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CARTEA LII * 
(art. 644—491 C. civ.). 

DESPRE MODURILE DE DOBÂNDIRE 
ŞI DE TRANSMITERE ALE PROPRIEȚAŢEI ŞI DESPRE 

CELELALTE DREPTURI ASUPRA LUCRURILOR. 

4. Cartea III din codul civil se ocupă nu numai de dife- 
ritele moduri prin care se dobândeşte gi se transmite pro- 
prietatea, dar şi de celelalte drepturi ce omul poate să exercite 
asupra lucrurilor, 

S'ar părea, după cum zice un autor german, că legiui- 
torul a grămădit în această carte tot ce n'a încăput în 
cartea l-a şi a 2-a: 

„Fast scheint es, als ob in das dritte Buch alles aufgenommen 
murde, was în das erste und aweite nicht passte“ 1), 

2. A dobândi însrmnează a deveni proprietar, iar a 
înstrăina însemnează a face pe altul proprietar (rem Suum 
alienam facere). 

3, Modurile de a dobândi proprietatea sunt: 1“ originare 
şi derivate; 20 cu titlu oneros sau eu titlu gratuit; 30 cu 
titlu universal sau cu titlu particular ori singular. 

4. Modurile de dobândire sunt originare atunci când 
sa dobândeşte proprietatea unui lueru ce n'a aparţinut nimă- 
nui, deexemplu: ocupaţiunea. Ele sunt derivate atunci când 
proprietatea, se strămută dela o persoană la alta, precum: 
vânzarea, donaţiunea, .suceesiunea, ete. 2). 

1) Zaehariac, Fandbuch des franzăsischen ivilrechis, I, Ş 7, p.'16, nota 
4, în fine (e4. Ansehtitz). 

1) Cpr. art. 414 C. Calimach (314 C. austriac, asupra căruia vezi Unger, 
System des ăsterreichischen allgemeinen Privatrechts, II, $ 12, p. 5, nota 9.
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5. Modurile de dobândire sunt!) cu titlu oneros atunci 
când în schimbul lucrului primit se dă o valoare oare care, 
precum vânzarea. Ele sunt cu titlu gratuit, atunci când se 
primeşte un lucru, fără a se da nimic în sehimb, precum: 
donaţiunea, succesiunea ab intestat sau testamentară. 

6. Modurile de a dobândi proprietatea sunt cu titlu uni- 
versal atunci când se dobândeşte o universalitate de bunuri, 
iar nu numai un lucru determinat. Astfel, sucecsiunea ab 
intestat este un mijloe de dobândiri cu titlu universal], sar 
legatul singular ori particular, este un mod de dobândire: 
cu titlu particular. 

7. Achizitorul cu titlu universal plăteşte datoriile aceluia 
căruia el succede (art. 655, 893, 896 C. civil), pe când 
achizitorul cu titlul particular nu plăteşte, din contra, aceste 
datorii (art. 775, în fine, 909 C. civil), pentrucă datoriile: 
sunt o sarcină a întregului patrimoniu, iar nu a unor lu- 

ceruri particulare. 

„Es alienum totius patrimonii onus est non certarum rerum“ ?).: 

8. Modurile de a dobândi proprietatea (axt. 644—646 
C. eivil). — Modurile de a dobândi proprietatea sunt: suc- 
cesiunea, ab intestat şi cea testamentară (legatele); donaţiu- 
nile; convențiile; tradiţia, însă numai în unele cazuri; ac- 
cesiunea sau incorporaţiunea ; preseri pția achizitivă sau uzu-. 
capiunea; legea şi. în fine, oeupaţiunea. 

8 bis. Titlul proherede. — Succesiunea este un mod de.; 
rivat de a dobândi proprietatea și, în Jegislaţia noastră, 
spre deosebire de ceeace se întâmplă în Franţa, titlul de 
moştenitor, (pro herede), constitue un titlu just care, unit 
cu buna credinţă, conduce pe moştenitor la proprietatea; 
imobilului găsit în succesiune, prin uzucapiunea de 10—20 
de ani 3). Chestiunea este însă controversată. 

„5 În cât privește deosebirile ce există între actele cu titlu oneros şi cel: 
cu titlu gratuit, vezi tom. JII, partea II, p. 3, nota 1, al Coment. noastre, 

2) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 509. și inţră, No. 388 şi 699, etc. 
3) Vezi tom, III, partea 1-2, p. 310, nota 2; tom: III, artei TI, p. 6. 

192 nota 2 şi p. 902, 904; tm. XI, p. 133 urm. p. 138 u.m,; p. 250, text şi 
mot 3, etc. “Mai vezi! și înfră, No, 456, precum şi tom. IV. al acestei lucrări, 

No. 533 bis, şi No. 578. Cpr. Cas. S-a I-a, Bolt. 1913, p. 1075 şi Dreptul din” 
1913, No. 74, p. 585, «te. Contrâ: Trib. şi Curtea laşi, Dreptul din 1912, No, 1 
(eu observ. noastră) şi din 1918 No. 73. p. 579 urm.
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9. Tradiţia. — In cât priveşte tradiţia, pe care art. 644 - 
din codul nostru o prevede anume, ea nu strămută pro- 
prieiatea decât numai atunei când convenţia are de obieet 
un Iueru nedeterminat în individualitate, ei numai în specia, 
sa (in genere!) şi în materii de daruri manuale. 

Darul manual este deci astăzi un cuntraet real, în 
sensul riguros ce această expresie avea la Romani ?). 

10. Legea. — Ant. 645 din codul nostru mai prevede 
între modurile de dobândire ale proprietăţei şi legea 3). 

(i. Ocupaţiune. — ln fine, ultimul mod de dobândire 
al proprietăţei, pe care art. 645 din codul nostru îl pre- 

„vede anume, este ocupaţiunea. 
Deupaţiunea este un mod originar de a dobândi pro- 

prietatea unui lucru care nu apârţine nimărui (res nullius). 
Lucrurile ce nu aparţin nimărui sunt deci ale primului 

ocupant. Aceasta se înțelege însă numai pentru lucrurile 
mişcătoare, precum: animalele sălbatice, peştele, etc., această 
regulă nefiind aplicabilă imobilelor ce nu au stăpân, de 
oarece ele se cuvin Statului în baza art. 646 C. civil. 

12. Ocupaţiunea este privitoare: 10 la, Juerurile a căror 
uz este comun tuturor (art. 647 C. civil), 2 la vânat şi 
pescuit (art. 648 C. civil); 3" la invenţiunea sau găsire; şi 
în fine, 40 la lucrurile luate dela inamie (occupatio bellica, 
praeda bellica,). - 

13. Lucrurile al căror uz este comun tuturor (art. 647 
C. civil). — Sunt lucruri cari nu aparţin nimănui, pe care 
Justinian le numeşte comune tuturor, precum: aerul, lu- 
mina, marea, apa curgătoare, ete. 

„Ei guidem naturali jure communia sunt omnium  heec: aer, 
aqua profluens. ek mave et per hoc litora maris“. (După dreptul 
natural sunt comune tuturor: aerul, apa curgătoare, marea şi ma- 
lurile ei). (lnstit.,.. De divisione rerum et qualitate, IL, L Ş 1, ab - 
initio) 

14. Vânatul şi pescuitul (art. 648 C. civil). — VÂ- 
natul este un mod de a dobândi proprietatea animalelor 

1) Vezi înfrâ, No. 544. 
2) Cpr. art. 1269 C. Calimach (art. 943 C. austriac). Vezi înfră No., 534, 

(donaţiunile manuale). 
o 3) Vezi, de exemplu, art. 123, 285, 339, 477, 485, 598, 646, 619, ete. 

„ Givil. - _



8 COD. CIV. — CARTEA III. — ART. 648, 

sălbatice, care trăese în starea lor de libertate. Aceste ani- 
male fiind res nullius, devin proprietatea primului oeupant 
(art. 648 C. civil). 

„Feva igitur bestiae et volucres et pisces, id est omnia ani- 
malia guae mari, colo et terra nascuntur. simul atgue ab aliquo: 
capta Juerint, jure gentium statim illius esse încipiunt; quod enim 
ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur”. ( Anima- 
lele sălbatice, pasările, peştii şi toate animalele care se nasc în 
mare, în aer şi pe pământ, îndată ce au fost prinse de cineva, 
aparţin, după dreptul natural, acelei persoane; căci ceeace nu 
aparţine nimănui se cuvine, după dreptul natural, primului ocu-- 
pant). (Instit., loco cit., $ 12, ab initio!). 

Astăzi dreptul de a vâna şi poliţia vânatului sunt regle=. 
mentate prin legea din 27 Oet. 1921 (m. of. 167) compl.. 
cu L. 19 Apr. 1924, m. of. 12), iar contravenţiile la 
această lege se judecă, conform dreptului comun, dejudecă- 
toriile de ocoale, art. 52 lit. e. din |. judecătoriilor de: 
ocoale dela 1907). 

Dreptul de a vâna este un atribut al proprietăţei, în 
acest sens că orice proprietar poate vâna pe fondul său 
(art. 1 L. din 27 et. 1921). Nimenea nu poate vâna. 
pe proprietatea altuia, fără consimţimântul scris al proprie- 
tarului (art. 6 din legea menţionată). 

„On ne peut tendre ni thâsurer au domaine d'autrui“, zice: 
Loysel ?). 

Seniorul putea însă să vâneze pe toate fiefurile (moşiile) 
care atârnau de el. In acest sens tot Loysel?) zicea: 

„Qui a fief a droit de chasse“. 
Acelcare a rănit de moarte pefondul său un animal săl- 

batie poate să-l ridiee de pe proprietatea altuia, fără a 
se face culpabil nici de furt, nici de delietul special prevăzut 
de art. 73-75 din legea citată dela 1906. 

Dacă animalul a fost însă numai ușor rănit, vânăto-: 
    

D Mai vezi... 1 $ 1, Dig., De adquirendo rerum dominio, 41. 1. Cpr.. 

art. 502, C. Calimaeb. 
*) Loysel, op. cit., I, p. 260, No. 253. Această însemnează că „on ne pent 

de jour et de mit, tendre des panneaux et des filets au domaine d'autrui pour: 
prendre le gibier“. In memoriile lui Claude Lâger, eare trăia în anul 1437, 
această rezulă era formulată în termenii următori: „Par constitution ral et 
Edit, homme ne peut tenire ni th&surer hors de son fâ€ et son domaine, en au-- 

trui domaine et heritage“, Vezi Loysel, loco supră,. cit., în notă, 
3) Loysel, op. eit., I, p. 235, No. 278.
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vul nu-l poate ucide pe proprietatea altuia, unde animalul ? 
s'a refugiat, fără a coimite delictul special prevăzut de art. 
6 din legea poliţiei vânatului, 

Dreptul de vânătoare nu aparţine arendaşului unui 
fond decât atunei când i s'a concedat prin contract (art. 
7 L. din 1921). 

Cât pentru uzufruetuarul unui fond ştim. că el are 
dreptul de a vâna pe acest fond 1). 

Oeupaţiunea nu strămută proprietatea animalului la 
vânător, decât atunei când vânatul a căzut în mâna lui: 

„Alii non aliter putaverunt tuam esse (feram bestiam), quam 
si eam. coeperis. Sed posteriorem sententiam nos confirmamus, quia 
multa accidere possunt ut cam tion capias“. (Alţii ered, din contra, 
că pentru a dobândi animalul, trebue să fi pus mâna pe el. Noi 
confirmăm această din urmă părere, pentrucă mai multe împre- 
Jurări pot să împiedice de a prinde animalul). (Instit., De divi- 
sione rerum, IL, |, $ 13, în fine?). 

Faptul că vânătoarea a avut loc pe pământul altuia, 
fără voia, acestui proprietar, nu împiedică pe vânător de 
a deveni proprietarul animalului ucis de el, fiind însă 
obligat a, plăti daune interese pentru căleareu dreptului de 
proprietate (art. 998.C. civil). 

15. Proprietatea dobândită asupra animalelor sălbatice 
prin ocupaţie, se pierde odată cu posesiunea lor, îndată ce 
acestea animale şi-au redobândit libertatea lor 3). 
„16. Pescuire. — Art. 648 din codul civil aplică prin- 
cipiul ocupaţiunei şi la peseuire. Peştele ca şi vânatul, 
fiind res nullius, se cuvine primului oevpant. 

pJus pescandi omnibus comune est în porta, -fluminibusque“. 
(Toţi „pot pescui în fluvii, porturi şi fluvii). (Instit., De divisione 
rerum, |, 1, $ 2%). 

Rămâne însă bine înţeles că pescuitul, ea şi vânatul, 
nu poate fi un mod de a dobândi proprietatea prin ocu- 
paie, decât pentru peştele care se găseşte în lazitate 

1) Vezi tom. Lal acestei lucrări, precum și tom. III, partea I-a, p. 465; 
tom. III, partea II, p. 16 (ed. a 2-a), ete. 

2) Vezi şi L. 5 $ 1, Dig., De adguirendo rerum dominie, 41. 1. Cpr. art. 
502 C, Calimaeh şi art. 1, în fine, C. Caragea partea II, eapit. 1. 

3) Cpr, Instit., De diviaione rerum, II, 1 $ 12 L. 3 $ 2 Dig., De adqui- 
vendo rerum dominio, 41. 1; art. 504 C. Calimaeh ; art. 960 C. german, ete. 

*) Cpr. art. 501 C. Calimach; art. 1, în fine, partea II, capit. 2, C. Cara- 
gea, ete.
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naturali. Peştele din iazuri, bălți, coteţe, ete. ne mai fiind 
res nullius, ci o proprietate privată, acei care ar prinde 
asemenea, animale prin ascuns de proprietarul lor, sar face 
culpabil de delictul: de furt (art. 309, 1% C. penal). 

| Facultatea. de a pescui este astăzi reglementată prin 
legea din 10 Octombrie 1896 (m. of. No. 153) şi reg. 1. 
din 14 Iulie 1887, (m. of. 109 şi 110). 

17. Invenţiunea sau găsirea. — Invenţiunea sau gă- 
sirea este o ocupaţie prin care dobândim un lueru neîn- 
sufleţit ce nu aparţine nimănui, sau al cărui proprietar 
este cel puţin necunoscut. Invenţiunea este relativă la lu- 
cerurile care n'au stăpân; la cele pierdute de către proprie- 
tarul lor şi la comoară sau tezaur (art. 649 C. civil). 

18, Invenţiunea găsirea relativă la lucrurile mişcătoare 
care mau aparţinut nimănui sau care au fost părăsite de pro- 
prietarul lor. — Lucrurile neînsufleţite care n'au aparținut 
nimănui, precum: pietrele sau plantele care cresc şi se găsese 
în mare, ori pe malul mărei, ete. aparţin primului ocupant: 

“ «Tem lapilli et gemmae et caetera: quae in littore înveniuntur, 
juve naturali staturae invențori fiunt». (Pietrele, diamantele şi alte 
lucruri ce se găsesc pe malul mărei, aparţin, conform dreptului 
natural, acelui care le-a găsit). (Instit., De divisione rerum, II, 
1, S18)). 

19. Tot astfel, primul ocupant devine proprietarul 
lucrurilor mobiliare careau avut stăpân, însă a cărui stăpân 
le-au lepădat cu intenţia dea nu mai fi ale sale (pro 
derelicto): 

„Pro derelicto rem a domino habitam 'si sciamus, possumus 
adguirere“ (Putem dobândi cu titlu de delăsare un lucru ce ştim 
că a fust părăsit de proprietarul lui). (L. 2, Pr. Dig., Pro derelieto, 
4 

20. -invenţiunea relativă la lucrurile mişcătoare 
pierdute de proprietarul lor. — Lucrurile pierdute (les 
Epaves) nu trebuese confundate cu lucrurile care n'au stăpân; 
căci pe când aceste din urmă devin proprietatea primului 

__3) Mai vezi L. 3, Dig, De divisiune rerum, 18; L. 1 Ş 1, în fine, Dig. 
De ddquirenda vel amittenda possessione, 41, 2; art. 2. partea IL, capit. 1, C. 

Caragea, ete. Cpr. Pothier, Propriiț, IX, 58. . ie a o. 
2) Cpr. Instit,, tit. cit. II, 1,'8 47; art. 510, 511 C. Calimach (386, 388. 

C. austriac). |
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ocupant, cele dintâiu au, din contră, un stăpân, care 
păstrează proprietatea lor: 

„ Hae enim dominorum permanent“. (Instit., De divisione 
'veruni, 1, 1, $48)). 

In vechiul drept francez, les epaves aparţineau Regelui 
sau au seigneur haut-justicier (Obergerichisherrn 2). 

„Biens vacans, terres hermes (herema, adecă pământurile 
necultivate), et 6paves appartiennent au haute-justicier“, zice 
Loysel?) 

„Alle Vorstrande sind. des Kânigs* zice o veche 
maxiună germană. (Toate lucrurile provenite din mare (€- 
paves de mer) aparţin Regelui *). 

4. Ocupaţia nu strămută deci proprietatea lucrurilor 
pierdute, acela care le-a pierdut putând să le revendice de 
la găsitorul lor, dovedind proprietatea sa și plătind găsi- 
torului cheltuelile făcute de acest din urmă pentru, publi- 
area, conservarea sau hrana lui, dacă este vorba de un 
animal (art. 991 C. civil), precum şi recompensa ce ar fi 
promis 5). 

2I bis. Mai mult încă, după art. 327 şi 828 din 
codul penal, acel care găseşte lucruri străine, poate, după, 
împrejurări, fi condamnat pentru abuz de încredere $). 
Găsitorul nu devine deci proprietarul lucrului găsit prin 
„ocupaţiune, ci numai prin prescripţia de 30 de ani dela 
găsirea lui, art. 1909 $ 2 C. civil nefiind aplicabil decât 
atunei când posesorul lucrului are un titlu şi bună credinţă 
şi, în specie, nu există nici titlu, nici bună credinţă. Cu 
toate acestea, chestiunea este controversată 7). 

22. După codul Caragea (art. 2, partea II, eapit. 1), 
găsitorul prescria, fără nicio deosebire, proprietatea lucrurilor 

1) Cpr. art. 512 C. Calimach (388, în fine, C. austriac). 
2) Vezi Zahariae, Mandbuch des fr. Civilrechis, |, 185, p. 561, nota 4 

ed. Crome). 

3) Logsel. op. cit., 1, p. 283, No. 217. 
1) Vezi Chaisemartin, op. eit., p. 251, No. 100. 
2) Cpr. art. 518 Q. Calimach (391 C. austriac), precum și art. 718 C. 

italian. In privinţa titlurilor la purtător, pierdute, distruse, furate, ete, vezi 
L. din 21 lanuarie 1833, iar în privinţa cambiilor pierdute sau distruse, vezi art. 
321, 854 urm. CQ. eom. 

- 5) Cpr. art. 518-524 C. Calimaeh (389, 395 C. austriac). : 
. „1 1) Vezi tom, III, partea II, p.. 22 și tom. XI, p. 850. Mai vezi tom. IV 
"Al acestei lucrări, No. 602...
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găsite prin trei ani, iar după art. 521 din codulCalimach 
(32 O. austriac modificat), prin trei ani dela publicare 
pentru lucrurile mişcătoare neiusufleţite, şi printrun an 
tot dela publicare, pentru lucrurile de sineşi mişcătoare, 
adecă animalele (moventia). 

23. invenţiunea relativă la comoară (art. 649). —Co- 
moara este orice lucru mobiliarde o valoare comercială, fie 

chiar de mică însemnătate, ascuns, fie chiar de puţin timp, 
sau îngropat, pe care nimeni nu poate justifica că este 
proprietar !). 

La Romani se cerea, din contra, ca lucrul să fi fost. 
aseuns de demult; | 

» Thesaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cujus non: 
ex tat memoria, ut jam dominum non habeat“. (Un tezaur este un 
vechiu depozit de argint, din timpuri imemoriale, care nu are niciun 
proprietar). L. 31 $ 1, ab initio, Dig., De adguivendo rerum dominio, 
4. 1). 

„Comoara se chiamă aur, argint, banii cei vechi de demult, 
stăpânul ai ceuni au fost să nu se cunoască cine au fost“ zice 
pravila lui Matei Basarab (glava 892). 

24, Orice mijloace pot fi întrebuințate astăzi spre a 
descoperi o comoară, pe când codul Calimach oprea des- 
coperirea ei prin fapte necuviineioase, adecă prin farmeei €). 

„Cel ce va găsi comoara eu vrăji și cu draci, aceluia nimie 
să nu i-se dea, ci să ia tot Domnia“, zice pravila lui Matei Basarab 
(glava 89). 

25. In codul Caragea, comoara aparţinea Domnului 
(art. 1, partea II, capit. 14) ca şi în Englitera, unde şi 
astăzi ea aparţine Coroanei 5). Aceeaşi soluţie era admisă 
şi în vechiul drept francez. “ 

Art, 649 din codul civil cere ea lucrul mobil să fie îngropat sau ascuns 
fie în pământ, fie chiar întrun mobil, deexâmplu: întrun jilţ, în saltariul unui 
scriu, ete. S'a decis însă, cu drept cuvânt, că obiectele de valoare găsite în 
albia unui râu, nu constituese o comoară. Prib. Gand, Cr. judiciar din 1911, No. 
20, p. 169. N'are de asemenea caracterul unei comori ornicul sau un alt 
obiect de valoare găsit cu ocazia eurăţirei unei latrine. Vezi tom. III, partea IL, 
p. 24, nota 2. | 

2) Cpr. art. 527 C. Calimach (398 C. austriac); art. 984 C. german; art. 
723 C. elveţian din 1907, ete. 

3) Cpr. L. unica Cod, De thesauris, 10, 15. 
*) Cpr. pravila lui Matei Basarab, glava-89, în fine. 

, 5) Vezi Er, Lehr, Droit civil anglais, ], 218, p. 147 şi LI, 619,p. 33 (ed. 
2-3). Unii susţin că şi la Romani comoara aparţinea altă dată fiscului. Vezi
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„Le roi applique ă soi la fortun est treuve d'or“, zice Loy- 
sel !). 

În FEtablissemenis Si. Louis găsim următoarele: 

„Nul n'a fortune d'or, se il n'est Rois, et les fortunes d'argent 
sont au barons et ă ceux qui ont grand justice en leus terre“2). 

Dreptul vechiu germanice zicea, de asemenea: 

„Aller Schata unter der Evrde begraben, tiefer den ein Pflug 
geht, gehărt zu der kâniglichen Gewalt“. (Orice comoară îngropată, 
în pământ, mai adânc decât poate merge plugul, aparţine puterei 
regale 3). ! 

In legile lui Manu găsim în privinţa comoarei urmă- 
toarea, dispoziţie: 

„Regele are drept la jumătate din comorile vechi şi din me- 
talurile preţioase ce cuprinde pământul, prin calitatea sa de pro- 
teetor şi pentrucă este stăpânul pământului“. (Cartea VIII, No. 39). 

În dreptul vechiu francez, numai comoara care consistă 
în aur aparţine Regelui, căci iată ce ne spune tot Loysel: 

„Quant aux autres tr&sors mueâs d'anciennett (care nu con- 
sistau în aur), le tiers en doit appartenir au haut-justicier, le tiers 
au seigneur trâs-foncier (au propritaire), et le tiers ă celui qui 
les a trouvâs“ î). 

Această soluţie era admisă şi prin art. 529 din codul 
Calimach (399 C. austriac, modificat prin decretul din 16 
Iunie 1846). 

26. Impărțirea comoarei în dreptul actual. In dreptul - 
actual, comoara aparţine, în întregimea ei proprietarului 
fondului, dacă descoperirea ei se datoreşte acestui proprietar, 
în urma cercetărilor ordonate de el în scopul de a găsi o. 
comoară (art. 649 C. eivil5). 

Maynz, Cours de droit romain, I, p. 199, nota 13 (ed, a 5-a).— Contră: Accarias, Pr, 
de droit romain I, 249,p. 630, text 2, nota 1; Girard, Manuul €lEment. de droit 
romain, p. 316 (ed. a 4-a), ete. 

D Loysel, op. cit., L, p. 284, No. 279. 
2) Loysel, op. şi loco cit., p. 285,în notă. — Prin „fortune d'or“ se înţelegea 

aurul găsit din întâmplare în pământ: „... Fortune si est quand elle est trouvte 
dedans terre, si terre en est effondrâe“. Loysel, loco supră cit. și Chaisemartin, 
op. cit., Î, p. 247. 

2) Loysel op. şi loco căt.; Chaisemartin, op. cit., p. 216, No. 9%. 
*) Loysel, op. cit., I, p. 287, No. 280, 
5) Cpr. art. 534 C, Calimach (401 C. austriac).
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Comoara aparţine tot proprietarului fondului, dacă ea 
a fost descoperită de un terţiu în urma unor săpături 
neordonate de proprietar ; căei, în asemenea caz, găsitorul 
ei a violat dreptul de proprietate. Această soluţie era ad- 

_misă şi în pravila lui Matei Basarab (glava 89). 
În fine, comoara aparţine pe jumătate găsitorului ei 

şi proprietarului fondului, dacă a fost descoperită printrun 
pur efect al întâmplărei (art. 649 $2). 

Această soluţie, admisă de împăratul Adrian, a fost 
confirmată de Justinian 1). 

Această soluţie era admisă şi în pravila lui Matei 
Basarab (slava 89). 
Acel care, din întâmplare, găseşte o comoară într'un 
fond străin, trebue deci so împartă cu proprietarul fon- 
dului în care a fost găsită.. 

»Dein Fund, mein Halb“, zice o veche maximă germană. (Din 
ceeace ai găsit jumătate mi se cuvine mie?). 

26 bis. Faptul că găsitorul comoarei sar fi încercat a 
ascunde descoperirea ei prorietarului fondului, nu poate să-l 
lipsească astăzi de partea ce i se cuvine ca găsitor 3), ştiut 
fiind că: - 

„Nulla pana sine lege“. (Nici o pedeapsă nu poate fi apli- 
cată fără o anume lege *). 

26 ter. Ascunderea, comoarei ar putea constitui un furt, 
“dacă există din partea găsitorului ei o intenţie frauduloasă 
concomitentă cu descoperirea ei (art. 308 C. pen. 5). 

21. Comoara nefăcând parte din fond şi păstrându-şi 
individualitatea sa, nu este grevată de “ipoteca care grevează 
fondul. Creditorul ipotecar va avea însă drept la o parte 
din eomoară ca găsitor, decâteori ea va, fi descoperită de 
el prin efectul întâmplărei. 

„De se va prileji cineva să aibă pre mâna lui niște ocine 
zalogite şi de va găsi el o comoară, va împărți cu stăpânul lo- 

1) Vezi Instit., De divisione rerum, II, I, $ 39, in : medio, precum şi L. 
unică, Cod., De thesauris, 10, 15. ! ! 

?) Vezi Chaisemartin, op. cit, p.'248, No. 97, 
3) Contră: Pravila lui Matei Basarab (lava 89); art: 531 C. Calimach 

(400 C., austriac). Vezi și Novela 51 a împăratului Leon (de invento thesauro, etc.), 
dela care este împrumutat art. suscitat din codul Calimach. 

1) Vezi tom. I al acestei lucrări, No. 25, p. 44. 
5) Vezi art. 5 din circul. Minist, dreptăței dela 15 Septembrie 1861, pu- 

blicată în eoleeţia Pastia, p. 1398 urm,
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cului, de vreme ce se chiamă că au găsit ca şi cum ar fi într'un 
loc străin“, zice pravila lui Matei Basarab (glava 89). 

28. Tot pentru 'aceleaşi motive se decide, în genere, 
deşi chestiunea, este controversată, că acel care a cumpărat, 
o casă spre a fi dărâmată, în scop de a-şi însuși materialul, 
nar avea drept la comoara ce sar găsi ascunsă întrun zid 
al acelei case, afară bine înţeles, de partea cuvenită lui ea 
găsitor; căci vânzarea unei case spre a fi dărâmată, fiind, 
după cum ştim, o vânzare mobiliară, proprietatea, comoarei 
aparține aceluia pe al cărui fond era zidită casa. 

29. Lucrurile luate dela inamic în timp de războiu 
(praeda bellica). — Ultimul mod de a dobândi proprietatea 
prin oeupaţie consacrat prin dreptul ginţilor, este relativ la 
lucrurile mobile pe care învingătorul este în drept de a le 
lua dela vrăjmaşi, în timp de războiu: 

„Ba gue-ex hostibus capimus, jure gentium  statim nostra 
fiunt“. (Lmerurile luate dela inamic devin, după dreptul ginţilor, 
proprietatea noastră). (Instit., De divisione rerum. II, 1 $ 17, ab 
initio şi L. 1 $-5, Dig., De adguirendo rerum dominio, 4. 11), 

„On acquierent aussi par la prise et par le droit dela guerre, 
ce qu'on prend sur les ennemis“, zice Domat 2, 

» Was ich vom Feinde belkomme, das îst mei”, zice o veche 
maximă germană 9). 

Popoarele au deci dreptul nu numai de a se ucide, 
dar şi de a se prăda unele pe altele. Acest mijloc de do- 
bândire al proprietăței (Beutelrecht) ar trebui să figureze 
numai în codul animalelor selbatice, zice un autor £), 

Cu toate acestea, el este foarte de mult recunoscut Şi 
în Englitera, unde vechii autori susțineau altădată că ina- 
micul neavând nici un drept la protecţia legilor, ori şi cine 
poate să-şi însuşească bunurile lui, fără a avea obligaţia 
de a le restitui. Blackstone protestează însă, în numele ra- 
țiunei și a justiției, contra unui drept atât de barbar şi 

1) Vezi şi U. 1 $ 1, în medio (item bello capta). Dig., De adguirenda vel amittenda possessione, 41. 2, Cpr. art. 535 C. Calimaeh (402 C. austriac), Vezi tom, IV al acestei lucrări, No. 605 guater. , | Cazră) 3) Domat, Lois cipiles dans leur ordre naturel, -1V, p. 259, No, 3 (ed: arr6). 
%) Chaisemartin, op.. ciţ. p.. 203, No. 61. 
*) Cpr. Laurent, VIII, 438. .
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nedemn de o ţară civilizată 1); ceeace n'a împiedicat în răz- 
boiul mondial 1916—19i8,pe Nemţi, Bulgari şi Turei, de 
a căra în ţările lor tot ceau găsit în teritoriul ocupat deei. 
Aceste, în secolul în care trăim, se zice că se numeşte ci- 
vilizație! 

Persoanele şi proprietăţile particulare sunt, în adevăr, 
inviolabile în timp de războiu, ca şi în timp de pace; căci 
războiul care conferă învingătorului dreptul de a impune . 
celor învinşi rechiziţii, contribuţii, ete., nu-i conferă pe 

„acela de a prăda bunurile particulare sau ale Statului; 

altfel războiul, astfel cum l-au înţeles şi practicat timp de 
patru ani puterile centrale, ar fi o tâlhărie, o jăfuire cu 
mâna înarmată, şi un mijloc de exterminare al învinsului, 
ceeace nici echitatea, nici umanitatea nu permite. 

Dacă asemenea drept era până la un punet oarecare 
scuzabil la Romani, care voind a cuceri şi a înghiţi ome- 
nirea, au dispărut ei însiși de pe fața pământului, şi la 
care nu numai lucrul, dar şi însuşi vrăjmaşul devenea pro- 

„prietatea, învingătorului, el nu se mai pricepe însă în tim- 
purile moderne. 

| Războiul, această tristă necesitate, îşi are, în adevăr, 
gi el astăzi legile sale, căci el trebue să fie condus conform 
dreptului şi legilor eterne ale umanităţei: 

„Legile să tacă la sunetul armelor, zice Grotius, însă numai 
legile civile şi judecătoreşti, care se aplică în timp de pace, iar 
nu şi legile veşnice, care sunt de toate timpurile“. 

„Sileant ergo leges inter arma, sed civiles et judieiariae et 
pacis propriae, non aliae perpetuae et omnibus teniporibus acco- 
modatae“ 2), | 

CARTEA III. — TITLUL |. 

30. Succesiunile ab intestat:). — A moşteni sau a 
succede, însemnează a lua locul unei alte persoane. Astfel, 

1) Vezi Er. Lehr, Eidmente de' droit civil anglais, 1, 618,p. 32 (ed. alIl-a. 
revăzută de J. Dumas), Vezi asupra prăzei de războiu în genere, Hefter, Das 
suropăische Vălkerrecht der Gegenwart. $ 135, p. 260 urm. (ed. Bergson). Vezi 
şi articolul ce am publicat în Tribuna juridică din 1919. 

*) Vezi Mass6, De droit commercial dans sea rapporia avec le droit des 
gens et le droit civil, I, No. 120, p. 108 (ed. III-a). 

3) In cât priveşte succesiunea în drâptul austriac, vuzi Unger, Dar 6s- 
terreichische Erbrecht systematisoh dargestelit (Leipzig, 1871).
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DESCHIDEREA SUCCESIUNILOR, — ART. 651, 17 

întrun sens larg, se poate zice că cumpărătorul suecede 
vânzătorului (succesor eu titlu particular). 

În titlul de faţă, cuvântul succesiune însemnează însă 
transmiterea patrimoniului, adecă a drepturilor şi obligaţiilor 
unei persoane defunete către o alta persoană care trăeşte şi 

„N care se numește moştenitor (uneori erede) (art. 651 C.:civil). 
„ereditas nihil aliud est, quam succesio in universum us, 

quod defunctus habuerit“ (Moştenirea nu este altceva decât dreptul 
„de a succede în toate drepturile defunctului). (L. 62, Dig., De div. 
regulis juris antigui, 50. 17 şi L. 24, Dig., De verb. significatione 
5. 16). 

3]. Succesiunea este deci transmiterea patrimoniului 
„Unui defunct la o altă persoană. 

Succesiunea se îiitemeiăză, ca și familia, pe prineipiile 
de morală şi de drept natural!), şi economia politică o 
consideră, cu drept cuvânt, ea unul din cele mai mare sti- 
mulente la muncă. A desființa dreptul de succesiune, ar 
însemna, deci a distruge proprietatea individuală; căci pro- 
prietatea vremelnică redusă la viața omului, nu mai este o 
proprietate. Statul ar deveni, în adevăr, unicul proprietar, 
iar particularii n'ar mai fi decât nişte uzufructuari. Doctrina, 
care admite proprietatea vremelnică nu este decât comuniz- 
mul sub o altă formă?). 

32. Dar dacă prin succesiune se înţelege, în genere, 
transmiterea patrimoniului unui defunet la oaltă persoană, 
într'un alt sens, cuvântul succesiune?), însemnează univer- 
salitatea, bunurilor active şi pasive, care trece. dela, defunet 
la moștenitorii săi Ţart. 653 Câișil). 

  

  

„Heredilas est pecunia gquae morte alicujus ad guemquam 
pervenit“. (Succesiunea consistă în bunurile care, prin moartea, 
cuiva, se transmit unei persoane). 

„Bine Erbschafi oder der Nachlass ist das Vermigen einer 
Person nach ihrem 'Tode“, zice Zachariae. (Succesiunea este patri: 
moniul unei persoane după moartea sa *). 

') Glasson, Elements du droit franţais, 1, 125, p. 450 urm. (ed. a 2). — 
Conti: Montesquieu (Esprit des lois, XXVI, capit. 11), care face să atârne 

Succesiunea de principiile dreptului politie san civil, iar nu de acela ale drep- 
tului natural. - 

2) Glasson, op. cit., p. 451 urm. 
3) Câteodată, în loa de succesiune, legea întrebuințează cuvântul ereditate 

(art. 737 C. civil) şi chiar erezire (art. 1680 C. civil). | 
*)- Handbuch des fr. Oivilrechta, 1V, $ 598, ab initio, p. 2 (ed. Crome). 

72184 — D. Alexandresco, Principiile Dreptului Civil.. Român Vol. II. 2 

7
0
0
9
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„Mit acelchem Gut der Mann erstirbt, das heist mun alles 
Erbe“. (Bunul cu care omul moare se numește moştenire 1). 

33. Succesiunea cuprinde întregul patrimoniu al de- 
functului, adecă nu numai drepturile, dar şi obligaţiile lui, 
afară de cele exclusiv personale, care se strâng odată cu 
moartea, lui. Un moştenitor nu poate să aibă mai multe 
drepturi decât avea autorul său, pentrucă nimeni nu poate 
transmite mai multe drepturi decât are el însuși: 

„Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam îpse habet“. 
(L. 54, Dig., De div. regulis jurisantiqui, 50. 17 şi axt. 580, 1521 
C. Calimaeh, corespunzător cu art. 442 şi 1138 C. austriac?). 

Succesiunea, unei persoane fiind divizibilă, şi fiecare 
moştenitor dobândind, în momentul morţei autorului comun, 
un drept deosebit de acel al comoştenitorului săv, de aici 
urmează că, dacă vocaţiunea la întreaga succesiune a unui 
moştenitor îi conferă dreptul de a beneficia de întreaga 
suceesiune, în caz de renunţarea celorlalți moştenitori sau 
de preserierea drepturilor lor de succesiune, aceasta nu-l 
poate îndreptăţi de a se prevala, fără mandat, de drepturile 
lor, pentru a reclama întreaga avere succesorală dela un 
terţiu, de oarece un drept eventual nu poate servi de bază, 
unei acţiuni în revendicare, şi din nimic nu rezultă indivi- 
zibilitatea unor drepturi perfect divizibile ?), 

34. Impărțirea succesiunilor. — Art. 650 din codul 
nostru, împrumutat dela art. 720 din codul italian, împarte 

_ suecesiunile în legitime (ab intestat) şi testamentare, fără dată 
sau cu dată, zice codul Caragia (art. I, partea IV, capit. 3). 

„Dritul moştenirei se întemeiază pe cea de pe urmă voință 
a testatorului, arătată după a legilor orânduială, sau pe lege“, 
zice art. 690 din codul Calimach (533 C. austriac). 

34 his. La Romani, suceesiunile erau legitime şi testa- 
mentare, însă succesiunea ab intestat nu avea loc decât în 
lipsa succesiunei testamentare. 

În vechiul drept francez, în provineiile de drept obiş- 
nuelnic, nu exista decât succesiunea legitimă. 
  

1) Vezi Chaisemartin, op. cit., p. 380, No. 2. Acest adagiu este extras 
- din Sachsenspiegel, (|, art. 6, $ 1). 

- 3) Vezi tom. I al acestor lucrări, p. 200, 437, 450, 495, precum şi înfrâ, 
No. 362, 427, 564, No. 204, ete. Mai vezi tom, IV, aceleiași lucrări. 

3) Cas. [, 14 Qetombrie 1914, Dreptul din 1914, No. 77, p. 609.
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„Institation d'hâritier n'a point de lieu“, zice Loysel !). 

Tot în acelaş sens era şi vechiul drept germanie, unde. - 
o maximă zicea: 

» Wer mein Blut, hat, ist mein IErbe*. (Cine are sângele meu 
este moștenitorul meu* 2). - 

35, Acest sistem se întemeia pe maxima formulată . 
de Glanvilla, care la finele secslulai al XII-lea zicea : 

pSolus deus heredem facere potest non homo“. (Numai D-zeu 
poate să creeze moștenitori; nu însă şi voinţa, omului). 

„Gott nicht der Mensch macht die Erben“, zice o maximă 
germană ?), . 

Tacit zicea în acelaş sens: 
» Heredes tamen successoresgue sui cuique liberi, et nullum 

testamentum (Germania, capit. 20). ! 

35. Aşa dar, în dreptul nostru, succesiunile sunt le- 
gitime_ săi A[_iitestat si testamentare. 

„ Buăcâsiuineă ab intestat este întotdeauna un mijloc de 
a dobândi eu titlu universal $); pe când succesiunea testa- 
mentară poate să fie cu titlu particular sau eu titlu uni- 
versal. Cea dintâi are de obiect unul sau mai multe bunuri, 
iar cea de a doua are de obiect întregul patrimoniu al de- 
funetului sau numai o parte din el. 

„_ Succesiunea testamentară nu mai are însă: astăzi în- 
semnătatea, “ce avea la Romani, unde era o dezonoare de 
a muri fără testament. De aceea, legea celor 12 table pro- 
clamase dreptul de a testa întrun mod absolut, 

„Pater familias, uti legassit supă pSenia “tutelave suw rei, 
îta, jus îsto“ (tabla V, 3). (Ceeace părintele de familie a dispus 
prin testament asupra bunurilor sale sau asupra, tutelei copiilor 
săi, să fie ca o lege5). 

:) Loysel, op. cil., ], p. 298, No. 304. Vezi şi Pothier, Suecessions, VIII (article prăliminaire), p. 1 (ed. Bagnet). 
*) Chaisemartin, op. cit., p. 381, No. 4. 

