut al familiei se. află în tot timpul existenţei căsătoriei sub ordinele soțului care este obligat :să întreţie familia cu veniturile aduse de acea dotă; 2) că soției aparţine dreptul incontestabil de a'. pretinde restituirea dotei numai În cazul:de încetarea căsii- “toriei prin moartea: soţului sau prin desfacerea căsătoriei, pe” 
B - - 9 . 

4 

- noscut dreptul lor la succesiune. (Dec. casaţiei No. 445,1871).
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cale legată; 3) că în timpul duratei căstitorici, „Soția poate 
"-sa solicite festituirea inapoi a dutei exclusiv numai pentru 

satisfacerea trebuinţelor, prevăzute in legea arătată mai sus 
(Armenopulo cart. 1V, tit, 9, pag. 69); precum bunăoară la. 
achitarea datoriiior şi pentru întreţinerea su și a rudelor 
apropriate. (Dosarul Frangopulo, Curtea a Apel 1877, arh. 
No. 602). 

169. — Nici în legile generale, nici in “cele locate ale lui” 
Donici și Armenopulo din Basarabi, uu se prevede că dota, 
şi cu atât: mai mult o parte din ea să nu poată fidată sub | 

E „anumite condițiuni. (Dec. casaţiei 1.301, 1.372), . -. 
163. — "Toate persoanele de sexul fomenin din Basarabia, 

_a.cărora uvere dotală este garantată cu averea. soţilor lor, +. 
sunt obligate să anunţe in această privință cu presentarea. 
dovezilor legale, la tribunalele locale judeţene şi regionale. 
în decursul unui an de zile. (Col. Kohmanschi, 2). 

164. — Pe baza acestor avizări Tribunalele judeţene 
ȘI regiunale aplică imediat în ordine legală interdicție pe 
averile e cari garantează dota. (Cal. Kohmanschi, 9); 

169. — Soţia, care n'a anunţat în privința dotei în 
- decursul termentului amintit de uu an de zile cu toate că 
“mu pierde. prin aceasta dreptul ca să facă o atare publicaţie, 

şi după acest termen numai poate, însă în acest caz, dacă 
averea soțului mai înainte de punerea ei sul interdicţie va 
fi toșt înstrăinată de el, să-ridice asupra ei nici un fel de 
“pretenţii sub pretext că acea avere ar îi impovorată în mod 
tacit cu'0 garanţie a dutei. (Cul. Nohmanschi, 2,.67)- 
„166. — "Poate actele dotale ce se inchee trebuese să fie 

declarate Ia Tribunalele judeţene sau regionale pentru apli- 
carea sechestrului pe “averea soților iv garantarea dotei. 
(Col. Cohmanechi, 2), 

167. — ln caz de contestiţie contra valubilităţii dotei, 
procesul respecliv. se va desbale după dreptul comun, lăsând 
până la termir area lui, uvereu sobului sub sechestru (Col. 
"Tolmansehi, 2), 

168. — Pentru valabilitatea dotei nu se cere act in 
scris, sau altă întărire formală, ci e suficientă singura pre--"
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«dare a averii, pentru acesta neintărirea dotei în ordine formală ” nu dă dreptul la restituirea ei." (Col, Kohmanschi No, 32), .. 
„169. — Actul dătal pe'care nu există semnătura soțu- „lui de primirea dotei indicate în act,” se socotește de niil.. - 

, 
(Col. Kohmanschi No. 67). - iu „2410. — Dota soției în timpul vieţii conjugale se'afiă În'administrarea și complecta dispoziţie a soţiilui, iar 'suţia „pentru gestiunea lui în adininistiarea averii ei, nu răspunde! 

, 

(Armenopulo “cartea III, tit. 1, pag. 187 cartea ÎV; tit, ș, păg. 41,45 şi 53, Donici tit, 33, pag. 17, 25, 26 Și 99). (De- cizia Adunărilor generale a Departamentelor 1 și 8 şi a De- partamatului Gheroldiii dela 29 Octomvrie: a: 1859 în a- facerea Prohniţehi. Decis col. v, 1; partea 2 și'3 No. 633), "111. — Dota: soției în tot decursul căsătoriei; se află piisă sub stăpănirea soţului care se foloseşte de veniturile ei până în ziua morţii sale, (Col. Kuhmanselii 36 şi 51), 
172, — In puterea unui aţare drept, veniturile provenite. „din dota soții pot fi-trecuțe peatru satisfacerea pretenţiile: băneşti ce sunt reclumate dela soţ, numai până în ziua morți lui, (Col. Kohinansclhi 36). îi 113. — După inoartea insă a'soțuluii, dota soțici-treca „în întregime în posesiunea ei directă; iar totodată soții rămasă văduvă nu răspunde cu duta ei pentru gestiunea “soțului. (Col. Kohmanschi 36).-. | | 174. —Dota soției se gurantează cu toată averea soțului, iar în caz de risipire se complectează din averea soțului „Înaintea tnturor creanţelor ce ar exista faţă de el. (col. Koh- „manschi 2, 8, 13 și 34). - Ie | 

+ 

„175. — Dacă soțul'primeşte ca dotă după femeie lu- ceruri, cari n'au fost evaluate în actul dotal; în caz de per= :7-dere, el nu răspunde. (Col. hohmanschi No. -25). „176. — Soţul are dreptul să pretindă inapoierea nutaai „acelor cheltueli, iutrebuințate p-utru buna amenajare și în- buvălăţire u dotei soției, -curi au fost săvârşite de el cu:a- _. :senlimentul soţiei. (Col. Kohmanschi 68)... 
177. — Soţia în timpul duratei căsătoriei, n'are dreptul . "nici să pună în iputecă, niei să vânlă, nici prin alt mod să înstrăineze zestrea ei. (Col. Kohmanschi 5,6, 3 şi5).. 

* -
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178. — Norma stabilită de legile locale pentru gubernia 
“Basarabia. ale lui Avmenopulo, cartea IV. tit. 9. pag. 69 şi. 

„70, care înterzice inapoierea otei de către soţ, sub penali- 
tatea declarărei acestei transacţii 'ca "nulă și obligarea lui. 

„în caz când soția va cere, de a'i da ei dotă a doua oară, nu 
se extinde și asupra cazurilor, când dota s'a restituit soției: 
pentru o cauză justă. La numărul de cazuri când în timpul: 
duratei căsătoriei soția poate să ia și soțul poate să restitue- 
dota, s'a referit cazul de restituire a dotei în urma consta=- 
tărei făcute cum că zestrea necesită soției pentru întreți- 
nerea sa. Ca atare este necesar a se.recunoaște, că remiterea 
„dotei soției pentru întreținerea ei, formează una din acele 
tranzacțiuni referitotre la dotă, recunoscute-de lege cu juste;. 
tot odată legea nu face deosebire. intre cazurile când soţii 

“trăesc împreună, şi acele, când ei trăesc despărțiți, din cauza. 
unuia sau altuia dintre ei, ci menționează numai, că: de- 
mersul de restituire: a dotei pentru întreţinere să poată fi . 
întreprinsă de soția nedivorțată în timpul duratei căsătoriei. 
In modul acesta în Basarabia dreptul soției de a pretinde: 
restituirea dotei și al soțului de a executa această cerere, 
fără consecințe dăunătoare pentru el, fusese. determinat .să 

„depindă nu de traiul dus de soţi impreună, ci de circum-- 
stanţele cari.au putut conduce la restituirea dotei de către 
soț. (Dec. Casaţiei No. 269, 1876)... | 

119. — In timpul existenței căsătoriei soţia -va putea: 
primi dota înapoi numai pentru anurmite scopuri, şi anume: 
pentru achitarea datoriei, pentru întreţinerea sa şi a rudelor, 

“apropiate, dacă cle sunt lipsite de mijloace materiale. Numai 
in aceste cazuri este permis soțului, în timpul căsătoriei, să 
restituie dota soţiei, în caz contrar, legea face supoziţie, că: 

“soțul 'a dăruit soției această avere, iar dânsa nu perde 
dreptul asupra acestei dote, și în consecință averea dotală. 
continuă a. fi garantată prin sechestru asupra averei 
soțului, dacă acest sechestru a fost aplicat după regulele 
dela 15 Decemvrie anul 1847. După legile locale dota se 
pune sub ocrotire în interesul intregei familii. (Armenopulo 
cart. IV tit. S pag. 60, 67 şi 69). (Dosarul Franjischevici,, 
Curtea Apel.14872, arh. No.78), a 

+ 

Y 

y.
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„180. — In puterea legilor locale ale lui Armenopulo 
cart, IV tit. 8 pag: 68, dreptul soției de a pretinda dota nu 
trece la succesorii ei, exceptând. copiii. (Dosarul Cohanovschi, 
“Curtea Apel 1884, arh. No, 164). 

„481.— Vinderea dotei soției poate fi admisă pentru 
acoperirea cheltuelilor cu lecuirea ei. (Col. Kohmanschi No.5). 

182. — La fA, poate ti admisă “și, vinderea dotei, dacă 
valoarea corespunzătoare a ei va fi garantată “prin averea - 

. soțului. (Col, hohmanschi, 26). a 
"183. — După „legile locale dota aparţine soției, însă 

aflată în administrarea şi proprietatea soțului (Armenopulo 
> cartea IV tit. 8 pag. 68); in modul acesta dreptul la dotă 

îl au: soțul, femeia și familia, adică copii sau succesorii; 
legea interzice instrăinarea dotei de către soţul singur, sau 
soția singură, sau de către ambii impreună, după cum se 
vede pentru motivul că, .prin- aceasta se violează interesele 
copiilor, și ale succesorilor, cari deasemenea au parte la 
dotă. Din aceasta urmează, că dacă la instrăinare sunt de 
acord toate persoanele interesate în ea, adică: -soțul, soția, 
şi restul familiei, acea instrăinare este posibilă; și în adevăr - 

„legile locale nu prevăd cum că iastrăinareă dotei ar [i în- 
derzisă și în orice caz, din contra, după Donici, tit. 35, $ 25 - 
înstrăinarea dotei o poate face” și soțul siugur, dacă 
acea înstrăinace va fi necesură pentru folosul'sau trebuintele - * 
soției sau pentru alimentarea părinților, fratelui sau soţului 

„ei. (Dos.- Dobrovoi, Curtea Apel 1874, arh. No. 14), 
> 1464. — După moartea fără urmași a soției, toată dota 
primită de ea se restituie“inapoi părinților ei și altor rude. - “ (Col. Cohmanschi 24, 30, 68), . aa | 
„165, — Dota soției decedată fără testament, se moşte- 
„neşte de către rudele ei și de către soț în ordinea legală de . 
succesiune. (Col. Cohmanschi 66). Sa . 
„486. — După senzul exact al legilor lui Donici tit, 33 
-$12 şiale lui Armenopulo cart. IV tit. 8 pag. 55 şi 56, 
predarea dotei dela prima căsătorie soțului „din căsătoria a | 
doua trebuie să fie dovedită sau prin acte în scris, sau prin 
alt mod. (Afacerea Dobroroi, Curtea Apel 1874 arh. No. 14). 

7 

7 4 
“ 

>
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„1.187. — Legea lui Armenopulo tit. 8 și 9 pag. 62, 66, „67 şi. 69, nu opreşte pe £oţia şi cât timp trăește soțul” ei, de a pretinde „restituirea dotei. (Dosarul Cerchez,- Curtea Apel. 1874, arh. No. 814). | a 
"188. — Dreptul de a intentă acțiune, despre. dota pro=. misă, însă nelibevată incă, aparţine, după incheierea căsăto- . viei, și in mod exclusiv. numai soțului, iar nu-soţiei. (Arme- — „ nopulo, cart. IV, tit. S, pag, 54, Donici, tit. 33 $19). (Dec. casație:14[1881).  - e 

| 189. — Deși prin cartea IV, tit. 3, pag. 5S a lui Arme=: * nepulo, și prin  $$ 25,.26 Și 29 tit. 33 din „legea lui Donici Fă „averea cumpărată de soţ pe numele lui chiar şi din sumele: doiale, nu: aparţine «dotei, iar soția are dreptul la acțiune pentru partea ce nu va ajunge până la: completârea dotei; aceasta insă nu su poate referi la cazul, când soțul n'a cum- părat nici un fel de avere din sumele. dotale ci a schimbat nuimai, averile dotale ale soției jui cu altele și când după un „atare schimb soţul a Slăpânit averea ca dotă a soției, care după mourtea ei, va aparţine copiilor ei, de oarece instrăina- rea făcută pentru foloasele evidente ale soției, adică pentru . dâbândirea unei. alte averi cu un, venit mai avantajos este permisă soțului. (Dec, casaţiei G7I879). 
| 190, — Prescripţia” pentru acțiune. despre dota pro- - misă, insă ne eliberată îşi incepe cursul său din ziua facerei - căsătoriei, iar nu din ziua morții soției (Armmenopulo cart. IL „tit. 2:pag. 456, 167 și 169 şi cartea IV, tit. 9, pag. 70; Do- „mici tit. 33,$ 15. Dec. casaţiei 14/1881). 7 

Contractele. - | a 

Dispoziţiuni generale 

„491. — Conform ucazului! dela 10 Ocţomvrie 1829 „ (suplimentul colecţiei legilor No. 3.299) actele și contractele din Basarabia se săvârșesc în conformitate cu legile gene- - ale ruse aflate în vigoare. (Dosarul Chereviţ, Curtea Apel "4872 arh, No, 70). . E a NE 
„199. — Actele casnice sunt valabile numai atunci când
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A . 

v pe ele există semnăturile a trei martori (Armenopulo. cart. 1, 
tit. 5, pag. 81) (Afacerea Broeţehi, Curtea Apel-1373, arh. 
„No. 16). . 
„2198, — Dacă prima “bază a convenţiunii este nulă 
atunci și acţiunile ce decurg din ea nn poț să aibă'nici un 
fel de putere și temieinicie. (Armenopulo, 'cap. 49, .tit.'2). 
(Deciziile Adunirilor generale ale Senatului 'Gubernial dela 

„19 Aprilie 1841, in afacerea răzeşilor moşiei Susleni. Colecţ. 

“a
 

decis, v. IL, No: 48). 
194. — Acel care calcă convenţiunea și transacțiunea - 

incheiată de el, de bună voe face nulă orice acţiune care el 
„ar fi putut să o aibă, părzând în plus și dreptul de stăpânire 
asupra lucrurilor ajunse în posesia lui prin acea conven- 
iune, cari lucruri rămân în folosi] părții adverse. (Arme- 
nopulo, cart. î, tit 10, pag. 95). (Afacerca' Vranov, .Curtea 

„Apel 1813, arh: No. 35: Decis.. de casaţie No. 273/1871)... - 
195. — ln baza art. 420 a legii ruse de organizare jndecă- 

" torească, notarii la incheierea actelor, sunt obligaţi a se condu- 
ce după legea notariadă, pentru aceasta, actul de imprumut, 

"încheiat de notarul din Gubernia Basarabia, coriform reculei 

257/4874). 

stabiliti de art. 141 din legea notarială, nu poate fi declarat ” 
ca nul, pentru motivul că, nu a fost incheiat în conformitate 
cu legea notarială existentă în Basarabia, până la punerea 
ei în vigoare şi că actul de împrumut este scris numai 
intr'o singură limbă, rusă, întrucâtart. 479, part. 1, vol. 10, 
permite: numai, iar nu-obligă, intocmirea actelor în Basa- 
rabia în două limbi: rusă şi moldovenească. (Dec. Casajiei, 

Gârauţia |, _ 
196. — Garanţia femeilor nu se admite. Dacă pe obli- -: 

gație există garanţia unui bărbat și unei femei; atunci legea. 
ocrotește pe femee. Armenopulo; cartea III, pag. 255 și 256, 
edit. 1850, Donici tit. 20 $ „5. (Acest fapt iezultă. din 
irnprejurările afacerei, Curtea insă: a.recunoscut că, aici nu 
este garanție, ci o resporsabilitate solida ă asupra unei obli- 
gaţiuni). (Dosarul Grosman, Curtea Apel 1870, arh. Îo. 46.) 

.
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ME | „Despre gaj | 
197. — Transacţia despre preschimbarea obiectului ga- 

Jat, întărită conform regulelor existente la instituțiile ofi- 
ciale din Basarabia inaintea promulgării legei de orgunizare - 
pentru administrarea regiunei Basarabiei, din anul 1898, | nu poăte ticontestată în baza instrucțiunilor generale pentru 

- încheiereă acestui gen de acte în imperiu, cari înstrucţiuni 
până în anul 1828, nu fusese extinse și asupra Basarabiei. 
(Decizia adunării generale a Senat. Gubern. dela -25 Octom- 
vrie 1845, în afacerea Radici. Colecţ. deciz. No. 189), 

198. — După legile moldoveneşti—ale lui Donici, tit. 13; 
„_$ 25—averea se socotește ca ipotecată, când documentele: 
asupra ei sunt date*in gaj, acoste legi insă nu determină 
formele în care urmează să fie into :mită obligaţiunea ce,se 
inchee la o astfel de ipoteci. (Decizia adun. gen. a Sena- 
tului Gubernial dela 3 Iunie 1841 in afacerea Detoran. Co- 
Jecț. deciz., v. IL, No. 240). . i | 

„199. — Avorea'se socotește ca ipotecată, când docu- 
mentele asupra ci se dau in gaj. (Donici, tit. 13, $ 35). 
(Dec. adun. gener., 4, 5 și ale Departament. 'hotarnic dela 
3 Iunie 4184! în afacerea Detoran. Colecţ., dec., v. 11, No. 240). 

Promisiunea de vânzare 

„200. — Actele de promisiune de vânzare pentru averile 
iinobile,. trebuiesc săvârşite după norma actelor întărite, ca 
atare contractul de promisiune de vânzare făcut în mod. „casnic nu -poate avea valabilitatea ŞI puterea unui act de” 
promisiune de vânzare în consecință, printr'un astfel de 
contract, în cazul de încălcarea contractului de către vân= 

'zător, banii primiţi de el ca. arvuniă nu pot fi urmăriţi în- 
„doit dela el. (Colecţia Kohmanschi No, Pa 
? 201. — Contractul pentru “promisiunea de vânzarea 
unui imobil făcut în mod casnic este nul şi nu este obligator 
pentru vânzator, totuși, insă, banii primiți de vânzător ca 
arvună trebuiesc incasaţi dela el în măsură îndoită, (Colecţ, 
lui Kohmanschi No. 41).: . Sa i



= 197 — 

Cumpărare-Vânzare Da 
202.— Mănăstirile şi bisericile inchinate în străinătate, dreptul să vândă averile lor imobile „aflate în “Basarabia, : numai cu autorizarea şi intărirea legală a autorităţilor su-' perioare bisericeşti, . de cari depind menţionatele averi mă- năstireşti. (Colecţia hohmanscli, No. 3). , E „203. — Supuşii moldoveni, deasemenea mănăstirile și „bisericile din străinătate, la vinderea averilor imobile apar-. ținătoare lor în Basarabia, sunt scutiți dela plata taxelor . | pentru transferarea a capitalurilor lor -in străinătate. (Col. - _ Kohmanschi No. E.) III o 2 204. — Cel intrat dejă în călugărie nu perde dreptul la vânzarea averii sale imobile. (Cal. hohmanschi No 7). . | 1905, — Soția în * decursul existenţei căsătoriei nare: dreptul să vândă dota ei. (Col. Kohmanschi No. 5 şi 31).. | „206. — O astfel de vânzare insă se permite, dacă ea va „avea de scop acoperirea cheltuelilor pentru. tratamentul me- dical al soției, sau dacă valoarea corespunzătoare a dotei va fi asigurată prin averea soțului: (Col. Kohmanschi No. d şi 26). ă 207. — Averile, minorilor, supuși străini, aflate in Ba- sarabia, pot'fi vândute numai, cu autorizarea şi aprobarea date de jurisdicţia din Basarabia ; de aceia aprobarea acestei vânzări dătă de un guvern străin n'are nici o insemnataţe. (Gol. Cohmanschi No. 69). . + - | a 

208. — Supușii moldoveni n'au dreptul de a agonisi in „proprietate. averi imobile. în. Basarabia." (Col. Kohmanshi, No. 34). Sa N 
209. — Prin opinia Consiliului de Stat, sancționată . la 3 Iulie anul 1842, publicarea de 6 luni in întregul teritoriu : ce se făcea până atunci în Basarabia pentru transmiteri dela .' - o-persoană la alta, precum și actele de stăpânire vecinică ce se eliberează din Tribunalul Civil al' Basarabiei, în afară de actele întărite formal, au fost inlocuite cu regulele specifi- cate în v. 10 cartea 2, partea 3, in cap. $, despre întroducerea | „ În posesiunea averilor imobile. (Col. Kohmanschi No, 1). „210. — Dacă minorul își va vinde averea sa în desu- 

bă 

+ 
'
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vantajul său, se admite în acest caz pentru intentarea 
acţiunci despre anularea vânzărei, un termen de patru ani 

«din ziua când el a devenit major. (Col. Kohmanschi No. 63). 
211. — In cazul anulării vânzării avutului minorilor, 

aceștiă sunt obligaţi de a restitui cumpărătorului intreaga 
sumă “plătită: lor „pentru, acea avere, „(Col Kohmanschi 
No. 69). ” p 

Furnizarea. ai 

, 

| 212. — Cont actele despre vânzarea eerealelor și a vi- 
nolui, incheiate de vânzător în timpul când el! erâ-- minor, 
adică până la împlinirea lui a vârstei de 25 ani, şi fără 
asentimentul curatorului, se” vor declara ca: nule, (Col. 

hohmanscbi No. 19). . pa 
913. Contractul despre vânzarea cerealelor, incheiat de 

vânzător înainte ca el să fi implinit vârsta de 25 ani şi fără 
| asentimentul curatorului, se recunoaște ca valabil, de oarece 
majoratul începe după implinirea vârstei de 21 ani. (Col., 
Rohmanschi, No. 40). a 

„214. — Im contractele despre vânzarea productelor 
agricole, dacă cantitatea productului vândut nu s'a fixat cu 
“exactitate, ci s'a indicat numai prin cuvântul aproximativ, , p i 
d. ex. aproximativ o sută chile, sau aproximativ o sută ori, 
la executarea contractului în acest caz vânzătorul poate să 

dea sub cantitatea indicată. cu cuvântul aproximativ, în 
câtime de cel mult de 109/0. (Col. Rohmanschi, 21). - 

215. — In Ce ezetele despre cumpărare de cereale 
dela între caga obștie sătească, dacă această operaţie -comer-: 
cială se îndeplineşte de cumpărător prin unul dintre săteni, 
care primind bani dela cumpăriitor, face cu fiecare din vân-. 

"“zători, socoteală separati atunci'la neexecutarea contractului 
de către vânzător, urmează .a figură ca pârit față de 
curhpărător nu toatii obştia sătească; ci numai persoana 

„* unijlocitoare. (Col: Kohmanschi, 23). 
„216. — In contractul despre vânzarea: de: grâu dacă 

nu sa, precizat termenul, la care cumpărătorul e “obligat să. 
primească grâul, atunci .nu se poate admite ca primirea. 

.
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grâului să poată: depinde “de bunul plac al cumpărătorului ș iai conti actul însuşi trebuește interpretat: după intențiune şi bună credinţă. (Col. Nohmanschi, No. 19). - SR „217. — Im contractul despre vânzarea vinului, dacă cumpărătorul : 
"culesul viilor ș 
tul, atât la .pri 

y 

dată prin contract, (Col. Kohmanschi No. 20). . 

nu va fi adus butoaiele din timp până la 
* lucratul vinului, el perde în acest caz drep- 
Mirea vinului cumpărat, cât și 

3 

218. — în contractul pentru vânzare de grâu, dacă contractul: va fi încălcat de cumpărător, atunci el va pierde. în folosul vânzătorului arvuna “dată de el prin contract... (Col. Kohmanș i chi No. 170). 
„i 219. — In. contractul despțe transportare de grâu, „dacă nu se ţin 

baza contractu 
de cuvânt căruțașii, arvuna primită da ei în. 
Ini o vor restitui în dublă câtime, (Col. Koh- manschi No. 28). ? A 

“ Locaţiunea. averilor 
„220. — Odată cu expirarea în luna Aprilie dint'un anumit an, a contractuiui de.arendare asupra „unei averi, „Nemişcătoare, arendașul moşiei mare dreptul ca să facă nici semănături de 
semănăturile 4 

fie că aceste co 
dacă spre asigurarea contractului, proprietarul” averii va fi. luat o arvună, 
va fi:urmărită 

„No, 11 și 12). 
N 

imobile nu sa 
„fel de înţeleger 

- 4 . Aj. toamnă, in: toamna anului precedent, niti 

la arvuna. 

- 

e primăvară, în primăvara acelui an, în care - expiră termenul lui “de arendare, iar în caz contrar, atari semănituri se, declară ca aparținând moșiei Și se trec în stăpânirea proprietarului. (Col. Kohmanschi No. hl). - | 221, — In contractele despre inchirieri de averi imobile, 
ntracte sunt făcute in în0d formal sau casaic, 

atunci în cazul neţinerii lui de cuvânt, arvuna 
dela el: în dublă cătime. (Col. Kohmanşchi. 

prevăzut între părțile . contractante nici un e în privința dobânzii la plată pentru arendă, - atunci Ja urmărirea acestei plăți de arendă, dobânda respec= ” “tivă na se va calcula din ziua. intentării _acţiunei, ci din 

ES 222. — Dacă in contractul despre închirierea averei.
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ziua expirării termenului de 4 luni dela data hotărârei de 
obligare dată de judecată în prima instanță, (Col. Kohman- 
schi No. 54). 