, 3) Chaisemartin, op. eiţ., p. 425, No. 39. Vezi tom. III, partea II-a, p. 41 nota 1 ed. II; tom. IV. partea I-a, p. 681 ed. II; tom. IV, partea II. p. 6, nota 2 şi p. 145, 146, ed, II ete. Vezi şi snfrâ, No. 675. . 
*) Vezi Pacifici-Mazzoni, /stituzioni di diritto civile italiano, VI, p. 2 sed. 

a III-a). i : . 
5) Vezi şi Instit,, De lege Palcidia, II, 22, Pr., unde se zice tot după legea, celor 12 table: „Ut legassit suae rei, ita jus esto“. (Dispoziţia fiecăruia asupra Îmerulni său, va face lese), Vezi înfră, No. 588.
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37, Astăzi, luerurile sau schimbat în acest sens, că 
succesiunea legitimă sau ab intestat (ab homine întesto) este 
regula generală, iâr cea testamentară este o excepţie. 

Un moştenitor mai poate fi astăzi instituit, contrar 
dreptului roman, nu numai prin testament, dar şi prin con- 
tractul de căsătorie (institution contracluelle) (art. 933 urm. 
C. civil). 

38. instituţia contractuală. — Instituţia contractuală, 
necunoscută în aşezămintele noastre anterioare, ca şi în 

dreptul roman, împrumutată dela vechiul drept francez, 
există deci şi în dreptul nostru. Jurisprudența noastră este 
constantă asupra acestui punct Î). 

Instituţia, contractuală îşi are fiinţă şi în dreptul ger- 
man sub numele de pact succesoral (Frbrertrag) (art. 1941 
şi 2274 urm. 2). E 

Am zis că instituţia contractuală este de origină cu- 
tumieră. lată cum se exprimă, în această privință, Loysel: 

„Institution par paction ou recoanoissanee d'heritier simple 
ou mutuelle, et donation particulitre par contract de mariage, 
vaut par la loi sali des Francois, et ne se peut revoquer“ 5), 

39. Afară de succesiunile legitime şi testamentare de 
care am vorbit, codul nostru mai cunoaşte încă suecesiunile 
speciale prevănte de art. 316 şi 684 0. civil. 
"39 bis. Inexistența dreptului de reîntoarcere succe- 

sorală. — Cât pentru succesiunea particulară a ascenden- 
tului dăruitor (reîntoarcere succesorală), statornicită de 
art. 747 din codul civil francez, vom sedea că ea a fost 
eliminată de legiuitorul nostru £). 

40. Deschiderea succesiunilor (art. 651 C. civil). — 
Succesiunea, se deschide rin moarte, la_ ultimul domiciliu 
al defunctului (art. 95, 651 C. civil), se înțelege prin 

1) Vezi deciziile citate în tom, IV, partea I-a, p. 683, nota 1. Vezi asupra 
instituţiei contractuale, tom. I, p. 28; ad notum; tom. III, partea II-a, p. 42, 
43 şi 821; tom. IV, partea I-a, p. 651 urm. (ed. a II-a); tom. V, p. 117, textși 
nota 3; tom. VIII, partea I-a, nota 2 dela p.8 şi 9; tom. X, p.740, nota 4,ete. 

Vezi și infra, No. 192 şi 622 urm. 
2) Vezi asupra instituţiei contractuale în dreptul internaţional, K. Neu- 

becker, Der Ehe und Erbvertrag îm internationala Verkehr (Leipzig, 1914), 
luerare în care ne-am găsit citat.şi noi la pag. 90; text şi note. 

?) Loysel, op. cit., I, p. 801, No. 808.
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moartea, naturală, căci moartea civilă (politicească) de care 
vorbeşte art. 692 din codul Calimach, nu mai există astăzi. 

„MNulla est viventis hercditas”. (Nu se poate moşteni pe un 
om viu). (E lege I, Dig. De hereditate vel actione vendita, 18. &!). 

4l. Imbrăţişarea vieţei monachale. — In dreptul nostru 
anterior, îmbrâţişarea vieţei călugăreşti era o cauză de des- 
chidere a, succesiunei, atunci când călugărul dispunea de 
averea, sa prin testament 2). În asemenea caz, legatarii lui, 
fie rude sau străini, puteau să reelame averea legată îndată 
ce dispunătorul se călugărea, ea şi cum el ar fi murit, iar 
restul se cuvenea la moartea lui mănăstirei întru care se 
inorednicise tunderei monahale ?).: 

42. Vechiul drept francez. — Această soluţie era ad- 
misă şi în vechiul drept francez. lată, în adevăr, ce găsim 
în această privință în Lovsel: 

„Car autrement les religieux ne suecădent point, ni le mo- 
nastere pour eux, et si ne peuvent de rien disposer: ains sont 
tenus pour morts, dâs-lors de leur profession, et leurs parens leur 
suecădent *), 

In vechiul drept germanic, se ziceă, de asemenea: 

„Bekapple Leute hănen nicht erben“. (Oamenii cu gluga în 
cap, nu pot să moștenească 5). 

» 

Tot în acest sens se mai zicei: 

„Peştele aparţine apei şi călugărul mânăstirei“ $) 

43. Deşi sa decis de mai multe ori că dispoziţiile 

1) Vezi infrâ, No. 604. 

1) Pentru ca cineva să fie călugăr în puterea cuvântului, nu era suficient 
ea el să fi purtat haina monahală, ci trebuia să aibă o purtare vrednici de 
profesiunea sa. De aceea Loysel zicea: ” 

„L'habit ne fait pus le moine, mais la, profession“ (op. cit. |, p. 353, No. 346). 

„Non tonsura facit monachum, non horrida vestis, 
Sed virtus animi, perpetuusque vigor, . 
Mens humilis, mundi contemtus, vita pudica, 
Sanctaque sobrietas, haee faciunt monachum“. 

2) Vezi hrisoavele și hatişerifurile citate în tom. III, partea Il-a, p. 46, 
nota 3, iar în cât priveşte legislaţia Moldovei, vezi art. 162 urm. C. Calimaeh 
și Manualul administrativ al Moldovei, tom. II, p. 392 urm. Toate aceste dis- 
poziţii din legile noastre anterioare sunt împra mutate dela Novelele lui Justinian. 

*) Loysel, op. cit, I, p. 353, No. 345. 
5) Chaisemartin, op. et., p. 414, No. 28, 
%) Chaisemartin, op. cit., p. 415,
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relative la secesiunea călugărilor, în calitatea lor de legi 
politice, n'au fost abrogate prin dreptul actual î), totuşi 
soluţia de mai sus a fost în mod vietorios răsturnată prin 
decizia Curţei de casaţie din 16 Noembrie 1900, pronunţată în 
Saoţii-Unite, la care am luat şi noi parte ea consilier, şi cu a 
cărei redactare am fost însărcinat de Curtea supremă. Succe- 
siunea, fiind, în adevăr, un mod de dobândire al proprietăţei, ce 
izvorăşte din legea civilă (art, 644 C. civil), nu poate fi câr- 
muită decât de “legea care a, înfiinţat-o; iar, pe de altă parte, 
legile privitoare la succesiuni fiind în strânsă legătură cu 
organizarea sociulă a Statului, interesează ordinea publică 
şi se aplică, fără deosebire, la toate clasele sociale, deci 
şi la călugări, nimeni neputând, în lipsa, unei derogări ex prese, 
să se sustragă de la ele ?). 

43 bis. Cat pentru preoții de mir, ei n'au fost loviți de 
nicio incapacitate niei la noi, nici în Franţa, după cum ne 

“arată tot Lovsel: 

„Par le coutume de France. capitulaires et ordonnances du 
i Charles VI, de l'an 1386, les ece'6siastiques suceădent 4 leurs 

pareus et leurs parens ă eux, et peuvent disposer de leurs biens, 
tout ainsi que les lais, jagoit qu'els leur soient avenus ou accrus 
du revenu de leurs benefices“ 3). 

Aceeaşi soluţie” era admisă şi în dreptul germanice: 

„Der Pfa und die Toh'er sind gleich nache Erbe zueneh me“ . 
(Preotul şi fat. suntdeo potrivă apropiaţi pentru a luă sucesiunea $). 

Aceeaşi soluţie era. aplicabilă şi arhiereilor: 
ă 

„Eu mâmement aux 6v6ques, ores qu'ils eussent autrefois 6t6 
religieux“ 5), 

4. Când art. 651 din codul civjl zice eă ă succesiunile 
se deschid id_prin, moarte, aceasta însemnează că transmiterea 

"depturilor şi Obligaţiilor lui de cujus are loc de îndată la, 
moartea, lui, fără nicio întrerupere. Deschiderea suecesiunei 
este deci devoluţia ei, pe care legea o regulează, fără a 
ţine seamă de natura, şi origina bunurilor. 

1) Vuzi deciziile citate în ton. I. p. 5l.. nota 4 (ed. a 2-a). | 
2) Vezi deeiziile citate în tom. 1 al acestei lucrări, No. 12, p. 29, 

3) Loysel, op. cit, I, p. 351, No. 843, 
*) Chaisemartin, op. cit.,.], p. 415, No. 29. 
5) Loysel. op. cit., Î, p. 352, No..344..
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Astfel, în dreptul nustru nu mai există regula: 

„.Paterna paternis, materna naternis*, 

Aşa dar legea noastră nu maiare în vedere origina bunu-- 
rilor, decât în cazurile prevăzute de art. 316, 317 şi 674 
C. civil î). ă 

În dreptul: germanic se ţineă, din contra, socoteala de 
origina lucrurilor: 

„Das Gut muss hingehen uoher ist gekommen“. (Bunurile 
trebue să se întoaxzcă acolo de unde au venit ?). 

Tot astfel se exprimă şi Loysel: 

Les propres ne remontent point, mais retournent aux plus 
proehains parens du cât6 dont ils sont venus au dâfunt: ce qui 
est ce qu'on dit: paterna pate: nis materna maternis” 3). 

45, Legea după care se regulează succesiunea. — 
Succesiunea se regulează, în privința devoluţiei ei după Ie gea 
care era în vigoare în momentul deschiderei ei, moştenitorii 
neputând dobândi drepturi decât dela mcartea lui de cujus. 
Această regulă nestrămutată rezultă din principiul neretro- 
activităţei legilor (art. 1 C. civil); _căci până la deschiderea. 
succesiunti, moștenitorul n'are un drept căştigat, ci numai 

„6 Sihiplăexpectălivă, pe care legea poate totdeaiina__s0 
modifice Î). | 
45 bis. In privinţa succesiunilor deschise în Dobrogea 

între Mahometani, se aplică în prima instanţă, uzvrile şi 
legile musulmane de către tribunalele mahometane instituite 
în oraşele Tulcea şi Constanţa. Aceleaşi legi se aplică de 
aceleaşi instanţe judecătoreşti în privința organizărei familiei, 
puterei părintești, căsătoriilor şi: divorţurilor dintre Ma- 
hometani. i 

46. Şuccesiunea lui de cujus deschizându-se la moartea 
„ui, acel care reelamă o succesiune vă frebiii Să dOvEdească 

momsiitul precis âl înorţei a utorului său (5f 1169 07 civil). 
„Dacă mai multe persoăne au murit în acelaşi moment, 
„de exemplu întrun accident, părţile vor putea dovedi prin 

  

1) Vezi infră, No. 115. LL - i ai 
2) Chaisemartin, p. 404, No. '19. 
3) Loysel, op. cit., L, p. 333, No. 382.. IC ai 

- 4) Vezi tom. I al Coment. noastre şi p. 91, 98; tom. III, părea, p. 49, 
50; tom. IV, partea II, p. 517, ete. Vezi şi. inifrâ, No. 767, i
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orice mijloace supraviețuirea uneia din aceste persoane, căci 
legiuitorul nostru, imitând pe cel italian, a eliminat pre- 
zumţii aşa, zise commorientes, statornicite de art. 720-722 
din codul francez 1). 

Art. 20 din codul german, 25 din codul austriac, 37? din 
codul Calimach, art. 924 din codul italian 2), ete. dispun, în 
această privinţă, că dacă nu se poate dovedi cine a murit 
mai întăi, eu toţii sunt presupușşi a fi murit în acelaşi timp: 

„So wird vermutet, dass sie gleicheeitig gestorben sein“, zice 
art. 20 din codul german. 

Şi această prezumpţie este arbitrară, căci din faptul 
că nu se poate stabili cine a murit mai întâi, nu rezultă. 
că toţi au murit în acelaşi timp. Singura soluţie juridică 
este deci acea admisă de legea noastră. 

47, Sezina sau continuarea posesiunei în persoana 
unora din moştenitori (art. 653 C. civil). — Descendenții 

—Si, ascendenţii (iar nu toţi moştenitorii, ea în codul francez), 
„_au de drept posâsiiinea săccesiuiisi din momentul morţii 
"defunctului. e 

Până în momentul renunțărei, succesiunea aparţine 
deci moștenitorului. 

Dreptul roman zicea, din contra: 

„Hereditas nundum adita personem vicem sustinet non heredis 
sed defuncti“. (Succesiunea până la acceptare, nu reprezintă pe 
moștenitorul viitor, ci pe defunct). (Instir., De heredibus insti- 
tuendis, II, 14, Ş 2, în medio 2). Eu 

48. Sezina nu este însă irevocabilă, căci ea poate fi 
desființată prin efectul renunţărei, nimeni neputând fi moşte- 
nitor contra voinţei sale (art. 686 C. civil). Moştenitorul 
dobândeşte, în adevăr succesiunea, fără ştirea lui (ignarus), 
însă el n'o poate păstra în contra voinţei sale (irvitus). 

„Nemo invitus heres“ î). (Cel ce nu voeşte cu sila moştenitor 
nu se face“, zice codul Caragea 5). 
  

1) Vezi tom. III, partea II, p. 50, 51; tom. IV, partea II, nota 3 dela 
p. 460, 461 (ed. a 2-a), ete. - 

2) Art. 924 din codul italian a trecut fâră nicio schimbare în legea 
bulgară asupra. succesiunilor din 1890 (art. 184). 

3) Zachariae, Handbuch dea Fr. Civilhrechte, 1V,$ 619, p. 78, text şi nota 7 
(ed. Crome). 

+) Vezi înfrâ, No. 754. 
%) Vezi şi art, 1022 C. Calimach.
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„Il n'est hâritier qui ne veut“, zice Loisel !), 

Instituţia sezinei era necunoscută în dreptul nostru 
anterior şi la Romani, unde moştenitorii, alții decât acei 
numiţi sui et necessarii, trebuiau să facă o aditio hereditatis ?). 

„In suis heredibus aditio non est necessaria, qui statim ipso 
jure heredes ezistuni“. (Moştenitorii sui n'au nevoe de a accepta 
succesiunea, pentrucă sunt învestiţi de drept în momentul deschiderei 
ei). (L. 14, Dig., De suis et legitimis heredibus, 38. 16), 

Deşi moştenitorii exfranei nu dobândeau succesiunea 
decât prin acceptare, totuşi ei continuau persoana defunctului. 

„Heres guandoque adeundo hereditatem, jam tune a morte 
successisse defuncto întelligitur“. (Moştenitorul care acceptă sue- 
cesiunta, este în genere presupus a fi succedat defunctului din ziua 
morţei sale). (L. 54, Dig., Deadguirenda vel omittenda hereditate, 29. 2). 

» Omnia fere jura heredum perinde habentur, ac si continuo sub 
tempus mortis here les extitissent“. (Toate drepturile privitoare la 
o succesiune nu sunt mai puţin dobândite moștenitorului, care a 
acceptat-o câtva timp după moartea, testatorului, decât dacă ar fi 
acceptat-o imediat după moartea lui). (L. 193, Dig., De div. regulis 
juris antiqui, 50. 17). 

„După primirea moştenirei, moștenitorul, încât se atinge de 
moştenire, închipueşte pe moștenitorul, şi amândoi către un al 
treilea se socotesc ca o persoană“, zice att. 701 din codul Calimach 3). 

49. Origina sezinei. — Instituţia sezinei. îşi trage 
_Qrigina sa din dreptul cutumier francez, şi anume din 

  

art. 318 al Gutumei „Părisului, unde se zice: __ 

„Le mort saisit le vif, son hoir plus proche et-habile « 
succede” *), . 

Aceeaşi regulă o găsim şi în /tablissements de St. 
Loui s: 

. E m, 
„IA mort sesit le vf“: 

1) Loysel, op. cit., 1, p. 318 No. 318, 
2) Moștenitorii sus et necessarii erau: fiul şi fica, nepotul şi nepoata, 

precum şi ceilalți descendenţi aflători sub puterea defunctului. Gaius, Instit., 
11,$ 156. 

2) Art. 547 din codul austriac este identic. Acest text adaogă însă în 
partea sa finală: „Atât timp cât succesiunea n'a fost acceptată de moștenitor, ea, 
se consideră ca fiind încă posedată de defanet“. Cpt. Instit, De herodibus înstatuendis 
2, 14, $ 2, text reprodus supră. 

*) Vezi Loysel, op. cit, |, p. 315, No. BI7.
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Aceasta nu este dacât tradluserea unei vechi maxime 

"germane: 

„Der Todte erbt den Lebendingen” 1). 

Este însă de observat că nu mortul, ei lexea transmite 
posesiunea bunurilor care compun suceesiunea, defunetul 
neputând prin voinţa sa să împiedice trasmiterea posesiu- 
nei în parsdana daseendenţilor şi ascendenţilor săi. 

Astfel, posesiunea bunurilor defunetului trece fără nici 
o întrerupsre, în momentul morţei şi puterea legei, (ipso jure) 
dala defunet la moştenitorii. săi sezinari, fără nici o: mani: 
festure a voinţei lor şi chiar fără ştirea lor._De aceea sa 
şi zis că sezina este o ficţiune. | 

„Mortuus facit virum possessiorem sine ulla apprehensione“, 
zice un vechiu autor (Tiraqueau). 

„Il possesso daăi bani del defunto passa di diritto nella per- 
sona del erede, senza bisozno di materiale apprehensione“, zice 
art. 925 din codul italian. (Moștenitorul este investit de drept cu 
posesiunea bunurilor: defunctului, fără a fi ţinut de a lua, pose- 
Siunea, reală a succesiunei ?). 

Din cele mai sus expuse ar urma că uzucapiunea 
care curgea în folosul defunctului să continue a curge, după 
moartea lui, şi în folosul moştenitorilor săi. La noi, însă, 

tt, 1859 din codul civil dispune că moștenitorul începe 
în persoana sa, în privinţa uzucapiunei, o posesiune nouă 3). 

Toţi moştenitorii, chiar şi cei neregulaţi şi anomali 
au, din momentul morţei autorului lor, proprietatea bunu- 
vilor sale (art. 644 C. civil), pe când posesiunea o au nu- 
mai descendenţii şi ascendenţii lui, ceilalţi moștenitori nedo- 
bindind-o decât dela justiţie (art. 653 C. civil). 

Baza fundamentală a dreptului ereditar nu mai este 
astăzi romană, ci germanică, căci moștenitorul nu mai are . 
astăzi nevoe de a accepta succesiunea spre a deveni moş- 
tenitor, el dobândind această calitate prin însăşi moartea lui 

1) Vezi Chaismartin, op. cit., p. 382, No. 5. Cuvântul Erben, care astăzi 
însemnează moștenitor, însemna altădată a trnasmite prin succesiune, a învesti. 

2) Vezi tom. XI, p. 95, 96. Conform: art. 184 din |. buluară asupra 
succesiunilor dela 1890. 

3) Vezi tom. XI, p. 133. Vezi şi tom, IV al acestei lucrări No. 553. Vezi 

însă C. Galaţi, Dreptul din 1899, No. 61, p. 49



DESPRE SEZINĂ — ART. 653. : 27 

de cujus. Acceptarea suceesiunei îl împiedică numai de a 
mai putea renunţa la ca?) 

50 bis. Efectele sezinei. — Sezina are de efect_nu 
___Mumai de a face pe descendenţii şi ascendenți defunetului 

posesorii întregei lui averi, de a-i face creditori ai futvror _ereanţelor_şi._debitorii ai tuturor_ datoriilor defonetulu, 
dar le permite de a lua de fapt posesiunea acelei averi, 
dacă n'o au încă precum şi de a exercita toate acţiunile 
defunctului ; ea le transmite deci nu numai posesiunea tuturor 
drepturilor active şi pasive ale defunctului, dar le confuă 
Şi exerciţiul acestor drepturi | 

Descendenții şi ascendenţii defunetului pot deci să ur- 
mărească pe toţi. debitorii acestui din urmă, să revendice 
bunurile sale?) şi să fie urmăriţi de creditorii- suceesiunei, 
pe când ceilalți moștenitori nu pot, înainte dea fi trimeşi 
în posesiune, nici să urmărească pe debitorii svecesiunei, nici: 
să fie urmăriţi de creditorii ei. , 

Si. Moștenitorii nesezinari nu pot, înainte ce a fi 
trimeşi în posesiunea bunurilor defunctului, să exercite nici: 
acţiunea în revendicare, niei petiția de exeditate deşi, în 
această din urmă privință, jurisprudenţa este în sens con- 
trar €), -pentrucă deși ei sunt proprietari a die mortis (art.. 
644, 809 $ 1 0. civil), totuşi ei nu au exerciţiul dreptu- 
lui lor de proprietate. 

_Dar dacă moştenitorii nesezinari nu au exereiţiul Qep- 
„ turilor active şi pazite ale defunctului. ci pot să însirăi- 

neze bunurile succesiu ei, înainte dea fi piişi în FOsEsruica 
“ei pot şi Chiâr a: Gbligăţiă de â idiinistra” bonurile suc: 

„-cesiuiei, Juând îiăsuile e neceistează” contervanca ler, ele. „92, Plata datoriilor. — Un alt efect al sezinei în 

  

   
     

      

1) Cpr, Zachariae Handbuch des Fr. Oinvilrechts, 1V, $ 620, p[ 80, notaf 4. 
(ed. Crome). Vezi şi Cas. S-a ]I; Buit. 1901, consid. dela p. 154. 

, 2) Se înțelege însă că moitenitorul care nu are drept decât Ja o arte 
din succesiune, nu poate revendica dela un terțiu decât această șarie. Cas. I Bult. 1913, p. 1561: ” 

3) Vezi tom. III, partea II, p. 58, nota 1, în fine şi tom. IV, partea II, 
p. 202, nota 1; Cpr. Laurent, 1X, 502; T. Hue, V,200, ete.—Coniră (în pri» inta 
petiţiei de eriditate): Cas. ], Bult, 1912. p 164 și Or. judiciar din 912, No. 70, p. 820; Trib. lasi, Justiţia din 1916,'No. 6, p. 343 rota lui FI. Sion); Trib. Buzău,. Dreptul din 19c3, No. 78, p. €45 (cu observ. noastră în sens contrar). Motivul, pe care se întemeiază jurisprudența este că moștenitorii nu găsesc. prtiția de» ereditate în patrimoniul defunctului ei o exeretă în numele. lor propriu, în baza, titlului lor de moștenitori. i 

PI
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Franţa este că moştenitorii sezinari sunt vbligaţi a plăti 
sarcinile succesiunei, precum cheltuelile de înmormântare, 
de preţeluire, de inventar, ete. 

Legiuitorul nostru eliminând din art. 653 cuvintele 
selative la plata datoriilor, plata lor nu este un efect al 
s-zinei, ci o consecinţă a transmiterei succesiunei; de unde 
rezultă câ, la noi, toţi moştenitorii, chiar cei neregulaţi, re- 
prezentând persoana defunctului, trebue să plătească dato- 
riile acestui din urmă, ultra wres emolumenti, decâteori au 
primit succesiunea fără beneficiu de inventar *). 

53, Persoanele care au sezina. — În codul franesz, 
sezina aparţiue astăzi tuturor moștenitorilor, fie ei legitimi 
sau naturali 2), pe când la noi,o au numai descendenţii şi 
ascendenţii -legitimi (art. 653 C. civil). 

__Şi aceştia îneă n'o au decât atunei când sunt capabili 
__de ă ihoşteni. Astfel descendenţii sau ascendenţii străini n'au 

sezina în privinţa imobilelor rurale, pe care ei nu au ca- 
pacitatea de a le moşteni (art. 7 $ 5 Constit. 1866. mod. 
la 1879, azi art. 18 Constit. 1923), şi niei pot cere dela 
justiţie posesiunea lor. Este adevărat că Curtea de ca- 
saţie a decis de mai multe ori contrarul ?), însă aceste de- 
cizii, ea aproape toate cele date cu privire la incapaci- 
tatea străinilor de a moşteni imobile rurale, calcă legea, în 
loe de a o aplica, Există, în adevăr, de un timp încoace 
un Curent nenorocit în Curtea de casaţie, care o face mai 
în totdeauna să înlăture art. 7 din Constituţie, veche pe. 
care ea, este chemată a-l apăra. 

53 bis. Dintre descendeuţii legitimi face parte şi copiii 
naturali re-unoscuţi faţă cu succesiunea mamei lor naturale 
şi ascendenţii. Acestei din urmă (art. 652 $ 2, 677, 678 
C. civil). 

53 ter. Copiii adoptați au şi ei sezina în privinţa 
suecesiunei adoptătorului, față de care ei au drepturile unui 
copil legitim (art. 315 C. civil). 

Femeea săracă nare însă sezina în privinţa averei cu- 
venită” dlă Bărbatul ei, în baza art. 684 C. civil $). 

1) Vezi tom. III, partea II-a, p. 44, nota 1 și p. 60. Cpr. art. 897 C. civil, 
asupra cărnia vezi infră, No. 686. 

2) Art. 724 din codul fr., modificat prin legea din 25 Martie 1896. 
3) Vezi tom. JÎI, partea II-a, p. 64, nota 1. 
*) Vezi infră No. 130.
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54. Legiuitorul nostru a modificat principiul sezinei 
nu numai în privința succesiunilor ab intestat, dar şi în 
privința celei testamentare; căci, pe când în codul francez, 
legatari universali au sezina legală în lipsă de moștenitori 
rezervatari, la -noi legatarii universali sunt în drept a cere 
posesiunea fie dela moştenitori rezervatari, fie dela justiţie 
(art. 889, 891 CO. civili). 

55. Punerea în posesiune a moştenitorilor nesezinari 
(art. 653). — _Mogtenitorii, alţii decât descendenţii şi aseen- 

  

ssodenţii,_ neavând _sezina, adecă-învestitura_ legală, trebue să 

ceară punerea lor. în posesiune. dela. justiţie 7), şi aceasta în 
- —iGâte cazurile, chiar şi atunci când moștenitorul nesezinar 

vine la suceesiune în concurență cu un moştenitor având, 
sezina; căci art. 889 şi 891 din codul civil, după care le- 
gitarul universal trebue să ceară sezina dela moştenitorii 
învestiţi cu această posesiune, nu se aplică decât în materie 
testamentară, regula generală fiind acea cuprinsă în art. 653 
C. eivil 3), 

Ace:stă punere în posesiune, care permite moştenito- 
rilor, alţii decât descendenţii şi ascendenţii, de a exercita, 
acţiunile ereditare active, atât petitorii cât şi posesorii, în- 
"locuind sezina, în virtutea căreia descendenţii şi ascendenţii 
defunetului sunt consideraţi ea, posesori ai bunurilor eredi- 
tare încă din momentul morţei lui de cujus, au efect re- 
troactiv până în ziua deschiderei succesiunei, iar moşteni- 
torul care a obţinut punerea în posesiune dela justiţie se 
găseşte în aceeaşi situaţie juridică ca şi moștenitorul sezinar 4). 

Jurnalui de trimitere în posesiune fiind însă un act 
de jurisdi ţie graţioasă, nu poate să confere celor trimeşi 
în posesiune dreptul de a despoia pe cai ce stăpânese averea 
succesorală, de oarece această trimetere în posesie are de 

1 Vezi tom. III, partea II-a, p. 62 şi tom. IV, partea II-a, p. 196 urm. 
şi 203 urm. . 

2) Sa decis însă că formalitatea trimeterei în posesiune, cerntă de art. 653 
C. civil în privinţa moștenitorilor nesezinari, nu este neceară atunci când ac- 
ţiunea exercitata de către un moştenitor este-o acţiune în împărțeală, îndrep- 
tată contra unui comoștenitor, de oarece, în asemnea caz, instanța de fond este 
chemată toemai ea să lichideze toate pretenţiile ce moştenitorii ar avea de făcut 
cu privire la compunerea masei succesorale. Cas. S. I-a, Bult. 1918, p. 263 şi 
Drepiul din 1913, No. 44, p. 348, 

3) _rib. Iaşi, Justiţia din 1920, No. 9 şi 10, p. 28 urm. 
*) Cas, $, L-a, 19 Mai 1914, Dreptul din 1914, No. 50, p. 385.
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scop numai să abiliteze pe moștenitori cu calitatea de a: 
putea intenta acţiuni sau răspunde la cele ce li sar putea 
intenta în numele succesiunei, iar nu şi cu aceea de a de- 
poseda, fără judecată, pe cei ce stăpânese întreagă sau parte 
numai din averea succesorală, ca terţe persoane, sau care 
au fost investiţi activ şi pasiv cu drepturile şi datoriile lui 
de cujus, printr'o trimetere în posesie anterioară 1). 

Această cerere se adresează tribunalului ultimului do- 
miciliu a] defunetului, ea judecându-se în camera de eon- 
siliu pe calea graţioasă 2), părţile nefiind citate în contra- 
dietor decât la caz de contestaţie, atunci când mai mulţi 
ar cere posesiunea aceleiaşi succesiuni *). 

| Dacă calitatea tuturor pretinşilor moştenitori este con-- 

testată, hotărîrea care rezolvă această contestaţie va fi dată 
în şedinţă publică, în conformitate cu regulele ordinare de 
procedură conteneioasă *). | | 

Moştenitorul care cere trimiterea sa în posesiunea unei 
averi, trebue să dovedească, prin orice mijloace, înrudirea. 
sa cu defunctul în gradul succesibil, stabilind că moștenitorul 
care ar exista în grad mai apropiat a renunțat la succesiune. 

Hotărîrile de trimetere în posesiune, care n'au fost 
pronunţate în mod contradietor, n'au un caracter definitiv spre 
a putea fi opuse moştenitoruiui în grad mai apropiat, eare 

ar cere mai în urmă succesiunea prin petiție de ereditate 5). 

1) Cas. S-a Il-a, Dreptul din 1920, No. 26, p. 304. Sa decis că în caz 
când parte din moștenitorii nesezinari ai unui defunet au cerut şi dobândit dela. 
justiţie punerea în posesiune asupra averei acestui din urmă, ceilalți moștenirori 
care au stat în inacțiune, fie din lipsă de deligență, fie că nu cunoşteau faptul 
decesului autorului lor, nu mai pot veni pe cale de contestaţie să ceată anularea 
sentinţei prin care s'a ordonat punerea în posesie a celor dintâi, nici să ceară 
și eia fi puşi în posesie, ci au numai acţiunea în petiție de ereditate contra 
celor dintâi, cum şi dreptul de a cere pe cale de contestaţie suspendarea exe- 
cutărei sentinței de trimetere în posesie, în cazul când executarea materială a 
trimeterei în posesie nu a avut loc. Trib. Ilfov, Dreptul din 1920, No. 33, p. 395. 

„ 2) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1913, No. 41, p. 324, Vezi şi Trib, Ro- 
manați, Dreptul din 1911, No. 24, p. 190. Nimie nu se opune însă ea posesiunea 
să fie dată pe calea conteneioasă, în eontradietor eu un terţiu care ar deține un 
bun al suecesiunei. Cas. S-a ka, Zrib. juridică din 1919, No. 21, 22, p. 89. 

a 2) Prib. Vaslui, Zrib. juridică din 1920, “No. 28, 29, p. 113 (eu observ. 
noastiă), - 

î) Cas. S-a I-a, Bult. 1912, p. 1466 şi Dreptul din 1912, No. 73. Dacă 
cerere de punere în posesiune a fost rezolvată pe cale grafioasă, în camera de 
consiliu. asemenea încheiere nu este supusă nici unei căi de atac, din partea 
terţilor interesaţi, cărora ea nu este opozabilă. Vezi tom. III, partea II-a, p. 66, 
nota 2... 

2) Cpr. Trib, Ilfov, Dreptul din 1918, No. 41, p, 324,
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55 bis. Mai mult încă, jurnalele de punere în pose- 
siune, date în camera de consiliu, conform art. 653 C. civil, 
nu pot fi aduse la îndeplinire în contra terţiilor care n'au 
luat parte la pronunțarea lor şi care ar poseda averea sue- 
cesorală, aceştia neputând fi deposedaţi decât printr'o ae- 
țiune în petiție de ereditate 1). 

Inainte de a fi pus în posesiune, moștenitorul va justi- 
fica că a plătit taxele prevăzute de legea timbrului. 

Aceste taxe nu se plătese însă decât asupra activului 
net al suecesiunei, deducându-se datoriile defunetului. 

Calitățile cerute pentru a putea moşteni. 

56. Spre a putea moşteni trebue a nu fi incapabil, 
nici nedemn. 

Deosebirea principală care există între incapacitate și 
nederănitatg” Estă Gă incapacitatea are loe de drept, pe când | nedemnitatea mu poate să tezalte decăt dinti?o hotăzire ju- 
decătoreaseă. Apoi, ineapacitatea împiedică de a dobândi 
dreptul, pe când nedemnitatea, împiedică de a-l păstra. 

„Îndigni possunt capere, sed non retinere“, zice Cujaius. 
(Nedemnii pot să dobândească, nu însă să reţie ceeace au dobândit). 

Ineapacitatea şi nedemnitatea au însă acest caracter co- 
mun, că pot fi opuse de toţi acei interesaţi, atât ineapa- 
bilului şi nedemnului cât şi moştenitorilor lor. 

57. Cauzele de incapacitate.— In principiu orice om 
este capabil de a moșteni, afară de excepţiile statornieite 
de lege, după cum dispune anume art. 723 din codul ita- 
Han şi art. 4 din legea bulgară dela 1890 asupra suece- 
siunilor. 

58. Incapabili de a moşteni sunt: 
1” Acei care erau săvârşiţi din viaţă în momentul des- 

chiderei succesiunei (art. 654 C. civil), pentrucă după cum 
zice codul Caragea (art. 1, partea IV, eapit. III): 

„Numai un viu poate moșteni pe un mort“. 

1) Vezi tom, III, partea II-a, p. 67 şi 68, text'şi nota 1.
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59, Monştri au astăzi capacitatea de a moşteni !). 
In vechiul drept germanic, după Sachsenspiegel ( Lehn- 

rechi, III, Ş 4), monştrii, copiii infirmi, ologii, leproşii, etc.. 
erau incapabili de amoşteni, şi în locul lor veneau moşte- 
nitorii din gradul următor. Copilul năseut mut, orb, sau 
fără o mână, era exclus numai dela fiefuri 2). 

Nu erau, de asemenea, capabili de a moşteni herma- 
frodiţii şi piticii: 

„Auf Zuilter und Zuerge evstirbt weder Lehen noch Erbe“. 
(În cât priveşte hermafroditul şi piticul nu mor nici fieful nici 
moştenirea 3). 

In Loysel găsim următoarea regulă: 

"„Bannis ă perpetuite et condomnes aux galtres ne suecădent“ 4). 

60. 2 Sunt, în al doilea loc, incapabili -de a moşteni 
—aeei care nu erau încă concepuji în momentul deschiderei 

suecesiunei (ari. 654, 808 C. civil). Copilul conceput este 
deci capabil da a moşteni, dacă s'a născut viu, fie chiar 
neviabil), căci acel născut mort se consideră ca inexistent 
(art. cs ultim şi IL. 129, Dig., De verb. significatione, 
50. 165). 

„ÎInfans conceptus pro nato habetur, guotiens de ejus com- 
modis agilur“ 5), 

61. Unele legiuiri străine, precum codul francez, cel 
italian (art. 724), legea bulgară asupra succesiunilor din 
1890 (art. 5), ete., mai cer pentru ca copilul să fie o per- 
soană şi să poată moşteni, ca el să se nască viabil, (vitae 
habilis), adecă: să fie astfel conformat încât să poată trăi, 
condiţie care nu se mai cere de legea noastră 7). 

Pentru ca un copil să poată moşteni şi, prin urmare, 
să poată transmite drepturile sale altora, este deci suficient 

  

1) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 137. 
*) Vezi Er. Lehr, Pr. 6lâment. de droit germanique, II, 1389, p. 412. 
5) Vezi Chaisemartin, op. ciţ., p. 417, No. 30. 
*) Loysel, op. cil, I, p. 354, No. 347, 
2) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 185 precum şi infră, No. 497, 
$) Vezi şi alte maxime, care exprimă aceeaşi idee, citate în tom. I al, 

imerărei de față, p. 134. p. 244, 313, ete. Cpr. Art. 34 C. Calimaeh (22 Cc. 
austriac); art. I, capit. 37 C, Andr. Donici, ete, Mai vezi înfrâ No. 502, 579, ate. 

1) Vezi tom. Ial acestei lucrări, p. 187, unde se arată atât dreptul român 
cât și dreptul străin în această privință. Mai vezi infrâs'No. 497.
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ca el să fie conceput !) în momentul deschiderei suecesiunei 
şi să se fi născut viu (fie chiar neviabil). 

62. Acel care reclamă o suecesiune în numele unui 
asemenea, copil, va trebui deci să dovedească: 10 că acest 
copil a trăit cât de puţin, adecă: că s'a născut viu, și că 
el era conceput în momentul deschiderei succesiunei. Legea, 
nu admite nicio prezumpţie că copilul sar fi năseut viu, 
după cum admitea dreptul roman ?). - 

Chestiunea de a se şti dacă există sau nu incertitudine 
asupra fiinţei moștenitorului, este o chestie de fapt de su- 
verana apreciere a judecătorilor de fond. 

63. incapacitatea străinilor de a dobândi imobile 
rurale (art. 18 Constit. 1923). — Străinii sunt, după cum 

„ştim, incapabili de a dobândi imobile rurale în România 
prin orice mod de achiziţie, deci, şi prin succesiune ab in- 
testat sau testamentară, întrucât succesiunea figurează între 
modurile de dobândire ale proprietăţei (art. 644 C. eivil?). 

64. Dreptul străinilor la valoarea imobilelor în bani.— 
Știm însă că o jurisprudență constantă, pe care n'o aprobăm, 
a recunoscut străinilor dreptul la, valoarea acestor imobile £), 
pentrucă, după cum foarte bine a zis o decizie a Curţei 
din Bucureşti 5), dreptul la valoarea sau preţul unui bun 
presupune un drept asupra acestui bun, şi art, 785 din 
Constituţie (azi abrogată), declarând pe străini incapabili de 
a dobândi proprietatea imobilelor rurale, ei nu pot reclama, 
niei echivalentul în bani al unor imobile asupra cărora n'au 
niciun drept). După art. 18, Constit. 1922, streinii au 
drept la echivalentul în bani a imobilelor rurale. 

1) Chestiunea de a se şti cum se va stabili concepțiunea este controversată, 
Unii aplică art. 286 urm. dela titlul filiaţiunei. Vezi tom. III, partea II-a, p. 175, 76 

?) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 136. | . 
3) Vezi tom. I al acestei lucrări, Pasquale Fiore (Le droit international 

prive, ed. a 4-a, trad, Antoine, 1V, 1406, p. 6 şi 7), care semnalează discuţiile 
ce s'au ivit în această privinţă la noi, referindu-se la părerea noastră și trime- 
tând chiar la Coment. noastre în limba română. 

+) Ultima decizie a Curţei de casație, pronunţată in acest sens este din 
1 Aprilie 1915. Vezi Jurisprudenţu rom. din 1915, No. 23,p. 357, No. de ordine 
343, Mai vezi în acelay sens, C. Craiova, Dreptul din 1912, No. 54, p. 429 şi 
Dreptul din 1916, No. 22, p. 172; C. Iaşi, Dreptul din 1915, No. 48; Trib, Su- 
ceava, Dreptul din 1913, No. 74, p. 588 (nota I. D.Filitti); Trib. Dorohoi, Cr. 
judiciar din 1915, No. 59 şi Justiția din 1916, No. 7. Vezi tom. III, partea II, 
p. 510, nota 2; tom. IV, partea I,p. 101 urm.; tom. IV, partea II, p. 457 nota 
4; tom. VIII, partea II, p. 59, 60 (ed. a 2-a) ete. Mai vezi și înfră, No. 505. 

5) Vezi Dreptul din 1896, No. 47, p. 406, 
%) Vezi tom. VIII, partea II, p. 59, 60. Vezi şi infra, No. 505 bis, 

12784 . — Aleaundresco. Principiile Dreptului Civil Român. Vol. II. 3
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Cu toate acestea, jurisprudenţa a fust fixată în sens con- 
trar, şi unele decizii merg până a recunoaşte străinilor dreptul 
de a vinde imobilele rurale moştenite, spre a realiza valoarea 
lo” în bani 1), ceaace este absurd; căci spre a putea înstrăina 
trebue a fi proprietar, şi străinul este incapabil de a fi 
proprietar, 

64 bis. Străinii pot însă să, dobândească imobile ur- 
bane, pentrucă dreptul de a dobândi aceste din urmă imo- 
bile nu se consideră ea un drept politie, ei ea un drept 
civil, şi ştiut este că străinii se bucură în ţara noastră de 
toate drepturile civile de care se bucură şi Românii (art. 11 
C. civil, 8 şi 18 Constit. 1923. Vezi vol. [, p. 146 urm. 
şi 162 urm. din Prineipiile dr. civ.). 

x 

IE” 

Aceste sunt incapacităţile din dreptul actual. Altele nu 
există, fiindcă orice incapacitate este de drept strict: 

»Eceptiones sunt strictissimae interpretationis“. 

In vechiul drept germanic copiii nebotezaţi nu puteau 
moşteni : 

„»Heiden sollen nicht erben“ (Păgâni nu trebue să moşte- 
nească 2). 

64 ter. După art. 978 din codul Calimach (768 C. 
austriac, abrogat prin legea din 25 Mai 1868), părinţii 
puteau să desmoştenească pe fii lor, între altele, atunci 
când aceştia nu erau ortodoxi, sau nu se împărtășeau în 
biserica ortodoxă (epr. Nov. 115, capit. 3, $ 14), fiii având 
şi ei dreptul de a desmoşteni pe părinţiilor pentru aceeaşi 
pricină (art, 979 C. Calimach, 769 C. austriac şi Nov. 115. 
eapit. 4, $7 ). lată cum vechile noastre legiuiri înțelegeau 
libertatea de conștiință, una, din cele mai mari cuceriri ale 
timpurilor moderne. Erai silit vrând nevrând, să fii pra- 
voslavnie, căci altfel erai lovit în existență; vorba ceea, 
vrei, nu vrei, baa Grigore aghiazmă! 

1) C. Craiova, Dreptul din 1912, No. 54, p. 429. 
7) Vezi Chaisemartin, op. cit, p. 413, No. 26. 
î) Legea musulmană refuză, de asemenea, calitatea de moștenitor atât 

aceluia care a fost crescut în altă religie decât aceea a lui Mohamed, cât și 
aceluia care și-a renegat credinţa de musulman. Vezi tom. III, partea II, p. 77, 3 
text şi nots 2 şi p. 78, tert şi nota |.
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65. Efectele incapacităţei.— Incapacitatea își produce 
efectele sale ipso jure, fără ca să fie nevoie d8 o hotărite 

judecătorească, ea putând fi propusă de orice parte interesată. 
Dacă incapabilul sar găsi în posesiunea succesiunei, 

adevărații moştenitori vor avea în contra lui acţiunea în 
petiție de ereditate. 

Incapabilul care, din eroare, ar fi fost pus în posesi- 
unea succesiunei, va dobândi proprietatea fructelor ei,. dacă 
este de bună credinţă (art. 485 C. civil), pe când nedemnul 
este în totdeauna considerat ea un posesor de rea credință 
(art. 657 C. civil), | 

66. Cazurile de nedemnitaţe (art. 655, 656 C. eivil).— 

__Cazurile de _nedemnitate se aplică numai succesiunilor ab 
_ intâstăt; îiu însă și celor testamentare, legatarii neputând 

fi lipăiţi” 48 Iegatele lor decât pentru ingratitudine (art. 831, 
937 C. civil), 

67. Cazurile de nedemnitate erau altădată numeroase. 
După pravila lui Matei Basarab (lava 284), aceste cauze, 
împrumutate dela Nov. 115, capit. III, erau: bătaea sau 
vrăjmăşirea vieţei părinţilor; aflarea trupească întru păcat 
cu maştiha, sau pozatnica tâtâne-său; faptul de a pâri pe 
părinţii săi şi de a-i aduce prin acea pâră şi elevitire în 
grea pagubă; faptul de a nu veni în ajutorul părinţilor, 

“când erau bolnavi, slabi sau săraci; refuzul din partea 

copiilor (partea, bărbătească) de a garanta pe părinţii lor; 
'oprirea tatălui de a-şi face testamentul; faptul de a se 
căsători fără voia tatălui 1) ete. 

In cât priveşte vechiul drept francez, cazurile de nedem- 
nitate erau lăsate la aprecierea judecătorilor, ca şi la Romani, 
înaintea, Novelei 115, ceeace era foarte periculos. 

68. In vechiul drept francez, pe lângă nedemnitatea 
exista, ca şi la Romani, şi desmoştenirea (ezxheredatio). 
Aceeaşi soluţie era admisă și în codul Calimach, Art. 695 
urm. din acest cod (540 C. austriac) vorbesc, în adevăr, de 
nevrednicia la moştenire, iar art. 978 urm, (768 urm. C. au- 
striac) vorbese de desmoștenire. Codul lui Curagea, caşi codul 
lui Andr. Doniei nu vorbese însă decât despre desmoştenire. 

  

1) Vezi tom. III, partea 11, p. 83, ad notam. In cât priveşte codul Calimach, 
vezi art. 695 urm. (540 urm. C. austriac), iar în cât priveşte dreptul roman, 
vezi tom. III menţionat, p. 82, text și nota.



36 COD CIVIL, — CARTEA III, — TIT. 1. — ART. 655, 656. 

Dreptul actual a desfiinţat desmoştenirea, menținând 
numai nedemnitatea, pe care a redus-o la tre: cazuri, care, 
în realitate, nu sunt decât două. 

Desmoştenirea exista în vechiul drept germanic, însă 
numai pentru fapte grave anume determinate. 

" Kein Recht gestattet Enterbung ohne Schuld“. (Nieiuri drept 
„mu autoriză desmoştenirea fără culpă !). 

Desmoştenirea pentru anume motive care îşi are ori- 
gina sa în Nov. 115, capit.3 şi 4, mai există şi astăzi în 
unele legiuiri străine, de exemplu: în codul austriac (art. 
768 urm.), în codul spanial şi portughez (art. 1875 urm.), 
în codul german (art. 1938, 2303 urm., 2333), în codul elveţian 
din 1907 (art. 477 urm.), ete. Sunt autori care, aprobând unele 
cauze de desmoştenire prevăzute de Justinian prin Nov. 115, 
ar dori introducerea lor şi în dreptul actual; însă, pe 
lângă că aceasta este inutil faţă de dispoziţiile legei actuale, 
relative la nedemnitatea, apoi, aceasta ar fi uneori şi periculos, 
pentrucă, de cele mai multe ori, nu tatăl ofensat ar fi 
acela care ar lua iniţiativa acestei pedepse de alte timpuri, 
ci o persoană, rudă sau străină, care ar înrâuri asupra, 
voinței sale. 

„Puterea părintească trebuie să se manifeste prin acte de 
ubire. şi de dreptate, iar nu prin acte de mânie și de resentiment, 

a zis Troplong. 

69. Cauzele de nedemnitate fiind limitative, iar nu 
enunciative, întrucât constituese o pedeapsă, judecătorii nu 
mâi pot astăzi admite altele decât acele anume statornicite 
de lege. 

După codul actual, sunt nedemni de, a moşteni; 
"Vaca condamnaţi penaliceşte, printr'o  Fotărire rămasă 

„. definitivă; fi6 ea autori. prineipali, fie ca coautori, agenţi, 
provoeatori. sau complici pentrucă au omorit sau cercat să 

_ omoare pe de cujus?). 

    
  

1) Vezi Chaisemartin, op cit. p. 435, No. 444 Vezi asupra desmoştenirei 
la Romani și în dreptul nostru anterior, tom. III, partea II, p. 84, nota 1 și 
tom. IV, partea 1, p. 514 urm,, ad notan. 

*): Loviturile, chiar când au cauzat moartea (art. 241, 242 C. penal), nici 
moartea autorului pricinuită prin duel, etc,, nu sunt deci o cauză de nedem- 
nitate. Vezi tom. III, partea II, nota 2 dala p. 86, Si.
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» Die blutige Hand nimt hein Erbe*, zice o veche maximă 
germană, (Mâna pătată cu sânge nu ia. nicio succesiune D; : 

iar Simeon a zis înaintea Corpului legislativ: 

„On n'hârite pas de ceux qu'on assassine“, 

70. Această cauză de nedemnitate nu se şterge nici 
prin preserierea pedepsei, nici prin grațiarea Suveranului, 
nici prin amnestierea nedemnului, nici prin iertarea din 
partea defunctului. Pronunţarea  nedemnităţei fiind, în 
adevăr, întemeiată pe consideraţii de morală şi de ordine 
publică; particularii nu pot modifica asemenea dispoziţii 
(at. 5 C. eivil?). 

lertarea din partea lui de cujus nu-şi va produce 
efectele sale decât numai în privinţa ingratitudinei relativă 
la revocarea donaţiunilor şi testamentelor. 

71-_Nimie n n'ar împiedica _înșă pede cujus. de a 
ma ui mă tn mie 

„institui pe nedema” Tioştenitor „Prin. testamentu său, căci ei 
„este oprit « de a, â_ primi succesiunea i numai ab intestat, nu însă 

şi prin testament, 

Admiterea, revizuirei procesului criminal (art. 445 urm: 
Pr. pen.) va atrage însă desființarea nedemnităţei. 

12. 20 „Mai sunt nedemni _de a moşteni, moştenitorii, 
m ace Pra aja: 

"dănințăt “ofiţerilor” 48 “poliţie “judiciară, “lipsa | acestei de: 
nunțări fiind considerată ca un ultragiu adus memoriei sale ?), 

Judecătorii vor aprecia dacă denunţarea a fost făcută 
la timp. 

72 bis. Prin excepţie dela regula de mai sus, sunt 
scutiţi de a denunța omorul lui de cujus, ascendenţii şi 
descendenţii ucigașului, precum şi afinii lui în linie dreaptă, 
frații sau surorile sale, unchii sau mătuşele sale, nepoţii 
sau nepoatele sale, precum şi afinii în gradurile corespun- 
zătoare, şi în fine, soţul sau soţia ucigașului (art. 656 C. civil). 

Legea n'a voit ca să silească pe moștenitorii, care 

5 Vezi Chaisemartin, op. cit., p. 417, No. 31. 
3) Contră (în privinţa iertărei): Art. 695 C. Calimach (540 C. austriac); 

art. 540 $ ultim C. elveţian din 1907; art, 196 C. italian; art. 757 C. spaniol; 
art. 1 L. bulgară asupra succesiunilor din 1890; art. 2343 C. german, ete. 

3) Nu este însă nevoe ea moștenitorul să denunțe pe ucigaș, ci numai 
omorul de care a avut cunoștință, Nu este, de asemenea, nevoe ca moștenitorul 

să se constitue parte civilă, legea mulţumindu-se numai cu o simplă denunţare: 
Vezi tom. III, partea IL, p. 9%, text şi “nota 2, .
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se găsese rude cu ucigașul în gradele mai sus arătate, să 
jertfească interesele lor de familie pentru un interes bănese !). 

73. 3' In fine sunt nedemni de a moşteni acei care 
au făcut contra defunctului o denunţăre iar nu 0 acuzare ca- 
pitală, după cum impropriu se exprimă textul, care în urmă 
a fost declarată ealomnioasă, de tribunalele represive. 
"O denunţare căpitală este aceea care atrage după sine: 

pedeapsa morţei, iau nu numai o pedeapsă infamantă, după. 
cum pe nedrept susțin unii: 

| „» Appellatio capitalis, mortis, vel amissionis civitatis intelligenda: est“. (Prin pedeapsă capitală se înţelege acea care atrage pedeapsa. morţei sau perderei cetăţeniei). (L. 103 Dig., De verb. significa- tione, 50. 16 2), 

Prin urmare, în timp 'de pace, această cauză de ne- 
demnitate nu poate să-şi aibă, ființă, fiindcă atunci pedeapsa 
morţei nu există (art. 16 Constit. 1923). Ea n'ar putea să-şi. 
primească aplicare decât în timp de războiu când pedeapsa 
eu moarte având ființă, se poate întâmpla ea moştenitorul 
să fi făcut în contra autorului său o denunţare pedepsită cu 
moarte, care mai în urmă a fost recunoscută ealomnioasă. 

Acestea sunt cauzele de nedemnitate recunoscute de 
legiuitorul actual, altele nu există. | 

Astfel, faptul de a fi blestemat pe testator în publie 3). 
refuzul de a exercita sareinile testamentare, faptul de a fi 
împiedicat. pe de cujus de a-și face testamentul său sau de a-l 
revoca, ete. 4), nu mai pot fi invoeate astăzi drept cauze de- 
mnedemnitate. 

| 74. Efectele nedemnităţii. — Moștenitorii care s'au. 
Măcut eulpabili de faptele prevăzute de art. 655 C. civil sunt 

  

1) Vezi L, L. 13 şi 17, Cod., De his, gui aceusare non possuni, 9. 1.Cpr. art. 53 C. penal, care se întemeiază tot pe motive de aceeaşi natură 1) Perderea civitatis eră, în adevăr, considerată ea moartea naturală. (Instit, Quibus modis jus potestatis solvitur, 1, 12), 
2) Cpr. Dig., De his guae ui indignis auferuntur, 34. 9; De his, guibus: ut îndignis hereditatis auferuntur, 6, 35. Nov. 115, capit. 3 $$ 12 şi 18, ete. *) Nedemnitatea privitoare la, testamentul lui de cujus împrumutată dela legile romane (epr. L. 1, Dig., Si guis aliguem testari prohibuerit, vel coegerit 29. 6; L.L.1 şi 2, Cod, eod. tit, 6. 34), era admisă de art. 697 C. Calimach,. vezi şi art. 078 $ 8 din acelaș cod). și este admisă şi astăzi în unele legiuiri străine, de exemplu: în codul Austriac, (art, 542), în codul italian (art, 725), în “codul olandez (art. 885), în codul elvețian dela 1907 (art. 540, 3%), în codul german (art. 2339, 20 în legea bulgară din 1390, asupra succesiunilor (arţ. 5, 49, ete., Vezi tom, 1V, partea II, p. 29 (ed. a 2-a),
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excluşi, ca nedemni, dela succesiunea ab intestat a lui de 
cujus. Nedemnul păstrează însă capatitatea de a moşteni 
pe orice altă persoană, fie chiar pe copiii săi, în privinţa 
averei ce aceștia ar fi luat în locul părintelui lor nedemn. 

Nedemnitatea nu-şi produce _efectele sale de drept, ca. 
incapacitatea, ci numai în baza hotărîrei care a „pronunțat- 0. 
Cel piuițin, în acest sens se pronunţă majoritatea autorilot, 
deşi chestiunea este controversată !). 

Acţiunea în nedemnitate aparține tuturor acelor inte- 
resați, ea putând fi exercitată şi de creditorii acestora, în 
baza art. 974 C. civil?). 

Ea se exercită de fiecare moştenitor pentru partea, sa, 
iar hotărîrea pronunţată față de un moştenitor n'are au- 
toritatea lucrului judecat faţă de ceilalţi (art. 1201 C. civil). 

Această acţiune nu poate fi exercitată decât în urma 
desehiderei succesiunei până atunci neexistând nici moştenire, 
nici moştenitori. 

Declaraţia de nedemnitate se urmărește contra nedem- 
nului, cât timp el trăeşte, iar în urma morţei sale, contra 
moștenitorilor şi legatarilor săi, cărora el a transmis sue- 
cesiunea defunctului cu a sa proprie. 

Tribunalul competent este cel civil, iar nu cel represiv. 
Cât timp nedemnitatea n'a devenit definitivă printr'o 

hotărîre judecătorească care să fi dobândit autoritatea lu- 
crului judecat, nedemnul este moştenitor, el putând să în- 
străineze bunurile suceesiunei, rămânând însă ca nedemni- 
tatea să-şi producă, în urma deelarărei sale, efect re- 
troactiv 2, 

Nedemnitatea odată declarată, exclude pe moştenitor 
dela succesiunea la care era chemat, fără ca el să fie oprit 
de a lua din succesiunea altei persoane bunurile de care a 
fost lipsit prin efectele nedemnităței. 

Moştenitorul nedemn, nefiind exclus decât dela suece- 

  

5) Vez tom. III, partea II, 98 urm. 
2) Vezi Zachariae, Handbuch des fr. Civilrechts, IV, $ 602, p. 16 (ed. Crome). 

1) Nedemnitatea având efect retruactiv, de aci rezultă că toate drepturile 
personale sau reale care existau în folosul nedemnului contra defunctului, sau 
vice-versa, şi care se stinseseră prin confuziune, reînviează, succesiunea fiind 
presupusă că n'a fost niciodată dobândită de către moștenitorul recunoscut ne- 
demn, Contră: L. L 8, 11 şi 18 $ 1, Dig., De his quae ui îndignis auferuntur, 
34. 9; L. 2982 Dig, De jure fisei, 49. 14, ete.
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siunea ab intestat a lui. de cujus, are capacitatea de a primi 
liberalităţile: emanate dela; acest din urmă. 
„EL poate, de asemenea, să reprezinte pe defunct în 
suecesiunile deschise în urma morței acestuia, nefiind nevoe 
ca cineva să fi moştenit. pe o persoană săvârşită din viaţă, 
spre a.o putea reprezenta. . 

75. Persoanele chemate a lua succesiunea cuvenită 
nedemnului. — Partea moștenitorului nedemn nu se mai cu- 
vine astăzi fiscului, : ci comoştenitorilor săi. şi, în lipsa 
acestora; eomoştenitorilor din: gradul subsecvent. 

Moştenitorul declarat nedemn este considerat ca un po- 
sesor de rea credință. De aceea: art. 657 din codul civil îl 
obligă la; restituirea fructelor şi veniturilor a căror folosinţă 
a avut-o dela -desehiderea succeşiunei: 

„Heredes quos hecem testatoris inultam omisisse constiterit, 
Jructus. întegros coguntur reddere. Negue enim bonae fidei possesso- 
res ante controversiam illațam videntur fuisse, qui debitum ojficium. 
pițtatis. scientes, omiserunt“, (Moștenitorii dovediţi că n'au răsbunat 
moartea testatorului, să fie constrânşi a restitui toate fructele, şi 
să nu fie consideraţi ea posesori de bună credinţă, ei care cu ştiinţă 
âu neglijat îndeplinirea, obligaţiilor ce le impunea, pietatea). (L. 1, 
a go Cod, De his guibus ut îndignis hereditates auferunntur, ete., 
D. 95). pi : 

„În consecinţă, nedemnul va restitui nu numai fructele 
şi veniturile percepute, dar şi acele pe care ar fi trebuit să 
le 'pereeapă. e 
„Prin aplicarea art. 994 0. civil, el va restitui obânda 

sumelor primite din ziua de când le-a primit, 
„Art. 1907 O. civil nefiind aplicabil în specie, el nu se 

va libera, în privinţa dobânzilor prin preseripţia de cinci ami, 
ci prin preseripţia de 30 de ani dela deschiderea, suecesiunei. 

„Nedemnul este tratat ca posesor de rea credinţă şi în pri- 
vina construcțiilor ce el a putut face pe imobilele succesiunei, 
precum și în privința degradărilor aduse acestor Bunuri. 

76. Efectele nedemnităţei în privința terţiilor. — După 
părerea generalmente admisă, înstrăinările, ipotecile, servi- 
tuțile şi celelalte drepturi reale constituite de moştenitorul 
nedemn ar fi. valide faţă eu terţii de bună credinţă, adecă 
câre nu: cunoşteau cauza nedemnităţei 1). | 

  

:) Vezi Colin et Capitant, op. cit, III, p. 441, B.
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După rigoarea principiilor, actele de dispoziţie şi ehiar 
cele de administraţie făcute de nedemn înaintea excluderei 
sale, ar trebui să fie nule şi neavenite erga omnes, fiind- 
că emană dela un moştenitor exclus cu efect retroactiv. (ut 
ex tunc), încă din momentul desehiderei suceesiunei, şi, deci, 
dela o persoană fără calitate 1). 

77. In orice caz, art. 834 din codul civil nu este 
aplicabil în specie. 

Ceeace este însă neîndoelnie este că moştenitorul ne- 
demn, care a posedat un timp cât de scurt bunurile suc- 
cesorale, este responsabil de gestiunea şi administraţia sa, 
ca orice detentor al unui lucru străin. 

_Responsabilitatea sa este cu atât mai mare cu cât el 
este de rea credinţă. 

78. Efectele nedemnităţei în privinţa copiilor nedem- 
nuiui (art. 658). — In vechiul drept francez, unii, precum 
Lebrun, voiau ea copiii nedemihului să fie excluşi dela suo- 
cesiune din cauza culpei părintelui lor, ceeace era o nedrep- 
tate strigătoare. 

Spre a curma aceste discuţii, art. 658 din codul civil 
dispune: 1% că copiii nedemnului nu sunt excluşi. dela sue- 
cesiune prin greșeala părintelui lor, fie tatăl sau mama, 
deşi textul nu vorbeşte decât de tată. Copiii nedemnului 

_au_deci capacitatea de a primi, în virtutea dreptului lor 
propriu, fără ajutorul reprezentaţiunei, succesiunea dela care 
părintele” 6-a fost exclus. Personalitatea culpei este, 
adevăr, un principiu “admis în toate legislaţiile :- 

"„Crimen vel poena paterna nullam maculam, fiho infligert 
polesi. Namgue unusquisque ex suo admisso sorti 'subjicitur, nea 
alieni criminis successor constituitur“. (Crima sau pedeapsa sufe- 

"rită de tată nu poate să aducă nicio pată fiului, fiecare suferind 
Dece actelor sale şi nerespunzând de crimele altuia). (L. 26, 

» De poenis, 48. 19). 

79. 2 A doua propoziţie care rezultă din art, "658 | 
C. civil este că copiii nedemnului nu pot veni la suteesiune 
prin reprezentarea lui. “Reprezentarea punând, în: adevăr; 
pe reprezentant în locul şi drepturile reprezentatului (art. 
664 C. civil), în specie reprezentatul n'a avut nici un 

1) Cpr. Planiel, III, 1759.
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drept, de oarece el a fost declarat nedemn încă din mo- 
mentul deschiderei succesiune. Aceasta lasă însă a se pre- 
supune că moștenitorul nedemn eră săvârșit din viaţă în 
momentul deschiderei suecesiunei. 

80. In cât priveşte cazul când moștenitorul nedemn 
sar fi săvârşit din viață înaintea lui de Cujus, aşa că în 
timpul vieţei âcestui din urmă el n'ar fi putut fi declarat 
nedemn, chestiunea este controversată, însă părerea cea mai 
juridică şi cea mai riguroasă în același timp, este, de bună 
seamă, aceea eare pune în principiu că copiii nedemnului 
nu vin la succesiune prin reprezentarea copiilor săi, soluţie 
inumană şi contrară principiilor reprezentaţiei. De aceea 
art. 696 din codul Calimach (541 C. austriac), nu depărta 
pe copiii nedemnului, săvârşit din viață înaintea lui de cujus 
dela, succesiunea, acestui din urmă. | 

81. 3! A treia propoziţie care rezultă din art. 658 
C. civil este că, de câteori copiii vin la succesiune în vir- 
tutea, dreptului lor propriu, în locul părintelui lor exelus 
ca nedemn, acest părinte n'are nici întrun caz dreptul la 
folosinţa legală a bunurilor ce compun averea acestor copii, 
cu toate că el'ar exercita puterea, părintească, căci aceasta 
ar însemna a se folosi în mod indirect de o succesiune de 
care legea îl lipsește. Părintele fiind, în asemenea caz, ne- 
demn de a fi proprietar, este nedemn dea fi şi uzufructuar. 

8i bis. Părintele nedemn păstrează însă administraţia 
legală (art. 343 C. civil!) precum şi dreptul de a cere, la 
caz de nevoe, alimente dela copiii săi, pentrucă copiii nu 
încetează niciodată de a fi supuși datoriilor pietăţei. filiale 
către părinţii lor 2). 

Deosebitele ordine de succesiune. 

82. Toţi moștenitorii nu sunt chemaţi deodată, ei pe 
rând, cei mai apropiaţi în înrudire excluzând pe cei mai 
depărtaţi. 

„Der Năchste um Blut, der Nâchste zum, Gut“, ziceo veche 

1) Coniră: Art. 728 $ 2 C. italian. : 
1) Cpr. D. 50, in fine, Dig., Ad Senatusconsultum Trebelliunum 36. 1.



678 ȘI 680. 43 DIF. ORDINE DE SUCCESIUNI ART. 652 $ 2, 617, 

maximă germană. (Cel mai apropiat prin sânge este cel mai 
apropiat în bunuri). 

Legea regulează succesiunile ab intestat după voinţa 
presupusă a defunctului, conform afecţiunei sale firești: 

„La legge nel devoluere la successione, tiene conto delle affe- 
zioni presunte dell'uomo, disponendo dell” eridita nello stesso modo 
nel guale presumibilmente ne avrebbe disposto il defunto“. (Legea 
ţine socoteală, în privinţa devoluţiei succesiunei, de afecțiunea 
presupusă a omului, dispunând de ea așa cum, după toate proba- 
bilităţile, ar fi dispus el însuşi 2). 

De aceea sa zis că succesiunea ab intestat este testa- 
mentul tacit sau presupus al defunctului î). 
"—— Intâi vin” moştenitorii legitimi până lă gradul al 4-lea, *) 
(art. 676 C. civil), abrog. de art. 4 al legii din 28 Julie 1921), 
copiii naturali, fie chiar adulterini sau incestioşi, fiind, în 
privința mamei şi a familiei ei, consideraţi ea legitimi (art. 
652 Ş 2, 677, 678 C. civil). In lipsă de moştenitori le- 
gitimi în gradul suecesibil, legea chiamă pe soţul supravieţui- 
tor (art. 679 C. civil) care vine în rangul al patrulea. 

»Mamitus et umor ab îmtestato invicem sibi în solidum pro 
antiquo jure succedunt, quotiens dificit omnis parentum, seu propiu- 
guorum legitima vel naturalis successio, fisco excluso“. (Bărbatul 
şi femeea succed unul altuia ab intestat pentru tot, conform 
dreptului vechiu, cu excluderea fiscului, dacă defunctul n'a lăsat 
nici descendenţi, nici ascendenți, nici alte rude legitime sau natu- 
rale). (L. 1, Cod., unde zir et uzor, 6. 18). 

În fine, în lipsa soţului şi a tuturor moștenitorilor, 
vine Statul (art. 652, în fine, 680 C. civil). 

» Fiscus post omnes“. (Fiscul vine în urmă, şi în lipsa tuturor 5). 

83. Astăzi însă, averile vacante se cuvin Gasei cen- 
trale a meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitorești 

1) Vezi Zachariae, Mandbuck des fr. Civilrechts, IV, $ 606, p. 22, 23, nota 
1 și $ 607, p. 29, nota 1 (ed. Crome); Chaisemartin, op. cii., p. 384, No. 6. 
Acest adagiu mai are următoarea variantă: : 

„Je năher am Blui, um so mnăher am Gult*. Vezi tom. III, partea II, p. 
122. nota 2, 

2) Filippis, Corso completo di diriito civile italiano comparate, XI, p. 
21, No. 20 

3) Cpr. Planiol, III, 1700; Glasson, Elemente du droit civil, I, 136, p. 490 
(ed. a 2-a). Vezi și Cas. rom. Bult. 1901, consid. dela p. 27, decizie redactată 
de noi. Vezi tom. III, partea II, nota 3 dela p. 113, 114. 

*) Vezi înfră, No. 87. 
5; Vezi înfră, No. 192,
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(ârt. :200, 60 L. din 27 Ianuarie 1912 p. organ. meserii- 
lor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti 1), în cazul când 
defunctul: nu: lasă rude până la gradul al 12 inclusiv. Dacă 
lasă rude între gradul al 5-lea şi al 12-lea, atunci moş-- 
tenirea o ia fiscul (art. 4 al legii din 28 Iulie 1921). 
„88 bis. Dazi art. 659 din codul civil împarte, con- 

form Novelei 118 din anul 543, moștenitorii legitimi în 
trei elase sau categorii, descendenții, ascendenții şi colateralii, 
totuşi. trebue să recunoaştem, ca şi la Români, patru elasa- 
sau categorii de moştenitori, şi anume: 19 copiii şi ceilalţi 
descendenţi ai defanetului (art. 669 C. civil); 20 ascendenţii 
privilegiați (tatăl şi mama) şi colateralii privilegiați (fraţii 

“Şi surorile) (art. 671—673); 3 ascendenţii ordinari, adecă. 
alții decât tatăl şi mama (art. 670 C. eivil); 40 şi în fine, 
colateralii ordinari, adecă, alți decât fraţii şi surorile şi 
descendenţii lor (art. 675 O. civil). 

Aceste patru clas: de moştenitori sunt reproduse. în 
următoarele patru. versuri: , 

Descendens omnis succedit în ordine primo, 
Ascendens propior germanus, filius ejus. 
Tunc latere ex uno junetus quoqus filius ejus, 

„___ Denique proximior reliquorum quisque superstes. 
„84. Osdinea după care moştenitorii suni chemaţi la 

„Buceasiune,. se determină dupi proximitatea gradului de 
înrudire. Cu alte cavinte, moştenitorul cel mai apropiat 
exclude p: cal mii depărtat, iar moştenitorii care sunt în 
acelaşi grad, moştenase pe capete: 

„ Prozimior excludit vemotiovem aeque prozimi succedunt în 
per capita“ (art. 669, 670, 675 C. civil). 

„Soviel Mund, soviel Pfund“, zice un vechiu proverb ger- 
man. (Câte guri (capete), atâtea părţi ?). 
„85. Modul de stabilire al proximităţei înrudirei (art. 
660—663). — Prozimitatea înrudirei se stabileşte prin nu- 
inărul generaţiilor (art. 660 C. civil). In linie dreaptă se 
numără atâtea graduri cât sunt şi generațiuni între per- 
soane; astfel, fiul este către tatăl său în gradul întăi; ne- 
potul de fiu în gradul al doilea, ete. (art. 6623).. 
i »Quot sunt generationes, tot sunt gradus*. 

a) Vezi infră, No: 122 şi 87. i | 
3) Vezi Zacharig, Handbuch des Fe. Civilrechts, IV, Ş 507, p. 29, noia 2 (ed. Crome); Chaisemartin, op. cit., p. 410, No. 21, SI 
3) Vezi L. 1 $ 3 urm., Dig. Degradibus et affinibus, 38. 10e 
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STABILIREA ÎNRUDIRII, — ART. 660-668,. : 

86. In linie colaterală, gradele se numără după generaţii, 
începând dela una din rude până la autorul comun, şi dela 
acesta până la cealaltă rudă. 

Astfel, fratele şi surora sunt în gradul al doilea: ne- 

potul şi nepoata, unchiul şi mătuşa în gradul al treilea; ne- 
potul cel mare şi nepoata cea mare, unchiul cel mare şi mă- 
tuşa cea mare, vărul primar şi vara primară în gradul al pa- 
trulea, ete. (art. 58 C. Calimaeh şi 663 C. civil actual), ete. 

„Ex transverso sive a latere nullus est primus gradus, et ideo 
îmcipit a secundo“ (In linie colaterală nu există primul grad, și 
se începe prin gradul al doilea). (L. 1 $ 1, ab initio, Dig., De 
gradibus et affinibus, 38. 10). - 

87. Rudele suceedau până la al doisprezecelea grad 
ineluziv (art. 676 C. eiv.!) şi nicio lege civilă nu a putut 
distruge legătura de sânge şi de înrudire: 

„Jura sanguinis nullo jure civili divimi possunt”. (|. 8, Dig, 
De div. regulis juris antiqui, 50. 11). | 

“Prin art. 4 al legii asupra impozitului progresiv pe 
succesiuni din 28 Iulie 1921, sa desfiinţat dreptul de mo- 
ştenire ab-intestat pentru colaterali, dela gradul al V-lea, 
până la gradul, al 12-lea, patrimoniile defuneţilor tree în 
folosul fiseului, iar dela gr. 12 în folosul Casei meseriilor. 

88. Dovedirea: înrudirei în materie de succesiune.— 
In materie de filiaţiune, înrudirea se dovedeşte prin extractele 
de pe actele stărei civile. In materie de succesiune însă, 
“proba înrudirei.cu defunctul poate fi făcută nu numai 
prin actele stărei civile, ci şi prin alte mijloace, precum: 

corespondenţa. părţilor, „titluri de familie, martori, ete, 
Regulele privitoare Ja chestiunile de stat se aplică 

şi în materie de succesiune atunei când obiectul reelamaţiei 
constitue o reclamaţie de stat: de exemplu, când reclamantul 
sar pretinde copilul legitim al lui de cujus, pe când un 
alt moştenitor i-ar contesta această calitate. 

În orice caz, o contestaţie de stat nu se poate judeca 
cu ocazia unei cereri de trimetere în posesiunea unei averi 
succesorale. 

89. Diferitele moduri de a moşteni.—0O persoană 
poate să moștenească pe alta în trei moduri: 

  

1) Vezi înfră, No. 115.
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10 în virtutea dreptului ei propriu (jure proprio). 
2% prin reprezentaţie, adecă luând locul unei sau mai 

multor persoane săvârşite din viață înaintea deschiderei 
succesiunei. 

3 In fine, o persoană mai poate moşteni pe alta 
prin transmisiune (art. 692 C. civil), jure alieno. Aceasta 
se va întâmpla atunci când cineva va lua o succesiune 
cuvenită altuia, care a murit în urma desehiderei acestei 
succesiuni, fără a o fi primit sau lepădat!). 

90. feprezentaţia. — Definiţie şi noţiuni istorice 
(art. 664 C. civil). — Reprezentaţia este o ficţiune. sau o 
închipuire a legei, în viititea căreia un descendent dintr'o persoană săvârşită din viaţă ocupă într'o suecesiune locul 

„pe care l-ar fi ocupat aceea persoană, dacă s'ar fi găsit în viăță în momentul desehiderei suecesiunei. 
„lată care este utilitatea reprezentaţie. Presupunând 
că am murit, lăsând în urma mea un fiu şi doi copii ai 
unui alt fiu al meu, săvârşit din viaţă înaintea mea, suece- 
siunea mea se va împărţi în două părți egale: o parte 
o va lua copilul meu rămas în viață, iar cealaltă parte o 
vor luă cei doi nepoți ai mei, reprezentând pe părintele 
lor mort, și luând partea ce sar fi cuvenit acestui din 
urmă, dacă el ar fi fost în viaţă în momentul morţei 
mele, Fără ajutorul reprezentaţiei, aceşti doi nepoți ai mei 
nar fi venit la suceesiunna mea, ci ar fi fost excluşi de 
fiul meu rămas în viaţă, ceeace ar fi fost nedrept, pentrucă, 
după cum se exprimă o veche maximă, germană. „Nimie 
nu este mai scump decât copilul copiilor“: Îi 

„Est ist michts liber als Kindes Kind“?). 

Apoi, dacă tatăl acestor nepoți ai mei (fiul meu 
săvârşit din viaţă înaintea mea) ar fi trăit în momentul 
morţei mele, el ar fi luat partea sa din succesiunea mea, 
şi copii lui (nepoţii mei) ar fi găsit această avere în patri- 
moniul tatălui lor. De aceea, Loysel ziceă: 

„Oi reprâsentation a lieu infiniment, ce qui 6chet au pere 
cchet au fils“ 3). 

  

1) Vezi Comentariile noastre, tom. III, partea II, p. 122.— In cât priveşte 
deosebirea ce - există Sâtre succesiunea prin transmitere și reprezentație, vezi 
tom. III menționat p. 255, 256. 

?) Vezi Chaisemartin, op. cit., p. 407, No. 20, 
î) Loysel, op. cit., IL, p. 324, No. 322.



DESPRE REPREZENTAȚIE. — ART. 664, 665, 666. 4 

Tar Ulpian zicea, de asemenea : 

„Equum est enim nepotes în patris sui locum succedere, et 
eain partem habere, quam si viveret, habiturum esset“. (Este drept ca 
nepoţii să moştenească în locul tatălui lor, luând partea ce acest 

„din urmă ar fi luat, dacă n'ar fi murit înainte) (Ulpiani Regul,, 
$ 6, De legitimis heredibus, tit. 261). 

Oricât de mare ar fi utilitatea reprezentaţiei, totuşea 
nu există în diâptul muza aa 2 

Tm Il.  Răpreicătaţia fiind “însă o excepţie şi o ficţiune 
este de strictă interpretare şi, ea atare, trebue să fie res- 
trânsă în limitele ei, neputând fi admisă acolo unde legea 
n'a admis-o, de exemplu, în-linie ascendentă ?). 

92. Reprezentaţia ne vine dela Romani, unde, în linie 
dreaptă, era admisă în infinit +). Justinian a întins-o însă 
prin Novela 118 la nepoţii şi nepoatele de frate şi de soră, 
adecă la copiii fraţilor şi surorilor lui de-cujus, fără ea 

„să poată merge mai departe. Reprezentaţia era admisă şi 
în vechele noasgre legiuiri 5). Ea era admisă şi în vechiul 
drept francez. lată, în adevăr, cum se exprimă, în această 
privinţă Loysel: 

„Jadis representation n'avait point lieu; maintenant elle est 
recue quasi partout en ligne directe, et par beaucoup de coutumes 
en la collatârale, jusqu'aux enfans de frâres“ €). 

93. Persoanele care pot invoca reprezentaţia. — Re- 
prezentaţia nu există decât în linie dreaptă (art. 665) şi 
în linie colaterală (art. 666 C. civil). 

1) V. Textele lui Girari ed. V, p. 487. Cpr. Ferini, Manuale di Pandette 
626, p. 769. 

2) Vezi Comentariile noastre, tom. Il, partea II, p. 122, text şi nota 2. 
In cât privește reprezentaţia în dreptul englez, vezi Er. Lehr, Droit 

civil anglais, II, 980, p. 344, 345 (ed. a 2-a), iar în cât priveşte codul german, 
vezi art. 1924, 1927 din acest cod. În cât priveșta codul elveţian, vezi art. 457, 
459 C. civil din 10 Decembrie 1907; iar în cât priveşte codul austriac, vezi art. 
733 urm, (918 urm. C. Calimach). Vezi în privința dreptului de reprezentaţie 
în codul austriac (Reprăsentationsrecht), Unger, Das ăsterreichische Erbrecht, 
Ş 33, p. 135 urm. 

3) Vezi înfră No, 114. 
4) Instit., III, 1, De hereditatibus quae ab întestato deferuntur, $ 6 şi 

Gaius, Instit, III, $7; Nov. 118, eapit. I şi III. Reprezentaţia era însă necunos- 
cută în legea celor 12 table. Vezi Hureauz, Pr. du droit de suecession, I, 16, p. 107. 

5) Vezi pravila lui Matei Basarab (glava 217); codul lui Andr. Doniei, 
eapit. 37 Ş 1,2 medio şi 8 8, ab initio; Codul Caragea, art. 17 urm., partea IV, 
capit. 3; art. 918 urm, C. Calimaeh (733 urm. C. austriac), Vezi C. Chișinău, 
0. Dreptăţii din 15 Iunie 1923, No. 6, p. 9. 

5) Loysel, op. cit, Î, p. 320, No. 321.
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Ea nu este niciodată admisă în linie ascendentă, precum 
nu era admisă nici la Romani, nici în codul Calimaeh 
(art. 927), pentrucă ea fiind o excepţie şi o ficţiune a legei, 
excepţiile sunt de cea mai strictă interpretare. Asitel, tatăl 
meu mort înaintea mea, nu va fi reprezentat în moştenirea 
mea de către ascendentul său (bunicul meu). Ascendentul 
cel mai apropiat în grad va exclude deci pe ascendentul 
cel mai depărtat (art. 670 C. civilt). 

__94. Reprezentaţia în linie dreaptă descendentă (art. 
665). — In linie dreaptă sau direetă descendentă, reprezen- 
taţia are loe în infinit. Astfel, copilul legitim sau legitimat 
va putea să reprezinte pe tatăl său şi printr'însul pe bunul 
său, spre a veni la succesiunea străbunicului, şi asa mai 
departe (art. 665). | 

Copilul natural recunoseut va, putea să reprezinte pe 
mama sa, spre a veni la succesiunea părintelui şi bunul 
natural al copilului; căci, după cum știm: 

5, Nul n'est hâtard de par sa mâre“ 2). . 