' 4. 993, — Când neexecutarea condiţiunilor din' contractul 
de arendă a provenit din partea proprietarului averei ne- 
mișcătoare, arendaşul are drept să pretindă dela el despi- 
-gubire pentru câştigul care s'ar fi putut realiza din avere: 
(Col. Kohmanschi No. 12). : 

„Imprumutul 
i 

| 224. — Deoarece după uzul comercial pentru scrierea 
unei poliţe : se adniite întrebuinţarea hârtiei așa zisă secunda, 
această poliţă, în acest caz, are deplină putere dacă se adaugă 
ulterior la poliţa scrisă în modul acesta o coală de hărtie 
timbrată legal. (Col. Kohmanschi No. 23), 

„225. — Dacă averea . trecută dela tată la fiu, va fi 
| impovărată, cu datoriile lor amândoi, datoriile tatălui în. 

acest caz la satisfacere se bucură, de preferinţă, inaintea | 
datoriilor fiului. (Col. Kohmanschi No. 34). 

2906. — Imprumutul, făcut prin act de creanţă şi ga-: 
vantat prin averea mobilă: şi imobilă a datornicului, la 
satisfacere, se bucură de preferință fată” de imprumuturile 
aceleiași persoans, negarantate prin averea lui. (Col. hoh- 
“manschi No. 53). - . 

2271. — Dacă debitorul se obligă prin chitanță a achita 
banii după primirea lor dela o terță persoană, dreptul cre- 
ditorului atunci pentru urmărirea incasării a acestor bani 
poate să aibi loc numai dupii prezentarea dovezii, că aceşti 
bani au fost în adevăr primiţi de debitor. (Col, Kohehanschi 
No. 53).. | 

228. — In cazul când soțul devine insolvabil pentru 
achitarea sumelor de bani urmărite dela el, semnătura 
soției pentru obligațiunile de datorii ale soțului, sau garanția 
dată pentru el, se vor declara ca nevalabile și nule. (Col. : 

 Kohmanschi No. 36, 39, SD.
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A a N Da | „0 Poliţa- | 

Ă 229. — Legile civile locale din Basarabia, nu pot fi 
declarate ca suprimate și continuă -a_fi aplicate la poliţele “emise de minori. In băza legilor din Basarabia, actele elibe= „„. rate de cei în vârsta de 25 uni neimpliniţi și în plus încă. “în urma unei inșelăciuni, nu sunt valabile. (Decizia Depar-- tament. 4 Senat No. 152 Qctomirie 14, 1876, lan. 27, 1877... în afacerea lKonciacovschi. Col. Nosenco, v. [ edit. 1 No. 24). > 980. — După legile locale basarabene, polița emisă de 
cel care n'a implinit 25 ani fără usentimentul curatorelui, * „se va declara de nulă, -dacă “Sa dovedit, că polița a fost. „emisă sub intluenţa unei. înșelătorii. (Decizia Depart. 4 Senat. din 24 Martie 1876 No..532, in afacerea Manicovschi. Col. Nosenco v. 1 edit. 4 No:25),.. TR | | 231. — ln baza legilor locale din Basarabia, procen- tele pentru polițe urmează să fie percepute în câtime de 10 . la sută, de asemenea prin aceleași legi procentele trebuiesc calculate din ziua prezentării poliței pentru incasare, iar nu „din ziua expirării termenului, (Decizia Depart. 4 Senar., 21 „Aprilie 18717, No. 734, în afacerea Bogosov. 'Col. Nosenco, v. I edit. 1 No, 177). Ii 
„289 — In lipsa legilor. locale privitoare lu clauzele penale după poliţele, cari au perdut puterea dreptului cam- " bial, în baza legilor generale, urmează să se incaseze o: amendă. în. câtime de 39/9. (Decizia Senatului Depart. 4 din 14 Octomvrie 1876 No. 1410, în afacerea Cianciali. Col. Nosenco, v. 1 edit. 4 No..478). i ÎN a 
„283. — Transmilerea poliței de către deţinătorul minor: - „al poliței, înainte ca el să fi implinit vârsta majoratului, ar putea servi de bază numai pentru el singur la contestarea acestei transacţii, fără insă a putea. servi debitorului din - poliţă, ca bază de renunțare la achitarea datorie deţinătorului sucgesiv al cambiei, in lipsa pe lăngă aceasta a dovezilor că. transmiterea aceasta s'ar fi.fâcut sub influența unei înșe- lătorii (după legile locale Bașarabene). (Decizia Depart.: 4. - Șenat., din 10 Iunie 1876, No. 1003, în afacerea A badger.. Col. Nosenco v. 1 edit. 1 No. 50). : | | | Nain 

4 

] 
a
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234%. — Cererea reclamanților -pentru perceperea do-. 
bânzei de 10%, dela pârât și cererea acestuia spre a fi scutit 
cu totul dela plata dobânzei in baza legilor. locale invocate 
de ei, nu pot fi admise, în vederea faptului că legislaţia 
locală a Basarabiei nu prevede. dispoziţiuni cari să 'se refere . 
special la ordinea de intocmirea şi. incasarea. poliţelor care _. 
se stabileşte prin, niște Jegisluțiuni speciale ce se” coprind în 
v. XI; Statutul poliţeloi, în cari nu-s'au tăcut excepţiuni îi 
privința aplicărei acelor dispoziţii în Basarabia, legile 'spe- 
«iale pentru Basarabia pot 'să se refere la âlte circumstanţe, 
iar nu la executarea achitării: polițelor. (Afacerea Colpacichi 
și Dicher, Curtea ge Apel 1877, arh, No. 114). 

_ Amanătul . - 

239. — Actul de. amanetare, -prin căre creditorii au 
„. “dreptul de a dispune și vinde fără a da socotcalii, întreaga 

avere mișcătoare dată în amanet, este nul. (Cartea lui Do- 
nici, tit. 13, par 23). (Afacerea Carabuli, Curtea de Apel 1870 
No. 65). Această interpretare a fost confirmată prin deciziile 
Senatului dela 13 lunie 4868 şi dela 16 Ianuarie 1869. Vezi 
jurnal Min. de just. 1368, No. 340 și 1869 No. 53). 

230. — Dobânda primită in plus de deţinătorul în ama- 
net, la perceperile după actul de amanet, se va socoti la 

- “suma capitalului. (Col. Nohmanschi, No. 48). E 
- 

Dobânda . . De 

237. — Cu toate că după legile locale ale lui Armeno-. 
„pulo, cartea II], tit. 7, pag. 317 și ale lui Donici, tit. 19, 
par. 2, aflate în vigoare în Basarabia, în cazul de- lipsă a 
condițiunilor privitoare la dobânzi sau profituri, juderta 
admite o dobândă de 10 la sută pe an, după înțelesul însă 
exact al art. 154, 155, 1.606 şi 1.609, v..10,' par. 2, se pre- 

= zintă obligator a se orienta după. legile locale basarabene, 
numai în afuceri de litigii asupra averilor imobile şi nobile, 
şi nu în litigiile de contracte. și obligaţiuni. (Afacerea -lui 
Cai manschi, Curtea'de Apel 1876, arh, No. 632).
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- + "988. — După legile lui Donici, tit. 19, par.-4 și 6 și ale 
lui Armenopulo, cart. ul, tit. 7, pag. 315, 316 si 319, do- 

: -bânda se. calculează în câtime de 10 la sută până la dublarea 
capitalului, (Afacerea Zeidenberg, Curtea de Apel 1871, . 
No. 52). SE e | 

239.:— Legile. locale .nu admit perceperea dobânzii 
peste câtimea sumei capitalalui. (Atacerea Dânghi, Curtea 
de Apel 1871, No. 52). - 

240, — Paărâţii sunt cbligați a plăti reclamantului o 
„ amendă cu adăugirea la această sumă potrivit art. 641, part. 4, 

v. 10, o dobândă de 10 la sută anual (Colecţ. lui Donici, tit. 19, par: 2) din ziua deschiderii acţiunei şi până la achitare, 
fără însă a trece peste dublarea. acestei ume, conform legii 
locale a lui: Armenopulo, cart; IUL, tit. 7, pag. 315..(Af-. cerea Ţarevcan, Curtea de Apel 1875, arh. No. 387). 

244, — După tit. 19, $ 2 din legea lui Donici, d&- bânda iucetează în cazul când întrece în câtime suma: ca- pitalului: (Afacerea Albot, Curtea de Apel 1836, arh. No.816).. 
242, — Dacă .prin. actul de amanetare -se Vor da în - » împrumut bani fără dobândă, se va socoti incepând din ziua: 

de 6 Ja sută peun. (Col, Nohmansâhi, No. 4). > | 

expirării termenului fixat în actul de amanetare o dobândă 

243. — Pentru o obligațiune expirată se va plăti pentru tot. timpul întârzierii: o dobândă-de chiar şi 10. la sută, (Legea lui Donici, tit. 19, $ 2)» (Afacerea Varzar, Curtea | de Apel 1870, arh. No 58). 
>. 24%. — Dobânda se acordă în-baza legii Armenapulo, cart. II], tit. 7, pag. 244 și a lui Donici, tit. 19, $ 2, de 10 la sută. (Dec. adun..gen. a Senat, în afacerea Telchi dela 2 Noemvrie 1845. Cul. dec., v. Il, No; 410), o. 
245. — ln baza art. 64, v. 10, -$4, pârâtul este” : obligat a plăti reclamantului şi dobânda însuşită pentru ucel . ținut de 10 la sută. (Legea Donici, tit. 19, Ş 9). - a „246. — Dacă priu uct de amanetare sau scrisoare. de imprumut, se vor da cu imprumut bani” fără dobândă, se „vor socoti incepând din ziua expirării termenului. stabilit o dobândă de 10 lasută pe an. (Col. hohmanschi, No. 43, 58).
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+ 241. — Pentru obligaţiile de imprumut şi pentru alte 
acte de datorii, dobânda se va calcula în câtime de 10 la 
sută anuaj, chiar şi în cazul dacă în actul de datorie nu sa 

„prevăzut nici o dobândă. (Co). Kohmanschi, No. 67). - - 
248. — In imprumuturile bănești, prin învoială reci- 

procă a creditorului şi a debitoruiui, dobânda poate fi sta- 
„ bilită în câtime de 10 şi chiar 12 la sută pe an.- (Col. Koh- 

- manschi, No. 4). _ - Sa | 
„249. — Dobânda (de-10 la sută pean) atât după actul 

de amanetare cât și după alte obligaţiuni. de datorii, se cal- 
culează numai până la egalarea dobânzii cu capitalul. (Col. 
Kohmanschi, No. 11, 27, 48,67). - a 

250. — Dobânda 'după un act de imprumut nu se va: - 
plăti dacă în privința ei nu s'a făcut nici o menţiune în scris, 
(Armenopulo, cart. III, tit. 7, pag. 314 şi Donici, tit. 19, 
$- 1). (Afacerea: Iacovlevoi, Curtea de-Apel 1873, arh. 
No.) 

„254. — La încasarea datorigi după un act de amanetare - 
sau altă obligațiune calcularea dobânzii compusă, adică do- 
„bândă pentru dobândă, nu este.admisă. (Col. NKohmanschi, 
“No. 35, 61). 

„252. — Dacă prin actul de -imprumul .se vor da în 
împrumut bani fără dobândă, la incasare se va calcula o 
dobândă. de 10 la sută pe an din ziua prezentării lui 
pentru achitare și nu din ziua când el a expirat. (Col. 
KRohmanschi, No 59).. o - 

253. — Dacă. în obligaţiune pentru neachitarea. pro- 
centelor la t'mp's'au impus sub formă de amendă o altă. do- 
bândă deosebită, debitorul se va scuti în acest caz dela achi-. 
tarea acestea dobânzi. (Col. Kohmanschi, No. 61). 
„254. — Pentru sumele acordate prinir'o hotărâre ju- 

„ decătorească intrată în putere legală în mod definitiv, se va * 
calcula o dobândă de 6 la sută anual, conform opiniei Con- 

„ siliului de Stat sareţionată la 25 Martie 1842, (Col. 'Koh- 
“manschi, No. 27 şi 67). - | A 

255. — Dobânda cuvenită din ziua întentării acţiunei 
şi până în ziua încasării; va fi socotită în cAtime: de 10 la
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„sută. (Legea li Donici, tit, 19; $ 9). -(A facerea Curtea de. „Apel 1870, -a lui fonov, arh. No, 45 şi a lui Grosman,. „arh. No, 46), | E e „37256: — Dobânda cuvenită după un act de imprumut “expirat va trebui să fie plătită de debitor pentru, tot timpul, . “începând din ziua expirării scadenții actului şi până în ziua „achitării datoriei, în-cAtime de 10 la sută, (Legea. Donici,. -- "tit. 19, $ 9, edit, 1831). (A facerea Beienştein,; Curtea de Apel - 1870, arh.:No. 58) Aa , 257. -— La definirea cuantumului de - desdaunare Su-. - * portată de arendașul unei averi imobile, din cauza ncexe- cutării de către proprietarul moșiei a condiţiunilor din con- tractul de arendă, pentru suina acordată prin -0 hotărâr6 “definitivă judecătorească, se va calcula o dobândă de 10.Ja sulă pe an din ziua inceperii acţiunei şi până la egalarea ci Eu suma capitalului. (Col, Cohmanschi, No..11 şi 19)... 
. 

E „„ Prescripțiunea . . i 
238. — Iri baza: Reseriptălul „Nominal dela 28 Muia „anul 1833, lege generală despre prescripțiune atât” proce= „Suală, cât și cea de drept, va trebui să aibă putere și în gu- - bernia Basarabiei, jar ca'atâre în baza art. 533, p. 1, v.-40. din lege; o posesiune de lungă durată a averii imobile în Ba-. „"sărabia, care a continuat neincetat Și “necontestat, timp de "10 ani în formă de proprietate, se transformă. în dreptul de: proprietate, și cum din uccastă lege s'a făcut numi 6 sin= gură-excepţie prin u1t.564 din v; 10, partea I,. în privinţa “averilor fideicomisare, urrnează că, toate“ celelalte -âveri cu - toate că ele s'au aflat numai in folosinţa altor! persoane, jar hu a proprietarului, de ex.: moșiile «date de Stat mănăstirilor. -și caselor arhierești, pot să treacă în baza stăpânirei de lungă „durată, ca proprictate persoanelor fizice sau” morale. (Dec. adun. gen; a Depart, 4 și 3 şi a- Departamnenitului. Giheroldi. dela 28 Fevruarie'1843 în afacerea Ghica. Afacerea răzezilor- moșiei Șoftonscani, Curtea 'de Apel 1875, arh. No. 635./Dec. de casaţie No. 854/4814)... Aaa _ 0 aaa, Sa II i Ta Sa 40 +
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- 959. — Legea procesuală a prescripțiunei. de 10 ani 

expusă la art. 243,.v; 10, partea |, fusese extinsă prin Res- | 

criptul dela 28 Mâiu 1823 și asupra guberniei Basarabia, - 

iăr ca atare; în baza acestui ordin, au fost suprimate în ge- E 

meral toate legislaţiile locule ale guberniei Basarabia, privi- - 

: “toare la prescripțiune, făcându se numai excepţia. expusă. | 

; în nota 2-a-la-art. 213 din v. 40, partea IE, cu privire la 

acţiunile de judecată-intentate până la publicarea Rescrip- 

“tului dela.98 Maiu 1823, prin care prescripțiunea tre- 

„”buește calculată după 'legislațiile. anterioare. (Dec. casaţiei, 

* No. 252/187%),.-._ a N e 

„1. 960, — Senatul Guvernamental. a explicat (Col. dec. 

„ 4872, No. 1.30%), că prin suprimarea: dspozițiunilor spe-. 

„iale pentru prescripţie, aflate in vigoare în Basarabia, tre- 

bue socotită ea suprimată şi excepția prevăzută în ele și spe- 

cificată în cartea lui Donici, tit. 9, $ 24, privitoare la aface- 

rile răzeşilor asupra averilor lor. nemișcătoare în privinţa 

_- cărora pot apoi să aibă putere numai excepţiile stabilite de. 

Jegea generală a prescripţiunei. (A facerea obştei.răzeșilor sat. 

Gobateaş Curtea de Apel dit, 1875, arh. No, 735. Ordinul Se- , 

7 

„mat. din 16 Noemvyrie.15î6, No, &.106)... - e 

„981, — Cu introducerea în Basarabia prin Hescriptul - 

dela 28 Maiu- 1893 a legii generale  peritru prescripția de - 

"40 ani, fără de nici o excepţie privitoare'la- afacerile. răze- | 

"şilor asupra averilor lor. nemişcătoare, legea de prescripțiune. | 

conform & 2, art, 213, p. 2, v. 10, trebue să. se esti hdă- 

Și asupra afacerilor răzăşeşti. (Dec, casație, No; 1:304/1872). 

“969: — Prin legile locale ale lui. Armenopulo, cart. î, 

„tit. 3, pag, 19,20, cart, 1], tit. 4, pag. 4114 şi. 115, ale „lui 

_ Donici, tit. 6, &'7, 8, 9,tit.:9, $ $ 16 şi 23 pentru urmăe 

“vivea averilor insuşite cu dela. sine voe, se admite un termen. * 

„de 30 şi'chiir 40 ani. (Col. dec. Senat. Gub, v. 1], p.- 1. şi 

2 '1833—18143). Decizia Senat, dela 1 Fevruarie 185%, 

"No. 119 in afacerea Hijdeu). a N 

„963. — Notă la art. 213, -v: 10 de. lege, partea IL 

extinzând asupra Basarabiei norma expușă în p. 2art. 214, 

despre suspendarea - termenului cursului prescripțiunei pro- 

.- « . . + 
Pa = . 
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„ cesuale de 10 ani, pe tot timpul minoratului: succesorului; 
v'a'supriinat:nici acțiunea art. 130, v. 2,p. 9, nici legea 

„ +majoratului, aflată în vigoare în Basarabia. . (Dec. ;casaţiei, * 
îN0..441/1816.. e Ia a: 

Răzeșii 

se 326%. — Vinderea loturilor: răzăşești persoanelor parti=- 
culare, se admite numai cu indeplinirea tuturor. instrucțiu- 

- nilor prescrise prin chusovul sobornicesc dela 28 Decemvrie 
anul 1785. (Col. Kohmanschi. No, 49, 57 şi 64). .- -. | 

1 265,—' Dacă insă lotul răziișesc “se vinde unuia dintre. 
„„ "corăzeşi (copărtași) indeplinirea menţionatelpr prescripțiuni 
„nu mai este obligatorie. (Col. Kohmanschi No. 62). - e 

*266.— Potrivit chrisovului sobornicese al Domnitorului 
“ Mavrocordat, dela 28 Decemvrie 1785, confirmat în intreaga - 
“lui putere de guvernul .rus, âcela care nu a fost răzeş la 
un oarecare domeniu, 'nu: poate avea parte la-posesiunea 
-acestui domeniu: (Decizia: adun., “Gen; prov., a Senat. Gub.- . 

:> «dela 15 Aprilie 1841, în- afacerea răzeșilor. moșiei Susleni . 
m IDNO, 48). i. Do Sa 
2 267..— Răzeşii fiind coopărtaşi în posesiune de pămân-: 
uri, nu intră în categoriile unei .societăţi, recunoscută de _ 
lege, căreia ca unei persoane juridice i-ar aparține dreptul - . 
-de posesie asupra “pimântulni „din domeniile răzășeşti și? 
căreia i-ar aparține și apărarea acestui drept la judecată în 
mumele societăţii. In domeniul răzășesc, fiecărui răzeş ii. 

” -aparţine o parte din doineniu, deosebită de parcelele celor= - -- 
„„“lalți răzeși; răzeșul poate si dispună: de această parte după, 
„voinţa lui .și “independent de copărtaşi, cărora. li se rezervi, 
numai dreptul -de a răscumpăra lotul coposesorului său, în 
cazul vinderii lui unei persoane străine. Domeniile'răzi şeşti 

» „formează: o. proprietate personală a posesorilor, : mărimea 
“căruia, pentru fiecare coopărtaş se:.hotărăşte prin. dreptul 

„- său de succesiune; domeniile răzăşeşti so află în.proprietatea 
“comună şi indivizibilă. a proprietarilor l6r, fără însă a forma 

„0 proprietate socială, Ca.atare, proprietarii, domeniilor. răză= - 
„ :Şeşti- se prezintă -a fi persoane „separate, “iar nu 'iutrunite ? - 

+ IN . . . 

i
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intr'o totalitate formând o societate, care este recunoscută 
de. lege.. Proprietarii, 'nereprezentând - oarecare persoană 
juridică, nu “pot. fi privaţi de dreptul ca fiecare. dintre ei: 

“separat să'şi apere la judecată drepturile cari Je “aparţin: în: 
comun, dar nu într'un avut special. Pe această bază-deschi-- 

„ derea acțiunei contra obștei țăranilor in compunerea căreia. - 
„răzeși, ca o clasă privilegiată, nu intră, cu toate că ei stă=- 

„pânese pământul în comun cu țăranii, nu poate fi conside- 
„rată ca-o acţiune deschisă și- contra acelor..copropiietari,. . . “ 

cari nu intră în compunerea obștiei. De o parte obștea, nu 
“poate nici să acţioneze, nici să răspundă la judecată, pentru-- 
asemenea coproprietari, iar dealtă parte, aceştia din urmă, 
„în puterea art. 17 din cod.- proc. .civ., sunt ei “singuri. în 
„măsură a-și căuta şi apără' la judecată drepturile lor, și nu 

“pot fi asimilați cu' obştea.. In consecinţă, la deschiderea: 
acțiunei impotriva obştiei, coposesorii cari nu intră în com-=- 
punerea obştiei, dacă n'au intrat singuri în cauză şi nici: : 

"-wau fost atrași spre' a participa în ea, vor trebui să fie 
declaraţi ca neparticipanţi în cauză, -și având dreptul, în. 
calitate: de terțe “persoane, să-ceară în bâza' art..795 din 

"cod. proc, civile, anularea. hotăriei- pronunţată fără parti- 
ciparea lor în cauză, dacă acea hotărire violează dreptul lor. 
(Dep, Casaţie No. 115/1883). . a 

bă oz 

  

„ AFAGEREA VARTIG 
- Dreptul de succesiune al fratelui natural o. 

(Decizia Senatului Cârmoitor din Petrograd: No. 33/909). 

  

„La Tribunalul Regional din Chişinău fusese deschis un: -- 
proces, pe cale de procedură graţioasă, în baza cererei a 87 
persoane pentru întărirea lor în drepturile de moştenire după . - 
burghezui Vasile Vartic, care a lăsat capitaluri și averi imo- 
bile in gubernia Basarabiei. “Tribunalul Negional a respins: 

J 

„cererile tuturor. acestor persoane, jar apelurile: făcute de.:42:. 

> 

N 

/



„din aceste persoane au fost 

19 — IE 

i -: . ” j . , . lăsate prin sentinţa Curţei de Apel din Odessa din 11 şi 14 Aprilie 1907, fără urmare, In contra acestei sentințe au fost inaintate 10 „Tecursuri. (din .. partea. a 25 persoane cari au luat parte în proces) în limi- : tele cărora afacerea; urmează să fie astăzi judecată de Sena- „tul dirigent. Inainte insă de 
„ fiecărei din aceste cereri, Senațul dirigent, după cq a luat 

a trece la cercetarea în parte a 

cunoștință -de concluziunile-Substitutului de Prim-procuror, gusește că e necesar a rezolvi patru chestiuni generale, cari „au însemnătate pentru tot procesul. /ntâia chestiune e dacă acest proces după circumsta 
nirea după Vartic, trebue să 

nțele în care s'a deseliis moște»: 
fie rezolvat in baza legilor gi nerale rusești, sau a celor locale, aflate în vigoare în -guber- _nia Basarabiei. Deliberâna asnpra acestei. chestiuni, Curtea de Apel a stabilit, că Vasile Vartic, nobil moșier basaruhean, . născut şi fost domiciliat ca şi toți-străbunii lui in Basarabia. prin sentinţa penală din 24] 

„. damnat Ia pierderea taturor 
+ ciale dobândite personal şi în 
"gubernia Peri, unde stabili 
„art. 47 Cod, penal, s'a înseri 

25 Februarie 1888 a fost. con: 
drepturilor şi privilegiilor: spe- 
baza stărei sale civile și exilat in 

ndu-se. în orașul Perm, conf. 
s la societatea. burghezilor din. "acest oraș. După expirarea termenului de exil, Vartic în anul 1898 s'a înapoiat în Basarabi 

-Şul Chișinău, unde au şi mur 
burghez al orașului Perm, . 

a, şi s'a stabilit în casa sa din ora- 
la 7 Maiu 1901, răminăud ; 
şi locuind” cu pașapoarte. eli- berate de Uprava. burghezilor din Perm, Această circum- stanță a servit pentru câţiva 

i 

Vartic,-ca motiv de a cere ca să se aplice în această atacere. „legile generale rusești, bazându-se pe aceia, că, cu toate că moștenirea s'a deschis-intr” 
drepturi speciale insă, după 
urmare după un originar al 
baza dreptului general (art. 

o localitate” ce se. buciră -de 
„ur burghez. din' Perm, prin. 
unei gubernii administrată în 
12719—1286 col. leg. vol. X, E p. 1). Clasând această „cerere ca nefondată; Curtea de.Apel 'S'a referit, între altele, la aceia, că după $ 63al așezimântu- Ini pentru administrarea Basarabiei din 29 Februarie 1828, “(Col, compl. a legilor vol. Ii No. 1.834). dreptul locuitoti=, 

= / în 

pretendenți la moștenirea după ....
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lor Basarabiei de a se bucura de legile civile locale se în= 
„tinde hu numai asupra locuitorilor. măscuţi aici. (populaţie: 

"- autoctonă) ci și asupra acelor persoane, cari sau stabilit în: 
”. Basarabia, pentru a trăi în permanenţă. Cum însă Vartic 
“întorcându-se din exil, s'a stabilit în această “gubernie, ră= 
mănând în același timp ca originar din Basarabia, căci sen-; 
tința penală nul putea: lipsi: de această calitate, atunci el; 

Ja moartea sa, în 'Ceia ce. privește drepturile sale ina-- 
teriale, cădea sub “regimul legilor-locale basarabene, Jus- 

"teţa numai acestui din urmă considerent al Cur ţei de Apel, 
„adică a considerentului,. e că acţiunea legilor locale civile s'a: 

extins asupra suceesitinei rămusă dela V artic,în urma stabi-. 
“lirei lui în Pasarabia:după întoareerea lui din'exil, se con- 

testă în recursul înaintat de -avocatul Bainschi, în. numele: ; ; 
“lui Kiril Vartic și Mariei Petco, care deduce toate "replicele: 

- sale mai cu scamă din faptul, că Vartic, după cum aceasta - 
reiese din părerea petiţionarului, din considerantele Curţei de 
Apel şi din documentele depuse de petiționar; rămăsese după. 
intoarcerea sa din exil, ca burghez din Perm, având până la: 
“moartea. sa intențiune "de a rămâne tot burghez din Perm și. 
“prin urmare, după art. 2 din regulamentul. biletelor ,de. Ji. 