94 bis. Copilul adoptat nu poate însă să reprezinte 
pe adoptător, spre a veni la succesiunea părinţilor acestui 
din urmă, pentrucă după art. 315 C. civil adoptatul nu 
moşteneşte pe rudele adoptătorului. 

De asemenea, descendenţii adoptatului nu pot, prin 
reprezentarea acestui din urmă, să vie la succesiunea adop- 
tatorului, pentrucă ei sunt străini față cu el?) Cu toate 
acestea, chestiunea este foarte controversată, şi atât juria- 
prudența cât şi o parte din doctrină se pronunţă în sens 
contrar. În acest din urmă sens, s'a zis: - 

„Cine adoptează pe părinte adoptează şi pe copiii săi“. 

95. Reprezentaţia trebue să se sue însă din spiţă în 
spiță. fără a se rupe lanțul. Ea nu poate deci să aibă loc pe 
sărite (per saltum sau omisso medio), căei spre a ajunge la 
gradul întâi, trebue ca reprezentantul să poată trece prin 
toate gradele intermediare *). 

- 3 Nov. 118, capit. 2, ab inihio, De ascenlentum successione, 
1) Vezi tom. 1 al acestei lucrări, p. 302, 815. 333, precum şi înfrâ; 

No. 118, 525, 579, ete. 

3) Vezi tom. I al acestei lucrări, No. 459. 
*) Cpr. art. 918 C. Calimach (732, în fine C. austriac).
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Astfel, spre a putea veni la succesiunea străbunului 
meu, trebue să reprezint pe tatăl meu şi pe bunul meu. 
Deci, dacă bunul: se găseşte încă în viaţă, reprezentaţia, este 
întreruptă şi nu voiu putea veni cu ajutorul ei la succesiunea 
străbunului meu, ci numai în virtutea dreptului meu propriu. 

96. Reprezentaţia în linie colaterală (art. 666). — 
Dacă defunctul a lăsat numai fraţi sau surori, reprezentaţia 
nare loc, pentrucă, în asemenea caz, toţi frații moştenese 
în virtutea dreptului lor propriu *). 

Când însă, pe lângă fraţi, defunctul a lăsat şi nepoți 
din alți fraţi (care fraţi muriseră înaintea lui de cujus), 
aceşti nepoți au nevoe de beneficiul reprezentaţiei, căci altfel 
ei ar fi fost depărtaţi de către fraţi, care se găsesc întrun 
grad de înrudire mai apropiat cu defunctul ?). 

lată ce găsim, în această privinţă în Loysel: 

„Reprâsentation aecordse en ligne collaterale ne profite qu'ă 
celui en faveur duquel elle est fate; mais en ligne directe s'tend 
jusqu a tous ceux qui se trouvent en pareil: degre“ 5, 

8 

97. [n linie colaterală, reprezentaţia era admisă în în- 
fimi în privinţa copiilor şi descendenților fraţilor sau su- 
rorilor defunctului eu singura restricțiune că moştenirea, e. 

limitată azi la gr. al IV-lea. 
Nepoţii de frate sau de soră pot deci veni la sucee- 

siunea defunctului (unchiul lor) în coneurență cu unchi sau 
mătuşe (fraţi sau surori de ai defunctului), în care caz 
unchii: sau mătuşele i-ar exclude, dacă ei n'ar avea bene- 
ficiul reprezentaţiei. 

Dacă defunetul ar avea mai mulți fraţi şi toţi ar fi 
murit înaintea lui de cujus, lăsând fiecare din ei copii, 
aceşti nepoți fiind în graduri egale faţă cu defunctul, în 
spița atreia (art., 663 C. civil), vor veni la succesiune îm- 
părţind averea lui pe tulpină (art. 667 C. civil). 

Soluţia dreptului actual], care consacră părerea juris- 
consultului Accursius, era admisă de Dumoulin și în ve- 

1) Cpr. art. 930 C. Calimach. 
2) Cpr, art. 932 C, Calimaeh, art. 19 lit. d C. Caragea, partea IV, capit. 3. 
î) Poysel, op. cit.; |. p. 346, No. 22. 
*) Deci, dacă un frate al defunctului a lăsat un copil, iar un alt frate a 

lăsat trei copii, succesiunea nu se va împărți în patru, ei în două: jumătate o 
va lua un nepot, iar cealaltă jumătate o vor lua ceilalți trei nepoți, 

19784 4
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chiul drept francez. Art. 931 din codul Calimach voia, din 
contra ca, în asemenea caz, împărţeala să se facă pe ca- 
pele, iar nu pe tulpină, consacrând astfel părerea juriscon- 
sultului 420, care o trecuse şi în Harmenopol, de unde pro- 
babil a luat-o codul Calimach. 

„Si -guando fratres defuncto non sunt, sed soli Jratrum, liberi- 
preamoriuis duobus aut tribus fratribus, în personas atgue în ca- 
pita distribuitur hereditas, id est, guotquot sunt, ex equo ad heredi- 
tatem vocantur“. (Dacă defunctul n'are fraţi, ci numai copii de 
fraţi, a doi sau trei fraţi morţi înainte, succesiunea va fi distri- 
buită pe persoane şi pe capete, oricâţi ar fi aceşti copii, fiind cu 
toţii chemaţi în mod egal la succesiune). (Harmenopol, De here- 
dibus, 5. 8. $ 15). 

Aceeaşi soluţie (împărţeală pe capete) era admisă și i 

în legea Wisigoţilor, după cum ne atestă Domat)): 
» Qui moritur, si fratres aul sorores relinguerit, et filios fra- 

trum ei sororum relinquerit: si ex uno fratre sit unus filius, et 
alio fratre vel sorore forsitan plures, omnem hereditatem defuncti 
capiant, aegualiier per capita dividant portiones“. (Dacă, defunetul 
a lăsat fraţi și surori și fii din fraţi şi surori, de exemplu: uu 
fiu al unui frate şi mai mulţi fii ai unui alt frate sau unei alte 
surori, cu toții să vie la, succesiunea defunetului şi s'o împartă în 
mod egal, pe capete). Le» Wisigotorum, lib. IV, tit. 2, capit. 8) 

98. Persoanele care pot fi reprezentate (art. 668).— 
A reprezenta, pe cineva, însemnează a-i lua locul, şi fiindeă 
nu se poate lua locul unei persoane care trăeşte, sa admis 
principiul că numai persoanele săvârşite din viaţă în mo- 
mentul desehiderei suecesiunei pot fi reprezentate (art. 668 
O. eivil ?). 

lată maxima pe care a formulat-o, în această privinţă, 
Dumoulin (Molineus): 

„»Representatio nunguam est de persona vivente, sed tantum 
de parente mortuo...“. 

99. Nu se poate, de asemenea, reprezenta pe ascen- 
dentul sau pe fratele ori surora care ar fi fost incapabili 

  

1) Domat, Lois civiles dans leur ordre nuturei, V, p. 383, No. 5, in fine 
(ed. Carr). 

2) Cpr. art. 918 C. Calimach (732, in fine, C. austriac); Novela 118, capii, 
1; în medio și capit. 3, ab initio. Persoana absentă se consideră însă ea moartă 
şi poate fi reprezentată în mod provizoriu, deşi chestiunea este controversată. 
Vezi tom. I al acestei luerări, No. 251.
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„sau nedemni de a moșteni pe de cujus (art. 658 C. civil), 
pentru că nu se poate intra în drepturile unei persoane 
care nare nici un drept. 

100. "Tot pentru aceleaşi motive, nu se poate repre- 
zenta pe moştenitorul care a renunțat la succesiunea lui 
de cujus (art. 698 C. civil). Acest din urmă text cuprinde 
deci o aplicare a art. 668 C. civil. 

Pentru a reprezenta pe cineva nu este însă nevoe de 

a fi moştenitorul reprezentatului, fiind suficient de a fi des- 
cendentul său. De aceea, art. 668 dispune că cineva poate 
să reprezinte pe acela la a cărui succesiune a renunţat. 
Reprezentantul nu ţine, în adevăr, dreptul său dela cel re- 
prezentat, ci dela iege. 

„ Quoil filius succedat in locum patris seu matris, guantun 
ad successionem avi, non habet a patre, sed ex dispositione legis“, 
zice Bartholus (asupra legei 93, De adguirenda vel omiitenda he- 
veditate, 29. 2). 
„Copilul nu ţine dela tatăl sau mama sa dreptul de 

a-i reprezenta“, zice art. 895 din codul civil olandez. 

101. De aici se deduce că se poate reprezenta pe acela 
dela a cărui succeşiune a fost exclus ca nedemn, dacă el 
are capacitatea de a moșteni pe de cujus. 

Din acest principiu mai rezultă că un moştenitor se 
poate folosi de beneficiul reprezentanţei, cu toate că el nu 
era conceput la moartea reprezentantului, căci reprezentantul 

nu moşteneşte pe cel reprezentat, ci pe de cujus. 
(OI bis. În fine, se poate pune ca principiu că repre- 

zentantul nu este obligat a plăti datoriile reprezentatului, 
dacă n'a primit succesiunea lui. 

102. Efectele reprezentaţiei (art. 667). — Reprezen- 
taţia produce două efecte, şi anume: 1” ea transmite suc- 
cesiunea la nişte persoane care, fără ajutorul ei, ar fi fost 
lipsite de succesiune: 

2 ea atrage împărţeala pe tulpină (art. 667 C. civil) 
sau în stârpe (art. 740, 745 C. eivil) (ex stirpibus, în 
stirpes). | 

„Quaim  successionem in stirpes rocatit antiquitas“. 
(Nov. 118, capit. 1). 

„Nepotes ex diversis filiis vaviu numeri ao succedentes ab 
intestato, non pro virilibus portionibus, sed ex stirpibus succedunt“.
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(Nepoţii născuţi din diferiţi fii nu vin la succesiunea ab intestat 
a bunului lor, pe capete, ei pe tulpină). (L. 2, Cod, De suis et 
legitimis liberis, ete., 6. 55). 

Prin urmare, toţi reprezentanţii, ori câţi ar fi, se so- 
cotese a fi un singur trup, după expresia lui Andr. Do- 
nici ($ 1, capit. 37), şi iau cu toţii la un loe partea ce 
Sar fi cuvenit reprezentatului, împărţind-o apoi în părţi 
egale (în capita) între «i. 

Împărţeala pe tulpină sau trupină (art.. 932 O. Cali- 
mach), ori după trunchiu (Andr. Donici, Ş 1, in medio, 
capit. 37), are loc în toate cazurile în care reprezentaţia 
este admisă, fie că reprezentanţii se găsesc între ei în gra- 
duri inegale față cu de cujus, fie în graduri egale. 

403. De câte ori însă moștenitorii nu: vin la succe- 
siune prin reprezentație, ci jure proprio, împărţeala; se face 
pe capete, iar nu pe tulpină, după cum dispune anume 
art. 917 din-codul Calimaeh (732 C. austriac), 

Reprezentaţia nu trebue să fie confundată cu succe- 
siunea prin transmitere, care există atunci când moştenitorul 
supraviețuind un timp cât de scurt lui de cujus,a dobândit 
succesiunea acestui din urmă şi a lăsat-o moşienitorilor lui, 
confundată cu a sa proprie cu toate că n'a acceptat-o, nici 
na repudiat-o 1).. 

4 

Diteritele ordine de succesiune legitimă. 

104. Art. 659 din codul civil, reproducând Nov. 118, 
împarte moştenitorii legitimi în trei categorii, însă ştim că, 
această clasificare este neexactă și că moștenitorii legitimi 
se împart în patru clase sau categorii: 

1” Descendenții defunetului; 2 ascendenţii privilegiați 
(tatăl şi mama) şi colateralii privilegiați (fraţii şi surorile); 
3% ascendenţii ordinari; 4 și, în fine, colateralii ordinari 
până la gradul al patrulea ?), 

105. Prima clasă de moștenitori. Descendenții de- 
functului (art. 689). — Descendenții defunctului formează 

  

1) Vezi, îneât priveşte deisebirile ce există între aceste două moduri de 
succesiune, Comentariile noastre, tom. III, partea II, p. 157. 

2) Vezi art. 4 L. asupra impozit, prosresiv pe succesiuni dela 1922, C. 
jud. 1924, No. 10 (eu observ. mea). !
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prima clasă de moştenitori legitimi, excluzând pe ascendenți 
şi pe ceilalți moştenitori. 

„Das IErbe geht nicht aus den Busen“, zice o maximă ger- 
mană. (Succesiunea nu ese din sân!). 

Un alt proverb german zice, de asemenea: 

„Gleiche Briider, gleiche Kappen“. (Aceiași fraţi, aceleaşi 
scufii ?). 

  

Descendenții succed pe tulpină, de câteori vin la suc- 
ajutorul” reprezentaţiei, și pe 

îi părți egale, de câteori vin la succesiuiie 

cei me e a n. 

UL „Cu :.a]u:       

„Rinde: erbei zu gleichen Teilent, zice art. 1924 $ ultim din 
codul german (Copiii moştenese în părți egale). 

106. Descendenții succed astăzi aseendenţilorlor fără 
deosebire de sez, şi chiar dacă ar fi născuţi din deosebite 
căsătorii ?). Art. 669 din codul actual abrogă deci codurile 
Ipsilant şi Caragea, după care fetele nu moşteneau în concu- 
renţă cu fraţii lor, ci numai fraţii eare erau datori a înzestra 
pe surori chiar din avutul lor propriu.5). 

„Der Mann geht zum Ewvbe, das Weib davon“. (In privința 

succesiunei, bărbatul merge, femeia, se depărtează”). 
„En la mâme ligne, les mâles exeluent les femelles, estant 

en pareil degre et renant de leur chef; s'ils y viennent par reprâ- 
sentation, ils concourent avec elles“, zice Loysel“). 

1) Prin „Sin“ Saehsenspiegel înțelege tatăl, mama, și copiii. Vezi Chaise- 
martin, op. Git., p. 398, No. 14. 

2) Cuvântul „frați“ cuprinde aci şi pe surori. Vezi Chaisemartin, op. cit. 
p. 391. No. 18 precum și tom. III, partea II, p. 144. 

3) Unele legislații vechi germane admiteau o instituţie numită Gerade. 
Aceasta eră un grup de bunuri, pe carele moşteneau numai fetele, cu excluderea 

fraților, Cpr. art. 858 C. cant, Zurich din 1887, astăzi abrogat, Vezi Roguin, 
Tr. de droit compară (Successionsj, I, 211, p. 176, 17. Vezi şi Chaisemartin, 
op. cât. p. 392 urm No. 10 urm. 

*) Rămâne însă bine înţeles că copiii năseuți din diferite căsătorii vor 
moşteni împreună numai pe tatăl lor comun şi pe mama lor comună, iar nu 

pe tatăl lor vitrig nici pe mama lor vitrigă. Cpr. art. 925 C. Calimach. 
5) Vezi tom. IL al acestei lucrări, p. 239, No. 318. Mai vezi asupra acestui 

obiceiu al pământului foarte vechiu, cu mult anterior codului Ipsilant, împru- 

mutat; dela Slavi, care există şi astăzi în unele legislații străine, de exemplu:, 

în Serbia, Coment. noastre, tom. 1, p. 698, text şi nota 2; tom. III, partea II, 

nota 2 dela p. 140 urm., tom. VIII, partea 1-a, p. 32, text şi nota 1; p. 223 

(ed. a 2-a), precum şi articolul ce am publicat în Dreptul din 1920, No; 27. 
6) Vezi Michelet, Origines du droit franțais, p. 65; Chaisemartin, op. cil. 

p. 398, No. 8. 
1) Vezi Loysel, op. cit. ÎI, p. 72, No. 634.
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107. Când defunetul a lăsat în viaţă mai mulţi des- 
cendenţi, cei mai apropiaţi în grad vor exelude pe cei mai 
-depărtaţi : 

»Prozimior exeludit remotiorem“. 

Astfel, copiii mei vor exelude pe nepoţii de fii, dacă 
tatăl lor trăeşte; nepoţii vor exelude pe strănepoțţi, şi aşa, 
mai departe!). 

Loysel zicea, în această privinţă. 
„Ce qu'on dit: tant gue la tige a souche, elle ne se fourche; 

est-ce pas, tant que la ligne directe dure, la collatârale n'a point 
de lieu“?2), 

Fiii mei nu vor exelude însă pe nepoți sau strănepoţii 
mei, atunci când aceştia se vor putea bucura de ajutorul 
reprezentaţie (art. 664, 665, 669 C. civil). 

108. A doua clasă de moştenitori. — Fraţii şi surorile 
defunctului. (Colateralii privilegiați). — Pentru a ști cum 
fraţii, surorile şi descendenţii lor succed fratelui lor, trebue 
distins două ipoteze: 10 aceea când tatăl şi mama lui de 
cujus sau numai unul din ei trăesc; 2-a şi aceea când tatăl 
şi mama au murit înaintea, lui de cujus. 

109. Prima ipoteză (art. 671, 673 C. civil) — A 
doua clasă de moştenitori legitimi se compune din fraţii şi 
surorile defunctului şi descendenţii lor, azi p. la gr. IV 
inelusiv. Ei vin la succesiunea fraţilor lor în lipsă de des- 
cendenţi legitimi, legitimaţi sau adoptați. 

„Fraţii şi. surorile defunetului sau descendenţii lor „exclud pe toţi ceilalţi moştenitori, afară de tatăl şi mama 
defunctului, cu care vin împreună (art. 671—673 Civil). 

Tatăl și mama sunt deci ascendenți privilegiați, iar 
fraţi şi surorile, precum și descendenţii lor sunt colateral 
privilegiați. 

Dacă, defunctul, în lipsă de copii, a lăsat pe tatăl şi 
pe mama sa, în viaţă, precum şi fraţi şi surori sau descen- 

„_denţi din ei, tatăl şi mama iau fiecare câte o pătrime din 
succesiune, iar fraţii, surorile sau descendenţii iau” cealaltă 

 jumătăte, părtea ascendentului rămas în viaţă fiind în tot- 
„deauna de o pătrime, Prin urmare, dacă numai tatăl sau 

1) Cpr. art. 916 şi 918 C. Calimaeh (732 C. austriac), 
*) Loysel, op. cit, L, p. 325, No. 323,
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numai mama defunctului a rămas în viaţă, acest ascendent 
va lua o pătrime din succesiune, iar trei pătrimi se vor lua 
de fraţi şi surori, care le vor subîmpărţi între ei. 

La, Germani, tatăl, şi mai cu seamă mama, erau pre- 
feraţi fraţilor şi surorilor defunetului. Acesta este sensul 
proverbului : 

„Das Kind făllt wieder în der Mutter Schooss“. (Copilul 
cade din nou în sânul mamei sale). 

După un obiceiu din Kehding, abrogat mai în urmă 
prin dreptul roman, de câteori copiii şi copiii copiilor 
murise pe când tatăl şi mama lor erau în viaţă, aceştia 
nu moşteneau bunurile copiilor, ele trecând la ruda cea 
mai apropiată din linia colaterală. Aceasta este sensul unui 
alt proverb: 

„Ls stirbt hein Gut zuriiek, sondern vorwărtz“. (Niciun bun 
nu moare înapoi, ci înainte 2), 

(10. A doua ipoteză (art. 672 C. civil). — Fraţii şi 
surorile defunctului sau descendenţii lor formează o elasă 
privilegiată de colaterali, care nu numai că vin la suece- 
siunea, defunctului împreună cu tatăl şi mama lor (art. 
671; 673), dar care în lipsa, ascendenţilor privilegiați de- 
părtează pe ceilalţi ascendenți şi colaterali. 

Astfel, în lipsa părinţilor lui de cușus, fraţii, surorile 
sau descendenţii lor, depărtează pe buni şi străbuni“), 
după cum ei depărtează şi pe ceilalţi colaterali. 

fii. Impărțeala succesiunei între colateralii privile- 
giaţi (art. 674). — Ştim că partea cuvenită fraţilor şi suro- 
rilor sau descendenților lor când vin la succesiune cu tatăl 
şi mama lui de cujus, este de o jumătate, sau detrei pă- 
trimi, după cum ei vin în concurență cu ambii ascendenți 
privilegiați, sau numai cu unul din ei, pentrucă partea 
fiecărui ascendent privilegiat este în mod invariabil fixată 
de lege la o pătrime (art. 671, 673 CO. civil). 

412. Art. 674 din codul civil regulează modul de 
împărțeală al părţei cuvenită fraţilor şi surorilor, sau des- 
cendenţilor lor. 

) Chaisemartin, op. cit., p. 399, No. 15. 
2) Chaisemartin, op. cit, p. 401, No. 16.
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Dacă toţii fraţii sunt născuţi din aceeaşi căsătorie 
“ez: utrogue parente conjuncli adecă sunt cu toţii buni, 
consanguini (eodem patre nati) sau uterini (au adecă ace- 
eaşi mamă şi alt tată), partea cuvenită lor se împarte în 
porțiuni egale şi pe capete. Dacă fraţii sunt însă năseuţi 
din căsătorii diferite, succesiunea se împarte în două, părți: 
una se atribue liniei paterne şi alta liniei materne: fraţii 
consanguini iau parte în linia paternă, iar cei uterini numai 
în linia maternă, pe când fraţii buni iau parte în ambele 
linii, ceeace face că ei primesc de două ori cât primesc 
frații consaguini sau uterini. 

4i3. Art. 674 din codul civil prevede numai cazul 
când fraţii şi surorile ar veni la succesiune împreună cu 
ascendenţii privilegiați. Acest text, departe însă de a fi o 
excepţie, după cum pe nedrept îl consideră unii, este din 
contra un text general în care legiuitorul pune un prinei- 
piu aplicabil de câteori este vorba de împărțeala unei 
succeşiuni între fraţi născuţi din deosebite căsătorii: de 
unde rezultă. că acesț mod de împărțeală se aplică atât în 
cazul când ei vin la succesiune în concurenţăcu ascendenţii 
privilegiați (art. 671 C. civil), cât şi în cazul cândei vin 
singuri la succesiunea fratelui lor (art. 672 C. civil). Cu 
toate acestea chestiunea este controversată *). 

1î3 bis. Aceleaşi principii sunt aplicabile şi atunei 
„când descendenţii fraţilor şi surorilor vin la succesiunea, 

: unchiului lor, fie în virtutea, dreptului lor propriu, atunci 
"când fraţii ar fi renunţat sau sar fi făcut de succesiune, 

fie prin ajutorul reprezentaţiei (art. 666, 672 0. civil?). 
| (14. A treia clasă de moștenitori (ascendenții alții 

decât tatăl şi mama (art. 670 C. civil). Ascendenţi nepri- 
veligiați (adecă alţii decât tatăl şi mama) formează a treia 
ciasă de moştenitorii legitimi, Ei exelud pe colaterali, afară 
de fraţii și surorile defunetului sau descendenții lor (art. 672 
O. civil). Ascendentul cel mai apropiat în grad ia deci 
întreaga succesiune exeluzând pe toţi ascendenţii cei mai 
depărtaţi, fără a se distinge, ca în codul francez, între as- 
cendenţii din partea tatălui și cei din partea, mamei. Ast- 

  
1) Vezi tom. III, partea II, p. 155—161. Vezi C, Iași, Pand. rom. 1924, 

partea II, p. 145 (cu observ. mea). 
2 Vezi tom. III menționat, p. 159, 160.
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fel, tatăl sau mama exelud pe buni, bunii pe străl 
şi aşa mai departe: 

„Si autem plurimi ascendentium vivunt, hos proeponi jubenktg, 
qui prowimi gradu reperiuntur, masculoa ei faeminos, sive paternă 
sive materni sint“. (Dacă trăese mai mulţi ascendenți, poruneim ea, 
aceia să fie preferaţi, care aparţinând unui sau celuilalt sex despre 
tată sau despre mamă, sunt recunoscuţi ca cei mai apropiaţi în 
grad). (Nov. 118, capit. 2, ab înitio 1). 

Ei succed numai în virtutea dreptului lor propriu, 
pentru că reprezentaţia nu este admisă în linie ascen- 
dentă 2). Ascendenţii din acelaşi grad moştenese pe capete şi 
în părţi egale. 

115. A patra clasă de moştenitori: colateralii ordi- 
nari, alţii decât fraţii şi surorile şi descendenţii lor (at. 675 
C. eiv.).— Colateralii ordinari era până la gradul al 12-lea 
(art. 676 C. civil), azi până la gr.al 4-lea inel., (art. 4, L. 
asupra imp. progr. pe suee. din 1921), formând ultima clasă 
de moştenitori, sunt excluşi dela succesiune: 1% prin descen- 
denţii legitimi, legitimaţi sau adoptivi ai defunctului (art. 
669); 2% prin fraţii, surorile sau descendenţii lor (art. 672); 
3% prin ascendenţii privilegiați (art. 671, 673 C. civil); 49 şi . 
în fine, prin ascendențţii neprivilegiaţi legiaţi (buni, străbuni, 
ete.) (art. 670 C. civil). Colateralii ordinari succed după proxi- 
mitatea, gradelor, şi fiind că reprezentaţia nu este admisă 
în privinţa lor, ei suceed în părţi egale şi împărțeala între 
ei se face pe capete ?). Principiul admis de codul francez 
după care succesiunea se înparte în două părţi, una pentr 
linia paternă şi alta pentru linia maternă (paterna pater- 
mis, materna maternis 4), nu sa admis în dreptul nostru 

decât pentru împărţeala succesiunei dintre fraţii şi surorile 
născuţi din diferite căsătorii (art. 674 C: civil). 

„ Deci, dacă defunetul a lăsat în viaţă numai un singur 
ascendent în linia paternă sau maternă, iar în cealaltă linie 
numai colaterali ordinari, succesiunea nu se va împărţi în 
două între ascendenți şi colaterali, ca în Franţa (art. 753 

1) Cpr. art. 929 C. Calimach ; art, 18 lit. b, partea IV, capit, 3 C. Caragea, ete. 
2) Vezi înfră, No. 91. 
3) Cpr. art. 940 C. Calimach și art. 19 lit. 4, partea IV, capit. 3 C. Ca- 

xagea, ete. Ă 
1) Vezi supra, No. 44.
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C. fr.), ci se va lua toată numai de ascendenții în viață 
(art. 670 şi 675 C. civil 1), 

116. Gradul până la care rudele succed (art. 676 0. 
civil). — Descendenții moştenese în infinit, iar colateralii 
moşteneau înainte până la al doisprezecelea grad inclusiv 
(art. 676; azi însă, conf.art. 4 L. 1921 asupra imp. progr. 

„pe sueces., colateralii ordinari) fraţii şi surorile sunt colat. 
privilegiați moştenese numai până la al 3-lea grad inclusiv. Trebue însă să recunoaştem că, la, o distanță, așa de depărtată 
cum eră mai înainte, rudele nici nu se mai cunosc. De aceea, 
o veche maximă germană face să înceteze ori ce înrudire la 
gradul al şaptelea: 

„Im siebenten Grade endet die (7) Sippe“ ?). 
416 bis. In dreptul vechiu germanic, după unele cu- tume, în lipsă de rude până la gradul al şaptelea, cel mai 

apropiat vecin era chemat la succesiune, fiind asimilat unui 
membru al familiei: 

„Der năchste Nachbar ist der sibbeste Preund“. (Vecinul cel mai apropiat este ruda cea mai de aproape *). 

După ari. 955 din codul spaniol, rudele moştenese numai până la gradul al șaselea, ca şi în Allgemeines Landrecht fiir die Preussischen Staaten, (II, lit. 1, art. 622), iar după codul Caragia până la gradul al optulea, ca, şi în Harmenopol (De heredibus, 5, 8, $ 17). Codul italian (art. 742 $ 2 şi cel portughez (2004) prelungesc peste mă- sură înrudirea până la gradul al zecelea. 

Succesiunile neregulate. 

7: Suecesiunile neregulate sunt acele care _nu._se întemeiază pe legătura de sânge şi de familie: “Astfel, în „dreptul nostru, moştenitorii neregulați sunt: 10 soţul supra- vieţuitor nedespărțit (art. 679 urm.); 2 femeea văduvă săracă față de succesiunea bărbatului ei (art. 684 C. civil): 

  

1) Vezi tom. III, partea II, p. 162 şi 164. 
2) Vezi Chaisemartin, op. cit, p. 387 urm, No. î. 
3) Vezi Chaisemartin, op. cit., p. 412, No. 22.
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204 Statul (art. 680 urm. şi L. din 1921 asupra impozitului: 
progresiv pe succesiuni, art. 4), în cazul când nu sunt co- 
laterali ordinari până la gradul'al IV-lea dar sunt rude: 
de ale defunctului dela gradul V-XII inelusiv. 

40 Dacă defunctul n'are de loc rude până la gradul. 
al XII inclusiv, atunci moştenirea e luată de Casa centrală, 

a meseriilor, (art. 4 al legii citate şi art. 200 L. p. meserii. 
din 27 Ianuarie 1912). 

Cât pentru copiii naturali, pe care. legea noastră îi: 
face să figureze sub rubrica: succesiunile neregulate, ei faţă 
de tată, nu sunt moştenitori, iar față de mama lor şi 

rudele de pe mamă, sunt adevăraţi moştenitori legitimi. 
II8. Succesiunea copiilor naturali!) (art. 652$2, 

677, 678 C. civil). — În toate timpurile şi în toate ţările, 
copiii naturali au fost obijduiţi, ca şi cum ar fi vinovaţi. 
de greşala părinţilor lor. 

Astfel, în vechiul drept francez, cel puţin după unele: 
cutume, copiii naturali nu moșşteneau pe părinţii lor, nici. 
nu erau moșteniţi decât de .copiii lor legitimi ?). 

După cutuma din Laon: 

„Les bâtards ne pouvaient tester que de cing sols* ?). 

Cu toate acestea, în Loysel găsim următoarea regulă, 
cure dovedeşte că toate cutumele nu erau aşa de riguroase 
ca aceea din Laon: 

„Bâtards peuvent acqutrir et disposer de leurs biens, tant. 
entre-vifs que par testament“ *). 

Tot Loysel zice că: 

„Maitre Martin Doubl63) tenait que bâtards ne pouvoient 
recevoir legs de păre ni de mâre, ce qui se doit entendre de legs- 
eseâdants leur nourriture $). 

i) In cât priveşte filiaţiunea copiilor naturali, vezi tom. 1 al acestei lu-- 
crări, p. 293 urm. 

2) Vezi tm. I al acestei lucrări No, 434. In cât privește dreptul roman și 
dreptul nostru anterior, vezi tom. III, partea II, p. 169, ad notan şi p. 171 
urm. text şi note. 

3) Vezi Michelet, Origines de droit franpais, p. 67. 
*) Loysel, op. cit, I, p. 91, No. 66. 
5) Acest Martin Doubls, era consilier la Châtelet, către anul 1392, sub. 

Carol VI. 
î) Loysel, op. sit., I, p..93, No. 61. Vezi şi infră, No. BI.
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Dreptul s'a schimbat însă mai târziu, în această privință, 
căci copiii naturali puteau să primească legate particulare 
de sumi potrivite. Iată, în adevăr, ce ne spune Dumoulin: 

„Non est incapaz donationis vel legati particularis non în 
fraudem, 

În vechiul drept germanic, după Sachsenspiegel, copiii 
naturali erau excluşi «ela succesiunea tatălui lor, ei neavând 
drept la această succesiune decât în lipsă de copii legitimi: 

„Ken umnechter Sohn geht sur Loosung , zice o maximă ger- 
mană. (Un fiu nelegitim nu trage sorții 5. 

După art. 1589 din codul german actual, nici o în- 
rudire nu există între copilul nelegitim și tatăl lui: 

„Fim uneheliches Kind und dessen  Vater gelten nicht als 
vertcandt“. 

În privința mamei şi a rudelor ei, copilul natural 
are; din contră, situaţia juridică a unui copil legitim 
(art. 1705 urm.). 

„Das uneheliche Kind hat îns Verhiilinisse zu der Mutter 
und zu den Verwandien der Mutier die 'rechiliche Stellung eines 
ehelichen Kindes*. 

Aceasta nu este decât aplicarea unei maxime cunoscute, 
extrasă din Sachsenspiegel. 

„Keine Mutter trăgt einen Bastart“ (Nul n'est bâtard de par 
sa mâre?). - - _ 

Cutuma din Valenciennes zicea, între altele: 

„En succession maternelle n'y a nuls bâtards naturellement, 
tant. succădent ă leur mâre, aussi bien qu'autres enfants proerâez 
en l€al mariage“ î). 

119. Aceeași situaţie juridică o are copilul natural şi 
o. 3 rea în dreptul nostru. Nimie din partea tatălui, totul din_ 

Prin “urmare, nici întrun caz, copilul natural nu moş- 

  

1) Vezi Chaisemarlin, op. cit., p. 413, No. 25. 
2) Chaisematin, op. cit., p. 363; Michelet, Origines du droit francais, 

p. 68. Vezi şi tom. I al acestei lucrări No. 433 şi înfra, No. 525, 519, ete, 
2) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 527, nota 1.
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„teneşte astăzi pe tatăl său, nici chiar dacă acest copil sar 
fi născut sub codul Calimach, de câte ori succesiunea sa 
deschis sub codul actual î). 

Această lege este însă contrară naturei, şi un vechiu 
autor, Furgole, zicea cu drept cuvânt, în această privinţă: 

„Le pore est cenes avoir un amour aussi fort pour ses P DON ANS 
enfants naturels que pour ses enfants l6gitimes *). 

| lar Cambaceres, în. raportul său către Convenţiunea 
naţională se exprimă în modul următor: 

„La privation des droits de suceessibilite, lexheredation, est 

a la fois une peine fl&trissante et cruelle, c'est la peine des grands 

erimes; elle n'est done point applicable aux enfants naturels; car 
la nature, qui nous a fait une loi de mourir, ne nous a pas fait 
une crime de naître“ ?). 

El moşteneşte însă pe mama sa şi pe rudele depe 
mamă naturală întocmai ea un copil legitim, chiar dacă 
ar fi incestuos sau adulterin, şi aceştia îl moştenese pe el 
(art. 652, 677, 678 C. eivil*). 

După art. 954 din codul Calimach (756 C. austriac) 
copiii naturali (textul zice bastarzi şi din fată greșită) 
erau moşteniţi numai de mamele lor, iar nu şi de ceilalți 
părinţi ascendenți şi colaterali despre mamă. 

120. Copiii naturali moştenese, de asemenea, pe fraţii 
lor legitimi, după cum și aceştia moştenesc pe fraţii lor 
naturali, în baza, reciproeităţei, care este un principiu fun- 
damental în materie de succesiune 5). 

„ Wer hein Erbe giebt, der nimmt auch hkeiner“ zice un vechiu 
proverb german. (Cine nu dă moştenire n'o primeste nici el“). 

ID Vezi tom. III, partea 1], p. 175 urm., precum şi tom. al lucrării de faţă, 
No. 433. Vezi însă judecăt. ocol. Pueşti, Or. judiciar din 1915, No. 32p. 267, (mo- 
tive) (eu observ. noastră). Dar dacă copilul natural nu moștenește nidi întrun caz 
pe tatăl său, acesta este liber de a-i face liberalităţi, prin donațiune sau testa- 
menţ, bine înţeles în limitele părţei desponibile, întru cât art. 908 din codul 
îr., care admite soluţia contrară, a fost eliminat de legiuitorul, nostru, 

2) Vezi tom, IV, partea I-a, p. 483. 
2) Vezi Laurent, Avant projet de râvision du code civil, III, p. 320, No. 2, 
1) Pentru ca. mama sau rudele ei să poată însă veni la succesiunea copilului 

ei natural, acest copil trebue să fie fără posteritate, căci dacă el ar fi lăsat 
copii legitimi, legitimaţi sau adoptați, atunci aceștia l-ar moșteni în baza art. 
669 C. civil. 

5) Cpr. C. Bucureşti Dreptul, din 1916, No. 39, p. 306, Trib. Muscel, 
Dreptul din 1913, No. 24, p. 190, precum şi alte decizii mai vechi citate în 
tota, III menţionat, nota 1 No. 433. dela p. 181 urm. Vezi şi tom. | al lucrărei 
de față, No. 433. : 

5) Chaisemartin, op. cit, p. 412, No. 23.
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Dacă copiii naturali succed fraţilor lor legitimi, a 
fortiori ei trebue să se poată moşteni între ei unul 
pe altul 1). | 

Aceasta este stare deplorabilă a legei noastre asupra 
succesiunei copiilor naturali. e | 

120 his. Nu ne putem întinde aci asupra dreptului 
străin în această privinţă, vom menţiona însă codul italian. 
După ant. 748 urm. din acest cod, copiii naturali simpli 
recunoscuţi moştenese pe tatăl şi pe mama lor, împreună 
cu copiii legitimi sau descendenţii lor, iuând însă numai 
jumătate din ceeace ar fi luat, dacă ar fi fost legitimi, 
copiii legitimi sau descendenții loravând dreptul de a plăti 
în bani sau cu bunuri succesorale imobiliare partea cuvenită 
copiilor naturali. După acest cod (art. 749) copiii naturali 
nu Vin însă la succesiunea rudelor tatălui şi mamei lor, 
precum nici aceste rude nu pot moşteni averea copiilor 
naturali. Aceste dispoziţii ale codului italian au fost reproduse 
în art. 28 urm. din legea bulgară asupra suecesiunilor 
dela 1890. 

12]. Succesiunea cuvenită soțului rămas în viaţă. 
(art. 652 $ 2, 679 C. civil). — Unele legislaţii străine, 
precum codul german (art. 1931, 1932), codul elveţian din 
1907 (art. 462, 463); legea bulgară din 1890 asupra 
succesiunilor, modifieate prin legea din 7 Februarie 1907 
(art. 98-42); codul italian (art. 753 urm.), ete. chiamă 
pe soțul supravieţuitor la succesiunea, celuilalt soţ, în eon- 
curenţă cu celelalte rude ale defunctului, pe când legea 
noastră reproducând textul vechiu francez, nu cheamă pe 
soțul remas în viaţă, la succesiunea soțului defunet de cât 
îm lipsă de alți moștenitori, aşa că de câteori există un 
moştenitor oricât de depărtat, fie chiar în gradul al doispre- 
zecelea, azi până gr. 4 incl. p. colater. ordinari, acest MOş- 
tenitor, pe care poate chiar defunctul mai nu l-a cu- 
noseut, excludea pe soțul supravieţuitor dela averea la 
a cărei agonisire a contribuit şi el, de bună seamă, 
prin munca și poate chiar prin sacrificiile sale. Această so- 

  

1) Vezi. tom. I al acestei luerări, No. 433. , 
7) Vezi şi art. 767 din codul francez, modificat prin legea din 9 Martie- 

1891, reprodus în tom. III, partea II, p. 205.
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luţie este nedreaptă, căci după cum foarte bine zice o lege 
din Asizile Ierusalimului, care este din secolul al VIII-lea: 

„Soţul supravieţuitor este cel mai drept moștenitoral soţului 
defunct“. 

121. bis. Art. 123 din legea sanitară dela 1893 (nemo- 
dificat în aceagtă privinţă) dispune însă că, „după moartea 
concesionarului unei farmacii, văduva sau copii pot trans- 
mite dreptul farmaciei prin vânzare, către un farmacist 
român, care însuşeşte condițiile pentru a putea dirige o 
farmacie, sau pot administra farmacia printr'un farmacist 
dirigent român (administrator sau provizor), sau a o arenda 
unui farmacist român“. 

Din acest text pare să rezulte că văduva unui farmacist, 
independent dacă este săracă sau nu, moşteneşte dreptul de 
farmacie lăsat de bărbatul său, de oarece poate dispune de 
el. Textul este însă aşa de rău redactat în cât nu se ştie ce a 
voit legiuitorul. Văduva farmacistului exelude ea, în adevăr, 
pe copii sau copiii exelud ei pe văduvă. Un lucru este 
cert şi anume: dacă farmacistul n'a lăsat copii, ci numai pe 
soţia,sa, aceasta din urmă, moşteneşte dreptul de farmacie 
şi poate dispune de el, după modurile mai sus arătate. Dacă 

 farmaeistul a lăsat copii legitimi, legitimaţi sau adoptați, 
aceşti copii vor exclude pe mama lor, care vă avea drept 
numai la partea ei:de uzufruet ca văduvă săracă (art. 
681 C. civil). Nu putem da, în adevăr, alt sens art. 123 
din legea sanitară, decât acel care rezultă din principiile 
generale. 