“ beră petrecere (Col. leg. vol. XIV, cont. 1895) trebpea: să 
-fie corisiderat ca locuitor al? gub. Perm. _ : 

“Pentru clarificarea: insemnătăţii în această chestiune a 
împrejurărei că Vartic, fiind''năstut în Basarabia, era.in 
acelaș timp burghez din Perm,,e necesar a' se stabili baza 

"pe care populaţia Basarabiei s6 bucură, în Sfera relațiilor de 
drept civil,: de legile locale. Inceputul acestui. privilegiu a 
fost pus: 1) Prin Raportul Sfântului Sinod din 21 August: 
1813, tonfirmat de M. Sa (col. compl.-a legilor val. NANIL : 
No. 95, 441) în care între altele: se arată (Col. compl. 9), că: 
1a ăaministraiea eparhiei noui din Chișinău și Hotin, se auto-. 
-riză a'-se aplica obiceiurile de acolo, cât ele: nu vor fi.in 
potriva legilor civile și bisericeşti: ruseşti. 2) Prin Reseriptul 
împărătesc pe numele Generalului-locotenent Bahmstev din 

„ 29-Aprilie-1818, (col. Ccompl. a legilor No. 27.357) în care, 
„între altele, se spune, că „Provincia Basarabiei Şi a conservat | 

x
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ă A A : e, în „; Populațiunea sa autohtonă: iar ca-atare i s'a dat o 

„ 

4 

— 151 — 
| pe a _ 

formă de 
„administraţie specială-și 3) prin egulamentul de admini- 
strație, anexat la acest 'rescript; în „care se-află. între altele - 
următoarele dispozițiuni: 4) „In procedura civilă se confirmă .. - 
intrebuințarea limbei moldovenești în baza'şi pentru asigu- 

“area drepturilor, privilegiilor şi legilor locale, acordate Pâ- 

din 29 Februarie 1828 -(col. compl, a legilor vol. III No. 1:834) | 
și anume în $ 63 cu! conţinutul următor: sn procese se ia * 

sarabici pentru totdeauna prin Rescript. imperial.“ De aceia 
judecătoria civilă a provinciei în afacerile persoanelor parti- 
culare se va călăuzi după "drepturile și obiceiurile moldove- . 

„neşti "(despre judecătoriile penale și civile provincia!o al. 3), 
şi 2) „Judecătoria procedează Ja judecarea proceselor. şi le,. 
rezolvă în baza legilor moldovereşti: (despre funcţia și drep- 
turile judecătoriilor: ținutale $ 52). Acest principiu funda- - 
menta! a -tost întărit și desvoltat în Regulamentul ds Orga= 
nizare sancționat-pentru administrarea provinciei Basarabiei 

„ „ca bază legile provinciei, și in acele cazuri, când: acestea vor. 

[ 

fi insuficiente, se întrebuințează: și lenile rusești, însă proce- 
sele în judeţele Ismail, şi -Lkerman, fiindcă în ele nu sunt: moldoveni, trebue să fie conduse și rezolvate în baza legilor ruseşti +. Deaici se vede,că dreptul dea se călăuzi cu legile locale 
civile în afacerile iscate în gubernia Basarabiei, sa rezervat, 
dacă nu exclusiv, insă mai cu seară moldovenilor ce Jo- . - 

-țărei, sau cum se mai zice „originari Jocali“. Cum insă” Va 
sile Vartic, după concluziunea Cuiţei de apel, era fără in- 

cuesc în această gubernie, ci fiind populație biştinaşă a 

„doială în aceastăiprivinţă originar din Basarabia, în câte ca- | 
litate a rămas până. la moartea sa, atunci procesul :civil 
relativ la moștenirea deschisă după dânsul, averea succeso- „vală flind ih Basarabia, pe această: bază. numai va trebui'să 

2: 

“o atare concluziune e de ajuns numâi această, bază; atunci 

„fe rezolvat după legile locale: basarabene. Dacă insă, pentru 

chestiunea, dacă Vartic sa stabilit din noi in Basarabia ca “burghez dir Perm, cade dela sine raţionamentul Curţei de Apel în această: materie nare importanţă, iar replica procu- ristului lui Chiril. Vartie-şi Mariei: Petco, nare. nevoie să. fic. 
, 

7.
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cercetută mai de aproape, căci Vartic, ncpierzând, în urma exilului, calitatea sa de originar din Basarâbia, n'avea nevoie „: Să se stabileuscă din nou în gubernia Basarabiei pentru ca "să-şi păstreze dreptul de a se bucura de legile civile locale, “Nu se poate, desigur, a susține, că drepturile legute de cali- tatea de a fi născut inti”un loc anumit, nu se intrerupe .ni- ciodată și nu se pierde. DR RR -.. Aceasta 5e poate intâmpla de fapt când in urma emi- Brării autoctonului din locui său de Ptovenienţă, după scur- gerea unui timp. indelungat „i în arma schimbării multor. -„ generaţii, legătura "urmașilor săi cu acest loc, dacă nu se “uită de tot insă cel puțin pierd pentru ci orişi ce insemnăe “tate practică, ca exemplu se poate vedea, multe familii ra- sești provenind din alte neamuri. Aczasta poate să se în- | tâmple și in mod juridic 'cum-asta.. se vede, de exemplu din instrucțiunile * relative la “ordinea pentru  așezareu: locui-.. 1 . . ai on... 
. 1 . 

torilor Imperiului în guberniile” regatului Polon, precum şi - a locuitorilor din uceste gubernii In celelalte părţi ale Im pe= riului (col. leu. vol, 9 ediț, 1899, anexa la art. 14). Pentru „această insă e necesar" să se observe câteva formalităţi care să adeverească excludereu „neindoelnică și. de buni voe din numărul locuitorilor unei localităţi şi trecerea! lor la o altă loralitaţe. Ia cazul de faţă nu cra nici ună, nici alta, Vartic „Până la mourteu sa riimaseșe de fapt originiir din Basarabia, iar excluderea lui formală dintre locuitorii autoctoni a pro- vinciei, nu putea să aibă loc, pentru faptul că pentru Basu- râbia nu există "instrucţiuni. relative la strămutările lo- cuitorilor :în felul acelora stabilite pentru guberniile re- gatului Polon, şi singura. schimbare ce s'a întâmplat în și- “tuaţia lui personală, consta în aceea, că el vremelnic lipsise - din Basarabia: şi. in Joc de nobil devenise burghez. "Toate . aceste corisiderațiuni duc pe Senatul dirigent la concluziunea că aceaștă afacere trebue să fie.rezolvată în baza legilor în: vyoare în Basarabia. La o atare rezolvarea acestei chestiuni, se iscă chestiunea a doua: dacă sub legile civile locale, în vi- - goare în Bararabia,. urmează să se 'intelcagă numai legile » conţinute în cele șase cărți ale lui, Armenopulo. Şi in colecția 
. 1 
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iui:Donici (a treia lege in vigoare. in Basavabia—hrisavul „. “snbornicese din 28 Decemvrie 1785, după conţinutul ei, rare însemnătate pentru prezenta afacere), sau—și isvoarele lor cele dintâi adică, co tul lui Justinian cu novelele și Basi]i- „calele (cărţile Impărăteşti), O bază pentru rezolvirea acestei „Chestiuni în senzul- din urmă e deja pusă în deciziunile de-! partamentului civil de casație al, Senatului diu anul:4885 "No. 59, şi. No. 25 din: anul 1886 (în care Senatul, fâră a | ridica in aceasta privinţă vre-o chestiurie, se folosise de codul. lui Justinian pentru cornentarea colecţiei lui: Armenopulo) Și mai cu seamă, în dec. No. 72 din. 1900 în care, ca norme scurte; se arată că. legile romane. cari au servit'ca isvoara "Ja colecţiile arătate, pot „fi întrebuințate, intru'cât ele 'ex= plică şi desvoltă instituţiupile dreptulul „civil, conţinut în » aceste colecţii, şi că legile în vigoare în Bisarubia, în cuz de îndoială pot fi comentate după proveniența lor istorică prin colaționarea lor cu isvoarele din cure sunt tuate: Acest pro- „ces nu prezintă 'de cât cazul de a se confirma uceate teze prin refuzarea acelor explicaţii ale persounelor ce iau parte, în proces și care sunt indreptate.spre rezolvirea acestei ciues- „tiuni în alt sens, [a această privinţă de :or parte procurătorii - : ui Dimitrie Vartic arată în recursul Jon, că cele șase cărți “ale lui Armengpulo şi colecţia lui Danici mau avut niciodată în Basarabia-insemniă tatea legilor de sine stătătoare şi se întrebuințau (ultimul, adică codul lui Donici, numai după „alipireu Basarabiei cătră Rusia) numai ca cotecţii prescur- “tate ale legilor în vigoare, adică, a Bazilicalelor și a altor : „ izvoare din dreptul greco-roman; iar faptul că se vorbește de aceste colecţii. ca de legi, in partea a 2-a a opiniei consiliu= _- lui de Stat, înalt întărită la 19 Decemvrie 1847, relativ la „._ Scbimbarea unor articole ale legilor locale în. vigoare :în _- Băsarabia,. in- privința satisfacerei cu. preferință a soțiilor pentru zestre din, averea: soților, înaintea altop creditori . - „ai acestora (col. compl. „a leg. 'No. 21.794), nu le” dă acea- ' - „:stă calitate, căci această parte a actului în chestie, Și după „Jacul ce-l ocupi, : și, după. conținutul Său, nu poațe să . „1. fie. considerat „ca întărit. de puterea imperială, ' Această, 
| aa
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explicaţie. nu: poate însă. să fie considerată: ca justă, fiinăcă: 
această opiniune a Consiliului de Stat e promulgată în co- 
lecţia complectă a legilor, ca inalt confirmată în “întregime, 
şi prin urmare, întrucât prin această: opinie sa: atribuie: co- 
lecţiilor arătate valoarea de l&ge, această opinie trebue să fie: 
considerată ca obligatorie,. 'Diu altă parte procuvistul lui: 
Ivan: Burică ajutorul de avocat. Mineatov,:în referințile sale 
asupra recursului. în casaţie-a lui Dimitrie „Vartic susține. 
din contra, că legile locale basarabene &unt lăsate în vigoare 

„exclusiv în forma in-care sunt 'expuse în colecţiile lui: Arme= 
nopulo și Donici, lu explicaţiile sale în această materie aju=: 
torul de:avocat Mineatov arală. mai cu seamă; că Bazilica=- 
lele, chiar și in celelalte părţi ale Imperiului Bizantin perdu- : 
seră orice însemnătate deja in-secolele „NUI și XIV, iar in 
Moldeva, viaţa juridică a căreia era ja un. nivel- extrem  de- 
jos, toate raporturile juridice erau hotărite. aproape exclusiv 
de obiceiurile, cari -au-tost lăsate în vigoare şi la alipirea: 
Basarabiei la Rusia, și numai la sfărşitul secolului al XVIII. 
practica incepuse a se adresa la  isvoarele dreptului greco= -! 
roman. lusă atari isvoare nu puteau fi Bazilicalele în forma 
lor primordială, fiindră din cauza întinderei,; complexităţii. 
Și scumpetei ele erau neaccesibile populaţiei și judecătoriilor,. - 

. Şi atuncea se întrebuinţau în felul diferitelor colecţiuni mai | 
uşoare pentra întrebuințare, mai cu seamă fiind răspândite | 

“cele șase cărți ale lui Armenopulo. Fără: să mai „vorbim de” 
presupunerta.cu- desăvărşire ipotetică că Bazilicele ar ti, 
pierdut din însemnătatea lor de lege, această se îndepărtează: 
prin faptul neindoelnic, că Bazilicalele și în acel timp, despre: 
care. vorbeşte procuristul lui Ivan Karică,.erau legea obliga-. 
torie pe.toată întinderea Imperiului Bizantin (din care făcea 
parte și. Moldova) și numai așa se poate explica apariţia” și: _-. 
după aceia punereă în aplicare pe toată-această intindere a: 
colecției lui Armenopulo, care (cum reiese din prefața la ea). 
nu' este altceva decăt o expunere prescurtată a; legilor cari: - 
erau in vigoare. Pentru Bâsarabia iisă, la unirea ei cu Ru-. 
sia, obligativitatea Pazilicalelor stă în afară de.orice întrebare;." - 
avându-se în.vedere admiterea, în urma dispoziției luate de - . . - 

/ ÎS iei - . - ,
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. guvernul rusesc, a colecției lui Donici, în aceiași 

de cât un manual detailat pentru intrebuințarea: isvoarelor: 
dreptului greco-rornan şi-mai cu seamă a Bazilicalelor. In fine; - 

„obligativitatea Pazilicalelor se recunoaște chiar de petiţionar,” 
care explică intrebuințarea în practică nuta Baziiicalelor' in: 

„forma lor primitivă, ci a colecției “Ii Armenopulo, numai 
prin, faptul că aceasta din 'urmă, 'se bucură deo ușurință: . a - . : e. .. . . . „mai mare la întrebuințare. lar în ceia ce priveşte” referinţa: 
„petitionarului la * obicer, de sigur, nu se poate nega, că 
într'o țară puţin desvoltată iu privința juridică, obiceiurile 

” de drept trebue să fiavuto. mar€ răspândire. l deasemenea: 
“incontestabil că -la“ unirea Pasarabici cu Rusia Sa vezervat 
populaţiei. acestei provincii dreptul:a se folosi de obiceiurile: 

- jatidice în vigoare acolo. Insă pentru ca aceste circumstanţe 
să poață.avea însemnătate pentru rezolvivea acestei afiuceri; 
nu-i de ajuns ase referi, la:ohiceiul într?o formă așa de:ge=. 
nerală, ci e necesar să: se stabilească; nu numai că în pro- + 
vincia Basarabiei existan în general “obiceiuri, având “legă- 

măsură ca 
și a.colecţiei lui. Armenopulo, prima colecție: netiind. alteeva: 

tură-cu chestiunile istate în această afacere (Sent. Senatului . . 
1876 No. 25), ci, că acest ohiceiă mai exista la “începutul 
acestei afaceri, adică, în timpul deșchiderei moștenire după 
Vartic. Însă în privinţa aceasta nu se află nimic în expli- 

„caţiile procuratorului lui Ivan”Kiric. Afară de aceasta aju=: 
torul de avocat Mineatov arată că, la intrebarea făcută. de 
către autorităţile centrale din Rusia, ce anume legi se aplică. 

„? în Basarabia, autorităţile locale $'au .referit numai la co- 
„-“ lecţiile lui Armenopulo şi Donici, și-ri?a fost. vorbă de -nici 

un fel de isvoare ale acestor colecţiuni Și că numai aceste 
sunt recunoscute de puterea legislativă rusă, în decretul citat. 

„mai sus al Consiliului de Stat din 15: Decemvrie 1847,: ca 
fiind legile basarabene în vigoare. Această explicaţie e'ne- 
fondată, întâiu, fiindcă ceia ce arată autorităţile locale, că 

în Basarabia putere obligatorie au numai:colecţiile arătate; 
nu poăte fi înțeles in senzul, că isvoarele legislative, pe. baza: 
cărosa ele sunt compuse,:ar fi-perdut de tot.puterea de legă, - 
al doilea, fiindcă în. decretul citat al Consiliului de Stat 

= : e
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“aceaștă chestiune nici nu-i de loc atinsă, colecţia lui Arme-, nppulo păstrează același insemriătate' care 0. avea. înaintea | „ alipirei Basarabiei la Tusia și acciaşi însemnătate se recu- - Doaşte și colecţiei lui Donici; prin urmare, ambele colecţii Sunt admise ca manuala de conducere fără vreo aluzie la „aceia că isvoarele lor ar fi excluse dela interpretargt maxi- melor acestor colecții, al treilea, fiindcă această explicație a | ajutorului de avocat Mineatov e în contradicţie cu. regula |. acceptată de toți—că fiecare lege, în caz de. neclaritate, se . „interpretează după isvoarele pe baza: cărora e făcută, In legături strânsă cu “această chestiune stă chestiunea « „treia, Dacă" trepue 'să se aplice colecţia Jui Armeno- pulo după textul originălului său, în -limba greacă veche „Sau în traducerea lui. în greacă . nouă. (de unde a fost “tradusă în limba rusă, ed. Senatului 1854, care servește ac- tualmente'ca-rnanual la instanţele judecătorești). Advocatul. „Jui Biric desleăgă "această chestiune în favoarea traducerei - în limba greacă-nouă fiindei: 1) în forma aceasta colecția lui Armenopulo a. funcționat în Basarabia la alipirea ei la „ Rusia şi ini această formă a primit sancţiunea legislativă în decretul citat mai sus al consiliului de Stat din 15 Decem- vrie 1847 și 9) că limba. greacă-veche puţin timp după apa- „riția cărţii ui Arinenopulo a ieșit din uz și devenise neîn- țeleasă atât pentru judecători, cât și pentep persounele, ce se adresati judecății, Şi cartea însăşi a devenit o raritate bi- - bliografică. Insă. in decretul citat al consiliului de Stat acea- stă chestiune nu-i deloc atinsă. In 'acest decret se confirmă : numai, că colecţiile lui Armenopulo și Donici păstrează pu- terea lor, şi se arată, cum'trebue să se procedeze in caz de ă insuficiență, neclaritate, contrazicece sau incomoditate de a. se-aplica regulele conținute in aceste colecţii, Prin urmare, în privința limbii, chestia a rămas în situaţia de mai inainte. 

+ 
2 

“ar înainte, în această chestie. a avut loc îîn anul 1831 numai . - + 
„dispoziția Departamentului 2 al Senatului (de competența căruia erau afacerile judecătorești 'din Basarabia) de a se | traduce colecţia lui Avmenopulo în limba rusă după. tradu- cerea din limbă greacă-nouă, însă cu corectările aceştei tra= 

. 
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„poziţie a autorităţii judecătorești; a cărei puteri se. intindeau numai asupra autorităților: supuse ei, “e de Sigur. neobliga- 

nu poate să servească. ca bază pentru rezolvirea chestiunei „în discuție în 'această afacere. De aceia, nefiind legat in pri- 

- duceri ruse după textul în limba greacă-veche. Această dis- = 

vinţa aceasta de vre-o ordonanţă obligatorie, Senatul Diri-. - ent, contormându-se "principilor admise de toți, că fiecare lege trebue să fie aplicată -în forma in care e expusă în ori- 'ginal, ajunge la concluziune, că obligator, trebue să fie con= | " siderat textul în limba greacă-veche al celor șase cărți ale 

“Senatului, fiindci, fiind oblig 

lui Armenopulo. Şi numiti: ca complectare se poate avea în. vedere și ordonanța citată .al departamentului al doilea al 
atorie pentru autorităţile jude- „” cătoreşti . precedente (inaintea introducărei in Basarabia a „ Statutelor judecătoreşti în anul 1864) şi tiind în vigoare vre-o 40 de ani (dela'1531.până la introducerea în! anul 1569 in: - “Basarabia a statutelor judecătoreşti din anul: 1864), ea.nu putea să nu-ușureze introducerea în practică a intrebuințării. acestei colecții în forma, cum 6-expusă in original, adică cu " corecturile după textul in limba greacă-veche, 

In atari condițiuni, motivul:al doilea al replicei in che- stie a ajutorului de advocat Mineatov—și anume răspândirea. neinsemnată in Moldova a iimbei grecă-veche—pierde orice însemnătate. Insă, independent de aceasta, ea însăşi nu jus- tifică concluziunea scoasă din ea; Puterea legii, scrisă intro. , o.» limbă puţin înţeleasă întrun tip dat și întrun loc dat, nu. trebue să sufere din cauza că legea pentru mai multă acce=. 

+ 
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„sibilitate e tradusă intro limbă.- mai înțeleasă, și de aceia, . ». „dacă sensul legii în această din urmă limbă prezintă vre-o - . _ îndoială, atunci el'tre bue să fie interpretat după textul ori- ginalului său. Chestiunea n patra denerală, ridicată în câteva “plângeri de casație, constă, in aceiâ—dacă depoziţiile marto- 

. 

rilor pot servi ca dovadă de rudenie în această afacere, utât - De cale de interogâre a “martorilor, nemijlocit, de către în-.. stanța' judecătorească cât și în foraa unui interogator luat - 
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„- de Consistorul duhovnicesc, Concluzia sa, că în general de- 

e



DI 

. | 135 — 
.” a - a 

pozițiile martorilor. nu pot servi ca dovadă, de rudenie, Cur- . tea de apel o.școate, mai cu seamă, din art, 209.col. leg, vol. - „A p. 1ydupă care rudenia poate'să fie adeverită numai prin 
acte:scrise și anume în forma stabilită de această lege, sau, după lămuririle: Senatului (sent. 1887 No. 86), cel puțin cu alte dovezi tot scrise. Insă aplicarea art. 209 col, leg.- vol. N p. Î, presupune existenţa registrației stabilite de lege, care - . „obligă - persoanele interesale să facă dovadă în forma cerută Sa de evenimentui nașterei și al căsătoriei ce formează legătura de rudenie, sau'1i pune cel puţin în necesitate, să-și -procnpe “Aa timpalte dovezi scrise despre aceste evenimente. De aceia, Curtea de apel n'avea motiv a aplica această lege, fără a sta- - bili- întâiu că evenimentele, ce trebuiau să fie dovedite în 
acest proces, se referă la-.un timp -câna în Basarabia,;.ina- „Ante de alipirea ti la Rusia, exista o ordine, care” motiva: a- plicarea acestei legi. Insă: Curtea de. Apel nu numai că-n?a | „stabilit uceasta, ci. din contra relativ la dovada principală, 

. dintre acele enumerate în arţ: 209, adică în privinţa reg is- „trelor. de stare-civilă, recunoaşte că ele au fost introduse în. Basarabia deabia în anul 1816, adică numai cu doi ani îna- „iute de alipirea ei In Rusia. Afară de aceasta, Curtea de apel, pentru întărirea: concluziunei sale de ncadmitere'a -depozi- _ ţiiloa” martorilor, ea-se referă și la aceia, că persoanele, cari . dau mărturiile-lor in prezent despre evenimente, ce au avut loc înaintea anului. arătat, nu puteu să fie martori oculari „ale acestor evenimente,: căci pentru aceasta ar fi trebuit să | „aibă nu-mai puţin de 100 ani,. și de -aceia pot să mărturi- 
„scască despre-ele, numai după cele auzite sau după tradiţie. Însă în privinţa martorilor la care se referă nemijlocit per- > - Soana. interesată înaintea instanţei judecătorești, “aceaștă: 

* 
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„consideraţie se exclude prin aceia, că dela “martor nu.se N cere, ca să fie. numaidecât martoi: ocular, nemijlocit, al” „Nașterei sau al căsătoriei unei persoane anumite, ci e de- stul ca să certifice vreun fapt, care ar putea, servi ca o 
confirmare suficientă a unui caz anumit, de naștere sau “căsătorie, și de aceia circumstanța arătată _de curte. nu: poate servi ca piedică pehtru a se admite. în aceasta afacere . 
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" audierea de martori, cu 
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oate că: nu se poate nega, că vrâstă, 
martorilor poate să aibă inf.uență asupra evaluării autenti- 
cității depoziţiilor martorilor. :Insă în privinţa proceselor 

- verbale-de interogare de „martori, depuse! la dosar, pentru 
„„ dovedirea rudeniei, interogare făcută in urma dispoziţiilor 
„luate de _consistoriul duhovnicesc; acesie consideraţii ale - 
“Curţii, nu sunt drepte şi chiar. pehtru aceia, că atari acte, 
făcute de autoritatea duhovnicească, în baza dreptului acor- 
“dat ei de lege: (Legea org. consistoriului duhovnicesc art. 259 
şi urm.), au însemnătatea unor dovezi scrise și înlociu se 
certificatele metricale în caz, de imposibilitate de.a fi procu- 
rate (sentința Senatului. 1877, .N6..318 și 1879,.No, 68) şi 

„is. “de aceia pot fi discutate şi verificate de judecată în privința = - 
„autenticităţii: lor, în aceiaş măsură in care aceasta se admite 

„în privinţă certilicatelor metricale.” “Trecând “apoi, după re= 
zolvirea acestor, chestiuni generale, la cercetarea plângerilor 

-- «de casaţie, înaintate în această afacere, in aceiaș ordine, in 
„care Curtea de Apel a cercetat Grepturile persoanelor, -cari:- 
au făcut aceste plângeri, asupra moştenirei “rămase. după: 

„Vartic, Senatul dirigent ajunge la următoarele concluziuni : - 
|. “telativ la plângrrea în casaţie a lui Dimitrie Vartic. 

“Acesta -bazează' drepturile, sale la “moștenirea. după Vasile 
„Vartic, pe aceia, că-l e fiul natural al marei defunctului . 

-" Vartic, care lasase moștenirea in chestie Și care ga născut - 
“dela dânea ca fiu legitim, aceasta fiind căsătorită, sau, cu 
alte cuvinte,:e ratele de aceiași mamă îl defanctulzi Vartic, 
«născut în afară de casătorie. Prin virmave dreptul lui Di- 
mitrie Vartic, de a moșteni după Vasile. Vartie depinde de 

| „aceia, dacă legile în; vigoare în "Basarabia duu- dreptul de! 
„>. „moştenire unei persoane. care se află sinte'o atare legătură - 

- “de sânge cu defanctul. după moartea căruia rămâne o moşte- 
„—nire; Curtea!de A pel, ajungând la concluziunea : 1) că cele șase 
cărți ale lui Armenopulo și colecţia lui Douici, cari în Basu- 
„xabia au putere de lege. *sunt obligatorii numai întrucât . - 
„Tedau bine normele conținute în monumentele lor de drept... 

+ “bizantin şi-de aceia trebue să fie nu numai interpretate, ci - 
şi desvoltate în buza legilor; ce le serviseră ca ișvoarez (adica 
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„codicelă lui Justinian cu No'elelg și Basilicalele și 2) că; după „toată 'jegislaţia'lui Justiniari, chestiunea pusă se rezolvă fără. a, -.. discuție în sonz afirmativ, cu toate acestea n'a recunoscut lui Dimitrie Vartic, dreptul de moştenire după Vasile! Vartic, nu- nai pentru că in colecţiile lui Armenopulo și Donici nu se află. - un indiciu clar; că se poate rezolvi această chestiune în acelaș . -senz, ci din contră, se află indicii, cari cer rezolvirea acestei - „Chestii în senz negativ, Asttol Cuiteu de Apel n admis in con- cluziunea sa, în ăceastă chestiune, contrăziceri importante, . căci ea, in baza modului. just de interpretare, stabilit chiar. de eu insăşi, a normelor conţinute în colecţiile lui. Armeno-=.. '- „pulo și Donici, găsind aceste norme. expuse neclar şi jude-. - Când consesvent, ar fi trebuit să Je. interpreteze în senzal _ isvoarelor lor, şi contorm cu aceste din urmă, cum le ințe-— legea, ea, să rezolve chestiunea pusă, in senz afirmativ, lusă | Senatul. “dirigent negăsind numai “intr*o atare “niotivare-! .- &reşită o bază suficierită pentru a casă: hoțărirea: în chestie, . "găseşte că-e necesar a cerceta fondul chestiunei in 'baza co- lecţiei lui Armenopulo și Donici în legături cu: codicele lui Justinian şi cu Bazilicalele 1), Normele acâstor colecții, cari au. A „legătură cu chestia in discuție sunt foarte putine şi scurte... - La Armenopulg: 1) după textul grec (nou) cartea V titlul VII pag. 140 și 144: 1) »Pe fiul nelegitim nu-] moștenesc rudele „după tată, căci tatal său nu-i cunoscut, numai mama lui și fraţii mamei. îl moștenesc: ; 9) „Copii nelegitimi moștenese Si pe bunică lor după mamă, dacă ea moare fără testamente;.: 3) » Soția unui senator, sau vreunui alt. demnitar nu. poate: să dăruiască nimic copiilor săi nelegitimi, nici în viață şi „Nici la moarte; nici să-i constitue moştenitori după testament. “ Împreună cu copii săi legitimi; pe când femeie liberă și. nobilă, care-ate un fiu nelegitim, poate să-i constitue ca. | 
1) Normele colecției lvi Armenopul6 in Șrea Za nouă se citrază dupt traducerea - 

rusă, tipărită în tipografia Senatului în anul 1831 3i retipărită în anul 1854: In textul Hrec (vechiu) după triducerea rusă, făcută in le:ătură-cn acest proces, supă Cerere t 
Tribunalului legioval «din Chișină la Universitatea din SF Petersburg şi cars sa ală 
în dosarele acestui pruces, vol. |; norme e colecției lui Donici— după troducerea, tipă- . 
rită în tipozralia Senatului in anul 1581; textele din Corrus juris civitis ale impăpa- A 

„întui Justiniun se citează in traducerea din cdiția fraţilor Rrizel, Leipţig 1572. Textele. 
„din Parilice sunt citate in traducerea după cd, iui Ieimbach, : ! i 
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moștenitor, căci și dânsa singură il moștenește, . afară de cazul când ea l-a născut dintr'o căsătorie opriti. sau din nefariu. 
. - HI. După textul gree-uechiu (în traducerea sus arătată) $ 68, 70 și 71 normele cotespunzătoare celor arătate în - punctele 2 și 3, sunt identice cu ele. Insă regula corespun- zătoare celei arătate „Sub No. 1, se deosebește de ea foarte mult și anume, $ 70 sună: moștenirea fiului nelegitim nu- trece la rudele din partea tatălui, căci el n'are tată, pe când însă mamei şi fraţilor uterini se dă ajutor în calitate de rude de singe. La Donici titul NXXVI, 4, tit. NXAVII, $ 4 și 7: 1) »Catăl nu poate să testeze copiilor naturali adică ne-. legitimi mai mult de 1[sa parte... Pe când mama și. bunica lor sunt obligate să le lase moştenire, sau din motive admi- _Sibile să-i indepărteze dela moștenire prin testament« ; 2) Iar bastardul nu poate să moștenească pe tatăl său, ci numai De Mama sa și pe bunicau; 3) Pe copiii nelegitimi nici. tatăl, nici mama, nici alte rude ascendente sau rude colaterale nu pot să-i moștenească și de aceia, dacă nu vor fi descendenţi, atunci averea se predă in serviciul asistenței publiceu. Cola- “Ționarea acestor norme descopere in ele câteva inexactităţi şi contraziceri. Intâiu, ce insemnează conjuncţia. „șia pusă in regula relativă la moştenirea bastardului după bunica sa după mamă, când, nici inainte, nici mai tărziu nu se po- meneşte de vreun alt dătător de moștenire al bastar- -dului;- dar dacă aici se ințelege "cum se “poate pre= : | supune, mama bastardului, atunci dece nu se pome-. -Neşte de dânsa fără inconjur, -ci se vorbește de dreptul ei numai în mod indirect ($ 68 după textul în limba greacă veche al lui Am) ?-Al doilea, 'ce insemnează cuvântul * » numai“ întrebuințat in textul grec (riou) în punctul care vorbeşte de persoanele, care moștenesc după. un bastard, care are aerul de a îndepărta de tot dela moștenire după. sine pe toate celelalte persoane, afară de mama lui și unchii după mamă, cu ocolirea persoanelor mai aproape după sânge a copiilor mamei ? Al treilea, oare se poate considera că ideia legii c bine redută aici, avându-se în vedere indica =" „n ea E Mt



- dreptul mutual al copilului nelegitim după fraţii săi uterini. 
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ţiile din. punctul de lege respectiv al lui Armenopulo - după 
textul in limba greacă veche, şi anume că aici urmează a se 
înțelege nu frații mamei ci frații dela aceiaş mami, adică 
uterini ? Al patrulea, dau oare cuvintele ultimului punct 
„în calităte de rude de sâng=« motiv de a conchide despre 

fară deosebire între bastarzi și intre cei născuți în căsătorie ? 
AI cincilea, oare nu distruge regula $7 tit. SAAVII din 
cartea lui Donici, dreptul tuturor rudelor de sânge ale bas- 
tardului,. afară de descendenţi, asupra moștenirei. după 
dânsul şi:ce consecințe trebue să aibi asupra. rnoștenirei 
“bastardului chiar în acele limite, în care i s'a recunoscut in 
celelalte regule? Inst, inainte de a trece la explicaţia acestor 

- nedumeriri, trebue să se îndepărteze presupunerea “posibilă 
şi chiar exprimată .la desbaterea _procesului la Curtea de 
apel, că regulele citate, nedând nici un răspuns hoțărit la 
chestiunea pusă în nici un senz, cuprind in sine-un atare 
neajuns, care face ca această chestiune, în baza părţii 2 din ” 

“decretul Consiliului de Stat Inalt; confirmat la 15 Decemvrie 

1841, trebue să fie rezolvată după legile rusești. O atare 
presupunere e evident grășită. . Sub insuficienţa legii, de care 
se vorbeşte în decretul citat. al Consiliului de Stat, urmează 

-a se înţelege lipsa complectă de hotărire legislativii în- cazul 
dat, ca de exemplu, chestia transportului pevcalea ferată, 

"evident, dau oarecare material juridic pentru “rezolvirea lui 

absolut necunoscută legislaturei Basarabiei, la începutul se- 
colului XIX. Aici însă nu e o atare stare de lucruri. Nu 
se poate spune că colecţiile lui Armenopulo. și Donici, nu 
conţin în sine nici un fel de regulă în chestia desbătută ; ele, 

însă într'atât de necomplect. și' dubios, încât se prezintă 
necesitatea, conf, aceluiaşi decret al Consiliului. de Stat şi 

| “Jămurirei Senatului, în sentinţa din anul 1900 No. 72, a 
recurge la fixarea senzului real al legii după isvoarele sale 
d'intăi. Dovada cea mai bună că nu e loc să ne adresam în 
această afacere la legile ruseşti, serveşte circumstanţa, că în 
ele nici nu găsim răspunsul cerut. Chestiunea pnsă trebue 
să fie rezolvită din punctul de vedere al legilor în vigoare 
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“în Băsarabia, adică, cu condiția dacă bastardul nu-i inde- - părtat de tot dela moștenire, după rudele sale de, sânge, având dreptul neindoelnic a moșteni după. mama sa şi după. “bunica după mamă. După principiul fundamental al nor melor Col. Leg. Imp. Ruse (din timpul deschiderei moşte- „nirei după Vartic) relativ la moștenire după lege, de moşte- nive 52 bucură numai -persoanele Jegate pri” rudenie legi- timă cu autorul succesiunei, iar bastarzii sunt, îndepărtați de tot dela o atare moștenire de către persoanele, cu: care: ei sunt legaţi numai: prin aceiaşi origine (Col, Leg: vol. X, p.1, "ed. 1900 art. 136, 1.111, 1.443, 1.113) şi numai pria legeadin 3 Iunie 1902, despre imbunătățirea -stărei copiilor . nelegltimi (adică. după “deschiderea  moştenirei lui Vartic) s6 admite ca bas- tarzii să moşteneuscă. averea cinstit “dobândită de mama lor (vol X, p. 1, cont; 1906 art, 3212). Astfel, în legile “rusești, de - pe timpul deschiderei moştenirei după Vartic, 'se poate primi un răspuns negativ la chestiunea pusă numai | pe motivul, că copii nelegitimi nu - sugt admiși de lo la moștenire conform legei, prin urmare, cu totul nu'sub acel punct de vodere sub care e-pus, sau altfel vorbind, răspunsul nu e la întrebareă pusă. "Trecând în urma acestora la explicarea prevederilor suscitate ale colecţiilor lui Arme- nopulo şi-Donici, după isvoarele din care sunt luate, Sznatul Diriguitor găsește, că.in legislaţia lui Justinian rudenia de “sânge, (proveniența fizică a unei persoane dela alta), era baza sistemului de moştenire, în urma stângerei progresive -a principiului agnatic (sistemul civil) şi după cerințele sim= țului natural de dreptate. E adevărat, că și la sistemul COg-— -natic legislaţia romană plecase dela presupunerea, că rapor- turile intre rude încep pe cale de naştere din căsătorie legi- timă și în general din formele ci legale (cod, cartea V, titul „XXVII, $ 7) cu toate aceste, - principiul rudeniei de sânge e „atât de clar și consecvent exprimat de juriștii romani, că prin necesitate trebue să” fie întins şi asupra celor naturali, “Fără a mai vorbi de simţul de umanitate și dreptate, adică «de chiar acele cauze, care în general au dat naştere siste-.
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mului cognatic, logica severă, care este însuşită dej jurisprin= 
dență, romană, cerea recunoașterea, că bastardul stă în a- - 
celaş legătură de sânge cu rudele sale ca, și cei legitimi, şi 
deosebirea în situația lor constă nnmai în aceia, că la co- 
pilul născut din căsătorie legitimă. tatăl se presupune în. 
persoana soțului mamei sale,. iar 'bastardul în acest sens. 
mare tată. In virtutea acestei deosebiri, copilul legitim e 
cognatul mamei și soțului ei, precum și”a tuturor persoa- 
nelor legate de dânsul prin rudenie de sânge, pe când ba- 
stardul e numai cognatul mamei sale şi a tuturor persoa- 
nelor, legate de ea prin rudenie de sânge. Acest principiu. 
general e şi exprimat astfel în $ 4, cartea ÎI, tut. V, Instituţii: 
„Evident, că copiii naturali n?au nici un fel de agnat, fiindcă 
agnaţia provine dela tată, iar cognaţia dela mamă; însă ei 
se consideră ca fiind fără tată. Pe această bază ei nu pot fi 
consideraţi: ca consangvini, căci dreptul vudeniei de a- 

celaz sânge este o formă de agnaţie. Deci, ei sunt nurnai 
cognaţi intre dânșii, tot așu și în raport cu cognaţii 
mamei. Astfel, tuturor acestora aparţine dreptul de stă-. 
pânire a moștenirei contorm :acelei părți a edictului prin. 
care se chiamă (la moştenire) cognaţii în numele” rndeniei 

„apropiate: In urma acestora, copiii naturali, după sistemul 
sagnatic fiind cu totul îndepărtați «ela moștenirea l6gală, au 
devenit cognații manei lor şi ai rudelor ei (cognaţi) fără 

- «deosebire între cei născuţi in căsătorie şi 'cei naturali şi au-. 
devenit moștenitorii lor. Principiul general citat se repetă și 
în celelalte părţi ale legilor greco-romane, şi anume: 

1) In Pandecte, cartea AXNVIII, titul VII, legea 2, in- 
care se. promite „stăpânirea moștenirei” tuturor cognaţilor: 
cari sant chemaţi la moștenire. în baza legăturei de sânge, 
cu toate că le lipsesc drepturile civile», și titlul N, legea 10, 
Ş 6, în care să explică, că „legătura cognatică ia naștere și 
prin femeile singure, în urma căreia »frat» e şi acela, care: 
e născut numai “dela aceiași mamă“ și . 
9) In Bazilicale, cartea NL, tit. II, $ 7 > după care „la 
moștenire se chiamă toţi cognaţii, chiar dacă n'ar fi chemaţi. 
după dreptul civil« și $ 9, după care „mamei copilului năs=—
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cut din adulter și fraţilor uterini se dă ajutor în calitate 
de rude de sângeu, O asfel de înțelegere a regulei funda- 
“mentale citate se confirmă și din excepţiile ei, şi anume, in- 
«depărtarea dela moștenire după mamă a copiilor, născuţi 
“dintr”o legătură eventuală a unei femei nobile (Cod. cârtea 
VI, tit. LYVII leg, 5) și a copiilor proveniţi din adulter, din 
amestecare de sânge sau din'legătură criminală (Nov. XII 
şi LANNIX cap. 15). Toate aceste indicații sunt destul de 

„suficiente, ca să ajunuem la concluziune, că după legile, în 
vigoare în Basarabia, la deschiderea moștenirei după Vasile 

„Vartic, fratele neligitim al autorului succesiunei,: născut Je- 
gitim, avea dreptul să moștenească după dânsul și dreptatea 
unei atari concluziuni se confirmă și de părerea multor .cer- 
cetători ai dreptului roman în jiteratura Europei, oceiden- 
tale și în parte și în literatura rusă, precum că, dupi legile 
romane (in vigoare fiind ordinea de moştenire după rudenia 

--de sânge) copiii naturali moşteneau după cognații mamei 
“lor în mod egal cu copiii, niiscuţi în căsătorie !). In acelaş 
senz trebue să se înțeleagă și punctele citate mai sus din cele 
Șase cărţi'ale Jui Armenopulo și din colecţia lui Donici și în 
special ceu mai importantă din ele, expusă în $70 din cartea 
lui Armenopulo, după textul grec vechiu. Cu aceasta. se în- 
"depărtează și cciace arată Curtea de apel că dispoziţia acestui 
paragraf relativ la moștenirea copilului legititn după fiul 

“natural al mamei sale nu se poate, după principiul recipro- 
cității, aplica la cazul invers: avându-se în vedere lămuri= 
rile de mai sus la chestiunea desbătută după isvoarele prime, . 
nu male nevoie a se recurge Ja principiul reciprocităţii. In 
acest caz urmează a se exclude şi limurirea “Curţei de apel, 
-cum că o atitudine mai severă în ceiace priveşte moștenirea 
bastarzilor, după regulele colecției lui Armenopulo, în-com: 
paraţie cu regulele mai indulgânte pentru ei în această pri 
vinţă ale isvoarelor prime. din legislaţia greco-romană, se. . 

EI Vangerow, Lehrbuch der Pandekten 1852, vol, II, $ 413; Dornburg. Pan- “„ »dekten 190',. vol, II, $ 135; Keller. Pandekten 1867, vol. II, $ 461; Windscheid Paa- -dekten 1901, vol. II, $ 574; Intestâterb folze nachdea grundsaizen des alteri un ne aern Romischân lechis 1822, $ 138; Casso. Drâptul bizautin în Basarabiă 19u7, $ 185, 
= -.. 2
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justifică prin influenţa religiei creștine, care apăra sfințenia 
căsătoriei. Inainte de toate, e absolut de neințeles, cum in= 
iluenţa religiei creştine, care nu se găsește în aceste legi în 
forma “lor d'intâiu, putea să se manifasteze în colecţiile, în 
care, se înțelege dela sine, ar fi trebuit să intre neschimbate, * 
Insă; independent de aceasta, lipsa unei atari influențe, în 
felul cum o arată Curtea, reiese în mod evident din uceia, 
că legea relativă la dreptul bastardului da a moșteni după 
rudele mamei sale, e trecuiă în Nomocanonul patriarhului 
din Constantinopol Foti (ed. Ralli și Patli 1852, pag. 305). 
Ajungână, din motivele expuse la rezolvirea chestiunei des-- 
bătute în senzul afirmativ, Senatul Dirigent, pentru a clari- 
fica pe deplin, pe câţ e posibil, această chestiune, găsește că 

- e necesar a cerceta fondul motivelor, în senzul contrar pe: 
care a-se sprijină în lămuririle scrise ale lor procuriştii per=— 
soanelor din proces. In această privință se contestă referinţa: 
advocaților: lui Dimitrie: Vartic la concluziunile literăturei. 
noui asupra dreptului roman și la legile Europei occidentale 
arătându-se, că prelucrarea literară a monainentelor drep-. 
tului roman s'a făcut în occident. pe cale de “analiză teore-— 
tică a instituţiilor și ideilor romane, Și - de lămurirea lor cu: 
principii largi generalizatoare, -căci Știința dreptului pan-- 
dectal s'a desvoltai in occident paralel cu viața și trebuia să 
răspunză nu cerinţelor abstracte -ale cercetărilor istorice, ci. 
scopurilor practice ale epocei anumite şi ale poporului dat.. 
Insă această obiecțiune e aplicabilă şi justă numai în pri- 
vința codexelor străine, cari, acceptând la. baza lor dreptul 
roman, trebuiau încă întrun grad mai mare “să se confor= 
meze obiceiurilor, părerilor și cerințelor locale. Relativ însă. 
la fixarea. obiectivă da către. cercetătorii savanți a senzului: - 
normelor dreptului roman numai pentru acest scop, fără in- 
tenţie de a prelucra vre-o" normă pentru ca aceasta să fie 

„aplicată întrun loc anumit, conform cu condiţiile timpului: 
dat, această obiecţiune n'are nici o bază. Rezultatele însă - . 
ale acestor cercetători trebue să se bucure de o autoritate . 
foarte mare şi servesc ca mijloc important pentru rezolvirea 
chesțiilor, asemănătoare cu cea de față. Mai departe, se re-. 

> 
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„feră unii la codicele civil al lui Calimah, compus pentru 
Moldova în ahii 1816 și 1817, la codul lui Ivan Caragea pen-. 

„tru Muntenia din anul 1817 și la codicele civil al Regatului 
„Român din-anul 1864; De sigur, cercetarea  desvoltărei 

j 

principiilor dreptului roman in Moldova Şi. înrudită . cu 
ca Muntenia, după codicele locale, ar putea fi de asemenea 
“foarte folositoare pentru lămurirea chestiunei. desbătute.. 
Insă judecând după explicările date de advocaţii persoane- 
lor participante în proces, info maţiile ce se află în a= 
ceastă materie În aceste codice sunt așa de sărace, încât 
nu se peate scoate nimic în chestia de care e vorbar 
căci în aceste -lămuriri se arată numai că regulele-acesto: 

„codice relativ la dreptul de moștenire a copiilor naturali co= - 
respund întocmai cu regulele: conținute în colecţiile Ivi Ar- 
menopulo (in textul grec nou) și Donici. Tot ce'se poate scoate 
din aceste indicaţii, se reduce la aceia, că autorii acestor 
codice, conformându-se condiţiilor locului și timpului, au gă- 
sit că e necesar a accepta regulele arătate din colecţiile în 
chestie. Insă aceasta nu dovedește de loc, că ele au fost obli- 
gătorie în Moldova în timpul alipirei Basarabiei la Rusia în 
forma” în care sunt expuse în' Armenopulo, căci, cum s'a _ 
explicat deja mai sus, colecţiile lui Armenopulo şi “Donici - 
serviau ca lege numai întrucât conţineau expunerea legilor 
din izvoarele prime și, prin urrâare, regulele acestor colecţii, în 
caz de îndoială, trebue să fie explicate nu după legile Mol- 
dovei, Munteniei și României, ci după izvoarele. legislaţiei L. 
greco-romane.. Lăsând la o parte referințele advocaţilor lui. 
Dimitrie Vartic, la legea de moștenire între soţi și de moş= .-" 
tenirea copiilor patronului sau patroanci după robii liberaţi,. 