312] ter. In vechiul drept germanic, în lipsă de copii, 
soţul supravieţuitor lua când întreaga moştenire a celuilalt 
s0ţ, când uzufruetul acestei succesiuni, când numai o parte 
din ea. In caz când existau copii, soţul supravieţuitor 
dobândea numai o parte din moştenire, iar după unele 
statute, uzufruetul celorlalte părţi. 

Următorul proverb german este relativ la dreptul 
de succesiune între soţi: 

„Lăngst Leib, lăngst Gut“. (Cel mai lung timp viaţa, cel 
mai lung timp bunul )). 

1) Vezi Chaisemartin, op. esf, p. 327, No. 39.
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Tot relative la drepturile de succesiune reciprocă dintre 
soţi, sunt următoarele proverburi: 

„Der letzte macht die Thiire zu“. (Cel din urmă închide ușele). 
„Ein Gut -und ein Blut“. (Un bun şi un sânge). 
„lut bei Schleier und Schleier bei Hut. (Pălărie cu voaletă şi voaletă cu pălărie !). . 

Dreptul cutumiar francez nu admitea, în genere, par- 
ticiparea soțului supravieţuitor la succesiunea, celuilalt soţ, 
de câteori acest din urmă avea rude. Cutuma din Berry 
(tit. 19, art. 8) are, în adevăr, următoarea, cuprindere: 

„Et en defaut de tous parens en ligne directe eteollaterale, le mary succăde ă la femme, et la femme au mary allant de vie 
ă trepas, sans testament ou dispositions de derniăre volont, lesquels testaments et dispoziţions de derniăre volonte, sil y en a, sortiront leur effect audit cas, au prejudice du mary on de la femme“. 

Acelaşi lucru îl afirmă şi Loysel: 

„Entre nobles, le survivant sans enfans gagne quasi partout les imeubles. Autrement la femme ne suecăde point au mari, ni 
le mari ă la femme“ 2). 

Această rigoare a unor cutume era temperată, în 
privința femeei, prin le douaire, adecă prin folosința, ee 
avea femeea, în caz de a supravieţui bărbatului, asupra 
bunurilor proprii ale acestui din urmă ?). 

lată câteva proverburi germane relative la dovwaire: 
„Leibgedinge ist der Frauen Lehen“. (Douaire este fieful fe- meilor). 
»Leibeucht kann den Frauen Niemand brechent. (Nimeni nu poate să anuleze duariul femeilor). 

» Ehescheidung bricht ein Leibgedinge“. (Separarea nu rupe 
duariul, ete.%).... 

In Loysel găsim, de asemenea, următoarele regule : 

„Femme se remariant ne doit perdre son douaire ; mais est 
tenue en bailler bonne et suffisante caution“. 

  

y 1) Chaisemartin, op. cit., p. 332, No. 40-42, 
2) Loysel, op. cit, 1. p. 347, No. 339 şi 840. 
3) Vezi în privinţa duarului (le douaire), Loysel op. cit. ], p. 167 urm. 

No. 128 urm. 
*) Vezi Chaisemartin op. cit., 335, No. 44; p. 339 şi 340, No. 46 și 47.
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„Femme qui forfait en son honneur perd son douaire, siil y 
a eu plainte par le mari; autrement Lhâritier n'est recevable 
d'en faire querelle“ !), ete. ” 

In urma morţei femeei, le douaire se întorcea la moşte- 
nitorii bărbatului, căci el era conferit ei numai pentru 
timpul existenţei sale. | | 

Aceasta 0 spune anume un proverb german: 

„»Leibgedinge geht aviedev-an des Mannes Erben“ (Le douaire 
se întoarce la moştenitorii bărbatului ?). 

Un alt proverb uzitat în nordul Germaniei şi la Sean- 
dinavi, zice, de asemenea: 

»Moştenitorul nu este ţinut să îmbrace o femee săvârşită 
din viaţă“ ?). 

122. Succesiunea cuvenită Statului (art. 652, in fine 
680 C. civil). — In caz când defunctul nu lasă niciun moş- 
tenitor în gradul' succesibil, succesiunea se luă de Stat, în 
baza art. 680 C. civil (vezi art. 4, L. 1921). 

»Fiscus post omnes“. (Fiscul în utma tuturor *). 

122 bis. Astăzi însă, averile vacante nu se mai cuvin 
numai Statului ei şi Casei centrale a meseriilor, ereditului 
şi asigurărilor muneitoreşti (art. 200, 60 L. p. meserii 
din 27 lanuar 1912 şi conf. art. 4 L. 1921 asupra imp. 
progr. pe succ.) Statul, cât şi această Casă, luând averile 
ce isar cuveni, în locul Statului, Feredis loco, se găsese gre- 
vate cu toate sarcinile ce incumbă moştenitorilor universali. 

Astfel, vor trebui să plătească datoriile defunetului şi le- 
gatele particulare lăsate de el. 

Rămâne însă bine înţeles că dreptul Casei centrale a 
meseriilor, care astăzi vine după Stat, este mărginit numai 
la suecesiunile vacante deschise în urma promulgărei legei 
sale constitutive din 1912 şi legei din 1921, iar nu şi la 

1) Loysel, op. cit. I, p. 196, 197, No. 174, 135. 
2) Chaisemartin, op. cit., p. 341, No. 50. 
3) Chaisemartin, loco supră cit. | | 
*) Vezi supră, No. 82. Cpr. L. 1,$ 4, Cod, De bonis vacantibus, ete. 10. 10. 

Mai vezi art. 760 C. austriac, art. 1936, 1942 C. german, ete. După art. 969 
din codul Calimach, averile vacante se luau de casele publice, precum: școalele, 
spitalele, casa sărăimanilor, cutia milelor, ete. Vezi şi art. 24, partea IV, capit. 
3 C. Caragea. 

121184.-— Alexandresco, Principiile Dreptului Civil Român. Vol. II. 5



66 COD CIV. CARTEA III, — TITI. —ART. 652 $ 2, 680, 682 

cele deschise înainte de promulgarea ei, întrucât această, 
lege n'are efect retroactiv (art. 1 C. civil?). 

123. Formalităţile ce trebue să îndeplinească soţul, 
Statul, şi Casa centrală a meseriilor (art. 681, 683 C. 
civ.). — Atât soţul supravieţuitor care vine în gr. al IV-lea, 
cât gi Casa meseriilor (după codul civil Statul) nu pot intra, 
în posesiunea averei succesorale decât cu învoirea justiţiei, 
întrucât n'au sezina (art. 653 C. civil). Inaintea punerei în 
posesiune, ei sunt obligaţi a cere punerea peceţilor şi fa- 
cerea inventarului (art. 681 C. civil). 

In caz de a accepta succesiunea pur şi simplu, fără, 
beneficiu de inventar, ei vor plăti datoriile defunctului ultra 
vires emolumenti, pentrucă atunci ei reprezintă persoana, 
defunctului, personam defuncti sushinent. 

In caz de neîndeplinirea acestor formalităţi, ei fiind 
în culpă (art. 998, 999), vor putea fi supuşi la daune 
către moştenitorii ce sar ivi mai în urmă (art, 683 C. civil). 

„Qui fait la faute,il la boit“, zicea Loysel. (Cine comite 
o greşeală, trebue să sufere consecinţile ei 2). 

124. Alte formalități impuse soţului supravieţuitor 
(art. 682 C. eivil). — Soţul care vine la succesiunea celui- 
lalt soț, în baza art. 679 C. civil, pe lângă punerea pe- 
ceţilor şi facerea inventarului (art. 681 C. civil), trebue să 
transforme în bani averea mișeătoare, ceeace se va face 
prin vânzarea ei (art. 682%). 

Statul nu era supus acestei obligaţii, pentru că el 
este presupus totdeauna solvabil $), 

»Piscus semper solvendo censetur“ 

1) Cas. S-a 1-a, Or. judiciar din 1915, No. 40, p. 330. 
2) Loysel, op. cit. IL, p. 204, No. 825. Vezi tom. III al acestei lucrări No. 102. 
3) Textul fr. preerie întrebuinţarea mobilierului, adecă într-buinţarea 

banilor prinși din vânzare în cumpărare de mobile, rentă sau alte titluri, în- 
fiinţând astfel o garanţie în folosul moștenitorilor ce sar ivi mai în urmă, pe 
când textul nostra, departe de a înființa o, garanţie, procură, din contra, soțului 
o minunată ocazie de a-și însuși averea succesorală în detrimentul moștenitorilor 
ce sar ivi mai în urmă, 

*) Zachariae, Handbuch des fr. Civilrechis, IV, $ 650, p. 205, nota 7 (ed. 
Crome). Da aici se şi deduee că averea Statului, comunelor şi Judeţelor nu poate 
fi urmărită decât după anume formalităţi, adecă după ce sumele datorite au 
fost înscrise în bugetele lor respective. Vezi tom. X, p. 337 și 759. Cpr. C. Bu- 
cureşti, Cr. judiciar din 1904, No. 53, p. 440. Trib. din Bayeux a decis că 
locomotivele drumului de fier ale Statului nu pot fi urmărite, cs şi celelalte 
bunuri imobiliare ale lui. D, P. 1912. 5. 28.
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125. Prin urmare, nici Casa meseriilor, nu este su- 
pusă obligaţiei statornicită de art. 682 C. civil. 

126. Dacă soţul preferă să păstreze averea mobiliară 
în natură, el trebue să dea o cauţiune solvabilă, adecă o 
persoană care oferă garanţii îndestulătoare, spre a; asigura 
restituirea acestei averi, care n'a fost prefăcută în bani, 
în caz când sar ivi moştenitori regulaţi de ai defunctului, 
în termen de trei ani. : 

Acest termen nu curge dela darea cauţiunei, ci dela 
punerea soţului în posesiunea averei succesorale, pentrucă 
de atunci începe şi răspunderea, cauţiunei. 

„Dacă în acest termen de trei ani nu sa înfăţişat niei- 
un moștenitor, eauţiunea este liberată atât pentru viitor 
cât și pentru trecut, fără îndeplinirea vreunei formalităţi. 

La caz de ase înfăţişa moștenitori în urma expirărei 
termenului de trei ani, ei vor perde acţiunea lor numai contra, 
cauţiunei, nu însă şi dreptul de a cere dela soţ restituirea 
averei succesorale, pe calea petiţiei de ereditate, această 
acţiune preseriindu-se prin 30 de ani, conform dreptului 
comun (art. 122 şi 1890 C. civil). 

Din faptul că soţul este supus la darea unei cauţiuni, 
n ar trebui să conchidem, după cum pe nedrept susţin unii *), 
că în tot timpul celor trei ani, el mar fi decât un simplu 
administrator, pentrucă el are proprietatea dela lege (art. 
644 0. eiv.) iar posesiunea dela justiţie, ea toţi moştenitorii 
nesezinari. 

127. Drepturile văduvei sărace în averea soţului ei 
defunct (art. 684 C. civil). — Până la legea din 9 Martie 
1891, care a modificat art. 767 din codul francez, acest 
cod nu cuprindea nicio dispoziţie cu privire la succesiunea 
unui din soţi la, averea celuilalt, în concurenţă cu alţi moşte- 
nitori, laeună care nu există în codul german, în codul 
elveţian din 1907, în codul italian, în legea bulgară asupra 
succesiunilor, şi nici chiar în legea musulmană, unde femeea, 
are drept la o optime din averea soţului ei, atunci când vine la 
succesiunea, acestui din urmă, în concurență cu copii ei ?). 

1) Vezi Zachariae, Handbuch des fra Civilrechte, LV, $ 640, p. 168, text 
și nota 8 (ed. Anschiitz), 

2) Vezi tom, III, partea II, p. 203.
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128. La noi, art. 684 din Codul civil, reproducând 
Authentica  „Praeterea“ extrasă din Nr. 117, Cod, Unde 
vir et utor, 6, 18, conferă văduvei nedespărţite care, în 
momentul morţei bărbatului, este. săracă faţă de averea 
acestui din urmă 1), o parte din averea, lui numai în uzufruet, 
adeeă o parte cât ia un copil (pro numero virorum), de 
câteori, bărbatul lasă mai mulţi copii legitimi,  legitimaţi 
sau adoptați, puţin importă dacă aceşti copii sunt fructul 
ultimei căsătorii sau ai unei căsătorii anterioare (sive ex ea, 
sive ex alis matrimonis ?). 

„Quod si plures sint (liberi) succedet conjuno in virilem 
portionem“. (Dacă sunt mai mulţi copii, soţul să moştenească cu 
ei pentru o parte virilă). (L, unică, în mnedio, Cod, Unde vir et 
uzur, 6. 18), , 

(29. Dacă bărbatul a lăsat un singur descendent, 
porțiunea femei în uzufruet este numai de a, treia parte. 
Acest drept începe dela epoca încetărei uzufructului legal. 

430. Nici întrun caz însă femeea nu are sezina, ci 
trebue să ceară posesiunea, dela, justiţie, având un drept 

subordonat condiţiei de a fi săracă la deschiderea suecesiunei, 
„drept pe care ea îrebue să-l valorifice în justiţie, spre a 
intra în posesiunea, lui 3). 

131. Femeea nu este, de asemenea rezervatară 4), 
„Soţul n'are nici un drept la o parte legitimă din averea 

celuilalt soţ, zice art. 796 din codul austriac. (Bine Ehegatte hat 
2war kein Recht auf einen Pflichitheil:). 

Aceeaşi soluţie era admisă şi în dreptul nostru anterior. 

1) Starea de sărăcie este o chestie de fapt, eare se apreciază de judecătorii 
fondului în raport eu averea rămasă dela bărbat, pentrucă moartea nu trebuie să aducă nicio sehimbare în poziţia socială a soţiei care a pierdut pe soţul său, Vezi tom. III, partea II, p. 206, nota 2; tom. VIII, partea 1-a, p. 598 nota 1 (ed. a 2-a). 

2) Nov. 117, capit. 5, în medio. . 
*) Oas. S-a I-a (17 Decembre 1914), Jurispr. română din 1915, No. 18, p. 219, No. de ordine 262. Vezi și suprâ, No. 53 ter. Mai vezi tom, III, partea I], 

p. 208 şi tom. VIII, partea I-a, p. 599, ad notam, 
*) Cas. C. Craiova, Pugini Juridici din 1915, No. 137, p. 1085, 1086. Vezi tom. III, partea II, p. 209, txt şi nota 1; tom. IV, partea I-a, p. 523; tom. 

VIII, partea I-a, p. 598, ad notum, ete. Vezi şi ânfră, No. 589. Asupra chestiunei controversate de a se şti dacă art. 849 din codul civil este sau nu aplieabil pentru calcularea masei asupra căreia se oxereită dreptul văduvei sărace (ne- gativă find singară admisibilă). Vezi tom. LU, partea II, p. 523, 594 şi tom. IV, partea I-a, p. 563. Vezi şi înfră, No. 596, în fine.
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SUCCESIUNEA VĂDUVEI SĂRACE.—ART. 674, 684. 69 

La Romani însă, unii pun pe femeea săracă între 
moştenitorii rezervatari, dându-i drept de a face să-i se 
complecteze partea, ei (guaria sociae inopis), în contra dis- 
poziţiilor soţului decedat. . 

„Si tamen legatum aliquod reliquerit illi guod minus guarta 
paste, compleri hocdebel“. Dacă bărbatul a legat soţiei sale, mai puţin 
decât partea a patra din succesiune, această pătrime va fi com- 
plectată). (Nov. 53, capit. VI, Pr., în mediol). 2 

132. Dacă bărbatul lasă numai ascendenți, sau cola- 
terali, sau ascendenți privilegiați; care vin împreună la 
succesiunea bărbatului, atunci femeea săracă ia din averea 
acestui din urmă o pătrime în deplină proprietate 2). Legea, 
conferă de astădată văduvei sărace o parte în deplină pro- 
prietate, pentru că în lipsă de copii afecțiunea soţului a 
trebuit să fie mai mare faţă de soţia sa î). 

În lipsă de alte rude în grad succesibil, întreaga avere 
se cuvine soţului rămas în viaţă (art. 679 C. civil). 

(32 bis. Şi aci este locul de a observa că art. 684 
din codul civil a fost modificat printr'o lege nouă, votată, 
la laşi, publicată în Monit. oficial No. 221 din 23 Decem- 
brie 1916, p. 7504, însă numai pentru văduvele bărbaţilor 
încetați din viaţă sub drapel. lată în adevăr cum se ex- 
primă art. 18-15 din legea menţionată: 

Art. 13. — Văduva celui chemat sub arme are asupra bunu- 
rilor succesiunei soţului încetat din viaţă sub drapel un drept de 
moştenire în plină proprietate, care este: de o treime, dacă defune- 
tul lasă un descendent din căsătorie; de o pătrime, dacă defunctul 
lasă doi sau mai mulți descendenţi legitimi, de o jumătate când 

1) Vezi Unger, Das sterreichische Erbrechi systematisch dargestelii, 
$ 78, în fine, p. 337, nota 7 şi alţi autori citați în tom. III, partea II, al nostru, 
p. 209, nota 1, în fine. 

2) Art. 684,relativ la drepturile văduvei sărace asupra averei bărbatului, 
dă loc ia o difieultate considerabilă, în caz când soția vine la succesiune în 
concurență cu ascendenţii privilegiați şi colateralii privilegiați (art. 671, 673 
C. civil); căci, în asemenea caz, legea dispune de cinci SEirai, pe când un 
lueru nu-poate să aibă de cât patru pătrimi. Pentru a se înlătura dificultatea. 
s'a propus diferite soluţii care toate sunt arbitrare. Vezi asupra acestei chestiuni, 
trib. Vlașca şi Dolj, Dreptul din 1873, No. 19, p. 7 (observ. B. M. Missir) și 
din 1916, No. 42 şi 49 (observ. d-lui D. D. Stoenescu), precum şi Pagini juri- 
diei din 1916, No. 161 şi 162, p. 1279 urm. Mai vezi tom. IE, partea II, p. 
210, nota 1. 

3) Cpr. art. 960 C. Calimach 758 C. austriac; art. 8, capit. 33;. art. 23, 
partea IV, capit. 3, C. Caragea; No, 117, capit, 5, în medie, ete.



70 COD. CIV. — CARTEA III. — FIP. I. — ART. 684, 

soţia, vine în concurenţă cu părinţi, buni, fraţi sau surori, ori 
descendenţi ai lor. | | 

In lipsa rudelor arătate în acest articol, din partea soţului, 
soția moşteneşte întreaga lui avere. 

Soţia nu va, putea, însă exercita, dreptul său decât asupra bunu-. 
rilor de care defunctul nu va, fi dispus prin acte cu titlu gratuit 
fără a aduce vreo atingere drepţurilor moștenitorilor rezervatari. 

Art. 14. — Dacă valoarea succesiunei nu depăşeşte suma de 
lei 10000, după evaluarea făcută de instanţele judecătoreşti, soţia 
va avea dreptul de moştenire prevăzut la art. precedent, când 
vine în concurenţă cu descendenţii legitimi ori legitimaţi sau as- 
cendenţii defunctului acolo arătaţi; iar în lipsa, acestor rude, soţia 
moștenește singură bunurile ce compune succesiunea soţului. Deo- 
sebit de dreptul suceesoral, dacă într'o succesiune limitată la 
valoarea, de 1000lei, stabilită cum s'a arătat mai sus, se cuprinde 
şi o casă care a fost locuită de defunct ea, proprietar, cu familia, 
sa, soţia are și dreptul de a continua să locuiască în acea casă, 
până la încetarea, ei din viaţă, fără ca acest din urmă drept să 
poată fi atins de soţ prin vre-un act cu titlu gratuit. 

Art. 15. — In cazul când soţul lasă ea moştenitor pe lângă saţie 
şi ascendenți, care în momentul morței sale locuiau cu dânsul, aceştia, 
vor avea dreptul să continue a locui în aceiaşi casă până la 
moartea, lor, .cu dreptul însă pentru soţie ca achitând ascendenţilor în bani valoarea chiriei stabilită de judecătorul de ocol, să-i 
oblige să se mute din locuinţa comună. 

132 ter. Modificarea adusă art. 684 din codul civil 
este foarte laudabilă, şi foarte dreaptă. Ea este însă, după 
părerea noastră, incomplectă ca toate legile făcute în pripă; 
căci, cu această. ocazie, trebuia să se facă o modificare 
generală, iar nu numai mărginată la văduvele acelor morţi 
sub drapel. Acum era, în adevăr, momentul de a se şterge 
din legislaţia noastră, odată, pentru totdeauna, acest neno- 
rocit text şi de a recunoaşte dreptul tuturor văduvelor, la, 
suecesiunea bărbaţilor lor, eliminându-se, bine înţeles, condiţia 
de sărăcie în privinţa tuturor văduvelor în genere; căci 
nu este vorba de a se da sației o pomană, ci de a-i se 
recunoaște un drept, pe care ea îl are necontestat, pentru 
că a muncit alăturea de bărbatul ei şi a contribuit la pro- 
ducerea averei pe care acest din urmă o lasă în urma lui. 

133. Se înţelege că partea cuvenită văduvei sărace în 
condiţiile mai sus propuse nu i se va, da decât din curata 
avere a bărbatului, după cum se exprimă art. 959 din 
codul Calimach, adică după plata tuturor datoriilor, ezso- 
luto prius viri aere alieno ex ejusdem patrimonio, după
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cum se exprimă Harmenopol (De heredibus, 5. 8.9 80 
ab înitio) t). 

134. Dreptul pe care art. 684 din Codul civil îl con- 
feră femeei este un drept de succesiune (succesiune anomală), 
iar nu un drept de creanţă în ay ului, după cum re pirat ode eat) 

S'a decis însă că văduva, care vine la succesiunea, 
bărbatului ei, conform art. 684 C. civil, nu poate, cât timp 
nu şi-a stabilit dreptul său de femee săracă, să invoace 
titlul pro herede în baza căruia să poată pretinde căa do- 
bândit un imobil prin prescripţie ?). 

135. Văduva săracă, pe lângă dreptul de succesiune 
ce-i conferă art. 684 C. civil, mai are şi dreptul de a lua, 
-din averea bărbatului, îȘ jimpul anului de doliu, o sumă 
potrivită cu averea acestui din urmă, apreciată de tribunale, 
pentru abitaţiunea şi hainele ei (art. 1279 C. civil ?). 

„Non debet uxor propriis sumptibus lugere maritum“, zice 
un vechiu proverb. (Femeea nu trebue să plângă pe bărbatu-său 
cu cheltuiala ei ?). 

136. Mai mult încă, credem, deși chestiunea, este con- 
troversată, că, pe lângă dreptul văduvei sărace conferit 
prin art. 684 C. civil, şi pe lângă dreptul ceare la hainele 
de doliu şi de abitaţie, ea mai are drept şi la alimente €). 

» Nahrung îst hein Erbe“, zice o veche maximă germană. (Hrana, 
nu este succesiune 7). 

1) Cpr. C. Ipsilant, art, 6, capit. pentru tăinuire, 
2) Vezi deciziile eitate în tom. II], partea II, p. 215, nota 1. şi în tom, 

VIII, partea 1-a, p. 598; nota 1, la care trebue să adăogăm : C. Craiova, Dreptul 
din 1911, No. 6, p. 45, Cas. S-a II-a. Bult. 1912, p. 461 și Dreptul din 1912, 
No. 38, precum și decizia No. 21 din 14 Ianuarie 1914. Jurispr. română din 
1914, No. 9. p. 130, la ordine 126 şi Dreptul din 1914, No. 23; Trib. Muscel, 
Cr. judiciar din 1915, No. 64, p. 522, ete. Coniră: Deciziile citate în tom, III, 
partea II, p. 214, nota 2; Alex. Otetelecanu, Dreptul de succesiune al soțului 
supravietuitor, p. 65 urm. (Bucureşti 1912), In cât privește consecinţele care . 
rezultă din înprejurarea că dreptul conferit de legea văduvei sărace este un 
drept de suecesiune, iar nu un drept de creanță, vezi tom. VIII, partea I-a, p. 
215 urm. 

| 3) Cas. S-a II-a, Bult. 1912, p.311 şi Dreptul din 1912, No. 39, p. 305. Vezi 
şi C. Iaşi, Justiția din 1916. No. î, p. 189. 

*) Vezi tom. III, partea II, p. 211 şi tom. VIII, partea 1-a, p. 601. 
5) Vezi tom. IV al acestei lucrări, No. 111. 
€). Vezi tom. III menţionat, p. 271 urm. şi tom. VIII, partea 1-a, p. 596 

urm. dlai vezi tom. 1V al acestei lucrări No. 111, ” 
1) Vezi Chaisemartin, op. cît., p. 380, 381, No. 3.
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137. Femeea dotală, nu poate însă cumula dobânzile 
sau fructele dotei cu alimentele ce i var cuveni din averea 
bărbatului, căci ea trebue să aleagă una sau alta; (art. 
1279 $1?). 

Acceptare sau repudiarea succesiunilor. 

138. Acel chemat lao succesiune are trei alternative. 
EI poate să accepte succesiunea pur şi simplu, s'o lepede 
sau so primească sub beneficiu de inventar *) fără ao 
putea însă primi sau lepăda pro parte: - 

'„ Nemo pro parte heres“. (Nimeni nu poate fi moştenitor numai 
pentru o parte?). a i 

»Moştenitorul nu este slobod o parte din averea mortului 
să moștenească şi alta nu; ei ori tot, ori nimic“, zice codul Ca- 
ragea (art. 12, partea IV, capit. 3%). 

Toţi moştenitorii n'au dreptul de a alege între cel6 
două moduri de a primi succesiunea, căci pentru unii be- 
neficiul de inventar este obligator (art. 405, 454, 687 Ş 2 
şi 693 C. civil). 

139. Acceptarea pură şi simplă a succesiunei (art. 
685, 686 C. civil). — Acceptarea, unei succesiuni este ma- 
nifestarea voinței, de a păstra titlul de “moştenitor pe care 
îl conferă legea, sau mai bine zis, renunţarea, la dreptul 
de a mai putea renunța la succesiune. 

„Cel ce va primi odată şi se va numi moştenitor, acela nu poate să se mai lepede de moştenire, ci rămâne bun moștenitor“, 
zice codul Caragea (art. 10, partea IV, capit. 35). 

1) Vezi tom. VIII, partea 1-a, p. 599, precum și tom. IV al acestei lucrări, No. 111, 
2) După dreptul indian şi cel atenian, acceptarea pură şi simplă a suc-. cesiunei era obligatorie din partea copiilor, din cauza datoriilor părintelui, eare trebuiau neapărat să fie plătite. Vezi tom, II], partea II, p. 221; nota 4. După dreptul local basarabean, unde, în multe privințe, se aplică ma= nualul lui Harmenopol și codul lui Andr. Donici, care cuprinde o colecţie pre- scurtată din legile împărăteşti, cu trimeteri Il Basilicale şi dreptul roman, fiii dobândea ipso jure succesiunea lui de cujus, din momentul morţei acestuia, fără a mai face acceptarea expresă sau tacită a succesiunei. Cas. ], No. 9, din 26 

Januar 1920; Juriaprud. rom. din 1920, No. 7, p. 82, No. de ordine 105 şi Cr. Judiciar din 1920, No. 28, 29, p. 320. In cât priveşte Igile aplicabile în Basa- 
rabia, vezi tom. I al acestei lucrări, p. 22 ter. 

3) Vezi înfră No. 632, 758, ete. “ 
„__*) Cpr. art. 789, 1027, 1037 C. Calimach şi art. 12, partea IV, capit. â C. Caragea. Vezi tom. IV, partea 1-a, p. 108. 

5) Opr. şi art. 1037 C. Calimaeh,



ACCEPT. SAU REPUDIAREA MOȘTENIREI. — ART. 685, 686, 73 
. 
(40. După cum nu se poate renunța la o succesiune 

nedeschisă încă, tot astfel nu se poate accepta o succesiune, 
decât în urma deschiderei ei. 

Acel care primeşte o succesiune trebue să aibă cuno- 
ştiinţă de deschiderea ei, pentrucă ucceptarea este un act de 
voinţă, şi voinţa unui om presupune că el ştie ceeace voeşte. 

Acel care primeşte o succesiune trebue să fie capabil 
de a se obliga şi trebue să aibă vocaţiune la succesiune pe 
care o primeşte. 

Apoi, acel ce primește o succesiune nu trebue să fi 
renunţat mai întâi la ea, căci renunțătorul se consideră ca N 
cum n'a fost niciodată moştenitor. ! 

In fine, acceptarea suecesiunei nu poate fi nici condi- 
țională nici cu termen după cum dispune anume art. 1947 
din codul german, niei pentru o parte numai din succesiune. 
O asemenea acceptare ar fi deci nulă şi neavenită, ca una 
ce nu este permisă de lege. 

„Semel heres, semper heres“. (Odată ce eşti moştenitor, rămâi 
__ moştenitor). 

Această maximă este extrasă din legea 88, Dig., De 
heredibus instituendis, 28, 5. 

I4I. Moştenitor ul nu este silit să primească succesiunea, 
el putând so repudieze, nimene ne mai putând fi silit 
astăzi a primi o succesiune. Toţi moştenitorii sunt deci, în 

dreptul actual voluntari, ne mai existând moştenitori necesari 
ca la Romani. 

„Nimene nu este silit a primi moştenirea fără voia sa“, zice 
art. 1022 din codul Calimach!). 

“a n'est heritier qi ne veut“, zicea Loysel?). 
Nemo învitus heres 

141 bis. Numai moştenitorii cari au ascuns lucruri de 
ale succesiunei sunt lipsiţi de facultatea de a se putea lepăda 
de ea (art. 703 C. civil). ? 

142. Ca acitatea de a primi o succesiune (art. 697 C. p p ( pe 99 e d 

1) Vezi și art. 5, partea IV, capit. 3 C. Caragea. 
2) Loysel, op. cit, 1, p. 318, No 818. Vezi şi supra, No. 47. Această regulă. 

se aplică şi instituției contractuale, Vezi Zachariae, Handbuch des fr. Ciwilrechis, 
IV, $620, p, 19, nota 2"(ed. Crome).
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civil.) Moştenitorul eare acceptă o succesiune, pierzând prin ac- 
ceptare facultatea de a mai putea renunța, acel care nu poate 
dispune de drepturile sale n'are capacitatea de a accepta 
o succesiune: 

Astfel sunt incapabili de a, primi o succesiune: 
10 Femeile măritate, fără autorizarea bărbatului sau 

a justiţiei). | 
20 Minorii neemaneipaţi şi majorii interzişi, care sunt 
asimilați minorilor 2). 

143. Atât acceptarea cât şi lepădarea, în numele mi- 
norilor, şi interzişilor .se face de tutorul lor, cu autorizarea 
consiliului de familie?), acceptarea neputând să aibă loc de- 
cât sub benifieiu de inventar (art. 405 C. civil). 

În privinţa risipitorilor şi celor slabi de minte (mente captii 
puși sub consiliu judiciar, chestiunea este controversată £). 

La Romani, interzisul avea, capacitatea de a primi o 
suceesiune testamentară: 

  

»Eum cui lege bonis înterdicitur, hered=m înstitutum poase 
adire hereditatem constat“. (Este cert că interzisul poate să pri- 
mească 0 succesiune la care este chemat prin testament). (L. 5 şi 1, 
Dig., De adguirenda vel omittenda hereditate, 29, 2). 

„143 bis. In privinţa faliţilor, acceptarea, succesiunei se 
va face de judecătorul sindie. Ă 

144. Acceptarea unei succesiuni făcute de un icapa- 
bil fără îndeplinirea formelor legale, este anulabilă, însă 
nulitatea fiind relativă, nu poate fi propusă decât de inea- 
pabil sau de reprezentanții lui (art. 207 si 952 C. civil.) 5). 

Debitorii succesiunei ar putea însă opune incapacitatea, 
moștenitorului pentrucă ei nu pot fi obligaţi a face plata 
în mânile unui incapaail (art. 1096, 1166 C. civil.) —- 

145. Formele acceptărei (art. 689—691 C. civil.)—Pe 
când renunţarea, la succesiune trebue neapărat să fie expresă, 
acceptarea ei poate, din contra, fi atât expresă cât şi tacită. 

1) Cpr. art. 1021 C. Calimach (inexistent în Codul austriac). — Contră: 
Art. 1453 C. german. 

*) Cpr. art. 1020 C. Calimaeh, şi art. 9, partea IV, capit. 3C. Caragea. 
2) Cas. S-a Ill-a, Cr. judiciar din 1914, 16, 36, p. 220 (rezumate). 
1) Vezi tom. III, partea II, p. 230. ” 
2) Cu toată controveraa ce există asupra acestui punct, dreptul de a cere 

anulare nu se prescrie prin 30 de ani, ei prin 10 ani dela încetarea ineapacităţei 
(art, 1900 C. civil).
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Atât acceptarea cât şi repudierea unei seccesiuni se 
poate face astăzi prin mandatar. Mandatul trebue se fie 
special, fără a avea însă nevoe de a fi autentic. 

146. Acceptarea expresă.— Accepiarea este expresă, 
atunei când moştenitorul sau mandatarul lui îşi însuşeşte 
titlul sau. calitatea de moştenitor, întrun act autentice sau 
sub semnătura privată, judiciar sau extrajudiciar. 

Deşi acceptarea, succesiunei nu este în genere un act 

solemn, totuși acceptarea expresă, prin derogare dela prin- 
cipiile generale, este un act solemn. 

Acceptarea expresă a, succesiunei poate să rezulte şi 
dintr'o serisoare adresată unui moștenitor sau unui creditor, 
totul atârnând de termenii serisoarei. Chestiunea este deci 
de fapt, iar nu de drept. | 

147. Acceptarea tacită. — Acceptarea este tacită atunci 
când moștenitorul sau mandatarul lui, amestecânduse în aface- 
rile succesiunei (pro herede gerendo), face fapte din acele pe 
care n'ar putea să le facă decât ca proprietar şi lasă a se 
presupune neapărat (evidenter) intenţia de a fi (moştenitor +). 
Acceptarea tacită rezultă mai mult din intenţie decât din fapte: 

„Pro herede autem _gerere, non est facti quam animi; nam, 
hoc animo esse debet, ut velet esse heres“. ( Amestecarea în afacerile 
succesiunei atârnă mai mult de intenţie decât de fapte, căci acel 
care se amestecă în afacerile unei succesiuni, trebue să aibă in- 
tenţia de a lua calitatea de moștenitor). (L. 20, Pr., în medio, 
Dig. De adquirenda vel omittenda hereditate, 29. 2). 

Astfel vor fi considerate ca acte de moștenitor şi 
vor atrage acceptarea tacită a succesiunei următoarele 
acte: donaţiunea, loeaţiunea sau vânzarea unor lueruri 
care fac parte din succesiune ?) însişi sau a (drepturilor 
suecesorale; constituirea de drepturi reale (ipoteci, 'servi- 
tuţi, ete.) asupra imobilelor succesorale; tăerea unei pă- 
duri; exercitarea acţiunilor judecătoreşti, afară de acele 
care ar avea un caracter conservator, precum sunt acțiunile 
posesorii ; încasarea creanţelor suecesiunei ; faptul de a cere . 
punerea în posegiune a succesiunei sau de a ataca testa- 

1) L. 49 $ 3, Dig., De adquirenda vel omittenda hereditate 292. . 
2) Cpr. art. 1028 C. Calimach; art. 10 $ 2, partea IV-a, capii. 3 C. 

Caragea, ete. .
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mentul sau alte acte ale defunctului !), luarea în stăpâ- 
nire a unei averi succesorale?) şi, în fine, orice acte de 
dispoziţie, de folosinţă sau de administraţie definitivă. | 

148. Chestiunea de a se şti dacă faptele unui moştenitor 
implică sau nu voinţa sa de a accepta succesiunea, este o ches- 
tie de fapt, de suverană apreciere a instanţelor de fond ?), 
numai calificarea legală a faptelor şi consecinţele ce rezultă 
din aceste fapte constituind o chestie de drept cade sub 
controlul Curţei de casaţie *). 

La. caz de învoială, judecătorii vor decide că actul în- 
deplinit nu atrage acceptarea succesiunei, fiind de prineipiu 
că acceptarea, ca şi renunțarea, nu se presupune nici odată. 
Acel care a făcut act de proprietar şi de stăpân, dispunând, 
de exemplu, de bunurile suecesiunei, nu poate după o doctrină 
constantă, să declare mai în urmă că n'a înţeles a primi 
succesiunea, 

„Protestatio contra actum non valet“. (Protestarea contra 
actului făcut nu folosește). 

149. Orice act juridie pe care cel chemat la, suece- 
siune a fost în drept a-l face în altă calitate decât în acea 
de moştenitor, nu atrage neapărat după sine acceptarea 
tacită a suceesiunei: 

„Si quid quasi non heres egit, sed guasi alio jure dominus, 
apparet non virderi pro herede gessisse». (Acel care n'a dispus de 
bunurile suecesiunei ea, moştenitor, ci ca fiind proprietar sub un 

"alt titlu, nu se consideră că a făcut act de moştenitor). (L. 20, 
Pr. în fine, Dig., De adguirendo vel omittenda hereditate, 29. 2). 

"150. Prin aplicarea acestor principii, art. 690 din 
codul civil dispune că actele curat conservatorii, adebă care au 
de obiect păstrarea averei şi împiedicarea deteriorărei ei (cus- 
todiae causa *), de îngrijire şi de administraţie provizorie, 

1) Cpr, L. 14, Dig. De bonorum possesiane, 31. 1. 
2) Cas. I, Cr. judiciar din 1912, No. 62, p, 730 (rezumate). 
). Cae. I, No, 57, 23 Febraar. 1920. Jurispr. rom. Din 1920, No. 10, p. 

143, No. de ordine 162. Mai vezi Cas. 1, Cr. judiciar 1912, No. 62, p. 730 (re= 
zumat), 

+) Cas, 1, No. 55, 23 Februar 1920. Jurispr. rom. diri 1920, No. 10, p. 143, 
- No. ds ordine 162. Mai vezi Cas. 1, Or. judiciar din 1912, No. 62, p. 730 (rezu- 
mate). . 

* 1. 19, Pr., în medio, Dig, tit cit.
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nu se socotese ca acte de primirea succesiunei, dacă acel 
care le-a făcut n'a luat în ele titlul sau calitatea de moştenitor ; 

pentrucă deşi asemenea acte pot fi interpretate ca acte de 
proprietar, totuşi nu urmează ca, ele să fie neapărat interpretate 
ea, atare, de oarece acel în drept a putut să le facă nu ea 
proprietar, ei în calitate de persoană chemată a moşteni, 
spre a face acte folositoare pentru întreaga succesiune 
(animo gerendi). 

15. Actele de dispoziţie, ea şi actele de administra- 
ție definitivă, implică, din contra, acceptarea suecesiunei, 
oricât de mică ar fi valoarea obiectelor în privinţa cărora 
ele ar fi fost exereitate (art. 691 C. civil). 

Astfel, înstrăinarea drepturilor succesorale din partea 
unui moştenitor, adecă a emolumentului alipit de calitatea 
sa de moştenitor, atrage acceptarea tacită a succesiunei, chiar 

când moștenitorul ar fi protestat în actul de înstrăinare 
contra prezumpţiei legale de acceptare, el neputând face 
acte de înstrăinare fără a fi proprietar; 

„Protestatio contra actum non valet“ !), 

152. Acceptarea tacită a succesiunei mai există, după 
art. 691 C. civil, şi în următoarele cazuri: 10 când unul 
din moştenitori renunţă chiar gratuit (adecă prin donaţiune) 
îm folosul unuia sau mai multor comoștenitori ?), iar nu 
în folosul tuturor comoștenitorilor ?); căci acel care re: 

nunţă astfel dispune el succesiunea, ceea ce n'ar fi putut face 
dacă n'ar fi acceptat-o. 

153. 2 Când renunţarea se face cu titlu oneros în 
folosul tuturor comoștenitorilor, fără nicio deosebire, şi 
renutițătorul. îşi primeşte preţul renunţărei, fie în bani, fie 

1) Vezi supră, No. 149 precum şi tom. IV ai acestei lucrări, No. 344. 
2) Renunţarea la succesiune făcută de un moştenitor unuia sau mai multor 

dintre comoștenitorii săi, cu titlu gratuit, constituind o adevărată donaţiune în 
favoarea moștenitorului căruia a fost făcută, trebue să îndeplineaseă condițiile 
cerute de art. 813 şi 814 C. civil. Cas. S-a 1-a, Dreptul din 1920, No. 30, p. 3254 
Juvisprud. rom. din 1920, No. 20, p. 298 şi Trib. juridică din 1921 (eu observ. 
noastră). Vezi tom. III, partea II, al Coment. noastre, p. 233, nota 2 și p. 252, 
nota 2, — Contră: Cas. tr, D. P, 58. 1 483; Sirey, 59. 1. 9; Colin et Capitant, 
III, p. 765; Planiol, III, 1996, p. 418 (ed. a 5-a). . ” 

2) Renuntarea la succesiune în mod gratuit în folosul tuturor comoşte- 
nitorilor este deci validă şi nu poate fi considerată drept o. acceptare. Cas. S-a 
T-a, Bult. 1913, p. 1582, 1588 și Dreptul din 1913, No. 80, p. 633. Vezi tom. 
II, partea II, p. 252, nota 1. i
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în producte, fie altfel, pentrucă, după cum zice Domat 1), 
„moștenitorul îşi vinde dreptul şău, vânzare pe care el n'o 
poate face decât fiind moştenitor. 

Cazurile statornicite de art. 691 C. civil în care renun- 
țarea la, succesiune . implică. acceptarea ei tacită nu sunt 
limitative, ci arătate de lege exemph, gratia, căci orice acte 
de dispoziţie și de administraţie. definitivă atrage după cum 
ştim, acceptarea tacită a suecesiunei. 

„Der art: 750 (al nostru 681) enthălt nur Beispiele“, zice 
Zachariae ?). 

154. Actele de dispoziţie considerate ca acte de 
administraţie provizorie care, ca atare, nu atrag accap- 
tarea succesiunei (art.707 C. civil). — Cu toate că înstrăi- 
narea averei suecesoarele este un act de dispoziţie care, 
ca atare, atrage acceptarea tacită a, suceesiunei, totuşi 
vânzarea cu bună credință a lucrurilor supuse stricăciunei, 
precum grâne, fânațuri, etc., sau a lucrurilor a căror 
păstrare ar ţinea prea seump, precum ar fi, de exemplu, 
nişte cai de lux, echipagii ete., quae nimium  somptuosce 
sint, veluti jurimenta aut venalitia 2), se consideră va un 
act de administraţie privizorie, dacă vânzarea a fost făcută 
prin mezat publice, cu autorizarea justiţiei; căci, la din 
contra urmare, vânzarea va fi considerată ca un act de 
administraţie definitivă şi va atrage acceptarea tacită a 
suecesiunei. 

155. Transmiterea succesiunei (art. 692, 693 C. 
civil). — Ştim că moștenitorul chemat la o succesiune are 
dreptul de a opt între trei alternative şi anume: el poate, 
în adevăr, 1” sau să primească succesiunea pur şi simplu; 
sau s'0 primească sub beneficiu de inventar; 20 sau, în 
fine, s'o lepede. 

Dacă el s'a săvârşit din viață fără a se pronunţa, acest 
drept aparține moștenitorilor săi. Acel care are drept la o 
succesiune, fie testamentară, fie ab intestat, transmite deci 
moștenitorilor săi drepturile pe care nu le-a exercitat în 
timpul vieţei sale. Moștenitorul reprezentând, în adevăr 

    

1) Domat, Lois civiles dans leur ordre naturel, V, p. 55, No. 13 (ed. 
Carre din 1823). 

. 2) Handbuci, dea fr. Civilrechta, IV, $ 85, nota 13 (ed. Crome),
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persoana defunctului (heres personam defuneti sustinel!) 
exercită toate drepturile pe care le-ar fi putut exercita el 
însuşi, dacă ar fi trăit. 

Dreptul actual n'a mai admis deci vechia regulă, mo- 
dificată mai în urmă şi la Romani?): 

„„Hereditas nondum adita non, transmittetur“. (Succesiunea ne- 
acceptată nu se transmite altora. 5). & 

Prin faptul că moştenitorii primise succesiunea cuvenită 
defunctului, ei primese tacitamente şi succesiunea acestui 
din urmă în patrimoniul căruia se găseşte acea succesiune. 
“Acesta, este încă un caz de acceptare tacită. Se poate deci 
primi o succesiune prin acceptarea altei succesiuni. 

Moştenitorii aceluia care transmite 0 succesiune altora 
formând o singură persoană, nu pot luă decât o singură 
hotărire în privinţa întregei succesiuni transmise. Unii n ar 
puteă, deci să primească succesiunea, iar alţii s'o lepede, pen- 
trucă nici autorul lor n'ar fi putut s'o primească numai 
pro parte. 

De acea, art. 693 din codul civil dispune că dacă 
ace] care transmite o succesiune are mai mulţi moștenitori, 
care nu se înţelege între ei, succesiunea va, fi acceptată sub 
beneficiu de inventar. Aceasta este o excepţie dela art. 686 
C. civil, după care nimeri nu poate fi moștenitor în contra, 
voinței sale. 

La Romani, fiecare moştenitor putea, din contra, să 
primească sau să lepede succesiunea, fiecare pentru partea, sa, *). 

pp. .Ut alter eorum adgquirat, alter repudiat“ ț(L.. 38, Pr., 
Dig., De legatis, XXX, 1). | 

Unii puteau să primească succesiunea sub benificiu de 
inventar. | A 

„» Unicuigue licet conternnere haec quae pro se întroduciu, 
sunt“i. (Fiecare este în drept a nu uza de beneficiul introdus în 
favoarea sa). (L. 41, în medio, Dig., De minoribus, 4. 4). 

1 „După primirea moştenirei. mostenitorul, încât se atinge de moștenire, 
închipueşte pe moștenitorul, și amândoi către un al treilea se socotesc ca o: per- 
soană'“i zice art. 701 din codul Calimach (547, ab initio C. austriac), 

2) L. 19, ab initio, Cod. De jure deliberandi, etc. 6, 30. Cpr. art. 693 și 
1054 C. Calimach (587, 809 C. austriac); art. 1925 C. german, ete. , 

2) Vezi Zaehariae, Handbuch des fr. Qivilrechte, IV, $ 609, p. 66, nota 5, (ed. 
Auschiitz). 

4) Cpr. art. 940 C. italian.
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156, Efectele acceptărei (art. 688). — După art. 688 
„din codul civil, acceptarea suceesiunei are efect retroactiv 
până în ziua deschiderei succesiunei. 

»Omnis hereditas, quamuis postea adeatur, tamen cum tempore 
mortis continuatur“. (Orice acceptare a succesiunei se sue până 
la, moartea, testatorului, cu toate că ea a avut loe mult mai târziu). 
(L. 138, Pr., Dig. De div. regulis juris antiqui, 50. 17). 

„Intrarea în moștenire se socotește din vremea morţei lăsă- 
torului de moștenire“, zice art 1025 din codul Calimaebh. 

Retroaetivitatea calităţei de moştenitor nu rezultă însă 
din acceptare ci din însăşi natura calităţei sale, adecă din 
necesitatea continuărei persoanei defunctului şi din prin- 
cipiul cunoscut: 

„Semel heres, semper heres 1). 

Art. 688 din Codul civil formează o antinomie cu art. 
653 O. civil care, precum se ştie, este împrumutat dela 
art. 318 al cutumei din Paris?). 

157. lrevocabilitatea acceptărei. — In principiu, ac- 
ceptarea unei succesiuni este, ea şi renunțarea, irevocabilă. 

>Semel heres, semper heres“ ?) 

Acel care a acceptat o suecesiune nu mai poate deci, 
în principiu, să revie asupra acceptărei sale, după cum şi 
acel care a renunțat nu mai poate să revie asupra renun- 
ţărei sale. 

| Mai mult încă, moștenitorul renunţător, eare ar ascunde 
lucruri de ale succesiunei ar comite un furtart. 308 C. pen. 
703 C. eivil 4). 

158. Cazurile excepţionale în care acceptarea unei 
succesiuni este revocabilă (art. 694 O. civil5). — Cu toată 
irevocahilitatea acceptărei, moştenitorul rezervatar sau nere- 

  

1) Mai vezi L, 193, Dig., eod.Ht.; L, 54,Dig., De adquirenda vel omittendu 
hereditate 29,.2, eto. 

:) Vezi eupră, p. 35. 
2) Vezi supră p. 151 și No. 141. 
1) Vezi tom. III, partea ÎL, p. 265 şi 881, nota 4. 
2) Vezi asupra art. 694 C, civil, tom. III, partea II, p. 265 urm., tom. 

VII, p. 10, 11, ete.
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zervator, major sau minor !), şi chiar creditorii săi (art. 

974 O. civil) pot cere anularea acceptărei sale atunci când 

această acceptare a fost urmarea unei viclenii sau unui dol 

ce sar fi întrebuințat în contra lui de orice persoană, fie 

interesată sau neinteresată în cauză?), pentrucă acceptarea 

suecesiunei trebue, ea orice act juridic în genere, să fie 

rezultatul unei voinţi, liber exprimată (art. 686 C. civil). 
Pentru ca moștenitorul să poată reveni asupra aceep- 

tăvei sale trebue ca activul net (deducto aere alieno) să fi 

“fost absorbit sau micşorat cu mai mult de jumătate prin 
descoperirea unui testament necunoscut moştenitorului care 
a acceptat succesiunea *). 

Art. 6 in codul civil fiind excepţional, este de cea 
mai strictă Înterpretare; de unde rezultă că acceptarea unei 

succesiuni nu poate fi anulată pentru alte cauze decât 

acele prevăzute de acest text. Ea nu poate, de exemplu, 
fi cerută pentru descoperirea, de datorii contractate de de- 
pusul, improvisis debitis (L. 22, Pr., Cod, De jure delibe- 
rand, ete., 6, 30), niei pentru înstrăinarea, fie cu titlu 
oneros, fie cu titlu gratuit consimţită de el, pentrucă aceste 

înstrăinări au putut fi cunoscute de moştenitori *). 
159. Acţiunea în anulare se prescrie, conform drep- 

tului eomun, “prin 30 de ani (art. 1830 O. civil *) iar nu 

prin zecț ani, art. 1900 din codul civil nefiind aplieabil 

decâţ în materie de convenţii. Chestiunea este însă contro- 

versată. ÎN i o 

“159 bis. Acţiunea în anulare se poate stinge, înainte 
de a fi preserisă, prin confirmarea expresă sau tăcută a 

acceptărei, făcută de către moștenitorul capabil, în urma 
descoperirei_ dolului sau testamentului. 

  

| *) Art. 695 se aplică deci nu numai la moştenitorii majori, dar şi la cei 

minori. Chestiunea este însă controversată. Vezi tom. III, partea II, p. 265, nota 5 

şi tom. V, p. 95. Cpr. Zachariae, Handbuch des fr. Civilrechis,. 1V, $ 621, p. 87, 

nota 22 (ed. Crome). 
2) Art. 960 din codul civil nu se aplică deci în specie, deși chestiunea 

este controversată. Vezi tom. III, partea II, p. 268, nota 1 și tom. V, p.19, Mai 
vezi tom. IV al acestei lucrări No. 23 bis. Cpr. Beudant, Contrais et obliga- 
tions, 140, p. 79. - 

, 3) Deci, dacă în momentul acceptărei, moștenitorul a avat cunoștință - 

ecevistenta, testamentului, el nu va putea cere anularea acceptărei sale, chiar 
dacă n'a avut cunoştinţa de cuprindere acestui testament, 

*) Vezi tom V, p. 96. 'Totacolo se arată origina art. 694. 
5 Opr. art. 1954 $ ultim C. german. 

13184, — D. Alexandresco, Principiile Dreptului Civil Român. Vol. Il. 6
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| 160. Deşi legea nu vorbeşte în sine decât de dol, 
totuşi nu mai încape îndoială că și violenţa va fio cauză 
de anulare a aceeptărei, pentrucă şi ea distruge libertatea 
consimţimântului. De aceea, art. 1033 din codul Calimach 
prevede că, „cele făcute în vederata silă și frică nu au 
nici o tărie“ 1). 

»Metus în se dolum  recipit“. (Frica cuprinde în sine și dolul 2). 
„Si melus causa adeat aliquis hereditatem: fiet, ut quia invitus 

heres existat. detur abstinendi facultas*“. (Dacă cineva primeşte 
o suecesiune finid el silit la aceasta, el va dobândi facultatea, de a se abţine, fiindcă acceptarea a avut loc în contra, "voinţei sale). 
(L. 85, Dig., De udguirenda vel omittenda hereditate, 29. 23), 

161. Când pentru eroarea, care produce nulitatea numai 
atunci când este substanţială (art. 954 C. civil), ea se 
confundă cu vătămarea care rezultă din descoperirea unui 
testament necunoscut în momentul aeceptărei, pentrucă 
substanța suceesiunei este tocmai câtimea averei ei 4), 

162. Persoanele care pot cere anularea acceptă- 
rei. — Anularea, aceceptărei poate fi cerută atât de moștenito- 
rul dela care emană cât şi de reprezentanţii săi, şi chiar 
de creditorii săi personali prin acţiunea pauliană sau revo- 
catorie (art. 975 C. civil), de câteori el acceptat o succesiune 
împovorată, de datorii, înțelegându-se cu creditorii succesiunei 
spre a frauda pe creditorii săi personali: 

„Sive se obligavit fraudandorum  creditorum causa... vel guodcungue aliud fecit în fraudem creditorum palam est edictum locum habere“. (Dacă debitoriul sa. obligat către el cu intenţia de 
a-şi frauda creditorii, s'a, făcut altă ceva în frauda acestor creditori, este cert că dispoziţia delictului va avea loc). (L. 3. Pr. Dig, 
Quae în fraudem creditorum, ete. 42. 8 >), 

Creditorii, moștenitorului n'au de dovedit, în asemenea 
caz, conivența dintre moștenitorii şi creditorii suecesiunei, 
nefiind vorba în specii de un contract cu titlu oneros, ci 
de un act de voinţă unilaterală. 

1) Cpr. art..942, C. italian. 
2) Cpr. LD. 4 $ 38, Dig., De doli mali et metus exceptione, 44. 4. 5) Mai vezi şi L. 21 $5, .Dig., Quod metue causa, 4. 2. 
*) Vezi tom. III, partea II, p. 267, ad notam, Vezi asupra viciilor de con- simțimânt, tom. I al acestei lucrări, p. 75 urm. şi tom. III, No. 20 urm, 3) Vezi însă L. 1 $ 5, Dig., De separationibue, 42. 6.
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Tot ce se cere numai este prejudiciu şi frauda din 
partea moștenitorului acceptant. 

Cât pentru creditorii suecesiunei ei nu pot exercita 
acţiunea pauliană, ei fiind în drept numai de a cere separaţia 
de patrimonii (art. 781 C. civil). | 

163. Efectele anulărei acceptărei. — Prin anularea 
acceptoarei lucrurile sunt puse în starea lor de mai nainte, 
-anterioară primirei succesiunei ; de unde rezultă că moşteni- 
torul, în urma anulărei aceeptărei sale, poate să-şi exereite 
dreptul său de opţiune în toată plenitudinea lui, el putând 
să. primească din nou succesiunea, fie pur şi simplu, fie 
sub beneficiu de inventar, precum şi s'o lepede, în care 
caz va fi considerat că n'a fost niciodată moştenitor (art. 
696 C. civil. | 

In privinţa actelor de înstrăinare sau de administraţie 
ce moștenitorul ar fi făcut în această calitate, medio tempore, 
înaintea anulărei acceptărei sale, ele sunt, în principiu, nule, 
dacă în urma acestei anulări el n'a primit din nou succesiune. 
Jurisprudența dielară însă aceste acte valide, aplecând în 
specie teoria moștenitorului aparent de câteori terţiul con- 
tractant a fost de bună credinţă 1). 

„ ” Nulitatea acceptărei odată pronunţată îşi produce efectele 
sajjerga omnes. 

1164. Procedura anulărei şi competența. — Anularea 
aceeptărei poate fi propusă atât pe calea principală, cât 
şi pe calea de excepţie în urmăririle îndreptate de legatarii 
sau de creditorii suecesiunei. 

Tribunalul competent este acel al domiciliului autorului 
delului sau violenţei, iar nu acel al locului deschiderei 
suecesiunei. 

Renunţarea la succesiune. 7 - 

165. Renunţarea, repudiarea sau lepădarea, suecesi- 
unei este actul prin care “moștenitorul dajâră în mod ex- 
pres că înțelege. a fi considerat: ea străin de. succesiunea 
ce-i conferă legea. 

Renunţarea la succesiune care, ca şi acceptarea, este 

1) Vezi în privinţa acestei teorii, tom. 1 al' acestei luarări, p. 106 urm.
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o declaraţie unilaterală de voință, nu poate să rezulte, de- 
cât dintr'o declaraţie expresă a moştenitorului!:). Ea nu 
este niciodată presupusă, pentrucă nimeni nu este presupus 
a renunța la dreptul său: 

„Nemo jure suo facile renuntiare praesumitur“, sau :, „emo Tes suas jactare praesumitur“ ?). 

165 bis. La Romani şi în codul Calimach, renunţarea la succesiune putea, din contra, fi tacită 3), 
»„Lepădarea moştenirei se face nu numai prin cuvinte, ci și prin fapte, şi alte avătări ale voinței“, zice art. 1034 din codul Calimaeh. 

166. Renunţarea la succesiune trebue, ca și accepta- 
rea, să fie pură şi simplă şi să fie făcută la întreaga suc- 
cesiune. Nu se poate deci renunţa cu termen sau: sub con- 
diţie, sau numai pro parie, pentrucă moștenitorul nu poate 
să reprezinte pe defunet numai pentru o fracțiune din 
lucrurile sale. 

167. Renunţarea la succesiune fiind un act solemn, 
trebue neapărat să fie făcută în formele preserise de art. 
695 C. civil, căci o renunțare făcută întro altă formă, fie 
chiar printi'un act sau o convenţie autentică, n'ar produce 
niciun efect, şi nulitatea ar putea fi opusă de oricine, chiar 
de autorul ei. | 

| 168. Forma solemnă, prescrisă de lege, pentru ca să 
existe renunțare, consistă, într”o declaraţie nesupusă niei 
unor “cuvinte sacramentale, făcută la grefa tribunalului, unde s'a deschis succesiunea (art. 695 C. civil), sau la, aceea 
a judecătorului de ocol (art. 34 L. Judecăt. de ocoale din: 
1907), căci orice declaraţie făcută aiurea ar fi nulă şi 
neavenită. 

Această declaraţie, se înscrie întrun registru ţinut a4 

  

1) Renunţarea la o donațiunea poate fi, din contra, tacită, art. 695 C. civil nefiind aplicabil donaţiunilor. Aceeaşi soluţie este admisă și în privința renun- ţărei la un legat particular, pentrucă legatarul particular nu se socoteşte mo- ştenitor (art. 775, 900 C, civil). Vezi tom. III, partea II, p. 277, nota 8, şi tom IV; partea II, p. 184, text şi nota 1. Renunţ. cond, se cons. ca o renunţ. pură și simplă. C. Bucur. 1890; Pană. rom. 1924, II], p. 161. 
2) Cpr. L. 25, Pr. Dig. De probationibus 22, 23, Vezi tom. I ai acestei | lucrări, p. 336. 

” 3) Cpr. L. 9, Dig., De adquirenda vel, omittenda hereditate, 29, 2; Instăt. De heredum gualitate et diferentia, 2, 19, $ 7, în fine,
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Mae 
hoc de grefierului tribunalului şi se iscăleşte de cel ce a 
făcut-o. - 

O declaraţie netranserisă în registrul respectiv sau ne- 

semnată de acel care a făcut-o, dacă el ştie a subsemna, 

sau de grefier, ar fi, de asemenea, nulă. 
169. Renunţarea la succesiune se poate face printr un 

mandatar. Mandatul trebue însă să fie special, el neavând 

nevoe de a fi autentice, ci numai legalizat. 

170. Moştenitorul care renunţă la succesiune trebue 

să fie capabil, pentrucă renunțarea constitue o înstrăinare, 

iar succesiunea trebue să fie deschisă, moştenitorul având 

cunoştinţă, de deschiderea, ei şi de vocaţiunea sa la succesiune. 

In fine, moștenitorul care renunţă la sucoesiune nu trebue 

so fi acceptat, nici să fi ascuns sau să fi dat la o parte 

lueruri de ale succesiunei (art. 703 C. eivil), iar faculta- 

tea, de a renunţa nu trebue să fie preserisă (art.'700 C. civil). 

471. Efectele renunțărei (art. 696—698 C. eivil).— 
Moştenitorul eare renunţă la succesiune se consideră prin 

ficţiune că n'a, fost niciodată moştenitor (art. 696 C. civil), 

renunţarea având efectul unei condiţii rezolutori. 

„Sit al ienus abhujus inodi hereditate, sive onerosa, sive lucrosa 

sit“. (EL este străin de afacerile privitoare la această succesiune, 

fie că este oneroasă sau lucrativă). (L. 22 $ 1, Cod. De jure deli- 

berandi, 6; 30). 

(72. Moştenitorul care renunţă fiind considerat că n'a 
fost niciodată moştenitor, partea ce sar fi cuvenit lui se 

cuvine acelor care ar fi luat-o în lipsa lui. Acesta este 

sensul art. 697 C. civil, eare este rău redactat. Succesiunea 

se împarte deci astfel ca şi cum renunţătorul n'ar fi existat. 

Deci, dacă moştenitorul renunțător are comoştenitori, 

în acelaşi grad, partea lui se cuvine acestor comoșştenitori. 

Dacă moștenitorul renunţător n'are comoștenitori, partea 

Jui trece la clasa următoare de moştenitori, neexistând, în 

asemenea caz, sporire, ci devoluţie a suceesiunei, care devo- 

luţie este însă facultativă, pentru că nu se poate impune 

acceptare moștenitorilor din gradul subsevent. 

„Nemo invitus heres" !). ui LT 

— fe | „i [a ta 
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173. Moștenitorii cari au acceptat succesiunea, sunt 
deci învestiţi în mod retroactiv cu partea renunțătorului mai 
mult jure non decrescendi, decât jure accrescendi. Ei nu 
țin dreptul lor dela renunţător, ci dela lege, şi folosul are 
loe fără voiea lor, etiam invito, ca o urmare accesorie şi ac- 
ceptărei lor primitive ; de unde rezultă că această adăogire, care 
se îndeplineşte în persoana moștenitorului acceptant este după 
unii obligatorii în acest sens că moștenitorul care a aecep- 
tat succesiunea și căruia sporeşte partea renunțătorului, 
nu poate s'o refuze pentru a accepta numai partea lui, fiind 
că nu se poate primi sau lepăda o succesiune numai pro 
parte 1), 

„Coheres portionem coheredis venuntiantis, licet invitus acgqui- rit“. (Comoştenitorul dobândeşte partea moștenitorului renunţător 
în contra voinţei sale). 

174. Cât pentru devoluţia, dela o clasă de moştenitorii 
la alta, nu mai încape îndoială că sporirea, este facultativă. 
In adevăr, rudele chemate din gradul următor Şi în lipsa 
renunțătorului, neprimind nimic dela acest din urmă, ci 
ținând dreptul lor dela lege, sunt necontestat libere de a 
primi sau lepăda succesiunea, 

Art. 698 din codul eivil dispune că moștenitorul care 
a renunțat la succesiune nu poate fi niciodată, reprezentat, 
ca și cel pe care justiţia l-a declarat nedemn de a moşteni. 
Aceasta nu este decât o consecință a principiului înscris în 
art. 668, după care persoanele aflătoare în viaţă în mo- 
mentul deschiderei suecesiunei, nu pot fi reprezentate. Art. 
698 din codul civil este deei deprisos faţă de despoziția 
art. 668 din acelaş cod. 

175. Revocarea renunțărei. — Renunţarea la succesiune 
este, în principiu, irevocabilă, ca şi acceptarea. Prin excepţie 
renunţarea, este revocabilă: 10 atunci când succesiunea le- 
pădată n'a fost primită de nimene (art. 701); 20 atunei 
când renunţarea a fost făcută în daune şi în fraude eredi- 
torilor renunțătorului (art. 699 şi 975 O. civil), 30 şi în 
fine, atunei când ea a fost rezultatul unui dol sau unei 
violenţe exercitate în contra renunțătorului. 

  

1) Vezi Comentariile noastre, tom. III, partea II, p. 288, text şi nota 2.
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176. Prima excepţie dela principiul irevocabilităţei 

renunțărei (art. 701 C. eivil). — lia Romani, renunţarea 

era definitivă şi acel care lepădase succesiunea nu mai pu- 
tea. în urmă so primească: 

„„Qui semel noluit bonorum possessionem petere, perdidit — jus 

ejus, etsi tempora largiantur“. (Acel care arenunţat la succesiunea 

pretoriană perde dreptul ce aveă de a o cere, cu toate că timpul 

în eare el putea s'o ceară n'a expirat în totul). (L.2,$ 6,ab initio, 
Dig., De successorio edicto, 28, %)). 

Legiuitorul actual, părăsind însă de astă dată pe Po- 

thier, călăuza sa obişnuită şi urmând părerile lui Lebrun 

şi a lui Domat 2), a permis mai întâi minorului ajuns major 

şi chiar tutorului său, în cursul minorităţei, de a reveni 

asupra lepădărei succesiunei, . dacă ea na fost primită de 

alţii (art. 406 C. civil), generalizând apoi această dispoziţie 

prin art. 701 C. civil, aplicând-o şi moştenitorilor majori. 
Printr'o favoare excepţională, moştenitorii care au re- 

nunţat la succesiune, pot deci să revie asupra renunțărei 

lor şi so primească din nou, însă sub următoarele condiţii : 

10 trebue ca succesiunea să nu fi fost primită de alţi mo- 

ştenitori, regulaţi sau neregulaţi; de unde rezultă că dacă 

în urma renunțărei, succesivnea a fost primită de altul. 

moștenitorul renunțător nu mai poate reveni asupra renun- 

țărei sale; 20 acceptarea din partea moștenitorului renun- 

țător trebue să aibă loc înainte de a se stinge dreptul său 

prin efectul preseripţiei, adică înatermenul de 30 de ani 

dela, deschiderea suecesiunei, iar nu dela renunțare, căci 

art. 701 este urmarea art. 700 C. civil, la care el se re- 

feră,?). Chestiunea, este însă controversată. 
  

1) Mai vezi L. 4, Cod, De repudianda vel abstinenda hereditate, 6, 31; 

Instit. Gaius, Il, 169, precum și Tastit. Justinian, De heredum qualatate et dif- 

ferentia, 2, 19, $ Lî; Ulpiani Regul., Qui heredes institui possunt, 92, $ 29, 

ete. — Vezi însă art, 1040 C. Calimach. 
2) Domat, Lois civiles dans leur ordre naturel, V, p. 246, No. 5 (ed. Carr& 
3%) S'a decis că din dispoziţiile art. 701 C. civil nu rezultă că un străin 

de de cujus, eare s'ar afla, în posesiunea, uiiei părţi sau a totalităţei suecesiunei, 

lăsată de aceasta, n'ar putea să opue unui fost moştenitor preseripţia extinctivă 

de 30 de ani a calităţei de moştenitor prevăzută de art. 700 C. civil, de oarece 

art, 701 se ocupi de moștenitorii care, deşi au renunţat formal la succesiune 

totuşi pot reveni asupra renunțărei lor şi să accepte succesiunea, dacă dreptul 

de acceptare nu este prescris şi dacă succesiunea n'a fost acceptată de alți mo- 

stenitorii. Prin urmare, art. 701 din codul civil regulează raporturile ce pot 

să existe între comoștenitori, dintre care unii au renunţat, iar alţii au acceptat 

succesiunea la care sunt chemaţi, în ipoteza că cei 30 de ani de inacţiune ar 

fi experat. Cas. S-a, I-a, Bult. 1908, p. 2060, 2061; Dreptul din 1909, No. 14, 
şi Or. Judiciar din acelaş an, No. 56.
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177. Moştenitorul care acceptă o succesiune, după ce 
mai întâi o lepădase, trebue însă să respecte drepturile 
câştigate de terţii asupra bunurilor defunctului prin pre- 
seripţie sau prin alte aete valabile (art. 701 C. civil). 

Minorul care revine asupra aeceptărei sale, în baza art. 406 C. civil, nu va respecta însă drepturile dobândite prin 
prescripţie de către terţii în timpul minorităţei sale, pentrucă 
acceptarea sa având efect retroactiv până în ziua deschi- derei succesiunei (art. 688 C. civil), suecesiunea a apar- 
ținut minorului încă din momentul deschiderei ei şi, deci, 
preseripţia n'a putut curge contra lui (art. 1876 C. eivil). 
Cu toate acestea chestiunea este controversată 1), 

178. Prescrierea facultăţei de a primi sau lepăda 
o succesiune (art. 700 C. civil). — La Romani, în dreptul -clasie, facultatea de a accepta sau de a lepăda o succesiune 
era impreseriptibilă : 

»igque liberum est, Quocumque tempore voluevit, adire hevedi- tatem“. (Moştenitorul este liber de a accepta succesiunea oricând va voi). (Gaius, Instit., $ 167, în fine ?). 

De aceea Cujagius zicea : 
Jure civili adeundi facultas est perpetua, si a judice aut tesiatore mon sit praescriptum tempus deliberationist (Asupra tit. 30, lib. 6, De jure deliberandi). (Facultatea de a accepta o-succesi- une este, după dreptul civil, perpetuă, dacă judecătorul sau testa- torul n'a fixat timpul pentru deliberare). 

9 

„428 his. — Legiuitorul modern, părăsind atât dreptul 
roman cât şi dreptul vechiu francez, a urmat un alt sistem în 
art. 700 C. civil, însă asupra acestui sistem s'a, ivit mare 
discuţie, autorii zicând că textul de mai sus este o enigmă, 
fiecare din ei dându-i o altă explicaţie. Sistemul cel mai 
juridie este, de bună seamă, acel care pune în principiu--eă- 

field 
însuşi dreptul succesoral, adecă facultatea de a accepta sau 
de a repud lia succesiunea, se stinge prin._ preseripţia-de -30. 
de ani; așa că după 30 de ani dela desehiderea succesiunei, 
moștenitorul, fie el sezinar sau iesezinar, a pierdut dreptul de succesiune şi este cu totul străin de ea, ne mai putând 

  

  

1) Vezi tom. II, p. 7 5, text şi nota 3. 
2) Această stare de lucruri a fost însă schimbată mai târziu. Vezi L. 3, Pr., Cod, De praeseriptione triginta cel guadraginta annorum, 7. 39,
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nici so: primească, niei so lepede chiar dacă întracest in- 
terval de timp nimene n'a fost pus în posesiunea, « ei 1). 
Această prescripţie extinctivă 2) se justifică în deajuns prin 
interesul general, care cere ea suceesiunile să nu rămâe 
un: timp prea îndelungat în suspensie şi în incertitudine. 

Ea va începe a curge, după dreptul comun, din ziua 
deschiderei suceesiunei. 

Ea este supusă suspendărei şi întreruperei prevăzute de 
dreptul comun. Această prescripţie poate fi invocată de 
orice parte interesată şi chiar de debitorii suecesiunei. la, 
pu poate însă fi invocată de judecători din oficiu. 

179. In cât priveşte chestiunea de a se şti dacă rudele 
chemate la succesiune în locul moștenitorului rămas în inac- 
țiune pot sau nu, în termen de 30 de ani, să silească pe 
acest din urmă a se pronunţa, este controversată, însă ne- 
gativă este în genere şi cu drept cuvânt admisă; pentrucă, 
pe de o parte, acţiunile provoeatorii şi interogatorii nu mai 
sunt admise în dreptul actual, iar pe de altă parte, legea. 
conferind moștenitorului 30 de ani spre a primi sau lepăda 
succesiunea, oprește prin aceasta însuşi pe comoştenitorii săi 
de a-l sili să se pronunţe înaintea, expirărei acestui termen. 
Cât pentru creditorii moștenitorului care nu s'a pronunţat încă 
asupra dreptului ce are de a primi sau dea lepăda suece- 
siunea, ei pot cât timp acest drept nu este preseris, să pri- 
mească succesiunea sau legatul în numele debitorului lor (art. 
974 C. civil), pentru că facultatea de a; acceptă sau de a 
repudia u succesiune nu este personală acelui în folosul că-- 
vuia este deschisă. Chestiunea este însă controversată ?). 

1) Vezi în acest sens, autorităţile citate în tom. ILL_p artea II, nota 3 
dela p. 297, 248, la care. trebue să adăosăm, Judecăt. scol, al. Budosii TARE) Ur 
jizăitiăr din 1913, No. 36, p. 425; Cas. S-a I-a, Balt. 1913, p. 580; 0r. judiciar 
din 1913, No. 43, p..508, '509 și No. 41, p. 563 (rezumate); Dreptul din 1914, 
No, 56, p. 441 şi Cr. judieiar din acelaşi an, No. 55, 452 (rezumate); „Jurispr. 
română din 1914, No. 23, p. 353; C. Galaţi, Dreptul din 1914, No. ?,p. 14; 
Judecăt, ocol, II Iaşi, Dreptul din 1913,-No. 16, p.: 126 (eu observ. noastră) C 
Bucureşti, Or. judiciar din 1920, No. 48, 49, p. 402, 408 (rezumate). 

2) Preseripţia statornieită de art. 700 C. civil, fiind extinctivă și făcând 
pe suecesibil străin de succesiune, de aici urmează că efectele ei sunt dobândite. 
numai prin simplul fapt al tăcerei suecesibilului timp de 30 de ani, independent 
de orice posesiune urmată contra lui din partea, celui. interesat a opune această, 
prescripţie. Cas. S-a I-a, Dreptul din 1914, No. 56 şi Juri apr. română din acelaşi 
an, No. 23, p 353 Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 1914 No. 2, p. 14. Vezi și tona, 
XI! al Coment. noastre, p. 225, ad. notam. 

3) Vezi tom. III, partea II, p. 307, text şi nota 1 și tom. V, p. 206, text.
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180. A doua excepţie dela principiul irevocabilităţei 
renunţărei. Dreptul creditorilor renunțătorului (art. 699, 
975 C. civil). — La Romani, creditorii renunțătorului nu 
puteau să atace renunţarea moștenitorilor eatranei, pentrucă 
aceşti din urmă dobândind succesiunea numai prin adiţiune, 
renunţarea nu-i sărăcea, ci-i împiedica numai de a se înavuţi, 
şi este știut că, în dreptul roman, acţiunea, pauliană nu era 
admisă de câteori debitorul neglijase numai de a-şi mări 
patrimoniul său: 

„Non fraudantur creditores, cum guid non adquiritur a de- 
bitore, sed cum guid de bonis diminuitur“. (Oreditorii nu pot să se 
plângă că au fost înșelaţi de debitorul lor de câte ori el lipseşte 
ocazia, de a-şi mări patrimoniul, ei numai atunci când înstrăinează 
sau ascunde bunurile sale în dauna lor). (L. 134, Dig., De div 
vegulis juris antiqui, 50. 171), 

18]. In dreptul actual însă, toţi moştenitorii având 
proprietatea bunurilor suecesorale a die mortis defunctis 
(art. 644 C. civil), şi unii din ei (descendenţii și ascen- 
denţii) având printr'o ficţiune chiar posesiunea acestei averi 
(art. 653 O. civil), renunţarea, face ca succesiunea să iasă 
din patrimoniul lor şi garanţia creditorilor să fie MiCȘO- . 
rată (art. 1719 C. civil). 

De aceea, art. 699 din codul civil pune în principiu 
că fiecare creditor în Barte, a cărui creanță este anterioară 
renunţărei, poate cere revocarea renunțărei făcută în dauna 
şi în frauda lor, şi să exercite drepturile succesorale ale 
debitorului său până la concurenţa sumei ce i se datorește. 

Aceasta nu este decât acţiunea pauliană sau revoca- 
torie (art. 975 C. civil), care se aplică la orice acte şi, 

„prin urmare “şi lu renunţarea unei succesiuni. De aceea, se 
gi decide, în genere, deşi chestiunea, este controversată, că 
renunţarea trebue să fie nu numai păgubitoare, dar şi frau- 

şi nota 1.—Contră: 'Frib. Argeș, Oi. judiciar din 1904, No. 18 (în privinţa drep- tului cuvenit văduvei sărace după art. 684 C. civil, sentința aprobată de d-l Julian Teodorescu). Am combătut însă această teorie în Cr. Judiciar din 1904. 33, p. 279, 280. 
1) Mai vezi L, 28, Dig., De erb. signifieatione 50, 16; L. 5$13, Dig., De donationibus inter virum et utorei, 29, 1; L. 6, Pr. şi $ 2, Quae în frau- dem creditorum, 42. 8. Adiţia frauduloasă din partea unuia din moştenitori pare însă a fi putut face uhiectul acţiunei pauliene. Vezi 1. 3, Pr., Dig.. Quae în fraudem creditorum 42. 8; L. |, $5, Dig., De prizilegiis, creditorum, 42, 5, ete.



REVOCAREA RENUNȚĂREI. — ART. 99. 91 

duloasă: 1% pentrucă frauda, nu este de cât consecinţa pa- 
gubăi, aceste două cuvinte fiind sinonime; şi 2” pentrucă 
acţiunea pauliană este cu neputinţă de câte ori nu există 

fraudă (art. 975 C. eivil). 
Prin urmare, creditorii moştenitorului senunţător pen- 

tru a putea să restoarne renunţarea făcută de debitorul lor, 
vor trebui să dovedească: a) o daună sau o pagubă oarecare 
(epentus damni); şi b) frauda sau viclenia, adecă cunoștința 
CE TEBITOTT a vea de paguba ce au să sufere creditorii din. 
renunţarea sa (cors'hum frâudandi ca parte_debitoris) 5 

„ta demum revocatur guod, fraudandorum creditorum causa 
factum est, si eventum fraus habuit“. (Nu se revoacă aciele făcute 
în frauda creditorilor, decât atunci, când a existat fraudă). (L.. 10, 
$ 1, Dig., Quae în fraudein creditorum, 42, 81). 

182. Știm că nu numai renunţarea moştenitorului, 
dar şi acceptarea lui poate fi revocată, conform dreptului 
comun, prin exerciţiul acţiunei pauliene 2), 

183. Creditorii au 30 de ani dela data, renunţărei spre 
a o ataca ca făcută în dauna şi frauda lor (art. 1820 C. 
civil). In acest seop ei vor introduce o acţiune Ia tribuna- 
lul civil al domiciliului renunțătorului, atât contra ace- 
stuia cât şi contra moștenitorilor care s'au folosit de renun- 
ţare, chemându-i, pe toţi în judecată, pentru ca renunțarea 
să fie anulată atât față de renunţător cât şi de acei cărora 
renunţarea le foloseşte. 

II i renunțărei, tribunalul va autoriza, 
prin aceeaşi sentinţă „pe creditori, a, accepta succesiunea în 
locul debitorului lor). Creditorii cari au anulat renunţa- 
rea făcută de debitorul lor, nu primesc însă succesiunea 
în locul și în rândul renunţătorului, după cum în mod 
inexact se exprimă textul, ci în virtutea legei. 

1) Vezi supră, No. 163, p. 82 precura $ şi tom. III, partea 1-a,p. 571,text şi 
nota 2; tom. III, partea II, p. 304 urm. ; tom, V, p. 225, 226; tom. XI, p. 74, 
text și "nota 3, ete. Mai vezi tom. I al luerărei de faţă p. 524 urm. Cpr. Colin 
et Capitant op. cit. II, p. 52; Planiol, II, 113 şi III, 1991; Beudant, Contrats 
et oblig., 530. p. 312 urm., ete. 
: 2) Vezi supră No. 161. p. 82 

3) Sa decis că deși, conform art. 699 din codul civil, numai creditorii 
aceluia ce renunță în paguba lori pot, cu autorizarea justiției, să accepte suc- 
cesiunea pentru debitorul lor totuşi această dispoziţie a legei nu se aplică 
atunci când nu s'a cerut anularea renunțărei pentrucă ar fi fost făcută în frauda 
creditorilor, ei s'a cerut înlăturarea renunţărei ' pe motiv că succesiunea odată 
acceptată, nu se mai poate reveni asupra aceeptărei, Cas. S-a, 1-a, Bult. 1913, 
p. 275.
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Această acceptare fictivă din partea creditorilor nu-i 
face deci să devie moştenitorii defunctului, de unde rezultă 
că ei nu pot fi urmăriţi de ereditorii suecesiunei, deși che- 
stiunea este controversată. 

Odată ce creditorii au acceptat succesiunea, ei trebue 
să fie chemaţi la toate operaţiile de lichidare şi de împăr- 
țeală, putând chiar să provoace ei însigi, aceste operații 
(art. 785 C. civil). 

Partea, de succesiune ce sar fi cuvenit renunţătorului 
nu devine proprietatea ereditorilor, şi ei nu au decât drep- 
tul de a vinde spre îndestularea lor. 