„- de asemenea la aceia, că în colecţia lui Armenopulo nu: 
sunt părți speciale consacrate: moștenirei - copiilor natu-- rali, ca nedând material pentru rezolvirea chestiunii desbă-- 
tute, urmează a ne opri la categoria principală a replicei, cum că $70- al celor 6 cărți a. lui Armenopulo. (după 
textul grec vechiu) se referă la moștenire după bastard nu- 
mai a copiilor tot naturali ai mamei sale. „Această obiecţiune 
începe cu aceia, că baza pentru moștenire în linia colaterală -
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„ poate să pornească numai o legătură cognatică, care s'a for- 
„uit pe cale de naştere în căsătorie. Pentru întărirea acestora 
se referă, mai cu seamă, lu acelaș $ 4, cartea III, tomul V, [nsti= - 

- tuţii, care a servit ca punct de plecare pentru. concluziunea 
expusă mai sus a Senatului; însă se întrebuinţează această 

„lege nu în redacția lui Krăger, pe care se bazează raţiona- 
mentul: Senatului, ci în cealaltă (dupi Bica Şi Curaţin) în - 
care cuvintelor primei redacţii nei.sunt coguați intre ei, tot 
aşa și față de cognaţii mamei « corespund cuvintele: ei sunt: 

„între ci rude pe atât, -pe cât sunt rude după mamăe, din 
'care se conchide, că bastarzii sunt cognaţi numai între ci, . „însă nu cu cognaţii mamei lor, Vetiționarul nu explică, dece 

„preferă acoastă din urmă redacție, Pe'când, redacţia întâia” 
corespunde mai mult definiţiei cognaţici naturale iu $ 2 leg. 
“e tit. X, cartea NXXVIII Pandecte și numai prin întâia re-! 
dacție se poate explica acea. situație, că bastardul moşte- neşte pe bunica'sa după mamă, care fără indoială se află cu dânsa în raport de cognaţie legali. Ii obiecțiunile cercetate se explică mai departe, că acest drept de moştenire după bu- nici nu dovedește, că bartardul moştenește pe toate rudele "mamei sale şi spre cofirmarea acesteia se atată, că “el nu moștenește pe bunicul după mamă. Insă defectuositatea „acestui argument reiese din aceia, că” aceasta, adică că -bas- tardul moștenește pe toate rudele mamei sale, nici n'a fost 
susținut de nimeni; lor li se recunoaște dreptul de moştenire numai | după cognaţii mamei, adică. persoane ce . se - află în legătură de rudenie cu dânsu, numai prin persoane de sexul femenin, pe când legătura de rudenie cu bunicul: se stabileşte prin mijlocirea persoanelor de sex masculin. 
sau, cu alte cuvinte, esența acestei deosebiri in acest caz con- 
stă în acea, că proveniența mamei bastardului dela mama ei e necontestată şi evidentă, pe când proveniența ei dela tatăl ei decurge numai dintro suposiţie condiționat de căsătorie. 
Pentru confirmarea tezei, că copii naturali sunt -cognaţi numai între ei, şi nu şi cu copii legitimi ai mamei lor, se referă de asemenea: 4) la legea 2, tit. VIII, cartea XXXVIII; Pandecte, în care între altele se spune: »și așa și copii; năs- 
=



' o. — 169 —, 

cuți dinti” o legătură intâmplătoare, pot cere stăpânirea moştenirei după mamă și mama după atari copii şi de ase- menea, chiar fraţii însăşit intre ei. căci ei sunt cognați în mod reciproc, până la acel grad, că daci naşte o femeie gra-: „vidă lăsată din robie în libertate, atunci şi născutul ei în ra- pori cu. mama și mama faţă de el şi de acei ce se vor naște, Sunt cognaţi între ei: 2) la leg. 4 din aceiaş carte și acelaş titlu în care s6 spune, că. . . »in baza apropierei mama . sa (adică a basta:dului) şi fratele, născut dela aceiași mamă, „au dreptul a cere după edict, stăpânirea „moștenirei după dânsul: ; 3) la Bazilice: cartea NLV, titlul 11, $7: »De aceia Şi fraţii născuţi în afară de căsătorie primesc. stăpânirea MOŞ- tenirei în calitate de cognați unul față de cellalt! și față de mamă » şi $ 9; vmamei sale- (al născutului din relaţii in afară de căsătorie) şi fraţilor dela aceiași mamă (ute Trini) se dă ajutor în calitate de rude de sânge». Insă aceste referinţe nu întăresc concluziuneu, care se trage din ele, intâi, pentru că în două din textele citate (leg. 4 și-$9) nu se allă nici un fel de indicație, că ele privesc numai copii naturali, şi al doilea fiindcă, in. celelalte două (leg. 2, $ 7) atrage atenţie faptul că conţinutului lor citat mai sus precedează dispoziţia generală (citată mai sus iutr”o altă parte a acestei sentinţe, care arată, că la moștenire sunt chemați toți cognaţii, de unde urmează, că conținutul de mai departe al uceslor legi, la care se referă petiționarii, lormează o aplicațiune particu-, : lară a regulei generale, cari [ixează numai raportul între copii naturali ai unei mame, fară insă a exclude însemnitatea celei- Jalte părţi a acestor legi, adică, a acestei dispoziţii generale, Şi prin urmare nerezolvind prealabil chestiunea, relativă la „moştenirea bastarzilor după cognații legitimi ai mamei lor.. 11. Privitor la cererea în casuţie a lui Nicolai huramosco. Petiţionarul se mărginește la arătarea că Curtea de Apel.ă - violat art. 331 şi 356 din proc. civilă, neexplicând insă deloc în ce anume vede el violarea acestor legi în sentința în contra căreia se plânge. Pe când după art. 798 proc. civ. în plân- gerea în casaţie »trebue să se arate, ce anume socotește pe- - tiţionarul ca ilegal, urmând a'fi' casat, și în basa căror mo-
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tive: ca bază de recunoaştere a vreunui procedeu al Curţei 
ca ilegal, nu poate să constea numai din o singura indicare- 
a legei, violate după părerea petiţionarului, căci fără expli- 
cație, în ce anume constă violarea presupusă, senatul e lip- 
sit de posibilitatea de a judeca dacă sentința e justă şi de 

“a îndeplini cerința legei, că justeţa sentinţei să fie cercetată 
în limitele motivelor de casaţie, prezentate de petiționar 
(sent. sen. 1880 No. 48, 1884 No. 43, 1898 No. 33, etc.) . 
și fiindcă nu se admite înaintarea de petiţii suplimentare la. 
cererea de casaţie (sent.- Sen. 1891 No. 47, 1901 No. 94) 
atunci, aceste motive hu pot fi în alt mod arătate de cât în. 
cererea de casaţie însăși. De aceia găsind, că în atari condi-. 
țiuni nu e posibila se judeca justeța sentinţei Curţei de apel 

„ în contra căreia se plânge Karamosco, Senatul-Dirigent: gă- 
sește, ci cererea lui nu urmează a fi analizată în fond. 

JI. Privitor la ceserea în cesaţie a lui Ivan Vartir. Ivan 
Vartic deduce rudenia sa cu Vasile Vartic din aceia, că bu- 
nicul petiționarului, Ștefan Vartic, fusese frate bun al ta- 
tălui autorului moștenirei, Constantin Vartic, amândoi pro- 
venind dela. același” tată— Anastasie Vartic, Curtea de apel 
ne negând, că în actul de naştere al lui Vasile Vartic, con= 
form cu înscrierea în registrul metrical, tatăl său Constantin 
Vai tic, e numit după numele tatălui său, Anastasievici, a 
recunoscut cu toate-aceste proveniența lui dela strămoșul 
petiționarului, Anastasie Vartic, nedovegită, mai cn seamă, 

“fiindcă, această inscriere a fost corectată după hotărîrea 
Consistorinlui duhovnicesc din Chișinău, în senzul, că Con= 
stantin Vartic, e recunoscut nu ca-fiul lui Anastasie ci ca al - 
lui Ioniţă, cum e'inscris şi în certificatul nou despre naşterea - 
lui Vartic, ceia ce se confirmă și prin alte documente. Insă 
Curtea de apel, în potriva cerinței iirt. 711 proc. civ. n'a ex- 
plicat în sentința ei, deci a recuroscut că obiecțiunile peti- 

„ ționarului nu merită se fie luate in consideraţie, și anume 
“că hotărirea Consistoriului duhovnicesc n'are putere legală, 
atât din cauza că ea nu e confirmată de episcop, cât şi din 

» cauza că ea nu corespunde cerințelor legei relativ la facerea 
de cercetări in utari cazuri, și afară de aceasta că corectura 

.
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- arătată n'a fost trecută în registrul metric: Pe când obiec= țiunea : potiţionarului, că Curtea de apel cercetând afacerea pe cale graţicasă, şi nu de acțiune, ma avut dreptul a res- pinge dreptul său la moștenire după Vasile Vartic în baza documentelor,- prezentate de alte persoane, pirticipante în proces, nu poate fi socotită dreaptă. Instanţa judecătorească la deliberarea simultană, pe cale grațioasă -a pretențiilor „câtorva persoane, cari se exclud una-pe alta, la una, Și aceiaş moștenire, fiind pusă in necesitatea de a rezolva cearta iscată “întreele, câre dintre dânselea dovedit dreptul său asupra moş- tenirei (sent. Senat. 1897 No. 71), câteodată nu poate să nu se . pronunțe — cărui document, din cele prezentate, şi care se află: în contrazicere intre ele, să dea preferința. Un atare caz s'a iscat și în această afacere, fiindcă Curtea „ de apel avea de analizat contrazicerile foarte importante des- „coperite în două acte prezentate: de persoane. deferite din » Proces, și soluţia dată întrun senz sau altul, ar fi trebuit să aibă influență asupra recunoașterei dreptului asnpra MOŞ- . tenirei după. Vărtic al cutărui sau cutărui. pretendent De asemenea și arătările petiționarului, că Curtea de apel n'âvea O bază legală de a respinge admiterea ca dovezia depoziţiilor - martorilor, fiindcă referința la dânşii era făcută pentru a dovedi nu rudenia lui Ivan Vartic cu autorăl moștenirei, ci „ Rumai identitatea ]ui. Constantin Anastasievici Vartic, locu- „tor din comuna Cușmirca cu 1 onstantin Anastasievici. Vartic, fratele lui Ștefan” Vartic (bunicul-autorului moștenirei), nu - merită să fie luată în consideraţie, pentrucă stabihrea ace=" stei identități, cum se vede din explicaţiile petiționarului, e necesară pentru ca să se dovedească rudenia lui cu autorul moștenirei, pe când dreptatea concluziunei Curţei de apel precum că rudenia nu poate fi dovedită prin depoziţiile martorilor, nu e-negită de petiționar. . -: | 1V. Privitor la cererea în casaţie a lui Chiril Vartic și Mariei Petco. Acea parte din cererea de cusaţie a lui Chiril: „Vartic şi Mariei Petco, în care ei contestează dreptatea con= cluziei Curţei de apel, că această afacere trebue să fie rezol- vată în baza legilor în vigoare în Basârabia, n'are nevoie să
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„mai fie discutată, (iind deji rezolvită la începutul prezentei | 
sentinţe. Petiţionarii, deducând rudenia lor cu autorul MOŞ- 
tenirei dim aceia, că bunicul lor, Ștefan Vartic, a fost fratele 
bunicului autorului moștenirei, loniță Vartic, peatru con- 
firmarea acesteia: au prezentat documente şi s'au referit la ” 
depozițiile martorilor. Curtea de apel a recunoscut, că cu 
documente nu se. confirmă această rudenie, iar depoziţiile 
martorilor nu pot servi ca dovadă de rudenie in puterea art. 
209 col..leg. vol. N, p.4 .Obiecţiunea petiționarilor.că Curtea 
de apel n'a luat în cercetare câteva din documentele prezen- 
tate de ei, se combate prin conținutul sentinţei, în contra 
căreia se plâng, din care se vede, că esenţa tuturor docu-. 
mentelor prezentaţe de petiţionari, e analizată Şi ei cu aerul 
de a susținea că cle n'au fost analizate de Curte, de fapt, 
contestează justeţa concluziunelor făcute de curte, care nu 
urmează să fie verificată în casaţie (art. 5 Ord. inst. judec.). 
Insă ceia ce arată petiționarii că Curtea de apel ar fi violat 

„art. 209 din col. leg, vol, X p. 1 cerând, în baza acestei legi, m . . N . certificate metrice pântri confirmarea de evenimente care 
(după explicaţiile petiţionarilor, ne tâgăduilte de Curtea de 
apel) au avut loc inaintea introducerei în Basarabia a regis- 
trelor de stare cuvilă, din:motivele, expuse la începutul ace- .- 
stei sentințe, la chestiunea a patra generală, merită să fie 
luată în consideraţie. 

V. J'rivitor lu cererea în, casaţie a lui Alezcandru, Vasile, 
Constantin, și Icaterinei Braesco, Mariei Șuba și Sevastiei- 
„Leca. Aceste persoane pentru confirmarea rudenici lor cu 
Vasile Vartic se refere la aceia, că mama lui a fost Ana 
Constantinovna  Braesco, fiica strimoșului lor Constantin: 
Braesco, iar nu Anna Petrovna Pameteu, cum e trecută în 
alte documente. Insă, având în vedere că în certificatul me= 
tric de căsătoria tatălul autorului succesiunei, Constantin 

„"Vartie, e scris numai, că s'a căsătorit ncu fecioara Ana din 
„ comuna Buciumeni fără a se arăta numele tatălui ei şi nu-.. 
mele de familie, petiţionarii, pentru a lămuri acea circum-= 
stanță, că această Ana a fost fiica lui Constantin Brăescu, 
s'au referit la procesul-verbal al tribunalului judeţ, Botoşani 

ca
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(în România) din 26 Aprilie 1902 de audiere de martori. 
„Curtea de apel a respins puterea doveditoare a acestui act. 
pe motivul, că în instanțele judecătoreşti din Rusia, rudenia, 
în puterea art. 209 col. leg. vol, N p. 1. poate să fie dovedită 
numai cu acte, enumărate în această lege. pe când depozi- 
țiile martorilor, chiar dacă sunt investite în forma unei ho- 

„tăriri a unei autorităţi străine, nu pot servi ca dovadă .de 
rudenie. Dacă e vorbă de depoziţiile martorilor, că atari, 
atunci, de sigur, conf. art. 209 col. leg. vol. N--p. , ele nu 
pot fi,'ca atari, admise pentru a se dovedi rudenia, indife- 
rent“ unde şi de cine martorii ar fi interogaţi. Insă, ca in 
cazul prezent, referinţa se face la un act făcut în străinătate, 
care e, cum explică petiţionarul, o limurire admisă de legile 
române sân o complectare la 'actul de căsătorie (făcut de 
asemenea în străinătate) atunci puterea lui doveditoare după - 
art. 464_proc. civ., trebue să fio hotărită exclusiv după legile: 

“acelei țări, unde actul a fost săvârșit, şi prin urmare ŞI che- 
stia, dacă un atare uct, făcut în baza depozițiilor. martorilor, 
urmează a fi rezolvată după aceleași legi (sent._ senatului - 
1888 No. 19). De aceia Curtea de apel ar fi frebuit să deli- 
bereze prealabil, dacă. actul citat mai sus âveu anume o atare: 
însemnătate, și să nu-l respiogă numai fiindcă conţine de- 
poziţiile martorilor. Afară de aceasta, Curtea de apel a pro- 
cedat nedrept lăsând fără cercetare cererea lui Alexandru 
Braesco și ă altoa de a li se'cliberu ceitificate pentru a pre- - 

„zenta diferite informaţii cu scopul de a lămuri aceiași cir- 
cumstaoţă. Apoi, celelalte. motive aduse de petiţionari pentru 
casarea sentinței Curţei de apel, ne având vreo insemnatate 
esențială, n'au nevoie să fie cercetate. VI Privitor la cererea. 
în casaţie alui (Constantin Mărgăvint. Recunoscând exe- 
stența unei legături oarecare între Margarint şi Vasile dove-. 
dită, Curtâa de apela refuzat a-i recundaște drepturile asupra 
moșştenirei după Vartic pe motivul, că puterea de dovadă 
Și originalitatea (autenticitatea) unora din documentele pre- 
zentate « îndoelnică, din care cauză nu pot servi ca davadiă 
vezolvirea procesului în ordinea de procedură pe calea gra- 
ţioasă, ci ar puted fi evaluate în această privință numai pe



— 174 — 

cale de acţiune. Insă, evaluână dovezile, inaintate de Mar- garint, după continutul lor, Curtea de apel ar fi trebuit să se . - pronunţe categoric dacă recunoaște sau nu recunoaşte puterea lor, și să nu rămâie la mijloc între aceste concluziuni, fiindcă în privința aceasta.nu : există deosebire. între căile de pr6-. cedură, graţioasă şi de acțiune. Referindu-se la aceia, că incertitudinea acestor documente ar puteă-fi inlăturată -nu-. mai printr'un control complicat, care e la locul său numai la procedura pe cale de acţiune, Curtea de apel n'a explicat, în ce ar constă o ature controlaie, şi de aceea Senatul e lipsit de posibilitatea de a judeca astipra justeţei, din punctul de vedere juridic, al acestei concluziuni a curței. 
VII. Provitor la cererea în casaţie a Ludmilei Ivașenco, Nataliei Luchici, Olimpiadei Luchici, Valeriei Luchici și A'exandrei luncuusca. Obiecţiunea petiționarelor că Curtea de apel, refuzând a le recunoaşte dreptul asupra moştenirei după Vartic, Sa mărginit numai la concluziunea, ptin nimic in- tărită, că ele n'au dovedit rudenia lor 'cu defunctul; e com-. bătută de conținutul sentinței, în contra căreia se plâng, din care se vede, că Curtea de Apel, după conținutul documen- telor prezeniate de petiționare, a. ajuns la concluziunea, că „Cu aceste documente se dovedeşte numai afinitatea, iar nu rudenia lor cu defunctul; justeța acestei concluziuni nuc: supusă controlului casaţiei (art. 5; Legea de org. judec.), „ VIIL. Privitor ln cererea în casaţie aMluriei Kaimacan, Recunoscând rudenia Mariei Cairnacan cu Vasile Vartic, şi anume circumstanţa, că bunicul ei Feodor Ochinca, şi stră- moșul autorului Suscesiunei, Arseni Ochinca, fuseseră fraţi buni, nedovedită pri documente, Curtea de Apel a respins inând ca dovadă a acestei circumstanţe certificatul Consis- toriului Duhovnicesc din Chișinău, tondat pe depoziţiile bă- trânilor pentru faptul că bătrânii cari și'ar fi putut'aminţi de acești doi fraţi, pe timpul interogatorului ar fi trebuit să aibă mai mult de 90 de ani, iat pe alţi martori na i-a admis la interogator în această materie în baza art. 209 col. l6g. vol. A p. 1. Insă aceste concluziuni ale Curţei de Apel, fără „a se luă în consideraţie la care timp se referă circumstanțele,
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cari trebue să- fie confirmate prin. martori, (adică-la timpul 
înainte sau după introducerea în Basarabia a registrelor 
metrice) sunț combătute de raționamentul Senatului Diri- . 
gent în chestiunea a IV generală, delu inceputul acestei 'sen= 
tințe. Avându-se în Vedere o atare violare în-această parte 
a sentinţei, celelalte motive de-casaţie aduse de netiționare 
n'au nevoie să fie analizate. | - 

„„_ IX şi X. P îvitor la cererile în casaţie, înairitate de 1] 
Mihail Dumansli, Hiena Mășlaevsca, Ivan şi Nuiejda Chi 
ricov și Mihail Imi și 2] Constantin Stihi, Zenoviă Cervin- 
shi şi Maria Andrianova (din pricina morţei căreia, în locul. 
ei, în proces au intrat copiii ei: Victor, -Ecaterina şi Sofia 
Andrianova). Deliberând dreptul acestor două grupe de pre- 
tendenţi asupra moștenirei după Vasile Vartic şi găsind, că 
din documentele prezentate de ei sin număr foarte 

„mare« se stabilește pe deplin genealogia, la cae ei 
„se referă, Curtea de, Apel, „cu toate acestea, n'a găsit 
posibil a-i recunoaște, pe cale de procedură grațioasă, ca 
moștenitori ai lui Vartie fiindcă câteva din actele prezentate | 
sunt făcute mai târziu şi numai cu scopul dea stabili drep- 
tul asnpra pământului pe moșiile Falești și Zagorna, iar 
câteva se compun din schiţe particulare de genealogie fâră 
ca să se ştie cine le-a făcut și când au fost făcute, Obiectând 
apoi; că aceste genealogii găsesc o „confirmare puternică« 
în documente oficiale și necontestate şi că »dacă sar-recu- 
noaște« ca dovedită prin aceste „documente proveniența 

„câtorva persoane (arătate de curte) prin care s'a format ru- 
denia petiționarilor cu Vasile Vartic, atunci această rudenie 
ar fi deplin stabilltă—Curtea de-apel arută numai cu ce do= 
cumente se: confirmă proveniența câtorva din peesvanele - 
“enumerate de ea, de asemenea— proveniența delu unul din 
ei-Vicula Vartic, însă nu explică, dacă găseşte că proveniența 
celorlalte persoant, e dovedită sau nu e dovedită și termină | raționamentul său cu explicarea, că »din motivele cxpusex, - 
cea recunoaște că. cererea persoanelor, care au dat această i “ plângere, de a fi intăriți în drepturile de moştenire după 
Vartic pe cale grațioasă, nu urmează a fi satisfăcută. Din 

.
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cele expuse se vede, că motivarea Curţei de apel in această 
parte a sentinței sale e cât să poate de nehotărită ast-fel, că | 
nu se poate forma nici o idee asupra motivelor, după care 
a tespins cererea petijionarilor, cu aceasta se rezolvă Și toate. 
explicaţiile detailate ale avocatului Gavziliţă, procuristul lui. 
Constantin Stihi, Andrianovei și Cervinscăi, date asupra fon- 
dilui coneluziunilor Curţei de apel, Iar ceia ce priveşte plân- 
gerea advocatului Gavriliţa in contra recunoşterei de către: 
Curte a pretendenţilor . celeilalte grupe, reprezentată prin 
avocaţii Plevaco și Socolov în calitate de rude ale lui Va= 
sile Vartic în gradele 14 şi 12, cu toată că, după genealogia 
prezentată de ei, ei sunt rude in gradul al 13-lea, petiția nu: 
urmează a fi cercetati în această parte, avânrlu-se in vedere 
venunțul la ea din, partea avocatului Gavriliţă in. petiția 
dată Senatului la 9 Decemrie 1908. In baza tuturor celor 
expuse, Senatul Dirigent a. hotărit: 1) Caseuză sentinţa Curţei 
de apel în urma plângerilor: 1) lui Dimitrie Vartic— pentru 
“violarea art. 9 proc. civ. şi a legilor in vigoare in gubernia 
Basarabiei relativ. la moștenirea după bastarzi 2) a lui Ivan 
Vartic—pentru violarea art. 339 și 741 proc, civ.;_ 3) a lui 
Chiril Vartic și Mariei Petco—peniru-violarea art. 209 p- 1 
vol. N. 4) a lui Alexandru Braesco, Mariei Suba, Sevastiei. 
Leca, Vasile Constantin și Feateinei Braesco—pentru: căl-: 
carea art. 209 p. 1 vol. N și 464 proc. tiv., 5) Constantin 
Margarint—pentru violărea art. 711 proc. civ.; 6) Maria 
Câimacan— pentru viol.'art. 209 p..1 vol. X; 7) Mihail Du- 
mauschi, Elena Mășlaevseaea, Ivana şi Nadejda Chiricov,. 
Mihail lani și 8) Constantin Stihi, Mâria Andrianova. și Zi- 

„novia Cervinscaea—pentru viol. art. 741 proc. cit., şi dis= 
„pune predarea procesului. în privinţa acestor persoane spre: 
nouă cercetare altei secțiuni. a aceleiași Curți. 11) plângerea. 
în Casaţie a Liudmilei Ivașcenco, Nataliei Luchici, Olimpi- 
adei Luchici Valeriei Luchici și Alexavârei lancovscaca-—in. 
baza art. 793 proc. civ. se lasă fără urmare, şi 111) Plângerea. 