184. Creditorii moștenitorului renunțător pot să-şi 
atace renunţarea lui nu numai ca frauduloasă, dar și ea 
simulată, şi această fără a se destinge, de astădată, între 
creditorii anteriori sau posteriori renunțărei, fiind de prin- 
cipiu că şi creditorii posteriori actului simulat pot să exer- 
cite acţiunea în simulaţie, lucru ce nu este cu putinţă în 
acţiunea pauliană !). 

185. A treia excepţie dela principiul irevocabilităţei 
renunțărei. Anularea renunțărei după cererea părţilor in- 
teresate. — Renunţarea este ca şi acceptarea, în unele 
cazuri, numai anulabilă, iar în altele, inesistentă, 

186. Cazurile când renunţarea este numai anulabilă. — 
Renunţarea este, conform dreptului comun, anulabilă: 

1 atunci când ea a avut loc fără îndeplinirea for- 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 310 şi tom. V, 242 şi p. 271, 272, ete. Mai 
vezi tom. I al acestei lucrări, p. 70 şi tom. Iilal aceiaşi lucrări No, 60. 

Notă. In vol. 1, Pr. ar. civil, p. 71, după rândul 8 de sus în jos, se va 
adăoga materia en numărul 50 de ordine omis, în cuprinsul următor: , 

50. Persoanele cărora aparține acţiunea în simulaţie. — Acţiunea în si- 
mulaţie aparține deci nu numai terţilor fraudaţi, adecă tuluror acelor 
care au tratat cu părţile în urma facerei actului simulat 1, dar şi păr- 
ților contractante 2 pentrucă, în specie, nu se poate aplica adagiul: 

„Nemo auditur propriam turpitudinem allegans“. (Nimene nu poate să 
învoace propria sa turpitudine). : 

Cu alât mai mult cu cât această celebră maximă, formulată de 
glosatorul Godfredus, (Ad legem 5, Cod,, De servo pignori dato manu- 
iniss0, 7. 8), n'a fost admisă în dreptul actual. 3) 

1) Cas. S-a I-a, Bult, 1913, consid. dela p. 1089, 1090 şi Dreptul din 1913, No. 76, p. 61. 
?) Simulaţia poate fi invocată pentru prima oară în apel, ea constituind 

un mijloc de apărare, iar nu o cerere nonă în sensul art. 3217 Pr, civ, Cas, S-a 
I-a, Bult. 1910, p. 1506. 

3) Cpr,, Cas. fr. Pand. Period. 8. 1. 135; D. p. 87. 1, 396. Vezi tom. ], 
p. 656, nota 1 și tom. V, p. 274, nota 1. Mai vezi tom. III, partea II, p. 843, 
precum şi înfră, No. 200. Vezi însă Cas. rom. Dreptul din 1915, No. 23, p. 179.
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melor legale pentru compleetarea capacităţei aceluia în nu- 
mele căruia a fost făcută (art. 687 C. civil); 

2” când.ea a fost urmarea unei violenţe sau unui dol, 
exercitate contra renunțătorului, fie chiar de un terţiu ne- 
interesat în cauză (art. 694, 953, 960, 91 C. civilt); 

3” când moștenitorul a dat la o parte sau a ascuns 
lușzari-de ale succesiunei-(âit. 7036. eivil); 
40 şi în fine, atunci când ea a fost făcută” cu termen, 

Acţiunea în anulare, Tiiud relativă, aparţine numai mo- 
ştenitorilor sau reprezentanților săi 

Ea se prescrie prin treizeci de ani (art. 1890), iar nu 
prin 10 ani (art. 1900), după cum pe nedrept susţin unii. 

Această prescripţie curge, după unii, dela încetarea in- 
eapacităţei, violenţei, sau dela. deseoperirea dolului (art. 1900), 
iar după alţii dela deschiderea succesiunei. 

Renunţarea atinsă de viciul încapaeităţei, dolului sau 
violenței, fiind anulabilă, este supusă confirmărei (art. 959, 
1167, 1190 C. civil). 

În urma anulărei renunţărei sale, moștenitorul va pu- 
tea să primească succesiunea, fie pur şi simplu, fie sub 
beneficiu de inventar, el putând chiar să renunţe din nou. 
Comoșştenitorii sau moştenitorii din gradul următor, care 
ar fi primit succesiunea acum anulată, vor restitui tot ce 
au primi Jure heredis, păstrând numai fructele, dacă au 
fost de bună credinţă (art. 123 şi 485 C. civil). 

Cât pentru validitatea actelor, pe care terţii au pu- 
tut să le facă medio tempore cu moştenitorii actualmente 
evinşi, jurisprudenţa le validează, de câteori terţii au fost 
de bună credinţă, prin aplicarea teorie; moștenitorului 
aparent ?). 

187. Cazurile când renunţarea este inexistentă. — 
După principiile generale, renunţarea este inexistentă: 

10 atunci când n'a existat consimţimânt; 

20 când renunțarea a fost lipsită de obiect, adecă când 
succesiunea la care să renunțat nu era încă deschisă; 

i) In privinţa eroarei, ea va face carenunțarea să: fie inexistentă, iară nu 
numai anulabilă atunci când va cădea asupra identităței suceesiunei (in ipse 
corpore rei). soluție admisibilă şi în privința aeceptărei succesiunei. Vezi tom. III, 
partea II, p. 271, nota 1 şi p. 312. 

2) Vezi supră No. 164 p. 83 şi tom. I al acestei. lucrări, p. 199 urm.
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„30 când ea n'a fost făcută în formule legale (art. 695 
CO. civil şi 84 L. judecat. de oeoale din 1907). 

In toate aceste cazuri, renunţarea nu va produce niciun 
efect, iar inexistenţa actului va putea fi propusă de oricine 
şi oricând, chiar în urma expirărei termenului de 30 de 
ani. Pe de altă parte, renunţarea inexistentă nu poate fi 
confirmată pentrucă nu se poate da viaţă neantului (art. 
1168 C. eivil). 

»Quod nullum est confirmari negquit“. 

188. Nulitatea pactelor succesorale sau renunţarea 
la o succesiune viitoare!) (art. 702, 965 Ş2 şi 1226 C. 
civil). — Renunţările la o succesiune nedeschisă şi pactele 
succesorale, în genere sunt oprite în dreptul nostru actual, 
după cum erau oprite şi în dreptul nostru anterior?); pen- 
trucă, după cum se exprimă art. 1032 din codul Calimach; 
asemenea. tocmeli sunt împotriva moralului şi pentru aceasta 
prihămite, care de multe or aduc şi un sfârșit primejdios. 

»Hujusmodi pactiones odiosae esse videntur et plena tristis- 
simi et periculosi eventus“. (Aceste pacte ne par odioase şi suscep- 
tibile de a trage după ele triste şi funeste efecte). L. 30, în medio 
Cod, De pactis, 2, 3%). 

„L/homme est hors de prix sa vie ne saurait âtre un objet 
de commeree; sa mort ne peut devenir la. matiăre d'une spâcula- 
tion mereantile. Ces espăces de pactes sur la vie ou sur la mort 
d'un homme sont odieux et ils peuvent n'âtre pas sans danger. 
La cupidit€ qui speule sur les jours d'un citoyen est souvent bien 
voisine du crime qui peut les abreger“, a zis Portalis la corpul 
legislativ asupra titlului vânzărei. 

  

1) Vezi Trib. juridică 1919, No. 4%, 24, 
?) Cpr. Pravila lui Matei Basarab (glava 277); art. 249, 1032 şi 1172, 

40 C. Calimach, ete. Vezi tom. III, partea [Î, p. 224 şi 815 urm.; tom. V, p. 114 
urm.; tom VIII, partea 1-a p. 30, 31; tom. VIII, partea II, p. 85, ete. Mai vezi 
asupra pactelor succesorale tom. III al lucrărei de faţă, No. 30. 

3) Mai vezi L. 4, Cod, De snutilibus stipulationibue, 8, 39; L. 1, Dig, 
De hereditate vel actione vendita, 18-4; L. 94, Dig., De adquirenda vel omittenda 
hereditate, 29, 2, ete. Se putea însă înstrăina şi la Romani, drepturile even- 
tuale ce cineva avea la succesiunea unui om viu, cu consimțământul acestui din 
urmă, dacă acest consimţimânit nu era revocat în tot timpul vieţei sale, ei in 
ca usque ad 'extremum vita sude spatium pereeveraverit; pentrucă tot cu un ast- 
fel de pact avea odios, eră distrus prin consimțimântul și aprobarea stăpânului 
bunurilor, care faceau obiectul acestui pact. (L. 30, Cod. De partia, 2-3, Astăzi, 
un asemenea pact este formal.oprit prin art. 965 $ 2 C. civil. S'a deci însă că 
asemenea pact era permis: sub «codul Caragea. Trib. Ilfov, Cr. judiciar din 1897, 
No. 20, p. 158. | _



OPRIREA.— PACTE SUCCESORALE. — ART. 102, 965 ŞI 1226, 95 

189. Pactele succesorale sunt, de asemenea, declarate 
nule în codul german (art. 312 şi 23021), în codul au- 
striac (art. 879, -40), în codul elveţian din 1907, ete.; pe 
când ele erau din contra, erau permise în vechiul drept francez, 
unde fetele dădeau prin contractul lor de căsătorie, mulţu- 
mire pe odată adeseori derizorie, făât-ce moyennant un 
chapel de roses, renunțând astfel la drepturile lor eventuale 
de succesiune, în favoarea fratelui celui mai mare, care 
avea menirea de a păstra splendoarea-—neamului şi bunu- 
rile în aceeaşi familie 2). 

190. Prin pacte succesorale trebue să nplezegei ce 
renunțare sau învoire la o succesiune nedeschisă &i orice 
înstrăinare a drepturilor eventuale ale unui moştenitor 2). 

Renunţarea la o succesiune nedeschisă şi orice pacte 
succesorale, în. genere sunt astăzi oprite chiar când emană 
dela proprietarul suecesiunei şi când au de obiect fie uni- 
versalitatea - bunurilor, fie o parte numai din ea sau un 
obiect particular, pentrucă ele sunt contrare ordinei publice 
gi bunelor moravuri; de unde rezultă că asemenea convenţii, 
făcute chiar prin contraetul de căsătorie şi cu consimţi- 
mântul aceluia despre a cărui succesiune este vorba (art. 
965 Ş 2), nu sunt numai anulabile, ci inexistente și lipsite 
de orice efecte juridice (art. 966 O. civil). Ele nu potdeei 
niciodată fi confirmate nici în mod expres, nici tacitamente, 
iar inexistența lor va putea fi propusă de judecători din 
oficiu. 

1) Vezi însă art. 2274 urm. C. german. (Erbwvetrag). 
2) Vezi tom. III. partea II, p. 316 şi tom. VIII, partea l-a p. 31, 
3) S'a decis că, deşi legea prohibă orice învoeli asupra unei. succesiuni 

nedeschisă încă, chiar dacă acel despre a cărui succesiune este vorba şi-ar da 
consimțământul său, și aceasta fără a se distinge dacă pactul se face! asupra 
suceesiunei unei persoane străine, san asupra suceesiunei dispunătorului, totuşi 
motivul pentru care s'a oprit pactele snecesorale consistând mai ales în imora- 
litatea ce legea-vede în faptul de a se specula asupra morței cuiva dispoziţia 
legei are mai mult în vedere cazul când pactul se referă la suecesiunea nedes- 
chisă a unei terţii persoane, De câteori este deei vorba de suceesiunea a însăşi 
uneia din părţi, rămâne de cercetat atunei când acea parte nu se obligă la 
nimic, dacă pactul î în chestiune a avut sau nu vreo înrâurire asupra facultăţei 
sale de a dispune în deplină libertate. In consecință, stipularea: ce un testator 
face prin testament, cu -privire la averea sa, nu este un pact succesoral din 
cele prohibite de lege. C. București şi Cas. S-a I-a, Dreptul din 1916, No. 7 şi 
Jurisprud. română din 1919, No. 21 şi 22, p. 124, No. de ordine 675. Vezi şi 
Tribuna juridică din 1919, No. 42-44, p. 189 (eu observ. noastră).
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191. Oprirea pactelor succesorale interesând ordinea pu- 
blică, pentrucă că cuprind un votum mortis, judecătorii ro- 
mâni nu le pot sancţiona, deşi ele ar fi fost făcute într'o ţară 
în care sunt permise şi deşi chestiunea este controversată !), 

192. La principiul care opreşte pactele succesorale, 
legea, aduce ea; însăși mai multe excepţii: 

Astfel, 1% după art. 933 C. civil, se poate daviitorilor 
soţi prin contractul lor dă” căsătorie, averea sa viitoare, 
adecă : averea ce dăruitorul va avea la moartea sa. Instituţia 
contractală, pe care o admite şi legea noastră, este deci un 
pact suecesoral permis ?). e 

2 Art. 845 permite, de asemenea, în partea sa finală, 
o stipulaţie, caze constitute un: pact asupra unei succesiuni 
nedeschisă încă î). 3 In fine, ultimul exemplu de paete 
succesorale excepţional permise îl găsim în art. 1061 $ 2. 
lată care este ipoteza prevăzută da acest: text curipăr un 
imobil, pe credit, stipulând că dacă voiu muri înainte de 
a plăti prețul lui, copilul meu cel mai mare va fi singur 
însăreinat cu această plată. Asemenea stipulaţie este validă, 
prin derogare dela dreptul comun, deși ea constitue o con- 
venție asupra succesiunei sale nedeschisă încă 4). 

193. Cât pentru împărțeala făcută, de ascendenți în 
timpul vieţei lor, prin donațiune sau tacitament (art. 794 
urm.), ea nu constitue un pact succesoral, fiindcă n'are de 
obiect bunuri viitoare 5). Ea constitue însă o dispoziţie 

mortis causa în acest sens că ascendentul face prin con- 
venţie cu 'deseendenţii săi prezumptivi, în timpul vieţei sale, 
ceeace legea nu permite moștenitorilor de a face, decât în 
urma deschiderei succesiunei. De aceea împărţeala făcută de 
asccendenţi în timpul vieței lor, este de strictă interpretare. 

194. Pedeapsa edictată contra moștenitorului. care. 
cu rea credinţă, a pus la o parte sau a ascuns lucruri 
de ale: succesiunei (art. 703, 712 C. eivil).— Moștenitorii, 

1) Vezi tom. I al Coment. noastre, p. 150. text şi nota 3; tom. III, partea 
II, p. 818; tom. VII, p. 4, ad notam; tom. X, p. 194, toxt și nota 3, ete. 

2) Vezi suprâ, No. 38 şi p. 20 înfră, No. 622 urm. 
3) Vezi tom. III, partea II, p. 321 si tom. IV, partea I-a, p. 597. Vezi 

şi infraâ, No. 608. a 
*) Vezi tom. IL, mentionat, p. 321, 322 şi p. 682; tom. IV, partea I-a, 

p. 59i, text şi nota 4; tom. VI, p. 238, text și notă. Mai vezi înfră, No. 379, 20. 

2) Vezi tom. III menţionat p. 321 și 858. Vezi asupra acestei împărteli. 
înfră No. 436 urm.
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regulaţi sau nevegulaţi, majori sau minori şichiar donatorii, 
sau legatari universali, ori eu titlu universal care, cu rea 
credință şi în mod fraudulos, au dat la o parte sau au 
ascuns, fie prin ei înşişi, fie prin alţii !), de exemplu, prin 
rude, slugi, prieteni, ete., lueruri sau obiecte de ale suece- 
siunei, precum bani, juvaere, creanţe, titluri la purtător, ete., 

şi după unii, chiar lueruri străine, dacă ei credeau că acele 
lueruri fac parte din succesiune, fie înainte, fie după facerea 
inventarului sau cu ocazia facerei lui, însă în urma des- 

chiderei succesiunei, sau cel puţin în ultimele momente 
ale defunetului, dacă ascunderea a fost făcută în scopul 
de a frustra succesiunea, iar nu pe de cujus, nu mai au 
facultatea pe care o aveau înaintea comiterei acestor fapte, 
de a lepăda succesiunea, ei rămân moștenitori puri și 
simpli, după cum dispune anume art. 792 din codul francez, 
fără a mai putea primi succesiunea sub beneficiu de inventar 
(art. 712 C. civil). Acceptarea acestor moştenitori este deci, 
în asemenea caz, silită prin excepţie dela art. 688, nu pentrucă 
sustragerea frauduloasă comisă de ei, ar constitui o arcep- 
tare tacită, ci pentrucă legea a voit să pedepsească pe mo- 
ştenitorul de rea credinţă. 

Comoştenitorii, legatarii sau creditorii, cari vor pretinde 
că a existat o dosire frauduloasă din partea unui moșşte- 
nitor, trebue să dovedească faptul ascunderei această probă 
putându-se face prin orice mijloace, martori, prezumpţii, 
interogator, ete. 

195. Moştenitorul posesor de rea credinţă al unor 
obiecte din succesiune nu va putea deci să invoace dispoziţia 
art. 1909 C. civil, pentrucă acest text nu apără decât pe 
posesofii de bună credinţă, după cum dispune anume art. 
707 din codul italian?). 

In caz de neştiinţă, eroare sau simplă negligentă din 
partea moștenitorului, oricât de gravă ar fi, art. 703 şi 712 
nu sunt aplicabile, pentrucă aceste texte presupun reaua 
credință şi frauda moștenitorului: 

1) Cpr. L. 7i $5, Dig. De adquirenda vel omittenda hereditate, 29. 2; 
art. 1038 şi 1053 C. Calimaeh, ete, 

2) Vezi tom. III, partea II, p. 746, nota 1 și XI al Coment. noastre, p. 354, 
text şi nota 3. Vezi și tom. IV al acestei luerări No. 602. — Contra: R. Poin- 
cart, Revendication des meubles, p. 83 (teză p. doetorat). Zachariae Handbuch 
des fr. Civilrechis, I, $ 122, p. 835, nota 2 (ed. Crome), ete. . 

12784, — D. Alexandeseo. — Principiile Dreptului Civil Român. Vol, Îl 7
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»  pAmovere non videlur, qui non callido animo nec maligno 
rem reposuit. Ne îs guidem, gui în: re erravit, dum putat non 
esse hereditariam“. (Un moştenitor nu se consideră că a sustras 
un lucru-al succesiunei, când n'a existat din partea lui nici rea 
credinţă, nici rea intenţie. Aceeaşi soluţie este admisibilă, dacă el 
a crezut din eroare că lucrul de care a dispus nu făcea parte 
din succesiune). (L. 71 $ 8, Dig, De adquirenda vel omittenda 
hereditate, 29. 2). 

196. Dolul sau frauda moștenitorului, constituind 
un delict civil (art. 998 C. civil), iar nu un deliet penal, 
acţiunea, ce există contra moștenitorului fraudulos se prescrie 
prin 80_de ani (art. 1890 C. civil), iar nu prin 5 ani, 
conform art. 594 Pr. pen.). 

197. In caz însă când ascunderea sau dosirea lucrurilor 
guccesiunei întruneşte condiţiile unui delict penal, ceeace 
este o chestie de fapt preseripţia nu va mai fi aceea a 
dreptului civil, ci aceea, admisă de legea, penală 1). 

198. A doua pedeapsă prevăzută de lege consistă în 
oprirea moștenitorului fraudulos de a se împărtăşi din 
lucrurile ascunse sau dosite, dispoziţie care se aplică şi 
moștenitorului aceluia care a dosit lucruri de ale suece- 
siunei. 

Aceasta, este pedeapsa talionului : 

» Laulus respondit: si certa portio hereditatis alieni. relieta 
proponitur, et is res hereditarias guasdam furatus sit, în his rebus, 
guas subtraxit denegari ei petitionem oportere rect respondetur“. 
(Paul dă această decizie: dacă presupunem că partea din sucee- 
siune a fost lăsată, aceluia care a sustras ceva lucruri din ale 
suecesiunei, trebue să i se refuze orice acţiune în privinţa lu- 
cerurilor sustrase). (L. 48, Dig, ad Senatusconsultum  Trebellia- 
num, 36. 12). 

In adevăr, după cum moștenitorul fraudulos avea de 
scop să lipsească pe comoştenitorii săi de lucrurile dosite, 
tot astfel va fi şi el lipsit de acele lueruri: 

„»Dinte pentru dinte, ochiu pentru ochiu!“ 

198 bis. Pedeapsa talionului se găseşte în cele mai 

  

1) Planiol, III, 2003. 
2) Mai vezi L. 6, Dig., De his quae ut indignis auferuntur, 34, 9.
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vechi monumente legislative, de exemplu : în legile lui Moise !) „în Coranul lui Mohamet (eapit. ÎI, $ 173 2), ete. 
Legea celor 12 table zicea, de asemenea: 
„Si membrum rupsit, ni cum, eo pacit, talio esto“. (Acelui care sfărâmă un membru al trupului, să-i se facă acelaşi lucru dacă nu transige) (Tabla VIII, 1). 

Pedeapsa talionului era admisă şi în vechiul drept 
germanic: 

„Auge um Auge, Zahn um Zahn“, zice o maximă germană 3). 

Această pedeapsă a existat şi în vechiul drept francez. Ea a fost introdusă de Philip August în Normandia eu- cerită dela Englezi, după cum ne atestă Loysel: 
„La peine du vaincu estoit la mort, ou mutilation des mem- bres mais la, loi de talion fut, pour ce regard introduite, par 6- tablissement ou roi Philippe Auguste, tant contre lappelant, que contre Pappelle“ *). | 

  

1) Vezi Exodul, capit, 21, v. 29-95, Şi fiindcă vorbim de legile lui Moise vom. menţiona că, după acest legislator, pedepsele capitale erau următoarele : 10 Lapidarea. — Martorii trebuia să arunce cea dintâi piatră, spre a da o dovadă de sinceritatea mărturiei lor, Această pedeapsă, care se executa dincolo de zidurile orașelor era apoi desăvârşită de popor. 
20 Focul, — Uneori, condemnatul era ars de viu, alteori el era aruncat într'o căldare cu apă clocotită, sau i se turna plumb topit în grumaz, pedeapsă de eare pomeneşte și Vasile Lupu în următorul paragraf; „Cele ce va da fata la vreo dăscăliță muiare să o învețe carte şi alt meșterșug ceva, și aceasta cu învăţămintele ei rele o va îndemna și va tomi pre vreun bărbat deo va răpi fără ştirea părinţilor, atuncea jiudeţul să-i facă lege cum se cada “Şi să certe pre dascăliţă: să-i verse plumb topit în gură, să-i pogoară pre grumazi la inimă, pentrucă pre aceste mădulare au, eşit dela înima ei toate îndemnăturile fetei de au scârhit inima părinților“, 

89 DDecapiturea prin sabie, toporul fiind rezervat sacrificiilor vietimei. 4 Stangularea. — Condamnatul îngropat în gunoiu până la genunchi era shâns de gât cu o funie de către, esecutori. 
Intre pedepsele necapitale figurează flagelarea, pe care o aveau şi Romanii și afurisenia (excomunicarea) cea mare şi cea mică, închisoarea fiind numai un mijloc de a asigură executarea hotărîrilor; căci Moise nu se preocupase de ideia m: dernă de a pune pe culpabil în imposibilitate de a-şi reînoi infractiunea. Vezi Esehbach, Introduction d, Pâtude du droit civil, 234, p. 438 urm. Vezi asupra pedepselor de altă dată, tom. VIII al Coment. noastre, p. 662 urm., nota. La Grecii din antichitate, pedeapsa capitală era moartea prin otravă, prin arunea- rea întro prăpastie, prin decapitara și strangulare, prin bătae ână la moarte, şi prin lapidare; iar pedepsele bănești erau: amenda şi confiscarea bunurilor. Vezi Eschbach, op. cit., 258, p. 532 urm. 
1) Iată cum se exprimă acest text: „Crediecioşilor| pedeapsa talionului este preserisă pentru cmor. Un om liber pentru un om liber, un rob pentra un rob şi o femee pentru o fomee“, ete. - 3) Chaisemartin, op. cit., p. 493, No. 12, 
*) Loysel, op. cit, II, p. 200. No. 819.



100 con. cr. — CARTEA IN. —TIT. 1. — BENEF, DE INVENTAR. 

Insă tot Loysel ne spune că, mai târziu, această pe- 
deapsă barbară a dispărut din dreptul francez : 

„La peine de talion n'est point maintenant ordinaire en 
France“ ID). 

199. Moştenitorul culpabil de fraudă şi de rea cre- 
dinţă va plăti partea lui din datoriile, cu toate că nu ia 
parte la lucrurile dorite, pentrucă legea nu-l scuteşte de 
contribuţia sa proporţională la plata acestor datorii. 

„Moştenitorul carele se va dovedi că au asemenea din lueru- 
rile moştenire, nu poate mai mult să se lepede de moştenire, ci 
este silit să răspundă toate datoriile și celelalte însărcinări ale ei“, 
zice art. 1038 din codul Calimach 2). 

200. Moştenitorul care, cu ştiinţă şi rea credinţă n'a, 
trecut lucruri de ale suceesiunei în inventar, în scop de a 
şi-le însuşi nu numai că nu se va folosi de beneficiul de 
inventar, după cum prevede anume art. 712 din codul 
civil, ci nu va lua nici o parte din lucrurile omise din in- 
ventar, căci deşi art. 712 nu prevede aceâstă din urmă 
penalilate, totuşi ea este aplicabilă şi în cazul de faţă, art. 
712 C. civil, compleetându-se prin art. 703 din acelaş cod. 

Aceeaşi penalitate se va aplica şi moștenitorului inca- 
pabil, care ar fi lucrat cu pricepere. 

Dacă unele lucruri n'au fost trecute în inventar din 
neglijenţă sau din eroare, moștenitorul nu va suferi pedep- 
sele edictate de lege, ci va fi numai obligat a da seama 

„celor în drept de lucrurile neinventariate ?). 

Acceptarea beneficiară 
(Noţiunea şi origina acestei instituţii). 

201. La Romani, din capul locului, acceptarea unei 
succesiuni adună întotdeauna confuziunea patrimoniului 
defunetului cu acel al moştenitorului, moștenitorul Biăd 
obligat a plăti din bunurile sale toate datoriile defunctului, 
legatele şi fideicomisele legate de el, guasi ex contractu *), 

» Loysel, op. cit. II, p. 202, No. 821. 
2) Vezi şi art, 1053 din acelaşi cod. Vezi infră, No. 381. Ă 
3) Cpr, Zachariae, Handbuch des Jr. Civilrechts, 1V, $ 612, p. 81, text şi 

nota 15 (ed. Crome). 

1) Instit,, De oblig. gquasi ex contractu, 3, 27, $5.
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„Hereditas autem quin obliget nos aeri alieno, eliam si non 
:aolvendo, plus guam manifestum est“. (Este mai mult decât evident 
-că acceptarea unei succesiuni, chiar insolvabile, supurie pe moşte- 
nitor tuturor datoriilor). (L. 8, Pr., in medio, Dig., De adgquirenda 
vel omittenda hereditate, 29. 2.1). 

Singuri militarii aveau privilegiul de a nu plăti datoriile 
defunetului decât până la concurența autorului ereditar ?). 

20I his. Rigoarea acestor principii fu însă mai târziu 
temperată prin beneficiul abstinendi, introdus în folosul 
moștenitorilor sui et necessarii ?), şi prin dreptul de a delibera. 

Dreptul de a delibera fiind însă o garanţie neîndestu- 
lătoare, Justinian introduce beneficiul de inventar, prin legea 

| 22, Pr. şi ŞŞ 14, 15, Cod. De jure dehberandi, 6.30, cu- 
| noseută sub nume de legea Scimus_ (pentrucă începe prin 
[acest cuvânt), care este din anul 531 al erei ereştine. 

20i ter. Acest beneficiu, care trecuse şi în vechiul 
drept francez, în provinciile de drept seris 4), exista şi în 
dreptul nostru anterior 5). | 

, 202. E! nu există însă în dreptul muulmaz, nici 
în dreptul rusesc, afară de Polonia şi provinefile baltice $). 

203. Teneficiul de inventar este de un folos necon- 
testat, căci fără el, mostenitorul ar fi plătit datoriile defune- 
tului ultra vires emolumenti. 

» Mer einen Heller erbt muss eimen Thaller bezahlen“, zice 
un proverb german. (Cine moşteneşte o leţeae trebue să plătească 
un thaler ). | 

O succesiune nu este deci totdeauna folositoare; ba 
poate, din contra, uneori să aducă pagube aceluia care a 

1) Mai vezi L. 10 și L. 228912 și 14, Cod. De jure deliberandi, 6, 30, 
2) L. 22 $ 15 in fine. Cod, De jure deliberand, 630. Mai vezi L. 22, Pr., 

Cod, tit. cit. s | 
3) Instit., De heredum gualitate et differentia, 2, 19 $ 2, în fine și L. 51, 

Dig., De adquirendo vel 'omitiendo hereditate, 29. 2. 
*) In provinciile de drept obișnuelnic, acest beneficiu, nu putea însă fi 

acordat decât în baza unor scrisori liberate de cancelarii Parlamentelor, care, 
pentru aceasta, încasau o anumită taxă. Moştenitorul beneficiar putea însă fi 
exclus de o rudă mai depărtată, care accepta succesiunea pur şi simplu: „L'heri- 
tier simple exel..d& I'htriter par benefice d'inventaire:: ce qwen restreint aux 
collaterauz“, zice Loysel (op. cit., I, p. 320, No. 320). 

5) Vezi art. 1042 C. Calimaeh şi art. 8, partea IV, capit. 8 C. Caragea. 
“Cpr. mt. 800, 801 C. austriac; art, 580 urm. C. elveţian din 1907, ete, 

5) Vezi tom. III, partea IV-a, nota 3, dela p. 340, 341. 
1) Vezi Chaisemartin, op. eit., p. 424, No. 87. ă
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aceptat-o pur şi simplu. Aceasta o spune un alt proverb 
german: 

»Erbe îst kein Gewinn“. (Moştenire nu este totdeauna, folos 1). 

Acceptarea beneficiară are toemai de scop dea împie- diea confuziunea patrimoniului defunctului cu ace] al mo- „ştenitorului (art. 713, 20 C. civil). 

» Inpedit confusionem inter utrumgue patrimoniumt. 

204. In celelalte privinţe, moștenitorul beneficiar are situația Juridică a unui moştenitor pur şi simplu, iar ac- ceptarea beneficiară se opune la renunțarea, guccesiunei, ea fiind în principiu irevocabilă şi neputând fi anulată, ca şi acceptarea pură şi simplă, decât pentru cauzele prevăzute 
de art. 694 C. civil. , 

În regulă generală, acceptarea. heneficiară este facul- tativă, Ea este silită numai pentru minori şi interzişi (art. 405, 454, 68782 C. civil), și în cazul art. 693 C. civil. 
204 his. Dacă sunt mai mulţi moştenitori, unii vor putea să primească succesiunea pur şi simplu, iar alţii sub 

beneficiu de inventar, ceeace necontestat este o anomalie: De aceea art. 958 din codul italian dispune că în caz de: acceptare pură și simplă a unui moștenitor iar a altuia sub „beneficiul de inventar, acceptarea va fi beneficiară 
pentru succesiunea întreagă, 

205. Facultatea de a primi succesiunea sub beneficiu de inventar: aparţine tuturor moștenitorilor în genere celor 
regulaţi, sa şi celor neregulaţi, şi chiar legatarilor (art. 897 Ş lată n'a fost interzisă de către de cujus ; căci aseme- nea clauză ar fi, după unii validă, de oarece beneficiul de inventar nu interesează ordinea, publică, ci e privitor 
numai la interesul bănesc al moştenitorilor. Chestiunea, este cu adevărat controversată 2) însă în sensul validităţei acestei elauze se pronunță Cujas. 

  

1) Vezi Chaisemartin, op. cit., p. 424, No. 36. 
1 Cu toate acestea, la Germaniera un principiu că moștenitorul nu plăteşte datoriile din bunurile sale. Aceasta este sensul adagiului : » Der Sohn anhoortet fâr den Vater nicht“, (Fiul nu răsp ude pentru tată). Vezi Chaicemartin, dp. cit, p. 493, No. 35. 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 343 text și nota 3,



BENEF. DE INVENTAR — ART. 704, 105. 103 

„Et sine controversia verum est posse etiam heredi, interdici 
confectionem inventarii..., alioguin ut non sit heres“. (Este fără dis- 
cuţie necontestat că se poate interzice moștenitorului facerei inven- 
tarului, sub condiţie ca el să nu mai fie moştenitor, dacă va călca 
această clauză). (Cujas lib. 6, tit. 30, Cod, De jure deliberandi); 

206. Ant. 956 din codul italian şi art. 211 din le- 
gea bulgară dela 1890 asupra succesiunilor permit însă 
moștenitorului de a nu ţine nicio socoteală de oprirea, tes- 
tamentului. 

207. Da: dacă testatorul poate cel puţin după unii, să 
interzică moștenitorului acceptarea beneficiară, această regulă, 
suferă două regule importante, şi anume:_1Vtestatorul nu 
poate prin asemenea clauză, să atingă xezerva_ moştenitorilor, 
pentru că rezerva trebue să parvie intactă rezervatarilor; 

„2! asemenea, clauză nu poate fi impusă minorilor și inter- 
zişilor, legea voind ca, acceptarea acestor incapabili să fie 
numai beneficiară. a i 

» Înter est reipublicae pupilles non manere indefensas“. (Interesul 
public, cere ca minorii să nu rămâe fără apărare). 

208. Incât priveşte însă obligaţia de a accepta suc- 
cesiunea sub beneficiu de inventar, se decide, în genere, că 
ea nu poate fi impusă de către de cujus moștenitorilor săi. 

Testatorul nu poate, de asemenea, să scutească pe mo- 
ştenitor de facerea inventarului, căci aceasta, ar însemna a-l 
împuternici a fi necredincios, ceeace ar fi contrar ordinei 
publice şi bunelor moravuri *). . 

Tot în baza acestui prineipiu ştim că nici tutorul nici 
uzufruetuarul nu pot fi scutiţi de obligaţia inventarului 2), 

209. Condiţiile cerute pentru validitatea acceptărei 
beneficiare (art. 704, 705 C. civil). — La Romani, accep- 
tarea beneficiară nu era supusă la nicio declaraţie specială, 
ei numai la facerea unui inventar. 

Astăzi, pe lângă facerea inventarului, se mai cere din 
partea moștenitorului o declaraţie a voinţei de a accepta 
succesiunea sub beneficiu de inventar. Această deelaraţie 
va trebui să fie făcută la grefa Tribunalului civil (art. 704 

1) Vezi Zachariae Handbuch des fr. Civilreehie, IV, Ş 622, p. 90, nota 
10 (ed. Crome). Mass6-Vergs, II, $ 3179, p. 310, nota 12, ete. 

* 2) Vezi tom. I al acestei lucrări p. 435 şi p. 678. 

=
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C. civil) sau a judecătorului de ocol a Judeţului în care 
sa deschis succesiunea (art. 34 LL. judecăt. de ocoale din 
1907), eare_declaraţie_va fi înserisă în registrul destinat 
la trecerea actelor de renunțare 1). 

210. Acceptarea beneficiară este deci un act solemn, 
ca şi renunțarea la succesiune (art. 695 C. civil). 

Eficacitatea acestei declaraţii este subordonată facerei 

  

i unui inventar fidel şi exact, care va cuprinde numai bunurile. 
mișcătoare şi va fi făcut după formele prescrise de art. 654 
urm. şi 673 Pr. eiv., în termenele hotărite de art. 706 şi 
709 C. civil. 

Acest inventar are de scop înlăturarea fraudei, așa, că 
el interesează ordinea publică și bunele moravuri, căci ordi- 
nea publică se opune la spolierea terţiilor. De aceea, am şi 
văzut supră, p. 103, no. 208,că moștenitorul nu poate fi 
scutit de obligaţia de a face inventar. 

Fără inventar nu poate deci să existe acceptare bene-- 
ficiară. Inventarul este însă inutil când. el a fost făcut de 
un alt moştenitor, fie chiar renunțător, sau când succesiunea. 
nu cuprinde nicio avere, sau cuprinde numai imobile, fiindcă 
imobilele nu sunt cuprinse în inventar, 

Inventarul făcut de defunct înaintea săvârșirei sale din 
viaţă, n'ar fi însă suficient, căci pe lângă că el nu avea în- 
datorirea de a-l face exact, apoi legea, cere ca el să fie făcut 
în urma, deschiderei suecesiunei. 

211. Termenele date moștenitorului spre a delibera 
şi a face inventar (art. 706-710 0. civil). — Fiecare mOş- 
tenitor în parte, fie el major, minor sau interzis are, după 
lege, trei luni dela, deschiderea suecesiunei pentru facerea, . 
inventarului (art. 706 C. civil), Acest termen este legal, 
prin opoziţia acelui judiciar, pe eare pot să-l acorde jude- 
cătorii după art. 709 C. civil. 

Pe lângă termenul de trei luni se mai dă moştenitorului 
un termen de 40 de zile spre a delibera, adecă pentru 
a-şi lua bine seama dacă trebue sau nu să primească, suc- 
cesiunea. 

  

b) Declaraţia la grefa tribun. sau judecătorului de ocol ar fi, după unii, necesară chiar în caz când ar fi vorba de sucoesiunea, cuvenită unui minor sau interzis. Chestiunea est însă controversată. Vezi Coment. noastre, tom. NI, parita LI, . 848, text şi nota 2, ”
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Acest termen începe a curge din ziua expirărei celor 
> trei luni date pentru inventar, sau din ziua încheierei inven- 

tarului, dacă el a fost terminat înaintea expirărei celor f;rei 
luni (art. 706 $2%). Ă 

242. Termenele prevăzute de art. 706 C. civil nu 
sunt însă fatale, căci ele pot fi prorogate de judecători 
care, în suverana, lor apreciere de fapt, nesupusă controlului 
curţei de casaţie, pot să admită gau să respingă cererea de 
acordarea unuia sau mai multor termene după împreju- 
rări (art. 709 C. civil), 

213. Termenele judiciare pot fi chiar mai lungi decât 
cele legale, deşi moștenitorul r'ar justifica pe deplin impo- 
sibilitatea, de a termina inventarul în termenul legal. - 

214. Concedarea unor noui termene din partea ju- 
decătorilor are de efect ca moştenitorul, care le-a dobândit, 
să nu poată fi silit a se pronunţa în timpul acestei prorogări 
şi să poată opune. creditorilor urmăritori o excepţie dilatorie 
(art. 708 C. civil). a 

Concedarea acestor noui termene n'are însă întotdeauna 
de rezultat de a scuti pe moştenitor de cheltuelile procesului + 
făcute în urma expirărei termenelor legale, după cum pe 
nedrept susțin unii. Pentru ca el să fie scutit de aceste 
cheltueli şi pentru ca ele să rămâe în sarcina succesiunei, ! 
se cere, în adevăr, ca, moștenitorul să justifice că n'a avut]: 
cunoștință de moartea lui de cujus, sau că termenele legale] ! 
au fost neîndestulătoare, fie din cauza situaţiei bunurilor, || 
care ar fi fost prea depărtate, fie din cauza contestaţiilor!. 
ivite (art. 710 C. civil). Când este vorba de scutirea chel- : 
tuelilor, judecătorii nu mai au aceeaşi putere disereţionară, | 
pe care o au în privința prorogărei termenelor legale. 

215. Condiţia moştenitorilor în timpul termenelor 
legale sau judiciare (art. 708 C. civil). — In lăuntrul ter- 
menelor pentru facerea inventarului şi pentru deliberare, 
moștenitorul nu poate fi silit a se pronunţa şi nu se poate 
obţine contra lui nici o hotărîre condamnatorie, creditorii 
şi legatarii putând numai să ia măsuri conservatorii şi asi- 
guratorii. Ă 

Dacă moștenitorul renunță sau primeşte succesiunea 

1) Acest text este împrumutat dela ordonanta Gin 166% (art. 1, tit. 7)



106 cop. CIV. —0ARTEA II. —TIT. 1. — ART, și, 

sub beneficiu de inventar, îndată după expirarea termenelor 
legale ori judiciare; sau înainte, eheltuelile de judecată legiuit 
făcute de el până la expirarea acelor termene, privese suc- 
cesiunea, iar nu pe moștenitorul personal, fiindcă el-a stat 
în judecată numai ca, reprezentantul ei. 

Creditorii vor suferi însă cheltuelile la care vor fi con- 
damnaţi conform. dreptului comun (art. 140 Pr. civ.). 