„în Casaţie a lui Nicolai Caramosco se lasă fină cercetare, 

 



— 117 e 

, 

DREPTUL DE SUCCESIUNE. AL COPIILOR „NATURALI: 

„„.. “(Afacerea Condraţehi] | 
» Avocatul Grosman în calitate de procurator al Dom= 

nicăi Potoșanscaia, Anei Nazarova și Victoriei Dialconscaia, 
născute Condrajehi, al d-lor Vladimir și Grigore Condraţehi 
și al Irinei Condraţcaia, mandantă personală şi în calitate de 
tutoare a hiirghezilor minori din Hotin, născuţi” neligitim, 
Serghie şi Pavel Ciondraţehi, la 29 Aprilie 1894, a intentat 

„contra nobililor. Eduard, Carol, Domnica Stărjinschi, Anto= 
„nino Nalenci Chenşiţea, contesa Mihelina Starjinsca, : supu- 

şilor austriaci Adelia Petrjiţea, Izabela Leonora Laşchevici, 
-ladviga Șceţinscaia şi Paulina lozefa Mercinsca, o acțiune la 
Tribunalul Pegional Chișinău, în sumă de 13781 rub..50 
cop., expunând, că după moartea nobilului- Vichentie Domi- 
nicov Starjinschi, avută loc la 19 Iulie -1890, în com. Chel- 
meneţi jud. Hotin, Basarabia, u rămas avere” compusă din 
moşia Chelmeneţi din jud. [lotin, casă în orașul Ilotin, bani 

* numerar, şi -altii avere mobilă, ăsupra căreia, din lipsă de 
vude ascendente și descendente, au tost intăriți in drepturile 

- de moștenire pârâţii— fratele, surorile, nepoţii și nepoatele 
„defunctului; că în tinerețe Vichenti Starjinschi a luat la 
dânsul pe reclamanta Irina Condrajcaia cu care; aullându-se : 
în concubinaj până la moarte, a dat naștere lu copiii denu- 
mniţi în cererea de acţiune; că legile locale Armenopulo nu 
privează pe copiii nahuvali de dreptul participărei la succe- 
siunea“averii părintelui lor ; că după senzul exact al cărţii 
V, titlu 8, pag.:]39 din legile lui Armenopulo, dacă, in lipsa 
copiilor legitimi, cel ce are copii bastarzi, va muri fără te- 
stament, copiii bastarzi au atunci drept să primească ji 
parte (adică două unţii), care va fi împărţită împreună cu 
„naina lor astfel, că mama primește o parte, egală cu parteu 
fiecărui copil, și că, bazându-se pe această dispozițiune a: 
„legei, mandanții săi se socot în drept a interveni pentru re 
cunoașterea lor în drepturile de succesiune asupra averii de- 
unctului Vichenti Starjinschi la a șeasea parte, In consecinţă, 
ns" | - po
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d-l Grosman ceruse următoarele : 1) Recunoaşterea recla- . 
manților, după dreptul succâsiunii legale, dreptul de pro- 
prietate comună la !/; parte din averea defunctului nobil 
Vichenti DominicovSta rjinschi, adjudecată Antoninei Chen- 
Șițeaia şi Mihelinei Sturjinscaia prin hotărtrea Tribunalului 
din 22 Martie 1891, d-lui Eduard, Carol și-Dominico Star- 
jinschi, hotărirea din 29 Noemvrie 1891, Adeliei Petrjinsca, 
„Iadvig Șceţinsca şi Izabela Leonora Dașchevici, prin hotărirea - 
din 23 Uctomvrie 1893 şi Paulinei Mercinsca, prin hotărirea 
din 4 Fevruarie 1894; 2) Anularea părţilor respective din. 
menționatele dispozițiuni şi hotăriri judiciare și 3) Adm:- 
terea reclamanţilor la dreptul de stăpânire comună împreună 

„cu pârâţii asupra. averii imobile, rămasă în urma: morţii 
lui Vichenti Starjinschi. Avocaţii Hrșunovschi şi Ioselevici 
în calitate da proctiratori ai părților, au replicat in ședința 
de judecată a Tribunalului că în baza legilor locale Arme- . 
nopulo cartea V, titlu 8 şi Donici titlu 57,.$ 1, numai acei” 
copii neligitimi au dreptul să ia parte la moştenirea tatălui 
lor natural, cari au fost recunoscuţi de însuși tatăl lor pe 
când era încă în viață pe cale de 'căsătorie sau prin recu- 
noaştere în scris ; că reclamanţii n'an fost recunoscuţi de 
Vichenti Starjinschi în timpul vieţii sale prin scris, că inde-= 
pendent de aceasta, legile locale nu sunt aplicabile în cazul 
de faţă, întrucât, în virtutea codului penal art. 994 Și art, 
136 şi 1113 vol. X, p. ], aceste legi, cari consideră pe copii 
nelegitimi ea rude și în consecință îi cheamă la succesiune 
sunt înlocuite prin legile generale ale Imperiului, Procnra= 

“torul reclamanţilor spre dovedirea prorenienţei lor din legă- 
tura Irinei Condraţcaia cu Vichenti Starjinschi, a cerut să 

„se audieze martorii. Tribunalul Regionul Chișinău, respins. 
acțiunea pentru motivele : 1) că reclamanții stăruind ca să 
fie recunoscuţi în drepturile de succesiune la !/; parte a- 
supra averii rămasă în Basarabia, jud. Hotin, în urma defunc=- 
tului nobil fără moştenitori Vichentie Dominicov Starjinschi 
își kazează în această privință dreptul lor, pe legile locale 
ale lui Aimenopulo (c. V, pag. 139 tit. S), în virtutea cărora 
copii naturali pot primi 1/; parte (două unţii) pe care o împart
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împreună cu mama ; 2) că legiuirile generale ruseşti con= 
sideră faptul de conviețuire cu femeiă nemăritată ca 'delict! . 
pedeps.bil pe legea penală ; copii, rezuitaţi din o'atare legă=. tură, nu dobândesc.nici un fel de drepturi civile, iar dată li 
se desemnează o oarecare întreținere această numai de tri-. 
bunalul penal, după cercetarea afacerii de convieţuirea 'ne- 
legală (art. 994 despre penalități și. deciz. dep. de “Casație . 
iv, al Senat. 1873 No. 1383), care a avut ca consecință 
nașterea copilului, iar față de o așa contradicție a legilor 
“generale ale Imperiului cu cele locals, cari recunosc pe copii 
nelegitimi ca rude şi cari chiamă pe aceştia la moştenire, 
chestiunea ridicată în ăfacerea de faţă urmeuză să fie re- 
zolvată (art. 130 vol. II p. 2 din col, leg.) în baza legiuirilor 

„ Conţinute prin vol: X a colecțiunii legilor cizile, şi 3) că 
conform art. 1113 şi 136 vol. :X p. î, ca rude se socotesc 
numai acei membri, cari “au născut dinfe'o căsătorie l«gală 
iar copii nelegitimi nu au drept la numele, pronuimele tatălui 
și la succesiunea legală asupra averii după moartea lui. Prin 
apelul făcut în conta acestei hotărâri de procuratorul recla- manţilor se explică, că în virturea I[naltului Dacret din'3 
August 1825 şi a ordonanţei Senatului cârmuitor din 
1831 sub. No. 3825, cu care sa trimis în provincia Basa- 
rabiei traducerea celor șase cărţi a lui Armenopulo şi Do- 
nici, notificându-se instanţelor oficiale din Basarabia de a se 
călăuzi de ele la rezolvarea cauzelor precum şi a opiniei Se- 
natului cârmuitor, sancționată la 15 Decemvrie. 1847, tari 
au servit ca bază pentru art. 130 vol, II p. 2 și 1606-vol. X. 
p..2, în afacerile civile basarabene se aplică legile. locale, şi 

„numai in caz de insuficienţă, legile generale; că, in consecinţă, 
stipulațiunile expuse priu art. 136 și 1113, vol. X p. 1, nu 
“suprimă de loc puterea legilor, expuse în carea, V tit. 8 din 
cele șuse cărţi ale lui Armenopulo; că tit). 8 cartea 1V pag. 

„55, despre dotă fără indoială că contrazice art. 1006 vol. X. 
„.P--1, în timp ce Senatul cârmuitor în afacerea Merşerschi 
(deviz. No. 117 din 1844) a dat aplicarea acestei legi lorale; 

“că între, legea Busarabiei și legea generală rusă în chestiu- 
nua dată, nu se-vede de loc vre-o contrazicere principială
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“intrucât fără a mai discuta de legea nouă din 1891 despre. 
„ legitimarea copiilor prin căsătoria „ulterioară a părinţilor, 
legiuirile noastre nu exclud de loc iegăturiie diritre copilul 

„nelegitim cu părinţele său natural (deciz. No. 685 din 1872). 
- Şi. că indicațiunea asupra faptului că între cărţile lui Arme> 
nopulo şi Donici ar există vre-o contradicţie, cade dacă ne 
referim la izvoarele lor adică la dreptul roman și bizantin. In.. 
urma acestora. petiționarul a cerut ascultarea martorilor. 
propuși de el pentru contumarea faptelor invocâte spre a fi. 

- dovedite de ei, şi reformarea hotărărei tribunalului regional 
Curtea de apel din Odesa, convenind cu coneluziunile tribu-- 

„malului xegional Chişinău, cari.au servit la respingerea ac- 
țiunei â găsit că apelul nu merită să fie luat în considera= 
„țiune. Chiar dacă la acţiunea . Irinei Condraţea sar aplica 
legile locale Armenopulo și Donici, atunci „și în atare caz, 
după părerea Curţii, acţiunea menţionată nu urinează a fi.. 
satisfăcută pentru motivul că nu se dovedește, că defunctul 

„Vichenti Starjiuschi în timpul cât a trăit recunoștea pe 
„copii născuţi de Irina Condtațcaia ca copii ai săi, după cum 

se cere de legea celor şase cărți ale lui Armenopulo cap.8 
„pag. 145. Reclamanţii n'au făcut dovadă că Starjinschi af- . 
lându se în viaţa i ar fi recunoscut în snzul arătat ca copii: 
ai săi; Declaraţiunile martorilor nu pot ia locui o atare re- 

„cunoaștere, chiar dacă persoanele enumărate în procesul 
verbal:de şedinţă a tribunalului reg. Chișinău din 1 Iunie 
1895, ar fi declarat'aceiași, ce au arătat martorii Gorbano- 
vschi și alţii, interogați la 17 Ianuarie 189%, în acţiunea 
personală a Irinei Condraţeaia și in calitate de tutoare, peniru 
obligarea lor Stai jinschi şi altora de a plăti suma de 60.000, 

„Tub. şi anume, că Vichenti Starjinschi, aducând la sine pe 
Irina, după cum se vede, nici Starjinschi şi nici Irina Condra- 
țeaia mau fost locuitori, băștinași ai Basarabiei, a trăit cu-ea. 
Şi a dat naştere la reclamanţi, acest fapt insă, prin sine însuși. - 
nu poateincă'servi dedovadă, că ei sunt copii numitului Star-- 
jinschi, Manifestarea înbirii lui față de băeţii Serghei și Pavel,. 
fiii, Irinei Condraţca, care locuia în dependința casei lui Star- 

„Jinschi din com. Chelmeneţi, nu dovedeşte că nașterea lor: 

bi . - i | Ea) 
-



provine dela. Vichenti Starjinschi ; „el putea să-i iubească, să Stea cu ei la un loc la masă, să le dea! educaţia, : de aci însă. - e încă departe pânii.la recunoaşterea: lor:--în virtutea legilor locale, ca având drept la succesiune, astfel 'că' din lipsa ac- _telor scrise singurele: depoziţitini testimoniale nu “potiavea nşemnătate, cu atât mai mult, incă: că nu'se poate! admite, că martorii să se' fi găsit lângă” Starjinschi și Irină 'Con- „ Slraţcaia, în mod nedespirţit incontinuu, iai după legile ge- ferale (art. 136, vol. X, p. 1) copiii, născuţi în'afară de că Sătorie, adică neligitimi, nau drept la succesiuiie: In virtutea | acestui fapt Curtea a confirmat hotărirea Tribunalului: Re= * gional Chişinău. lu cotra acestei hotăriri procuratorul recla2 manților, advocatul Grossman, a făcut recurs"la casaţie, prin care el invocând și motivele expuse amănunţit în cererea de apel, a.cerut reformarea hotărirei Curţii pentru motivul de violarea art. 430, vol. II, p. 2. 4606 vol. X, p. 2, 48, 65,72 vol. ], col. leg. cartea V, titlu 8, pag. 139 și 145 din legea „celor şase cărţi ale lui Armenopulo, art, 371, 409, 410, 714, 313 şi 1356 din cod. civ. și din cauza interpretărei greşite a.art. 136, 1113, vol. N, p. 1 şi art: 994 din cod: penal. : _> „Senatul Cârmuitor; asculțând explicaţiunile verbale ale. „ Procurarorilor reclamanţilor, prin advocatul Rabinoviei și „a pârâților-prin advocatul Hrşanovschi, precum” şi  conclu= ziunile substitutului “Procurorului. General, găseşte că ho tărirea Curţii, care a adoptat expunerile de motive ale Tribunalului .Hegional, e bazătă pe 'trei teze: 4) acțiunea e. „bazată pe legile locale Armenopulo (cartea V, tit. 8; pag. 139) în.baza cărora copiii ' bastarzi primâsc după defunctul fără suscesori, !/ş parte din moștenire, pe care o împart impreună cu mama, cum însă după legiuirile generale 'ale Imperiului, 'concubinajul e considerat ca fapt criminal iar copiii, rezul- taţi dela o atare legătură, nu capătă nici uni'fel de drepturi . civile, atunci faţă de 0 așa contrazitere a legilor generale ale - . Imperiului cu legile locate; care cheamă pe copiii ncligitimi la „moştenire, chestiunca ridicătă în această afacere urmeazii “să fie rezolvată în baza dispozițiunei legale. a 'vol. X, p:4,. (art. 1113 și 136), după 'care copiii nelegitimi 'n'ău drept la
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succesiune ; 2) chiar dacă la acţiunea Condraţehi sar aplica 
legile locale Armenopulo şi Donici, și-in acest caz încă acţi- 
unea nu poate fi admisă prin nedovedirea faptului că de- 
functul Vichenti Starijinschi recunoștea în timpul vieţii sale 
pe copiii, născuți de Irina Condraţeaia, ca pe ai săi, după: 
cum cere legea celor șase cărți a lui Armenopulo, cartea V, 
tit. 8, pag. 145 şi 3) din lipsa actelor scrise, numai: singu- 
rele. declaraţiuni ale martorilor nu pot avea însemnătate | 
pentru dovedirea provenienței reclamanților din concubi- 

- najul lui. Vichenti Starjimschi: cu Irina Condraţea, Aceste: 
tre: motive nu concordă cu legile citate în cererea de recurs, 
pentru care motiv hotărirea Curţei ce a fost bazată pe ele, 
urmează să fie casată: 1) Prin prezenta cauză sa deschis. 
litigiu pentru moştenirea, rămasă după moartea lui Vichenti 

„ Stanjinschi, decedat la 19 Iunie 1890 în com. Chelmeneţi, jud. 
Jlotin, Basarabia, și care a lăsat moşie în acest judeţ, casa 
în orașul Ilotin și avere mobilă. Curtea n'a stabilit, iar pâ- 
râţii n'au susținut, că Starjinschi ar fi locuit numai timporal 
în Basarabia, față de circumstanțele expuse litigiul despre 
moștenire în averea imobilă și. mobilă rămasă in urma lui 
trebue să fie rezolvat în buza legilor locale (ast. 4279—1283. 
Yol. X, p. 1, col. leg. civ.). Curtea înlătură aplicarea legilor 
locale in prezentul caz, cari cheamă în unele cazuri la MoȘs 
tenire pe copiii născuţi nelegitim, din cauza divergenței lor 
„cu legile generale ale Imperiului; o astfel de concluziune insă * 
nu poate fi recunoscută ca dreaptă pentru următoarele con- 
siderațiuni: prin Inaltul vescript pe numele Generalului 
ehmetov din 29 Aprilie 1818, (col. compl. a leg. 1818 sub 
No. 27, 357) odată cu care a fost trimes Statutul de organi- 
zarea provinciei Basarobiei, sa spus că această provincie își - 
conservă patrimoniul ău naţional pentru care motiv primește 
Și o administr aţie a sa specială. In Statutul acestei organizări 

„există, inire altele și următoarea dispozițiune in proceduia de 
udecată civilă, uzul limbei Moldoveneşti se admite în bază şi 
spre garantarea drepturilor privilegiilor și legilor locăle sauc- 
„ionate Basarabiei pentru tot deauna. Pentru care motiv, 
Tribunalul civil al provinciei, în afacerile litigioase a persoa- 

pa
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nelor particulare, se va călăuzi după: drepturile 'Şi abiceiu- 
rile Moldoveneşti. După ageia în $'52 a capitolului intitulat 
«despre funcțiunea şi drepturile. iribunalelor ținuțale ale 
provinciei Băsarabiei», din nou se repetă (C. C.. L. din 1318 
No, 27.357, pag. 258) -că tribunalul începe - cercetarea a fa- 
cerilor și le rezolvă în baza legilor Moldovenești, Regula- 
mentul din 1818 a fost în urmă înlocuit cu Regulamentul | 
Inștituţiei sancționat pentru organizarea administraţiei pro- 
vinciei Basarabiei, promulgat la 29 Fevruarie 1828 (C. C.L. 

No. 1884); la $63 din acest Reg. de organizare se zice: «în 
„ "afacerile de judecată se iau de bază legile provinciei, iar 
în cazurile nnde ele se vor dovedi ca însuficiente, se vor 

„ admite și legile Rusiei; afacerile însă de judecat din ju. 
„ deţele Ismail și Acherman, întru cât ele nu sunt populate 

- de moldoveni vor trebui să fie lucrate Şi rezolvate în 
baza legiuirilor Ruser. Stipulaţiunile acestui Şauintratla în-. > 
ceput în comp. art. 2706 col, leg. civ. edit. 1832, după aceia 
sub aceiaș formă au fost trecute și în noua ediţie â acestui 
volum din anul 1842 (art. 3585) și 1857 “(art. 1606 vol. X” 

. p. 2): Aceiași stipulațiunes'a repetat în art. 130 vol. Il p. 2 ea. 
1857 (Reg Organizare al gubernlei Basarabiei) După aceea 

„continuarea anului 1871, art. 1606 vol .X p, 2, leg. civ. 
figurează ca abtogată în - baza legii din 8 Aprilie 1869 

„C. B. L. No. 46.950), în urma introducerii în gub. Pasara- 
biei a codurilor judiciare și. in vederea faptului ca probabil 
acust articol, în cepând. de la 1832, în toate ediţiile urmă- 
toare ale codului de legi se găsea la partea care trata despre 
procedura civilă. După aceia la 28 -Octomvrie 1873 'a ur- 
mat legea care trata supunerea provinciei Basarabene admi- 
nistrației generâle guberniale (C. C. L. No. 52.721) in urma - 
căreia la noua ediție a vol II colec. leg. din 1892, in care 
tigurase susmenționatul art. 130, nu sa mai prevăzut şi . 

” regulamentul special de organizare a provinciei Basarabiei. 
„Astfel că-in colecţia legilor de azi nu există nici o dispoziţie 
care ar exprima inaltul decret din 29 Aprilie 1818 şi 29" 
Fevruarie 1829, din asta însă nu rezultă că dispoziţiunile le- 
gale cuprinse în el nu mai au putere. Aceasta recsă în pri
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mul rând; din faptul că dispozițiunea cuprinsă în el fără in-.  doială. “că se referă-in fond la domeniul dreptului civil ma ” terial, reglementat în mod special * pentru gub. Basarabiei prin Inaltele decrete iar în baza aut. :.65, 72 și 73 vol, I leg. constit, o lege nu poate fi schimbată _ci își. păstrează puterea 
să, până nu xa fi abrogată prin. puterea unei legi noui, pe lângă asta, abrogarea anei legi se face in aceia ordine, pre- 
serisă ca și pentru alcătuirea unei legi (art.. 49 şi 50 leg. -. -- fund.) iar Senatul cârmuitor explicase deja (deciz 1882 No. 129, 1880 No: 142,'200) că dintro simplă modifi- - “care a codilicărei nu se poate deiuce o schimbare a legii, - In “alnoilea rând, excluderea acestei regulamentări din p. 2 vol. X. de lege: ce probabil u . urraat în urma scoaterii, in "ordine de codificare, din această colesțiune, a legilor de procedură civilă a multor altor dispozițiuni ce se coprin- deau în eaşi cari priveau dreptul material In al treilea rând, in. toate cazurile, când puterea dispoziţiunilor cuprins? în. legile clvile (în p. 1 vol N) se citind şi asupra gub. Basa- rabici; atuncea ucestea se prevedeau în special, uşa de ex. la: nota 3, art. 277, la nota 1 a art. 1363 vol N p | el. 1587; 

de azi rezultă că în toate celelalte cazuri, fără a ţine seamă - de excluderea făcută din colecția de legi civile a dispozit. co- prinse în ant, 1606 'vol, X p. 2, urmează“să „fie aplicata legile locale, iar p. 4 vol: X se aplică numai atunci, când se constată suficiență la legile locale. Aşa a ințelesin totdeaunu și depar- tamentul de casaţie civil al Senatului cârmnitor, cu toate că în susținerea concluziunilor sale în această materie, sc referea câtă odată în mod greşit asupra art. abrogate 1606 din vol. X - p:-2 şi 130 din vol X col. leg. (deciz dep. civ. de cas. 1876, 
No. 444, 1331 No. 14) ca atare legile locale, cari trebue să -aibii. o aplicare excepţională în gub. Basarabiei sa. ordonat p-in inalt ord..a se recunoaște colecţiile de lege a lor Armenopulo. şi Donici -cu dispoziţiunile cărora: Sau călăuzit până “în prezent atât Tribunalele. locale cât și Senatul cârmuitor. In. părerea consiliului de. Stat pentru modificarea unor articâle din legile locale (p. 2 şi No. 21.794) existente în Basarabia, . părere. sancționată
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la 15 Decemvrie. 1847, .se spune urmatoarele: «Senatul cârmuitor să. fie autorizat a repeta locurilor în drept ca, în caz de insuficienţă a legilor locale basarabene. cuprinse în cele şase cărți ale lui Armenopulo, cartea Donici, și în hri- „ Zovul sobornicesc. din IS Decemvrie 1185, cari rămân în vio goare contorm.art. 3.585, col, leg. civ. vol. X, să fie luate de bază legile rusești în caz insă de neclaritate, 'contuazicere sau inconveniență la executarea legii, să se” procedă după instrucțiunile generale, “prescrise pentru atari cazuri (col. leg. vol. 1 leg. constit. de art. 52 de org. Sen. cârm. art. 295)». * Din cele expuse mai sus rezultă, că- Inaltele Decrete . limi- tează aplicarea legilor locale numai pentru acele din ele, cari Șunt cuprinse în hrizovul sobornicesc din 1785 și în codurile Armenopulo şi Donici, iar ca atare legile romane cări le au servit ca sursă pot fi aplicate numai atât cât ele explică şi lărgesc iestitutele dreptului civil, cuprinse în aceste „Colec- țiuni; în caz însă de insuțicienţă in oarecare privință a dispo- zițiunilor cuprinse in legile menţionate, vor trebui să fie . aplicate legile generale ale Imperiului. Divergenţa insă dintre legile generale civile cu cele, “cuprinse în colecţia legilor iocale, nu poate servi de loc după cum greşit crede trib. Reg, Chișinău şi Curtea de apel din Odeza, ca motiv pentru neu- 
vu plicabilitatea. lor în 'cazurile previizute în -cle (deciz. din. 1890. No. 17) Senatul cârmuitor prin deciz, din 1881 "No. 14 pag. 55) explicase deja că, după art. 130 vol. 1L re- gul. de organizare a &uv. Basarabiei, legile generale ale Im-. v periului se vor lua: de bază numai în cazurile când legile lo- - cale se vor dovedi ca: insuficiente ; despre conlrazicerile insă dintre legile locale articolul.130 nu pomenește. (s, r.. deciz. 1876 No..444). In caz de “neclaritate, contrazicere inzuti- cienţă și îincomplectitudine a legilor locale “autoritățile ju= diciare în urma introducerei codurilor judiciare în gub. Ba- „sarabia, nu- mai sunt îmdrept a raporta în această privinţă “autorităţilor erarhice, după cum fusese prescris prin sus expusele art. 52 col. leg. vol. 1 leg.' constit. și 225 de Reg. -organiz. Sen. cârm. vol. 1 ed. 1849, “urmând să procedeze „conform art, 9 din cod. p: Proced. civ:, adică să bazeze ho- 

mr
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tărârile pe înțelesul general al legilor, şi anume a legilor lo- 
cale, cari sunt în vigoare în această gubernie (Armenopulo 

_ Donici şi hizovul sobornicesc din 1785). Pe lângă 
„aceste legi, în caz de îndoială, pot fi interpretate și după 

proveniența lor istorică prin colaţionarea lor cui sursele de 
unde ele au fost împrumutate (deciz.. 1885 No. 59, 1886 
No. 25). Prin decizia Curţii se mai “indică și asupra fap- 
tului că după legile generale ale Imperiului copii, rezultați 

“Qin concubmaj nu dobândesc zici un fel de drepturi civile, .. 
iar dacă li se desemnează “întreținere, aceasta numai pe 
calea judecății penale după judecarea procesului deconcubinaj, 
(art. 994 cod. p. despre ped. şi deciz. dep. civ. de cass. din 
1873 No. 1383) Aci insă Curtea a scăpat din vedere: în 
primul rând, că după legele gencrale ale imperiului acțiunile 
copilor nelegitimi pentru obținere de irtreţinere, după cum: 
S'a recunoscut de Senat, în unele cazuri pot fi intentate pe- 
cale de judecată civilă (deciz. 1888 No. 17 1880 No. 182) și că, 
obligațiunea pentru -asigurarea alimentelor pruncului şi 

„a mamei, impusă după art, 994 cod. penal tatălui, progine 
din însuşi faptul nașterii pruncului, din concubina) și formează 
o obligaţie naturală pentru părinte de a întreţine pe pruncul. 
său și mama lui, iar în doilea, că într”o chestiune anoloagă 
prin hotărârea adunării generale a departamentelor de casaţie: 
din Senatul cârmuitor No. 24 din 1891 s'a explicat că în 
legile civile, cari, şi-au păstrat puterea lor în ținutul litora- 
rului Mărei Baltice și la introducerea codurilor judicare dela 
20 Noemvrie 1864, există un “intieg șir de dispozițiuni, 
prin cari obligaţiunea de a procura mijloacele “ necesare de: 
întreținere pentru un născut, nelegitim cade în general în- 
sarcina părintelui iar în tari condițiuni în guberniile Jito-- 
ralului Mărei Baltice acţiunile celor născuţi” nelegitim şi a 
mamei lor, urmează să fie deschise în ordinea procedurei. 
civile, întru cât ele decard din raporturile, bazate pe drep-. 
tal civil. Atât'in ţinutirile Balticei cât și in Basarabia le- 
şile locale stabilesc obligaţiunea tatălui de: a procura celui 
născut nelegitim “mijloacele de. întreţinere, (legea Arme- 
nopulo p. Ic. V tit. S pag. 140, col, legii Donici tit. 36. 

.
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$ 4 pag.:92) şi dau în anumite cazuri celor născuţi nelegitimi dreptul la . mostenire după tată sau mamă (Armenopulo acelaş tit. VIU pag. 140 și 145, Donici tit. 36 $ 4 pag. 92, p. [II din col. leg. loc. guberniilor Balticei art. 1872). În vederea celor 'expuse mai sus, concluziunea curții cum că chestiunca ridicată în prezentul proce:, despre „dreptul bastarzilor la moștenirea, rămasă in urma tatălui lor natural, in gubernia Basarabiei şi compusă din: avere „mobilă și imobilă” urmează să fie. rezolvată” în baza art,. 136 şi 1113 p. 1 vol, X «ol. leg. civ, trebue să tie rec .no- sculă ca dată greşit. IL Nu poate fi recunoscută ca justă și a doua dispozițiune o Curții despre faptul, că dacă sar aplica la acțiunea Condraţchi legile locale și atunci încă acțiunea” nu poate fi satisfăcută pentru motivul de nedovedirea fup= "tului că defunctul Vichenti Starjinschi ar fi recunoscut în “timpul vieţii sale pe copii născuţi de Irina Condraţea, ca pe - ai săi, după cum se cere în cartea de legi a lui Armenopulo tit. 8, pag. 145. In această lege, sub întitulația: „despre copii. bastarzi declaraţi legitimaţii se spune: «cine are un fiu sau fiică naturală dela o femeia liberă, cu care sar Li putut căsători și va menţiona în contractul intărit' de no-. tar sau semnat -cu propria lui mână. și contrasemnat de trei martori siguri ori prin. testument, sau prin oare_cari alte notițe din actele sale că el sau ea, este fiul sau fiica sa, fără să adauge cuvântul natural sau naturală, astfel de copii se socotesc ca legali şi legea, noastră lexdă dreptul de a mo- Șteni totul egal cu copii -legitimi de oarece de aci să. constată că el era: căsătorit legal cu mama lore. Din aceasta se evidenţiază că uceastă lege se referă la copii natu- rali declaraţi ca -legitimi-prin act inscris emanat dela ta- tăl lor; ast fel de copii se consideră ca legitimi şi primesc dreptul de a' moşteni în mod egal cu copii legitimi, Acţiu- nea lor Condraţehi însă n:a fost de loc bazată pe această lege: ei nu au susținut, că: cel ce a lăsat moştenirea Vi- chenti Starjinschi, i-ar fi recunoscut de copii ai săi prin act în scris și nici mau cerut ca să |i se adjudece din moștenire părţi egale cu copii legitimi ci stăruiau numai să li se recu- 
Mă
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poască dreptul la */4 parte din moștenire, care a fost pri- 
mită de [raţii, surorile și nepoţii lui Vichenti Starjinschi, de- . a , 

- „cedat fără testament și fără a fi lăsat după sine! copii legi- 
țimi, ca atare Curtea grcșiț a aplicat în această cauză legea 
expusă la pas. 145 p. II din col. Arimenopulo pe care recla- 
manții nu şi an bazat de loc: drepturile lor. Ii s'au referit la 
pag. 139 și 140 din aceustă culecţie, in cari se află expus 
următoarele : »Cel ce are; copii legitirai, nu poate lăsa co- 
piilor nelegitimi, nici celor naturali născuţi dela o intreţi= 
nută, împreură cu mama lor, mai muit de 1/3 parte adică 
o unţie-din averea sa. : .:.; dacă însă: cel ce ave: copii na- 
turali va muri fără testament, atunci copii naturali au drept 

„a primi î/u părți, (adică d. uă unţii), pe cari le impart im- 
„Preună cu mama lov așa fel” ca mama să primească o parte * * 
egală cu partea fiecărui copil. Aceasta se observă, atunci 
când nu există copii legitimi: » Mai departe, la pag. 141 se 

„Spune: „copii naturali; născuţi del diferite concubine nu 
„ moştenesc după părinte când el are copii legitimi sau soție, 
san alți moștenitori, primesc însă numai ceva pentru intre= 

„ținere dela “moștenitorii tatălui, când acesta va muri fără 
 testamenite. Contradicţia aparentă între aceste legi și dispo=- 
zițiunea expusă în concisa colecțiunea legilor lui Dobici tit. 
30 $ 4 (pag. 92), dispare la colaţionarea acestor legi cu sur- 
sele dreptului roman şi bizantin; de -unde ele au fost im- 
prumutate (deciz. 1881 No. 14, 1885 No. 59; 1886 No, 95). 
In colecţiunea legilor lui Donici (c. 36, $ 4), se spune: „dacă 
insă nu vor exista copii născuţi legitim sau alţi moştenitori, 
cărora să moștenească Sar cuveni după lege, atunci omul 

„poate testa o parte din moştenirea sa şi copiilor săi nelegi- 
timi fără testament, insă legea-nu le dă nimic. „Această dis- 
-pozițiune Donici a intărit-oîn colecţiunea lui de legi prifi invo- 
carea volurâului de legi impărăteşti sau Băzilicele (cart, 32 tit. 
2, $ 4) și nuvelei lui Justinian (89 capitolul 12). In locul men- 
ționat din Bazilicale 1) (în traducere din latinește) se spune: 
» Dacă insă tatăl copiilor naturali (liberi naturales) va muri 

  

paz. 5%. ş 
î) Bazilica 1ib, 32, titulus 2, $4, cdiţia Heinlsh în Leipzig. 1543 vol. SIL 

r
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fără testament, atunci aceștia din urmă vor, primi numit 
două unţii, cari urmează să fie împărțite cu. mama, lor, ași “că mama primeşte, partea unui prune. In definitiv noi qis- 
punem aceasta pentru cazul că dacă cineva, fiind în con- 
xieţuire cu o amantă (concubină), are dela dânsa copii. Dacă : însă cineva sa dedat desfeâulai Și a intrat în legătură cu 

2 

diferite femei netrebnice atunci ele trebusse considerate ca fiind:in afară de lege E , O dispoziţiune la fe] există în nuvela 89 a lui Justinian 
citată de Donici la cap. XII în care se spune: $4: „Dacă cine va. muri, nelășănd nici “ereditate legală, .nici. copii 

u - Bici nepoți, nici, soţie legitimă şi nefăcând vre-o .dispozițiune' 
asupra averei sale şi dacă el in viaţa sa a avut in: casă o femeie liberă, cu care a convieţuit ca cu o concubină, şi a avut de la dânsa copii. (aceasta se referă numai la acele” “ cazuri,. când atât convietuirea in aceiaș casă cu concubina cât și nașterea copiilor de la ea și educaţia lor sant în afară. de -orice indoială), și dacă se prezintă rude colaterale 
(cognaţi) sau stăpănul, care, a dat libertate, său tezaurul nostru, cari riclică pretenţiuni de drept al lor pentru stăpâ- - nirea moştenirii, noi permitem, atuiuci ca în cazul dacă pă- rinții, au murit fără testament, copiii să primească două unții !/; dih averea părintească, pe carei. sunt datori să o impartă cu mama lor oricâţi copii ar. exista, așa. ca mama să. primească o pârte egulă cu partea unui- copil. Aceasta. noi o stabilim pentru cazul când ela trăit cu o concubină. și a avut de lu ca copii Sau dacă ea a murit sau s'a despăr- țit de al mai dinainte, copiii insă rămânând în casă, în acest caz le permitem să primească "două unții după defunctul. fără testament, »$5-. Când însă cineva, in urma desfraului său, la prima sa concubină a mai adăugat vre-o câteva „ amante și dând naştere cu ele la copii, va muri, lăsând în! acelaș timp mai multe concubine, atunci el trebue să fa reprobat şi pus întatară de lege cu astfel de ţiitoare și copii. - De ourece la fel cu cazul când oniul „care are femeie legi- „timă, cât timp casătoria există nu poate avea: alte femei legitime şi copii legitimi de la ele,—tot așa noi nu putem 

-
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permite ca în cazul dacă a existat concubină, recunoscută 
în felul menționat, dela care au rezultat copii, şi dacă el 
(defunctul) p lângă aceasta se mai dădea la desfrâu și cu 
altă femeie,—pentru ca copiii născuţi din această legătură 
să fie chemați la moștenire, dacă el a murit fără testament, 
Noi edităm lege pentru persoane, ce.nu duc o viață desfrâ- 
nată, ci cumpătată,; | i 
„Din invocările facute în colecţiunea de legi a lui Donici 

($ 4 cap. 36) asupra paragrafului menţionat din Basilice și 
capitolul novelei se vede, că pomenind despre copiii nelâgi- . 
timi ce nu au dreptul asupra moștenirii după părinte, acest 
$ 4, a lui Donici, are în vedere nu pe copii născuţi dela o 
concubină (liberi naturales), cu care o trăit cal ce o lăsat 
succesiune, despre cari se pomenește la pag. 159 și 140 
„partea II din legea celor şase cărți al lui Armenopulo, ci pe. 
copii, naturali născuţi de la diferite țiitoare (spurii, vulgo 

„<aesiti), cari și după legea lui Armenopnlo (pag. 141) nu au 
"dreptul de moştenire după tatăl, care a lăsat şi alți moşte- . 
nitori. Totodată însă colecțiunea lui Donici. după cum se - 

„Vede și din intitulaţia ei, sc prezintă numai ca calecție con- 
cisă, de legi, extrase din cărțile împărătești (Basilicale), ca | 
călăuza celor cari o studiază (adică cu scop pedagogic) iar 
ca atare dispozițiunile legale din ca sunţ. expuse în mod 
prescurtat (cu invocâri de surse) și nu atât de complecte ca în. 
colecţiunea lui Armenopulo. După aceste concepțiuni contra= 
zicerea aparentă âintre cele şase cărți Armenopulo și colec- 
țiunea concisă a legilor lui Donici se inlătură prin cercetarea . 
izvoarelor, din cari ele au fost imprumutate. Referindu-ne - 
în fine la a ']]I consideraţiune a Curţii, că din lipsa acte- 
lor scrise singurele depoziţiuni ale martorilor nu pot avea 
însemnătate pentru a face dovadă provienienţei.reclamanţilor 
de la o convieţuire nelegală a lui Vichenii Starjinschi cu Irina 
Condraţea, Senatul cârmuitor găseşte, că această dispoziţi- 
uue violează exactul înţeles al art. 409 din cod. pr Civ: - 
întrucât pentru dovedirea unui atare fapt legea nu cere o 

“ “certificare înscris, ” - - E e 
Nașterea unui copil nelegitim dela un tată: cunoscut;
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nu poate fi stabilită prin certificatul de naştere al celui din- - 
tâiu, întrucât: în aceste certificate nu se menţionează nu- “ 
mele tatălui al'persoanei, născută în afară de căsătoria, In virtutea art, 1354 și 1356 din cod. pr. civ., Ca dovadă a 
naşterii din o căsătorie legală, se iau .în seamă certificatele 
metricale, iar în caz de imposibilitatea obține un asemenea 
act, pot fi admise și depuzițiunile martorilor. Dacă aceste | depozițiuni se permit spre dovedirea . nașterii din căsătorie 
legală, atunci cu atât mai mult ele: trebuesc permise ca - să facă dovada nașterii din legătura unui neînsurat cu una - 
memăritată, ca in procesul'de față, Pentru aceste motive 
Curtea greșit a procedat respingând orice însemnătate a declaraţiunilor martorilor din acest proces, , 

In urma tuturor considerentelor expuse mai sus, Se- natul Cârmnitor dispune: casează decizia Curţei de - Apel 
dată cu incălcarea : $ 63 din Regulamentul de organizare a 

| administraţiei. provinciei Basarabiei, dela 29 Fevruarie, 1898, 
opiniei consiliului de Stat sancționată la 15 Decemvrie 1847 
titlului 8 din cartea V, partea 1 a legei lui Armenopulo şi : a art, 409 din Cod. Proc, Civile şi dispune inaintarea do- sarului pentru rejudecare Curţei de Apel din Chiev. o 

(Decizia No..72, 1900, a Senatului Cârmuitor), : 

-



- referitoare la legiuirile locale ale Basarabiei, extrase | __ din ediţiile oficiale ale codurilor ruse (luate din $. Grossman, legile locale: ale Basarabiei, 1904), 
— 

ANEXA da E "Art, 1606, din Volum. X, ediția MU din 1857 . 
„ln afacerile judiciare se iau ca bază legile regiunei re- spective, iar in cazurile când acestea se vor constata că sunt. insuficiente, se vor lua în considerație Şi legile rusești, afacerile judiciare insă din județul Cetătea-Albă di cauza lipsei de populaţie românească (mold,) din el, vor fi intocmjte ” Şi rezolvate în baza legilor rusești. DD 

„Art. 1605, din Volum, Ă, ediția II din 1857 „-.* Toate lucrările din instituţiile oficiale ale Bisarabici, sa vor Întocmi în limba rusă, iar, în caz, de nevoe. și în tradu- Cere românească. ăi 

Î 

> ANEXA Bar i a Din colecţia de legi, No. 27357 -dela 29 Aprilie 1818, Regula- 3 „mentul pentru organizarea Basarabiei 
Locuitorii: Basarabiei: se impart: în : următoarele cate- _ gorii : 1) Preoțime, 2) Nobili, 3) Boerași, 4) Mazili, 5) Rup- - taşi, 6) Comercianţi şi Burghezi,.7) 'Țărani sau săteni pro- prietari de pământ, 8) Țigani și 9) Evrei. Aa "=. Sub denumirea de boerași. sa înțelege clasa care*nu o provine din -nobili Și cari w'au ajuns. la înaltele funcțiuni - - BB Di 43
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boereşti, însă au atins funcţiile interioare până la Vel.Satrar, 
Ei vor- profita personal de dreptul nobililor, jar generaţia 

„lor va primi titlul de mazili, fără a putea însă moșteni pri- 
„vilegiile părintelui lor." Mazilii, locuitori de condiţie privile= 

giată, își păstrează, pe vecie impreună cu generaţia lor, pri- 
vilegiile primite de -ei dela gospodarii Moldovei. Ruptaşii 
suut deasemenea locuitori de condiţie privilegiată. Clasa lor 
cuprinde in sine generaţia provenită din preoțime;: i 

*. Despre întocmirea. lucrărilor în Consiliul Suprem _ 

Lucrările geodezice şi judiciare civile, se vor intacmi 
„numai în limba română (moldov.) şi jadeca în virtutea le= 

gilor şi obiceiurilor moldov, ... - | 

Despre Tribunâlele de Provincie, penale și civile 
„2 Admiterea limbei moldov. în lucrările de procedură ci- 

„vilă se face în baza şi pentru asigurarea drepturilor, privi=. - 
logiilor şi legilor locale, conferite cu Inaltă aprobare pro- 
vinciei Basarabiei pentru totdeauna.  -. si 

"e Pentru care motiv, 'Tribunaiul de Provincie Civil, se va 
„conforma în lucrările judiciare a pers vanelor particulare, cu 
drepturile şi obiceiurile moldovenești şi întcemi numai în | 
acea limbă ;- la pronunţarea sentințelor însă pentru aface- 
rile de Stat, el va trebui în” ceeace priveşte 'ordinea lor da: 

"procedură să se conforme legilor rusești , iar în ce priveşte 
„paza proprietăței particulare, va trebui să se conforme drep- - 

turilora privilegiilor-şi obiceiurilor pământului, 

. “Din instrucția comisiunei din 1824 | 

| Tablou de funcțiunile moldov. cati dau-dreptul la dem- 
„„ nitatea de nobil: 1) Vel“ Logofăt, 2) Vel Vornic, 3) Vis- 

> ternic, 4) Hatman, 5) Postelnic, 6) Cămăraş, 7) Agă, 8) Spătar, 
9) Ban, 10) Coms, 11) Căminar, 12) Păharnic, 13) Serdar, . 

14) Stolnic, 15) Armaş, 16) Medelnicer,” 47) - Clucer, 18). 
__Sluger, 19) Pitar,. 20) Jitnicer, 21) Șătrar;-. 29) II-lea Lo- 
"gofât, 23) II-lea Postelnic şi 24) al IIl-lea Logofăt. 

as 

i a N
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a ANEXA 3-a e e. 
- Din Volum, XXX VIII de legt, No. 29.488 dela 28 Miaiu 1823 

“ Despre aplicarea prescripțiunei în procesele din ţinutul : E ae Basarabiei . Da . 
- Ta dorința dea pune capăt (stăvili) reinceperei incon- tinuu a proceselor'din Basarabia, ' provenite din neclaritatea legilor de prescripţie“din această regiune -şi dăunătoare atât - foloaselor particulare câl și bunei stări în general, dispunem: da” rezolvarea neințelegerilor şi altor afaceri . judiciare din „ținutul Basarabiei, se vor conforma întocmai regulelor art, 4 din manifestul dela -28 Iunie 1787, recunoscând ca nul orice drept introdus asupra proprietăței, aflată în stăpânire străină, asupra căreia în decurs de 410 ani nu  s,ar fi inten-. „tat nici o acţiune de judecată, socotindeaceastă durată de „10 ani pentru minori, dela trecerea lor la majo; ' orat, 

ANEXA da | 
„Despre transmitere Jucrărilor din- Tribunalul Civil a Basarabiei în apel Departamentului 2 a] Senatului şi despre rezolvarea, lor după legile şi obiceiurile locale a Basarabiei - | Punct. 2. La rezolvarea acestor lucrări, Senatul se va - „conforma legilor și obiceiurilor locale a Basarabiei, 

a „0. ANEXA Boa a: 
Codul sancționat pentru administrarea Basarabiei, din Vol um - “III de lege, No. 1834 dela,1828, punct. 3. 

Odată cu emiterea prezentului cod, pentru. Basarabia, atât regulamentul din 1818 cât şi toate dispoziţiunile cari sunt în contrazicere: cu codul, vor fi oprite din funcţiune, - Punct. î. Locuitorii Basarabiei de orice clasă, ca: preoțime, boerași, nobili, mazili, ruptași, comercianţi şi burghezi, ță- rani sau săteni proprietari de pământ, țigani, cari aparţin “statului și proprietărilor de moșii şi evrei, își păstrează toate drepturile şi privilegiile cu cari se folosesu până'n prezent. 

pf
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$ 62. Toate lucrările din instituţiile oficiale ale Basarabiei se vor intocrmi în limba rusă; iar în caz de nevoe și tin tradu-- cere în limba moldov. $. 63, In afacerile judiciare se iau. ca. baza legile ținutului, iar în cazurile, când se va constata că acestea sunt insuficient», se 'vor lua. în consideraţie și legile -rusești ; afacerile judiciare însă din județele Ismail și Cetatea- Albă din cauza lipsei de populaţie moldov. din ele vor fi în- - tocmite și rezolvate în baza legilor, ruseşti. OO 

"ANEXA 6-a N 

„Din Volum, XII de lege, N»..11.189, dela 30. Aprilie 1838, 
- punct, VI—139 ! 

4) Primarul satului p 
„» de vârstă, rămaşi fără tată Şi mamă, supune administraţiei . „de voloste (plasă), mijloacele pentru privigherea acestor orfâni. . 2) Primarul sătului primind aprobare dela adrhinistraţia de... "plasă, dispune pentru privigherea orfanilor, dnpă mijloacele ce vor fi prescrise de numita administraţie. 3) In caz de nu- mire a tutorelui, primarul satului, în prezența lui şi a trei” - martori de încredere aleși dintre gospodari, întocmeşte un. N inventar de averea: orfanilor mici de vârstă, care-se va întări prin semnăturile tuturor celor prezenţi la intocmire, Pentru. -neștiutorii de-carte vor semna acei cari vor fi însărcinaţi de ei în acest scop, 4) Inventarui original se va înainta de către" | primarul satului, la administraţia: de plasă, iar tutorele va. - primi o'copie legalizată. 5) Primarul satului urmăreşte ca “tutorii'să și îndeplinească întocmai “Și cu-sârguință îndato= - ririle ce le au, în baza alăturatei instrucțiuni speciale, 6) „ Fiecare țutore la intrarea în exercitarea funcţiunei, primește „ dela primarul satului, câte un “exemplar din aceste instruc= ” ţiuni, '7) La cererea tutorelui pentru inchirierea sau vin- - 

rimind ştiri despre orfanii mici 

detea avutului orfanilor mici “de vârstă,. primarul satului. - > p , supune acest fapt administraţiei de plasă împreană cu con- cluziunea lui ducă găseşte că aceste măsuri vor fi de acord. . cu interesele protejaţilor, 8) In caz dă ridicare-a tutelei, pri-- marul satului dispune cu aprobarea administraţiei de plasă.
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" ca-tutorele să introducă pe cel cșit de sub tutelă sau pe-cea „= sşită de sub tutela lui, în. posesiunea averei și să le dea dare! de seamă âsupra activităţei sale în tot timpul cât a fancţionat - tutela. 9) In cazul când adunarea sătească și-ar da consim- țimântul Ja o eşire din indiviziune familiară, primarul va. cere autorizarea acestui fapt administrației de.plasă. ÎN ANEXA Ta ă „Din codul de Ige, N). 15.515 dela 3 Iulie 1842 - Puterea și_ucțiunea regulelor. prescrise “în cartea 2, partea ]I[, art. $ și la art. 842 din codul civil, vol, X, pri- vitor la introducerea în posesiune_ asupra averilor nemişcă- - toare şi duratei. (termenului) de răscumpărare a acestora, se - „. întinde în acelaș grad şi asupra ținutului Basarabiei. Ă - „ANEXA Boa i Din Volum, XX de lege, N» 18.95 2 din 23 Aprilie 1945. - Observaţiunea Il-a.—'Toate regulele arătate mai sus, în privința calculărei prescripţiei pentru cupii mici de vârstă, se intinde şi asupra ținutului Basarabiei, e Despre acțiunea, termenului general : pentru prescripţie „ -“în afacerile create în Basarabia, înainte de introducerea a-. cestui termen în ace/ ținut, - a : „. Permenul'de 40-ani pentru prescripţie, a fost introdus „ÎN ținutul Basarabiei prin decretul dela 25 Mai 1823-(29.486). » „Drept care, în lucrările acţiunilor de judecată. intentate ia „ordinea respectivă prevăzută de.lege, inainte de. publicarea „acestui Decret, prescripţia se va determina “potrivit dispozi- - Fanilor în această privinţă ce existaseră până âtunri în acel „ţinut, în toate acțiunile insă de judecată intentată după pu- „blicarea menţionatului decret, se va aplica legea generală. „ Pentru prescripţie, aa Da a aa | De ANEXA 9-a | [| Din Volum. XXII d l=ge,. No. 20.994 dela 10J4II, 1847. Despre crearea, tutelei penizu orfanii şi averile clasei de | oameni Privelegiaţi din Basarabia că: DBoeraşi, Mazili şi - Raptași, =
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1) Tutelele pentru copii. mici de vârstă. şi averile hoe- - 
_“raşilor se administrează conform regulelor. generale de Tri- 

bunalele de orașe pentru orfani ; 2) Cu privigherea orfanilor 
„mici de vârstă și averilor mazililor şi ruptașilor, se însărci-— 
nează căpitanul de mazili, care procedează in această privință 
după regulele generale prescrise pentru primarii de sate,-sub 

„observaţia administraţiilor de plasă unde acestea există sau 
vor fi înființate. .. _0 | DD 

„o ANEXA 40-a o. a 
„Din. Volum. XXII de Izge, N. 20.987, dela 10/11 1847 

Despre drepturile materiale a locuitorilor Basarabiei 

„..... Boerașii vor purta numale de nobili personali, iar ma= 
„Zilii și ruptaşii odnodvorţi punct. 5. Mazilii din fiecare re- _ 

„ giune cuprinzând în sine 100—150 familii, aleg din mijlocut.. -. 
lor prin bile, . pe timp de trei ani, un căpitan de mazili, a 
căruia îndatoriri constă în a supraveghea păstrurea liniștei 
şi a ordinei din sate și uchitarea regulată a: impozitelor -și 
“contribuţiilor. Căpitanul de mazili primeşte confirmarea în - 
această funcțiune dela șeful provinciei respective, fără parti- 
ciparea mareșalului nobilimei în această privinţă, exercitând: 

- funcțiunea sa fără nici o plată“ (observ. II la art. 681 din 
Volum..LX, ediţia 1899). punct. 8. Mazilii aparţinând după - 
starea lor materială, categoriei de locuitori hberi ai satelor, 
formează în compunerea plășilor obștii sătești separate, unde 
în raport cu numărul de familii se-poate crea „din mijlocul 
lor şi o administraţie de sut... o | ÎN 

Ruptaști proveniţi din preoţime, profită de toate dreptu- 
rile desemnate pentru mazili. E 

Punct, 1—2. Calitatea de clasă a boeraşilor, "mazililor . 
-ruptaşilor: Rupta-Visterie și Rupta de cămară (proveniență. . 

„străină), se recunoaște în baza actelor eliberate cu semnă- 
tura foştilor domni ai Moldovei, sau cu.stampila lor și elibe- 
rate din Visterie sau Divan, precum și a celor.date de fostul - 

* Comitet provizor din Basarabia. In lipsă de acte scrise se - 
cere o declarație dată sub prestare de jurământ de către 12 

--. martori:de încredere. - Ia 
N
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„+ Punct. 3. Ruptaşii proveniţi din preoțime, vor face“ do» vadă în privinţa calităţei lor de clasă | prin certificatele eli- berate de Consistoriul bisericese din Chişinău. . IE 
Țăranii ori unde ar'lăâui ei, aparțin clasei,de locuitori - 

liberi ai satelor, se folosesc“de drepturile personale ale aces- 
tora, în virtutea legilor pentru starea materială, art. 661— 
669, (vol. IX din lege). . - Da a 

- Ligii. Țiganii, pentru cari proprietarii -nu vor putia 
__ prezenta acte doveditoare că le aparțin, cari, după:o minu- 

țioasă examinare vor fi declaraţi legali, vor fi sooşi din starea 
„de robie, din cari-cei apți pentru meserie sau industrie, vor fi admişi să se înscrie cu admiterea obștiilor, în clasa bur- ».- ghezilor sau .corporaţii, din oraşe ; toți ceilalţi insă, potrivit Inaltului Decret dela 29 Mai 1839, "vor fi trecuţi la fel cu: „Țiganii de'origină în trupele căzăcești dela Dunăre. - - Străinii. Sunt opriţi a poseda pământuri locuite, pot - însă administra usemenea dometii, în baza dreptului de ad- “ ministrator. Stăpânirea, şi obținerea pământurilor nelocuite rămân peacecaşi bază,  - E 

= Sa ANEXA 44-a E 
Din Valum, XXII de lege, No. 21.794 dela 15 Decemurie 1847 

Despre modificarea unor articole din legile locale în - vigoare în Basarabia, în „Privinţa satisfacerei privilegiate a . „soților în afaceri de zestre din averea soților, inaintea altor 
creditori a acestora din urmă: . a A 4) Toate persoanele de „sex- femenin din Basarabia, a 

- cărora zestre este asigurată cu averile soţilor lor, sunt obli- | 
gate a anunţă în această privință, prezentând dovezi legale, la Tribunalele judeţene și regionale respective, în timp de 
“un-an din ziua publicărei acestei dispnziţiuni ;. 2) In baza . acelor. declaraţii, tribunalele judeţene Şi regionale aplică”, 
imediat în ordinea prevăzută de lege, sechestru asupra averei, „ “care asigură zestrea ; 8) Soţia care în termenul de un an de 

- zile prevăzut mai sus, n'a dat declaraţie asupra zestrei, cu 
toate că nu perde dreptul de a face declaraţie şi în urma
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-acestui termen, în acest caz însă, dacă averea'soțului a fost înstrăinată înainte de aplicarea sochestrului asupra ei, nu „ai poate. ridica nici o pretenție asupra ei, sub motiv că „averea bărbatului asigură în mod'tacit zestrea ei; 4) Toate . „foile de zestre 'ce se vor intocmi de aci inainte, vor fi pre- zentate tribunalelor judeţene și regionale, pentru a se aplica sechestru asupra averei bărbatului, spre asigurarea zestrei; - :5) În caz de contestare asupra realităţăi zestrei, se va proceda: conform legei, lăsând averea Soțului sub se- -chestru până la terminarea procesului; - 6) Senatul dirigent -va face cunoscut celor în drept, că în caz când legile locale ale Basarabiei, cari se compun din Volumul de şasescărţi-a lui Armenopulo, cartea lui Donici şi. Epistola Congresului | dela 28 Decemvrie, 1785 ce vor fi lăsate in-vigoare, se vor constata că sunt insuficiente, să se aplice potrivit art._3.585 - din Volum. N. de lege, legile ruseşti ; în caz insă.de necla- - zitate, contrazicere, .sau- dificultate la aplicarea legii, se. va „proceda după regulele generale determinate pentru asemenea cazuri. (Volum. 1 din lege -ari. 52, Instituţia Senatului | Dirigent, art. 225). - De ia - 
e „ANEXA 43-a | 
Din voluniul 43 de Ige, No. 40.133 dela 14 Lulie 1888 

Observaţiun a II. Măsura pentru suprafețe de terenuri numită »falceau. ce este intrebuințată în Basarabia, va fi egalată cu 3.125 stânjeni pătraţi, adică una desetină şi 725 . stânjeni pătraţi, E | | 
Si „ANEXA A8ua a 
„> Anexa lă” art, 85 (observ.) Volum. IX, ediția 1899 - - 
1 Regulamentul relaţiilor reciproce a proprietarilor și locuito- rilor din localităţile și orașâle Basarabiei, ce aparţin 

„societăţilor și persoanelor particulare * 
. 1) Toţi propristarii în general din localităţile şi oraşele Basarabiei, cari profită de veniturile dăjdiei țărănești în vir- tutea epistoliei dată lor în acest scop de către Domhii: Mol- 

7 Ă 
. ” . 

1 . o



au dreptul“ să: închee cu obștiile locuitorilor menționiatelo localităţi şi orașe, convențţiuni prin bună înțelegere, arătânc în cle; cu cât mai mult: posibilă claritate şi definiţiune, atâț “dreptul proprietarilor pentru perceperea diferitelor taxe (ve- nituri) cât şi obligațiunile locuitorilor de a face achitarea acestora, e a _ Proprietarii sau arendaşii localităţilor . şi orașelor, în “lipsa înțelegerilor “Speciale încheiate cu obştiile locuitorilor : din acele. localităţi sau orașe, au dreptul să primască, -de pe - averile co le aparțin, numai veniturile fixate prin această lege. “Drept care, este nedrept-a 'se recunoaşte pentru proprietarul “orașului: sau localităţei, dreptul .de percepere a'taxei numai “pentru importul vinului în oraș și păstrăreâ lui. : o +92) Incheerea convențiunei se va face priv deplină bună înţelegere a ambelor părți. - i o 83)In convenţiune se va specifica, cum se va proceda cu - casele, prăvăliile, grădinile și alte dependiuţe, de gospodărie ale locuitorilor, în: cazul mutărei lor în alt Joc. In ca priveşte “pământul pe care se găseşte menţionatele dependinţe pentru - gospodărie, se înțelege deja sine, că ori care a fi dispoziţiu- -nea ce ar fi făcută de locuitor asupra avutului său, rămâne Proprietate neinstrăinabilă a proprietarului localităţei, afară Numai de cazul cân.l pământul a fost obţinut de locuitoi: dela proprietar ca proprietate după lege, locuitorul având în acest „Caz cuvenitul acf, -- CC „7 4) Convenţiunile se vor incheia pe un termen stabilit ” Prin bună înțelegere de ambele părţi.. -.. i „-. 9) Dacă printre locuitorii menționatelor. localități şi: orașe s'ar găsi unii cari ar dori să-şi ea asupra lor oarecari_ obligaţiuni speciale, independente de condițiunile în: heiate | „Cu întreaga “obşti, sau că proprietarii insăşi ar găsi posibil să facă, .in favoarea unei - oare-cari persoane cesiuni şi - înlesniri; — se “vor încheia: in această privință conven- țiuni. speciale, separate de acele încheiate cu intreaga obştie. 6) Proprietarii orașelor și localităţilor din Basarabia; 
o. ..
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sunt obligaţi. să prezinte proectele convenţiunilor lor cu 1o- 
cuitorii, la oficiile Guberniale pentru-o prealabilă examinare, - 
care de altfel va trebui să se mărginească in aobserva dacă 
viitorul contract nu cuprinde ceva contrar legilor generale, 
dacă toate formele stabilite au fost satisfăcute și dacă punc- 
tele din contract sunt expuse îndezjuns de clar, definit și pe, 
deplin. La constatarea unor oarecari omiteri sau abateri delă . * 
ordinea prescrisă' de lege, Oficiul Gubernial va arăta modul 

„de îndreptarea uneia sau alteia; Se va supune însă Oficiului 
„ Gubernial pentru exăminare numai convenţiunile ce se vor 
incheia de către proprietarii Basarabiei cu locuitorii oraşelor -. 
şi localităților acelei provincii cu_obștiile locuitorilor orașe- . 
lor şi localităţilor acelei provincii, sau cu: întregile lor clase -. -" 
și nu separat cu persoane particulare. .. E | 

7. Convenţiunile închiate cu obştiile întregi și persoanele 
particulare, după ce vor fi semnate de ambele părți, vor fi. -- 

„prezentate' pentru legalizare, în or'linea stabilită în această 
privinţă. a - DE 

8. Acei cari vin să se așeze din. nou în localități, nu mai 
sunt obligați să închee cu proprietarii convenţiuni speciale, 

„pot însă de bună voe, sau să inchee o,convenţiune de ase=: 
menea natură sau să intre în convențiunile obștiilor dând în. 
acest scop obligaţiune în scris prin care să arăte că cu- 
noaște dispoziţiunile aflate în vigoare în localităţile speci-. 
ficate în menţionata-Conveaţiune, cărora se obligă a se con- 
forma întocmai. In schimb, ei; în ambele cazuri, primesc dela 
proprietari autorizaţiune în scris pentru “a se putea așeza, 
care, la fel ca şi Convenţiunea, va trebui să fie supusă legali- - 
zării în ordinea stabilită. e 

„9. De oarece in epistole, veniturile proprietarilor sunt _ 
specificate în lei, piastri, etc, pentru o uniformă calculare a - 
veniturilor şi determinarea valoarei - lor în permanenţă în 
monedă rusă, se va lua ca bază la întocmirea Convenţiuhei, | 
cursul monedelor turceşti cu cele ruseşti, care existase în Basa- 
„rabia în anul 1812, când în baza tratatului dela București 
ea a fost alipită la Rusia defiinitiv, . a 

” Observaţiune. în anul 1839 autorităţile locale au fost
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însărcinate odată pentru totdeauna 'cu aducerea la cunoștința |. -- generală a cursului monedei. turcești în -monedă rusă, „care - - se afla pe atunci in "vigoare, prin publicaţiuni în întreagă Basarabie. m E To 
10) In orașele și localităţile ce aparțin proprietarilor, unde după obiciurile locale, există o taxă de fiecare car cu - fân și alte produse de asemenea natură, —se va specifica în " Convenţiune după-o ințelegere. reciprocă: stabilită îutre pro- " prietarși locuitori, ta loc de plată de fiecare căruţă, mărimea unei taxe pentru cântăritul şi măsuratul produselor aduse pentru vânzare, - a 

II. Regulamentul relaţiilor reciproce dintre proprietari | și locuitorii din localităţile şi oraşele Basarabiei, ce aparţin „celor dintâi, cari "au încheiat de bună 'voe , A cuvenita convențiune A a 
3 4)“Toţi proprietarii în general din localităţile și orășele " Basarabiei, cari în termenul de Y ani de zile dela publicare . fixat prin raportul Consiliului de Stat, sancţionat la 24 Ia-' nuarie -1844, n'au încheiat cu obștiile. locuitorilor acelor localităţi și orașe, Convenţiune prin bună-voe, în privința relațiunilor reciproce intre ei, sau că după expirarea terme- nului Convenţiunilor încheiate deja nu le-au mai reinoit, au „„ drept să primească de pe domeniul ce le aparţine, numai : acele venituri, cari sunt. definite prin regulamentul de față - “Şi anume: 1)de pe livezile plantate pe pământ boeresc. 2) de pe case și prăvălii; 3) de pe vânzeri; 4) de pe treceri peste ape - şi 5) de pe cântăritul şi măsuratul, O- | 3 a 2) Stăpânil livezilor plantate pe pământ boeresc, vor plăti proprietarului oraşului sau localităţei, în baza regulelor ge- - Derale ce există în Basarabia de mai inainte, o zecime din. -  Tecoltă. Ni Sa 
„+ 8) De pe case şi alte construcţii, în cari locuesc locui- torii insăşi, precum și de pe prăvăliile unde comercianții, burghezii şi alții fac- comerţ sau posedă alte întreprinderi economice, proprietarii pot percepe venituri agrare—iîn râ- „Port cu locul şi valoarea pământului, dela 0.50—0.15 co=: -. peici de fiecare stânjen rusesc, măsurat în faţa clădirei, ori-
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“dare ar fi lungimea ei în interior, Acești bâni vor fi achitaţi de “locuitori anticipat -şi in două „rate semestriale: prima la :23 Aprilie şi secunda la 26 Octomvria a“fiecărui an, Rai 4). Din vânzarea” vitelor în zilele de iarmaroc şi târg; “proprietarul primeşte dela vânzător câte 0.05 copeici de “fiecare bou, vacă şi cal. a Aa 9) Taxeele pentru: trecerea peste ape, în locurile unde aceste trecări sunt înființate sau că se vor înfiinţa 's: vor în- casa după norma fiixată de antorităţile superioare. : 2 „2-.6) Pentru întrebuințarea câatarelor şi măsurilor” con- struite și întreţinute de însăși proprietarii sau arendașii lor, se va:percepe în folosul lor o taxă după: norma stabilită se- „Parat pentru fiscare oraș sau localitate: e: aparţine preprie- tarului, până atunci îasă, după norma ce se află în vigoare în orașele Basărabiei, . - AO E = Tot odată, ori-care locuitor: are voe să'și aibă pentră “nevoile în afuceiile sale comerciale, cântar sau măsurătoare . "proprii și admise de lege, pe care să le intrebuițeze la cân- “tăritul și măsuratul -a- tot ce. cumpără și vinde, fără ca să "plătească vre-o taxă' proprietarului sau arondașului lui; as altfel insă, nici unul din locuitori nu are voe să imprumute altuia cântarul sau măsitrătoarea sa, sub frică că vă plăti proprietarului indoită taxă, pe care acesta” din urmă. “ar fi | primit-o peritru produsul sau marfa cântărită su măsu- | rată, Această amendă insă nu este admisă, dacă proprietarul nu va fi construit sau întreţinut cântarul sau măsurătoarea in bună regulă. aa . 7) Proprietarii de 'oraşe şi localităţi nu pot opri po - locuitorii orașelor și localităților lor, de a face comerț liber cu diferite mărfuri și produse și nici nu au dreptul să perceapă "dela ei taxe neprevăzute in acest regulament; este oprită 'da - asemenea pronrietarilor perceparea taxelor Aepe căruțele cu fân, lemne, cărbuni, fină, ceupa, fructe, zarzavaturi și alte „obiecte de asemenea natură, ce sunt aduse în 1ocalităţi și orașe peutru-subsistenţu locuitorilor, -. - : i „ID Prân punctul 18 din anexa la art.:464 din volum. V— 

4 
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pentru toate localităţile din . 
„regulamentul taxelor, obligator Imperiu, se hotărâse că. puterea acestei anexe se întinde şi. -asupra acelor, orașe, . localităţi și sate ale proprietarilor,” cari : "au dreptul la. plata“ chiriei pentru prăvăliile,. casele și pământurile ce Je dă în chirie, la inchierea convențiunilor cu comercianții în baza -legilor civile, aceşti proprietari însă nu au dreptul să impună comercianților. nici O :taxă. pentru dreptul de a: face comerț. - Tot .pe această bază, Ministerul * „ Internelor printr?o circulară din 27 Octomvrie 1869, comu- : „+ Rică gubernatorilor, că în orașele, localităţile şi satele proprie- tarilor nu mai pot avea loc taxele comerciale ce se percepeav 

[ră 
mai înainte în folosul proprietarilor; De aci rezultă. că: plo=..- prietarii localităţilor în general, nu trebue să aibă nici. un . „amestec în foloasele pe cari „locuitorii localităţilor le “obțin . din comerţul Sau industria ce o exercită şi că aceşti locuitori . au-drept să facă. comerţ sau industrie în cladirile sau pe: ” loturile ce le aparţin sau le ţin în arendă pe pământul boeresc, - - fără. să ceară autorizaţie “pentru. aceasta cela “proprietarul -. localităţei. Afară. de aceasta, proprietarii localităţilor nu au : dreptul să impună locuitorilor” acestor localităţi, oare-cari "taxe pentru exercitarea comerțului, industriei sau meseriei, chiar dacă ele n'ar „purta denumirea... de taxe. comerciale (pentru dreptul de.a fuce comerţ), de asemenea. ei nu au... “-drept să impună asemenea taxe nici în calitate-de proprietar, . . "încheind contracte sau convențiuni cu locuitorii însăși și că. „* asemenea contracte sau convențiuni nu pot fi socotite valabile, fiind contrare legei (135/82). -. Il) Proprietarii. localităților Şi. oraşelor au dreptul să | arate în contractele ce-le inchee cu chiriașii, că aceștia din . urmă sunt lipsiţi de dreptul de -a -faca comerț în localul inchiriat de ei. NE sa ps 8) Comercianţii și industriași străini “veniţi din alte oraşă în localităţile. și orașele proprietarului, cu dife= „Tite mărfuri pentru văvzare, vor anunța despre aceasta pe „Proprietar. __. SE 9) Locuitorul unei localităţi care âr dori să se mute din
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"acea localiiate in ordinea stabilită, "işi poate vinde- casa și 
alte : construcţii ce-i apârţin, -precum și livezile; această 
tranşare însă cu cumpărătorul, vă trebui. să o aducă la cu- - 

„ nbştința proprietarului sau procuratorului acestuia, care face 
mențiune; în această privință pe actul de vânzare, care, după 
această. operaţie; primeşte o putere legală ca şi cum ar fi fost 
săvârşit în ordinea stabilită pentru actele întăriţe formal, 
mar părțile cari au. făcut: vânzarea rămân” “scutiţi” dela 
plata taxei! infolosul. Statului, în baza regulamentului 
taxelor. - ă 

Ce fel de consecinţe aduce predarea dreptului fictiv as 
„către un proprietar altuia, fără consințimântul moșierului? 
Chiar. dacă am “declara nulitatea, unui ' asemenea act, ca 
rezultat al acestei anulări mar fi încetarea dreptului fictiv Și 
predarea pământulut? la moșier, ci doar numai anulărea 
transmiterei şi inupoerea pământului la vechiul proprietar 
fictiv. Dacă însă-condițiunile din act, necesăre pentru obliga- 
tivita'ea acestuia.între contractanți-—âdică între vechiul Şi 
noul proprietar fictiv, au fost prevăzute cel mult ce'i poate 
extrage moșierul din Deconsimţimântul său la, transmitere, 
este cererea lui de a recunoaşte nulitatea actului prin care 
i se violează dreptul ce-i aparţine; altfel vorbină, moșierul 
poate socoti că. proprietarul fictiv n'a eşit din ubli-. 

„gativitatea legată de. dreptul fictiv, ce o are față de: 
moșier (53/99). .- 

» 10) La trecerea averei patrimoniale, actele respective 
nu vor purta nici o certificare din partea proprietarului, de 

- oarece dreptul la succesiune în caz de combatere, este supus 
pentru rezolvare pe cale de judecată. * 

11) Proprietarul, când i se prezintă actul as vânzare 
arătat mai sus, are drept dacă voeşte, să'şi oprească pentru 
sine construcţia sau livezile ce se vând, plătind vânz: torului 
preţul specificat în acel act. | 

- 412) Dacă cineva din.orăşeni ar dori să se ocupe cn 
agricultura sau cosit pe pământurile aparținute localităţei 
sau orașului: proprietarului, 'va trebui să ea înţelegere în 
această privinţă cu proprietar saparat, când se va arăta precis 

= . Li 
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cantitatea (întinderea) de teren ce doreşte a exploata, termenul. - - de arendă, preţul stabilit, răspundere solidară în caz de „neregulă şi alte condițiuni necesare, Pa „Art. 193 din Regul, acelor, Sunt scutite “dela plata - taxei: 1) Actele săvârșibile pentru case şi alte construcții,- precum şi livezile din orașele şi localităţile din Basarabia, ce aparţin proprietarilor. 
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- TABLA DE MATERIE-GENERALA. *. | 
Prefaţa . E RR . .. a A 

Legile vechi moldoveneşti Tămase în vigoare în Basarabia 
| o CAD 

Vechile legiuiri ale “poporului moldotenese.: Obiceiul . pământului Mollovei, Originea, rolul și importanţa” lui, . ca normă cârimuitoare. a vieţen juridice locale. Dreptul scris și - codilicările întreprinşe „pe baza dreptului bizantin (Bazilica- lele) sub voevozii Alexandru . cel Bun, Matei Basarab şi “ Vasile Lupu, Prioritatea obiceiului pământului asupra drep- _ 
— tului scris, 

| I 
mo. . . . . . . 

CAP. UL | Menţirnerea legilor civile: şi obiceiurilor locale în! Ba- sarahia, după anexarea ei la Rusia. Ucazurile imperiale din 5 “August 1812,:31 “Mai şi 20 August 1813, 'retferitoare „. “la Basarabia. Ce trebue să iujelegem prin legile Și obiceiurile “locale ale Basarabiei, Organizarea şi funcţionarea * just.ţiei Basarabene, sub reg mul Regulamentului protizoriu de ocâr- - muirea oblastiei Basarabiei din 99. Aprilie 1818... . . XII 
| CAP. Ul De Rusilicarea complectă a justiţiei moldorenești din Ba- Sarabia prin »Așezământul cârnitirei ohlestici. Basarabieiu din 99 Fevruarie 1828. Subordonarea iustanțelor  basara- bene Departamentului al Il-lea al Seratului din Petrograd. Traducerea și in primarea în limba 'rusă a Hexabiblosului lui Armenopol, a colecţiei lui Andronachi Donici și a Iriso- vului sobornicese a lui Alexandru Mavrocordat din 1785 . XAV 

CAP. Iv: | Colecţiile Armencpol şi Donici alcătuese adevăratele . legiuri civile ale Basarabiei? Lipsa unui act,de I»giferare - din partea guvernului TUS, care să le confere puterea le» gală în Basarabia, Examinarea contraversei existente în ju- 
, - - -



i 
risprudența rusă asupra acestei Chestiuni, Rolul cărților lui 
Arinenopol _ și Donici,” ca simple manuale indrumătoare 
pentru cunosște; ea dreptului bizantiv, Ie fluonţa codului rus . 
asupra lepitiirilor lveale lazarabene. Cauzele şi consecinţele - 

" dezastroase ale acestei intluențe ij 
- . 

CAP, Y, 

Examinarea cronolugică a diferitelor ucazuri date de. 
guternul rus eu privire la '“drej tul civil basarabean. Iipor- 
tanţa ucazului imperial din ! dunie: 18:49, pentru dovedirea 
extstenţei obiceiului ământului ca normă legală în Basarabia, 
Critica interpretării dată art. 63 din Așezământul Ocârtumirei 
Basarabiei dela 99. Fesguarie 1828, de către Senatul Ocâr- 
muitor, prin decizia No, 22 din Ianuarie 1912, pronunţală 

„A in atacerea Vartic. Ucazul din 15 Deceinrrie 1837 şi cererea 
formulată de autorităţile | asarabenă pentru a se procede Ja 
elaborarea unei lucrar;. de. coordonare, sistematizare. și co li-. 
ficare a normeler de drept civil cuprinse in Armenaopol şi 
Done a 

„CA Pe VI 
N 

Dreptul romaro'bisantin, "ca drept civil ohliszator în” 
„Basarabia. Revirimenlul in jurisprudența Senatului Ocăr- 
>muitor, cu privire la dreptul civil basarabean. Itestabilirea 
criteriului just de interpretarea legiuirilor basarabene pe 
lazele „or originare istorice şi juridice . , .. 

A CAP, VII: 

Legiuitorul rus și recunoașterea” obiceiurilor pămân- 

tului-ca normă legală de interpretare judecătorească în Da-: 

sarabia. Art. 10 “al. ] din procedura civilă rusă şi mijloacele 

de stabilire a. existenței "obiceiurilor pământului. Dispozi= 
ţiile lui Armenogulo - și Donici cu privire .la împortauţa 
legală a obiceiurilor” pământului. Critica — jurisprudenţ-i 
Senatului " Ocârmuitor „cu privire li pretinsa abrogare . 
a obiceiurilor pământului in Basarabia. Procedarea in- 
stanţelur jnducătorești ruseşti din Pasarabia, cu privire 

la stabilirea şi colecţianarea “obiceiurilor pământului, Xe- 

temeinicia jurulică a unei astfel de procedări, . Pretinsele 
E rr 7 

“XLII 

PR



din satul Comrat, 

NI a 

obiceiuri juridice, stabilite de “ohstiile locuitorilor sălești din 
Basărabia. Pretinsele obiceiuri Înridicasale obștei locuitorilor 

:CAP. VIU, 
Starea de primilivifata, de încoherență și de nesizu- 

„ranţă a normelor „actualului drept civil Das-rabean. Influ= 
ența dezastroasă a areztei stări, asupra vioței civile locală. î 
Trei sisteme de deept civil în vizoare astualinente în Pa: - 
sarabia. Aplicarea lesilar civile ram mâneşii în județele [s- 

„mail, Bolgtad şi Cahul, retrocedate României, în urma tra 
tatului din Paris dela 1857. Menţinerea legiuirilor civile 
românești de către guvernul rusesc în această parte a Rasa- 
rabiei, în urma realipirii ei la /nsia prin, tratatul din 
Perlin dela 1873, Analiza nearurilor imperiale vuseşti 
din 18179, date cu “privire la fumeţionarea justiției din 
această parte sudică a Dasarabiei. Exameuul istorico-dloctrinar, 
al jurisprudenţelor Senatului Ocârmuitor, referitoare la ches- 
thumea de a: se ști cari legi civile se aplică în judeţele I<- 
mail și Cahul, eee ea eee e. 

a cap. IX, 
Încercări de codificarea dreptului“ imnldovenese în vi- 

" Roare în Basarabia. Starea în care se afla” justiţia Basara- 
--beană la începutul veacului MIX- lea. Tendinţa guvernului 

1 

„Pus de a înlocui rânduelile” şi nșezămintele vechi 'moli love- 
nești prin regiuirile rusești. Opoziția boerilor şi a poporului 
moldovenesc în contra acestei tendinţe. Comisiunea. boerilor 
Das sarabeni, iiființată de gubernatorul Bachmetiev pentru 
coleeţionara Și sistematizarea normelor dreptului civil local, 
Primul procet_de cod civil! Dasarabean elahorat de . această 
„comisiune, hespingere A lucrării Comisiunii Basarabrne Şi în- 
sărcinarea lui Petru Manega de a elakoră un nou proect «le 
cod cişil pentru Basarabia, iotocmit pe alte baze.. Critica ope- 
rei lui Manea din punctul de vedere istoric, juridic şi. etuo- 
e . 

- CAP. 
“Scrisoarea baronului de uruaort câtre d-l de Blondoff. . 

Di curs preliminar la proectul d de cod civil pentru Basarabia , - 

LV 
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