216. Condiţia moştenitorilor în urma expirărei ter- 
menelor legale sau judiciare (art. 711 C. civil). — Moşte- 
nitorul este obligat a se pronunţa în lăuntrul termenelor 
legale sau judiciare date spre a face inventar şi a delibera, 
dacă nu voește a fi considerat ca moștenitor pur şi simplu. 
El nu este însă silit a se pronunţa în lăuntrul acestor ter- 
mene, decât atunei când există o acţiune în contra lui; căci, 
în lipsa unei asemenea acţiuni, el are 30 de ani spre a se 
pronunţa (art. 700 C. civil 1) 

Cu toate aceatea, prin excepție, moștenitorul păstrează 
gi după expirarea acestor termene facultatea de a face in- 
ventar şi de a se declara moştenitor beneficiar, atunei când 
el n'a primit succesiunea pur și simplu sau tacitamente, 
sau în caz când nu s'a pronunţat în contra lui o hotărire 
definitivă, care să-l condamne ca moştenitor pur și simplu. 

Cât timp hotărîrea n'a rămas definitivă, moștenitorul 
poate, deci, să opteze între acceptarea beneficiară şi renun- 
țare, dacă n'a făcut acte de moştenitor, fiindcă după art. 
700 C. civil, facultatea de a renunţa se preserie prin 30 
de ani. 

Rămâne însă bine înţeles ca acel condamnat ca MOş- 
tenitor pur şi simplu, va fi considerat ea atare numai faţă 
cu persoanele cu care sa pronunțat hotăriiea, nu însă Şi 
leu acele care n'au luat parte la judecată, faţă de care el 
păstrează facultatea, de a accepta succesiunea sub beneficiu 
de inventar, fiindeă după art. 1201 din codul civil, hotă- 
rîrile judecătoreşti nu-şi produe efectul lor decât între păr- 
țile care au judecat sau reprezentanţii lor universali ori 
cu titlu universal. 

„Res judicata non nisi inter partes jus facit“ 2). 

D
E
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1) Vezi tom. III, partea II, p. 355 și 363. Cpr. art. 962 $2 C. italian. 
2) Vezi tom. I. al acestei lucrări, p. 77, No. 59 şi tom. III, No. 68si No. 427, ete.



BENEF, DE INVENTAR. — ART. 113, 107. 

Relativitate a lucrului judecat era admisă şi prin art, 
16 din codul Calimaeh (12 C. austriac). 

«Hotărîrea ce se vor de de către stăpânire sau de către lo- 
urile judecătoreşti pentru unele din pricini, nu au putere legiuită 
şi pentru aceasta nu sepot întinde, nici a se aplica la alte pricnini, 
nici a îndatyri pe alte osebite persoane» !). 

217. Efectele beneficiului de inventar (art. 718 C. 
civil). — In raporturile sale cu alte persoane decât eredi- 
torii şi legatarii, moştenitorii beneficiari continuă a repre- 
zentă persoana defunetului, având 0 condiţie Juridică 1dăa= 
tică cu aceea a moștenitorului pur şi simplu. 

Faţă, cu creditorii suecesiunei şi legatarii, orice Inoşte- 
nitor beneficiar plăteşte datoriile succesiunei şi chiar lega- 
tele ?) numai până la concurenţa, valorei bunurilor primite 
şi trecute în inventar: 

«Ui în tantum hereditariis creditoribus teneantur, în quantu m 
ves substantive adeos devolutie valeant“, aşa ca moșten torul să 
nu fie obligat către creditori suecesiunei că până la concurența 
valorei succesiunei). (L. 22 $ 4, în medio, Cod, De jure diliberandi, 
6. 3053) 

"218. Deşi, în regulă generală, o persoană nu poate 
să aibă mai multe patrimonii, totuşi prin excepție dela 
acest principiu, moștenitorul beneficiar este stăpân pe două 
averi care rămân despărțite în mâna lui, și creditorii de- 
functului nu se pot atinge de averea, lui personală, decât 
în cazul art. 714 C. eivil. 

Nu este însă exact de a se zice aşa cum zic Pothier 
şi alți autori, că moştenitorul beneficiar se consideră, faţă 
de creditori ca un administrator comptabil, căci el nu lu- 
crează în numele creditorilor, ei în numele său propriu, în 
calitatea sa de moştenitor, 

«Heves sub beneficio inventarii est verus heres, quamwvis sub 
certis_modificationibus, et est verus dominus rerum. hereditariarum» 
zice Dumoulin (Molineus). (Moştenitorul beneficiar este un adevă- 
rat moştenitor deși sub oare-care modificări, şi este un adevărat 
proprietar al lucrurilor succesiuni). 

  

1) Vezi tom I al acestei luerări, p. 77, No. 59 gi tom. III. No. 427, 
2) Cpr. art. 968 C. italian şi art. 222, 10 L. bulgară asupra succesiunilor din 1890. - 
3) Mai vezi L. 22. Pr., Cod. cod. ti, Cpr. art. 1050 lit. 3 C. Calimach,
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219. Atât doctrina cât şi jurisprudenţa au admis de- 
mult în Franţa, că acceptarea beneficiară atrage de drept 
separaţia de patrimonii în folosul creditorilor defunetului 
şi al legatarilor, fără ea so ceară şi fără a lua inscripţia 
preserisă de art. 1743 C. civil. Chestiunea fiind însă con-: 
troversată, ei vor face foarte bine de a cere separație şi de. . 
a lua măsurile prescrise de lege pentru conservarea acestui 
beneficiu. 

220. Din împrejurarea că acceptarea benefieiară are 
de efect deosebirea patrimoniului defunctului a acel al moş- 
tenitorului, rezultă că aceşti din urmă .îşi păstrează, 
ca, orice alt creditor, dreptul de a cere dela ceilalţi. moşte- 
nitori plata creanţelor sale şi de a exercita toate drepturile. 
ce ar avea în contra succesiunei, preseripţia necurgând în 
contra moștenitorului beneficiar în privinţa creanţelor ce el 
are de încasat dela masa succesorală (art. 1882 $ 1 C. civil 1). 

221. Moştenitorul beneficiar va putea deci ca orice 
alt creditor, să urmărească succesiunea, după cum şi el va 
putea fi urmărit în numele ei, de câte ori el ar fi debitorul 
defunctului, putând să scoată în vânzare silită imobilele 
succesiunei şi să devie adjudecatarul lor, în care caz el îşi 
reține și păstrează lucrul său. 

Adjudecarea neproducând, în asemenea caz, strămu- 
tarea proprietăţei, de oarece moștenitorul este proprietar: 
din momentul desehiderei succesiunei (art. 644 C. eivil), 
nare nevoe de a fi transmisă şi nu dă loc la plata unui 
drept de mutaţiune. 

| De câteori moștenitorul beneficiar devine adjudecatarul 
! unui imobil a! succesiunei, el poate, în calitatea sa de de- 
” tentor al acestui imobil, să-l: purgheze de privilegii şi ipo- 

teci; pentrucă, în asemenea caz, el nu este personal obligat 
la p plata datoriilor care afectează acest imobil. Chestiunea 
este însă controversată ?). 

Cât pentru moștenitorul pur şi simplu, el nu poate 
purga, pentru că este personal obligat la plata datoriilor ?). 

222. Moştenitorul beneficiar îşi păstrează drepturile 
sale nu numai contra succesiunei, dar şi contra terţiilor 

') Vezi tom. III, partea II, p. 368, nota 3 şi p. 873. 
1) Vezi tom III, partea II, p. 374 și tom. X, p. 717, nota 1. 
3) Vezi tom. ul menţionat și tom, 'X, loco supră cit.
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El poate deci să-şi exercite drepturile. sale contra acestor 
din urmă, chiar când acţiunea ar avea de efect deschide- 
rea în folosul terţiului acţionat a unei acţiuni în garanţii 
contra suecesiunei. Terţii: nu vor putea deci să-i opue 
maxima: 

»Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit 
exceplio“. (Cine trebue să garanteze nu poate să evingă !). 

In cât priveşte însă acţiunea moștenitorului pur şi 
simplu, ea va fi din contră respinsă prin aplicarea maximei 
de mai sus. 

223. Deşi moștenitorul beneficiar nu este obligat 
la plata datoriilor decât până la concurența bunurilor 
primite, totuşi el poate să se .seutească la această sarcină 
prin predarea sau cedarea întregei averi succesorale în folosul 
tuturor creditorilor şi legatarilor (art. 713 şi 1122 urm. C. eiv.): 

„_ Moştenitorul care a făcut această predare sau cedare 
rămâne moştenitor, el fiind numai descăreat la gestiunea, 

şi administraţiunea bunurilor succesorale. Facultatea ce 
are moştenitorul beneficiar dea abandona luerurile succesiunei 
creditorilor şi legatarilor, fiind un act de administraţie. 
aparţine tuturor moştenitorilor beneficiari, fie ei majori 
sau minori. 

224, 'Tutorul, spre a face această predare în numele: 
minorului, nare nevoe de îndeplinirea, formelor cerute 
pentru înstrăinarea averilor orfănești, ci numai la învoirea. 
consiliului de familie. | 

225. Legea nearătând formelor în care trebue să se 
facă predarea bunurilor, se admite, în genere, deşi chestiunea 
este controversată că ea se poate face atât la grefa tribu- 
nalului cât şi printr'o notificare individuală adresată fiecărui 
creditor şi legatar. 

226. Moștenitorul care a făcut predarea bunurilor 
poate să reia administraţia lor, pentrucă această .părăsire 
nefiind o renunțare el păstrează proprietatea averei suece- 
sorale şi nimic nu-l . împiedică de a reveni asupra mani- 
festărei unilaterale a voinței sale. 

1) Vezi asupra acestei celebre maxime, formulată de Godfridus (ad legem 17 
Dig., De evictionibus 21, 2), tom. I al acestei lucrări, p. 450, text și nota 2, precum 
şi înfră, No. 388. Mai vezi și tom. IV al acestei lucrări, No 178 şi trimeterile 
făcute acolo.
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227. Predarea bunurilor odată făcută, creditorii şi legatarii au sarcina de a administra în mod colectiv averea, succesorală, sarcina pe care, înainte de predare, o aveă moștenitorul beneficiar (art. 714 C. civil). 
Dacă moștenitorul beneficiar nu face predarea bunurilor „prevăzută de art. 713 0, civ. el este insăreinat eu admi- nistrarea, şi lichidarea, succesiunei, fiind obligat a da socoteli creditorilor şi legatarilor. 
228. Obligaţiile moştenitorului beneficiar. — Moşte- nitorul beneficiar are următoarele obligații: 10 de a, administra averea, succesorală şi de a da socoteli (art, 714, 715 O. civil, 707 Pr. civ.); 20 de a vinde eu anumite torme atât mobilele cât şi imobilele succesiunei (art, 716, 717 0. civil, 705 Pr. civ.): 30 de a da cauţiune (art. 718 C. civil); 40 şi în fine, de a plăti pe creditorii şi legatarii defunctului (art. 719, 720 C. civil). 
229, Administraţia bunurilor succesorale (art. 714, 7I5 G. civil, 707 Pr. civ.). — Moştenitorul beneficiar are dreptul şi obligaţia de a administra și lichida averea, suece- „sorală el neputându-se sustrage dela această obligaţie decât predând luerurile suecesiunei ereditorilor şi legatarilor. EL este deci da, farul-—legal al creditorilor şi legatarilor, mandatul său având însă 9 natură, particulară, 

EL administrează averea succesorală, fără nici o plată, atât în virtutea, dreptului său de proprietate, cât şi în interesul. creditorilor și al legatarilor. 
Dacă sunt mai mulţi moştenitori beneficiari, fiecare 

administrează sub răspunderea sa personală. Această ad- ministraţie nu poate, în principu, fi retrasă moștenitorului spre a fi încredințată unui terţiu, fie chiar altui moștenitor, afară poate de cazul când prin neglijența sau incapacitatea sa, el ar compromite interesul creditorilor şi al legatarilor. 
În asemenea caz se decide în genere, deşi chestiunea este controversată, că, administraţia averei poate fi încre- dinţată unui terţiu. 
„Sustine! duas personus et administrat hereditatem tanguam Suam, sed în _utilitalem guogue creditorum. (EL reprezintă două persoane și administrează suecesiunea sa atât caa sa proprie, cât şi în folosul creditorilor) 1), . 

      

!) Zachariae Handbueh, des fr. Civilrechis, IV, $ 619, p. 105, nota 11 (ed. Ansehiitzj; Masse-Vereâ. II, $ 386, p. 345, nota 11. ete.
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230. Scopul administraţiei conferită moștenitorului 
nd lichidarea averei, spre a seplăti pe creditori 

şi pe legatari, el poate şi chiar trebue să ceară vânzarea 
prin licitaţie publică a mobilelor şi imobilelor succesiunei 
(art. 716, 717 C. civil), să facă toate actele conservatorii; 
să facă reparaţiile de întreţinere; să exercite acţiunile pose- 
sorii; să încaseze cereanţele defunctului ; să plăteescă datoriile 
sale şi după unii, să facă chiar o datio în solutum; să 
închirieze sau să arendeze imobilele succesiunei, însă numai 
pe cinci ani cel mult, ete. 

231. Una din atribuţiile cele mai impertante ale 
moștenitorului beneficiar este de a reprezenta, pe creditori 
şi legatari în toate acţiunile, chiar imobiliare, în care 
succesiunea este interesată, iar hotăririle pronunţate faţă 
de el sunt opozabile creditorilor chirografari (nu însă ipote- 
cari) şi legatarilor. Aceştia, ar putea însă să intervie în 
instanţă spre a veghia la conservarea drepturilor lor. 

232. Mai mult încă, creditorii suecesiunei ar. puteă 
să ceară a fi subrogaţi în drepturile moștenitorului benefi- 
ciar, conform art. 974 din Q. civil. | 

233. Chestiunea de a seşti dacă dreptul de administraţie 
al moștenitorului beneficiar poate fi exercitat în numele lui 
de creditorii săi personali este controversată însă afirmativa 
este, în genere, admisă cu drept cuvânt. 

In cât priveşte actele de dispoziţie, moștenitorul bene- 
ficiar nu 6” poate face, decât în marginea art. 716 și zii / 
C. civil. E | Da i 

Astfel, el nu are, în principiu, capacitatea de a face 
o tranzacţie sau un compromis, fără a pierde prin aceasta 
însuşi foloasele beneficiului de inventar. 

El nu poate să constituească o ipotecă sau o servitute 
asupra bunurilor succesiunei. 

234. El nu poate să dispuie prin acte între vii sau 
cu titlu gratuit de bunurile succesiunei. 

El nu poate, după unii, să proceadă la o împărțeală 
de bună voie, ei numai la o împărţeală judiciară. 

235. Dar, dacă moștenitorul beneficiar nu poate să 
facă toate aceste acte fără a pierde foloasele beneficiului 
de inventar, se decide, în genere, că el poate să accepte sau 
să repudieze o succesiune deschisă în favoarea defunctului, 
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asupra căreia acest din urmă nu se pronunțase pe când 
era încă în viaţă. 

Din cele mai sus expuse rezultă că administraţia moşte- 
nitorului beneficiar, având un caracter cu totul aparte, 
nu poate fi asimilată cu administraţia tutorului, “nici cu 

„aceea a minorului emanicipat, nici cu aceea a unei succe- 
siuni vacante. 

236. La finele administraţiei sale, moștenitorul bene- 
ficiar trebue să dea seamă creditorilor și levatarilor de 
întreaga sa administrație (art. 714 C. civil şi 707 Pr.eiv.). 

Socotelile pot fi date atât prin judecată cât şi prin 
bună înţelegere, justiţia neintervenind decât în caz de 
contestaţie cât şi de neînțelegere între părţi. 

Ineasările şi cheltuelile făcute de moștenitorul beneficiar 
vor fi dovedite cu acte justificative. - | 

237. Sancţiunea impusă moştenitorului beneficiar de 
a da seama, de administraţia sa, consistă în dreptul ce uu 
creditorii şi legatarii, care au cerut darea socotelilor, de a-l 
sili să plătească ultra wires emolumenti toate datoriile de- 
funetului, dacă el nu se supune obligaţiei de a-şi da socutelile. 

238. După lămurirea sau verificarea socotelilor, 
moşteniturul plăteşte din averea sa sumele cu care a rămas 
dator (art. 714 $ ultim C. civil). 

239. Pentru-ca: moştenitorul beneficiar să plătească 
datoriile defunctului cu averea, sa personală, trebue ca el 
să fi refuzat darea socotelilor, după ce î-au fost cerute. 
Prin urmare, €l trebue să fi fost pus în întârziere de a 
da socotelile, după cum dispune anume art. 803 din codul 
francez. O simplă notificare prin portărei este suficientă. 

240. Creditorii pot, dacă găsese de cuviinţă, să introducă 
contra moștenitorului o acţiune pentru darea socotelilor, 
care se preserie prin 30 de ani (art. 1890 C. eivil). 

Această acţiune se introduce la tribunalul locului unde 
s'a deschis succesiunea (art. 63 Pr. civ.). 

241. Responsabilitatea moștenitorului beneficiar — 
Moştenitorul beneficiar este responsabil de gestiunea sa, 
însă el nu răspunde de greşalele sale cele ugoare, ca orice 
administrator în genere (art. 890, 1080, 1540 C. civil) 
ei numai de greșelele sale cele grave (culpa lata) (art. 
715 C. civil) şi de dol, căci ştiut este că:
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„Culpa lata, aut magna culpa dolo acquiparatur“. (O gre- 
şeala gravă sau mare echivaleză cu dolul!). 

Legiuitorul actual a reprodus în specie teoria lui 
Pothiei: care zice că moştenitorul beneficiar fiind adminis- 
tratorul bunurilor sale proprii această constitue o garanţie 
pentru ereditori şi legatari. Acest motiv este însă departe 
de a fi concludent; căci dacă, în unele cazuri, o parte din 
averea administrată poate să-i rămâe lui, el administrează 
şi averea, creditorilor şi a legatarilor, în talitatea sa de 
mandatar legal ca, atare, el ar fi trebuit deci să răspundă 
ca orice mandatar în genere (art. 1080, 1500 C. civil). 

Cu toate acestea, legea dispune că moștenitorul beneficiar 
răspunde numai de culpa. lata, apreciată bine înţeles, în 

concreto, adecă eare consistă. în a fi mai puţin diligent pentru 
alţii decât pentru sine iar nu în abstracto ?). 
“242. Moştenitorul este deci responsabil de câteori co- 

mite o greșală pe care n'ar fi comis-o în propriile sale 
afaceri. Cu alte cuvinte, greşala lui se apreciază după dili- 
genţa și îngrijirea de care moștenitorul este personaj capa- 
bil şi pe care el le aduce obişnuit în propriile sale afaceri. 

» Talem igitur diligentiam praestare debet, qualem în suis rebus“. 
(El trebue să presteze pentru aceeaşi îngrijire pe care o aduce în 

“propriile sale afaceri). (L. 25 $ 1. 6, Dig., Familiae erciscundae, 
10. 2). | 

243. Aceasta este culpa aşa zisă în concreto care, la 
Romani, singură eră imputabilă asociaţilor, eoproprietarilor 
şi, în genere, tuturor acelora ce administrau un lucru comun: 

„Sufficit enim talem diligentiam in communibus rebus «dhibere 
şocium, Qualem “suis rebus adhibere solet“. (Este suficient ca un 
asociat să aibă pentru afacerile comune aceeași exactitate pe care 
o cera pentru ale sale proprii). (Instit., De societate, 3, 25, $ 9, 
n fine şi L. 12, în medio, Dig., Pro socio, 11. 2). 

Aceeaşi răspundere o avea şi bărbatul în privința dotei 
soţiei sale: 

„Sed etiam diligentiam praestabit, quam în suis rebus exhibet*" 

1) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 125, text și nota 6. 
2) Culpa in concreto este aceea în care se ia de normă pe însuși acela 

care a”comis-o; de exemplu, ca la depozit (art. 1599 C. civil); pe când culpa 
dn astracto este aceea în care se ia de normă un om străin de o capacitate şi 

de o diligenţă mijlocie (art. 1080 C. civil).
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(Bărbatul? trebuie să aibă, aceeaşi îngrijire pe care o aduce pentru conservarea lucrurilor sale proprii). (L. 17, Pr., în fine, Dig., De jure dotium, 23, 3). 

244. Dacă există sau nu culpă gravă din partea moş- 
tenitorului, aceasta este o chestie de fapt, care se apreciază în 
mod suveran de judecătorii fondului. | 

Astfel, vor fi considerate ca greşeli grave: faptul de a lăsa să se perime o inseripţie ipotecară din lipsă de reînoire 
la timp (art. 1786 C. civil); faptul de a lăsa o clădire să 
se dărâme din cauza nefacerei la, timp a reparațiilor nece- 
sare; faptul de a nu urmări la, timp un debitor care a devenit insolvabil; faptul de a compromite prin negligenţa 
sa rezultatul unui proces, ete. 

Faptul de a pierde un proces nu constitue însă o 
culpă, dacă i s'a dat cuvenita îngrijire căci, şi procesele 
ei nase câteodată sub o stea rea. 

»Habent sidera lites!*, 

245. Moștenitorii beneficiari nu sunt solidari respon- 
sabili de gestiunea lor unii pentru alții. Moştenitorul răs- 
punde însă de gestiunea comoștenitorului său, pe care l-a 
însărcinat a administră partea, sa. 

Moştenitorul beneficiar răspunde, de asemenea, de ges- 
tiunea, cesionarului drepturilor sale succesorale. 

246. Vânzarea averei succesorale (averea mobiliară) 
(art, 716 C. civil). — Moştenitorul beneficiar poate să vândă, 
sau să păstreze în natură lucrurile mişcătoare, corporale 
sau ineorporale care compun averea succesorală. Vânzarea 
se va face după formele vânzărilor publice, el neputând fi 
scutit de âceste forme decât prin eonsimţimântul credito- 
rilor şi al legatarilor, în interesul cărora, aceste forme au fost preserise. i Rai 

Dacă moștenitorul a vândut averea mobiliară fără în- 
deplinirea, formelor legale, vânzarea ar fi, după unii, nulă, 
nulitatea, fiind în specie virtuală 1), 

»Quid guid prohibente lege factum est, nullun producit efec-. * tum“. (Ceeace s'a făcut în contra proibiţiei legei nu produce niei un efect?), 

  

1) Vezi asupra nulităților virtuale, tom. I al acestei lucrări, p. 85 urm.. 1) Vezi şi alte maxime citate în tom. | al acestei lucrări, p. 86.
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După art. 705 Pr. civ. vânzarea imobilelor fără în- 
) deplinirea formelor legale este însă validă, moştenitorul bene- 
/|ficiar socotindu-se moşt$nitor pur şi simplu. Această sanc- 
“țiune este, de bună seamă, aplicabilă şi în privinţa vân- 
zării averei mobiliare, nefiind logic ca într'un caz, vânzarea, 
să fie nulă, iar în celalt caz să fie validă. Dacă moșteni- 
torul preferă să păstreze mobilele în natură, ceeace poate : 
să facă, el se va liberă înfăţişindu-le în starea în care se- 
găsesc, respunzând însă, în asemenea caz, de deprecierea 
sau deteriorarea lor, cauzată prin neglijenţa sa, apreciată 
după art. 715 C. civil. Cuvântul negligenţă, care se vede în . 
art. 716, este deci sinonim cu expresia greşală gravă, care 
se vede în art. 715 C. civil, căci nimic nu ne autoriză a 
crede că art. 716 ar fi înțeles â deroga dela art. 715, al 
cărui urmare el este: 

păuch hier îst unter Fahrlăissgkeit (arg. 804) blos culpa 
lata zu verstehen“,- zice Zacharia. (Şi în acest caz prin negligenţă 
(arg. art. 804) trebue să se înțeleagă simpla culpa lata) 1). 

241. Vânzarea averei nemişcătoare (art. 717 C. 
civil, 705 Pr. civ.). — Moştenitorul beneficiar nu poate vinde 
imobilele suecesiunei decât după formele prescrise pentru 
vânzarea imobilelor unui minor (art. 683 urm., 704 Pr. 
eiv.) cu învoirea prezidentului tribun. locului unde s'a des- 
his sucdesiunea, acest tribunal fiind singur competent de a 
face vânzarea. | Pa 

Ordonanţa ce se va da cu această ocazie nu este su- 
pusă recursului în casaţie. | 

Art. 717 C. civil se aplică la toate imobilele, chiar 
şi lă cele prin destinaţie. El nu se aplică însă la mormintele 
de familie, nici la locurile eare conduc la aceste morminte. 

Vânzarea imobilelor este facultativă ca şi aceea a mo- 
bilelor. | Aa 

Dacă imobilele au fost vândute fără îndeplinirea for- 
melor legale, vânzarea nu este nulă 2) ci moştenitorul perde 
foloasele beneficiului de inventar (art. 705 Pr. civ.), aceasta 
considerându-se ea o renunțare la acest beneficiu. 

1) Handbuch des fr. Cirilrechts IV, $ 629, p. 127, nota 15 (ed. Crome). 
2) Zahariae:Crome op. cit., IV, $ 629, p. 128, nota 17; Windseheid, Zur 

Lehre des Code Napoleon von der Ungiiltigkeit der Rechtegeschăfte, p. 14.
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In caz de dol, terţii vor putea însă ataca vânzarea 
prin acțiunea pauliană (art. 975 C. eivil). 

„Also die Verăusserung selbst besteht, wenn schon sie wegen 
dolus (actio pauliana) angefochten werden kann“, zice Zachariae, 
ceeace însemnează că înstrăinarea este validă cu toate că poate fi 
revocată, în caz de dol, prin acţiunea pauliană) (op. cil., IV, p. 
128, nota 17). 

248. Moştenitorul beneficiar dă mandat creditorilor 
ipotecari şi privilegiați a primi direct, după rangul inserip- 
ţiei lor, dela cumpărător, preţul prins din vânzarea imobi- 
lelor, €l neputând încasa partea din preţ până la care se 
urcă suma privilegiilor şi ipoteeilor, el primind însă partea 
din preţ ce va rămânea după plata creanţelor privilegiate 
şi ipotecare. ! 

Dacă moștenitorul nu deleagă pe creditori spre a primi 
prețul vânzărei, cumpărătorul va, depune preţul la casa de 
consemnaţii, de unde creditorii îl vor primi. 

Adjudecatarul care a plătit preţul în mânile moşteni- 
torului n'ar fi deci liberat în privinţa creditorilor privile- 
giați sau ipotecari, în caz când moștenitorul ar deveni 
insolvabil: 

„Qui paye mal, paye deuz fois“. 

Faptul din partea moștenitorului de a primi preţul 
vânzărei, nu-l face însă să piardă beneficiul de inventar. 

»Poenalia non sunt extendenda“ 1). 

249. Obligaţia moştenitorului de a da cauţiune (art. 
718 C. eivil). — Moştenitorul beneficiar poate fi obligat de 
creditorii succesiunei sau de legatari, dacă aceştia o cer, a 
da o cauţiune legală solvabilă, până la concurența valorei 
mobilelor cuprinse în inventar și a porţiunei preţului imo- 
bilelor nedelegată ereditorilor privilegiați sau ipotecari. 

Această cauţiune (satisdatio), care consistă într'o per- 
soană capabilă şi solvabilă, .poate fi înlocuită printr'un 
amanet sau o ipotecă (argument tras din art. 1676 C. 
civil). 

1) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 20, 243, 329, precum și înfră, No 568, ete.
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Dacă moștenitorul nu va da cauţiunea cerută de ere- 

ditori sau legatari pe calea judecătorească, el nu va pierde 

beneficiul de inventat, însă mobilele vor fi vândute după 

cererea părţei interesate, iar preţul lor, precum şi partea, 

din preţul imobilelor nedelegată creditorilor privilegiați sau 

ipoteeari se vor depune la casa de Consemnaţii. 

250. Ordinea în care creditorii şi legatarii trebue 

să fie plătiţi şi recursul lor (art. 719-722 C. civil).—Pre- 

ţul eşit din vânzarea imobilelor grevate de un privilegiu 

sau de o ipotecă aparţinând creditorilor privilegiați sau ipo- 

tecari delegaţi de moştenitor, de câte ori creditorii nu se 

înţeleg între ei şi se ivese contestaţii, se va procede la fa- 

cerea unui tablou de ordine (art. 719 C. civil şi 533 urm. 

Pr. civ.) 
In cât priveşte însă sumele provenite din vânzarea 

mobilelor, ori imobilelor neipotecate, sau din îneasarea ere 

anţelor defunctului, precum şi partea din preţul imobilelor 

neafectată la plata creditorilor privilegiați sau ipotecari 

legea distinge între cazul când există opoziţie din partea, 

creditorilor sau legatarilor şi acea când nu există nicio 

opozitie din partea, lor. 
25. Cazul când există creditori sau legatari oponenți 

(art. 719 $1C. civil). —Dacă unul singur din creditori sau 

lagatari se opune la plată, moștenitorul beneficiar nu va 

plăti pe creditori sau legatari decât după ordinea şi modul 

regulat prin convenţie, sau de judecătorul însărcinat cu 

facerea tabloului de ordine. 
Acest tablou va cuprinde mai întâiu pe creditori si 

apoi pe legatari, fără ca voinţa testatorului să poată 

modifica această regulă: 
„Nem liberalis, nisi liberatus“. (Spre a face o liberalitate, 

trebue a nu fi dator 1). | 

L. 39 $ 1, Dig., De verboruh signficatione, 50, 16, 

zice, de asemenea: 

„Bona intelliguntur cujusque, quae deducto aere alieno super- 

sunt“. (Prin bunurile cuiva se înțelege ceeace rămâne după plata 

datoriilor *). 

1) Vezi infră, No. 106, No. 488, No. 694, ete. 

2) Vezi tom. IL al acestei lucrări, p. 159, precum și infră No. 382, No. 445 

ete. Cpr. art. 1050 e lit. d și e, precum şi art. 1059 C. Calimach,
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Dintre creditori se vor plăti mai întâi pe cei privile= giaţi şi ipotecari, fiecare după rangul său, şi în fine, creditorii chirografari, fiecare în proporţie cu ereanţa, sa, dacă actul succesiunei nu ajunge spre a se plăti creanța lor întreagă, 1). 
Moştenitorul beneficiar care ar fi făcut plăţi arbitrare, - neţinând socoteală de opoziţiile creditorilor sau legatarilor, va fi obligat a despăgubi pe creditori şi legatari către care el este culpabil de o greşală gravă (art. 715, 721 C. eivil). 
Dacă a făcut plăţi neregulate, el nu pierde însă peniru aceasta beneficiul de inventar. 
» Beneficio tamen ideo non excidit“ 2), 

Creditorii oponenți au, de asemenea, recurs contra creditorilor sau legatarilor care au fost plătiţi în mod arbitrar, spre a-i sili la restituirea sumelor primite pe nedrept. | 
Unii subordonă acest recurs insolvabilităţei moşteni- torului şi legatarilor, însă această restricţie nare nici o rațiune de a fi. 
Legatarii având şi ei dreptul de a se opune la plată, trebue să aibă recurs contra moștenitorului care a făcut plăți arbitrare, căci altfel dreptul lor ar fi iluzoriu. 
Legatarii oponenți au recurs şi în contra, celorlalți colegatari plătiţi în detrimentul lor. 
Ei n'au însă recurs în contra creditorilor plătiţi înaintea, lor, pentrucă creditorii trebue să fie plătiţi cei dintâi. 

252. Cazul când nu există creditori sau legatari oponenți (art. 719 $ 2). —Dacă nu există creditori sau legatari oponenți, moștenitorul beneficiar poate şi chiar trebue să plătească integral creanţele exigibile şi legatele tuturor creditorilor şi legatarilor după rândul cererei fie- căruia şi după cum se prezintă; de unde rezultă că legatarii pot, în lipsa, unei opoziții din partea creditorilor, să fie plătiți înaintea acestora, dacă cei dintâi au fost 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 4l4 şi tom. X, p. 342, 343. 2) Zahariae.—Crome, Handbuch des fn. Civlrechis, IV, $ 629, p. 131, tert şi nota 31, 
- -
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“mai diligenți. Legiuitorul face deci, în specie aplicarea 
maximei cunoscute: 

„Jura vigilentibus succurrunt non dormientibus“ |). 

Toţi autorii, afară de Unger 2), critică însă legea în 
această privinţă. 

253. Din cele mai sus expuse rezultă că, în caz 
de a fi creditor al defunctului, moștenitorul poate să reţie 
pentru el suma ce-i datorează acest din urmă; chiar dacă 
ar exista creditori cu preferinţă, dacă aceştia n'ar fi făcut 
opoziţie. | 

Moştenitorul va putea, de asemenea, să compenseze 
creanța ce are contra succesiunei cu datoriile ce el are 
cătră ele, iar compensaţia se va opera pso jure, conform 
dreptului comun, deşi unii voese ca ea să fie, în specie, cerută. 

254. Recursul creditorilor neoponenţi (art. 720). — 
Greditorii neplătiţi, care n'au făcut opoziţie şi care să 
prezintă după Încheerea definitivă a socotelelor şi după 
plata restului rămas în mânile moștenitorului, n'au nici un 
recurs contra moștenitorului care a făcut plăţile; căci, în 
lipsa, unei opoziții regulate, acest din urmă putea să 
plătească oricui, la cererea creditorilor sau  legatarilor 
(art. 719 $ 2). 

_ Ei n au, deasemenea, niciun recurs, din cauza negligenţei 
lor, în contra creditorilor plătiţi, pentrucă aceştia n'au 
luat decât ceeace li se ceuvinei: - 

„Repetitio nulla est ab eo qui suum recipit“. (Nu există ac- 
ţiune în repetiţie pentru ceeace sa plătit aceluia care a primit 
ceeace-i aparţine). (L. 44, Dig., De condictione îndebiti, 126.). 

„Nihil dolo creditor facit, qui suum recipit“. (Creditorul 
care a primit, ceeace i se datorea nu poate fi acuzat de fraudă). 
(L. 129, Dig. De div. regulis juris antiqui, 50.17). 

Ei au însă recurs contra legatarilor plătiţi în detri- 
mentul lor, pentru că legatarii nu puteau să vie decât în 
urma, creditorilor. 

Motivul pentru care creditorii neoponenţi au recurs 
contra legatarilor este că aceşti din urmă prin neplata legatu- 

D Vezi tom. I al acestei? lucrări, p. 263, precum şi infrâ, No. 408, 
) Das ăsterreichische Brbrechi systematisch dargeatelli, $ 42, p. 182, 

183, nota 14.
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lui nu sufăr nicio pagubă, ci perd numai un. câştig 
(certant de lucro captando); pe când creditorii a căror 
creanță n'a fost plătită sufăr o pagubă reală în averea lor 
(certant de damno vitando ). 

In cazul de faţă nu se mai aplică deci maxima :, 

„În pari causa melior est conditio possidentis“ (In drepturi 
deopotrivă, cauza posesorului este cea mai bună 1). 

255. Cât pentru creditorii neoponenţi, care se prezintă 
îmaintea  încheierei socotelelor și plăţei religuatelor, ei au 
recurs şi în contra creditorilor plătiţi înaintea lor, art. 720 
din codul nostru fiind expres în această privinţă. In Franţa 
şi în Italia, chestiunea este controversată, pentrucă partea 
finală a art. 720 nu există nici în textul corespunzător 
francez (art. 809. 1) nici în cel italian (art. 977 2), 

Legatarii neplătiţi, care n'au făcut opoziţie li plată, 
n'au, din contra „recurs nici în contra moștenitorului, nici 
în contra celorlalți colegatari, care şi-ar fi primit legatele 
lor, pentrucă toţi legatarii sunt în aceeaşi situație: certant 
de lucro captando. Plata rămâne deci bună, aci aplicându-se 
maxima de care am vorbit mai sus 3): 

„În pari causa melior est conditio possidentes* 

In toate cazurile prevăzute de art. 720 şi 721 (iar 
nu de art. 719, după cum din eroare dispune textul nostru 4), 
recursul ereditorilor şi al legatarilor se preserie prin trei ani 
din ziua lămurirei socotelelor şi a plăţei reliquatului 5). 

256. Piata cheltuelilor pentru peceţi, inventar, darea 
socotelilor, etc. (art. 723 C. civil). — Cheltuelile la care pot 
da loc punerea şi ridicarea peceţilor, facerea inventarului, 
darea, socotelelor, înmormântarea defunetului (art. 1729 $ 2 
C. eivil) şi, în fine, toate cheltuelile făcute cu adminis 

1). Cpr. Aubry et Rau VI, $ 618, text şi nota 68 (ed, a 14-a). Vezi asu- 
pra acestei maxime şi a altor similare, tom. al acestei lucrări, p. 449. 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 410, nota ? și p. 421. 
5) Chestiunea este însă controversată. “Vezi tom. INI menţionat, p. 422, texi şi nota. 2. ” 
€).. In toate cazurile: Aceasta însemnează că preseripţia scurtă, statornicită de art, 122 C.eivil, se aplică atât creditorilor şi legatarilor care au făcut opoziţia la plată, cât şi celor care n'au făcut opoziţie (art, 721). 
5) Această prescripţie era tot de trei ani și în codul Calimach (art. 1052), 

însă curgea dela facerea inventarului.
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trarea şi lichidăfea succesiunei, cad în sarcina acestei din 

urmă deducându-se din activul ei înainte de a se plăti da- 

toriile şi legatele lăsate de defunct. 
Creditorii şi legatarii având interes ca succesiunea să 

fie administrată de moștenitorul beneficiar, este just ca, chel- 

tuelile acestei administrații să nu fie în sarcina lui. 

„Quem seguuntur commoda, eumdem sequi debent incommoda“. 

Acel care trage folos dintr'un lueru trebue să sufere şi sarcinile 
. ai 9, . . - . . . 1 

lui). (L. 10, Dig., De dir. regulis juris antiqui, 50.—11 1). 

"Paxele de înregistrare, ce trebue să se plătească după 

legea timbrului pentru strămutarea proprietăţei (art. 62 L. 

timbrului 1920) sunt tot în sareina suecesiunei. 

257. Incetarea beneficiului de inventar. — Trei îm-. - 
prejurări pot să aducă încetarea beneficiului de inventar: 

19 Renunţarea moștenitorului ; 2%/ decăderea acestui bene- 

ficiu; şi 39-condemnarea moștenitorului „ca moștenitor pur 
şi simplu (art. 711, în fine, C. civil). 

258. 1 Renunţarea moștenitorului. — Moştenitorul 

poate necontestat să renunţe la beneficiul de inventar, mani- 

festând intenţia, dea rămâne moştenitor pur și simplu, căci 

beneficiul de inventar nu interesează ordinea publică, şi 

ştiut este că particularii pot renunţa la toate drepturile 
lor, care nu interesează ordinea publică: | 

„Regula est juris antiqui omnes licentiam, habere, his quae pro 

se introducta sunt, renuntiare“. (Există o regulă de drept vechiu 
care permite oricărei persoane de a renunța la ceeace a fost sta- 
bilit în favoarea sa). (L. 29, in medio, Cod., De pactis, 2. 3)*). 

Această renunțare poate fi expresă sau tacită. 
Art. 705 din proced. civilă cuprinde un Gaz de renun- 

ţare tacită. - - 
Chestiunea de a se şti dacă renunţarea expresă sau 

tacită are sau nu efeet retroactiv, este controversată 3), 

259. 2: Decăderea din beneficiul de inventar. — 
Legea pronunţă contra moștenitorului decăderea beneficiului 

1) Vezi tom. I al acestei Icerări, p. 692, precum și înfră, No. 156. Mai) 
vezi tom. IV al acestei lucrări, No. 186, în fine. 

3) Vezi tom. I al acestei: luerări, p. 124, No. 139 şi tom, III al aceleiaşi 

lucrări, No, 311, 
3) Vezi tom, III, partea LI, p. 423, text și nota ].
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de inventar: 10 când el a ascuns lucruri de ale succesiu- 
nei sau cu ştiinţă şi rea credinţă a omis de a trece în in- 
ventar unele efecte ale suecesiunei (art. 712 C. eivil), 20 
atunci când a vândut imobile sau mobile de ale succesiunei, 
fără îndeplinirea, formelor legale (art. 716, 717 C. civil, 
705 Pr. civ). 

O administraţie rea şi chiar dăunătoare creditorilor şi 
legatarilor nu aduce însă, în genere, pentru moştenitor pier- 
derea beneficiului de inventar, deși chestiunea, este contro- 
versată 1). 

260. 3: Condemnarea moştenitorului ca moștenitor 
pur şi simplu. — In fine, moștenitorul pierde facultatea de 
a accepta succesiunea. sub beneficiu de inventar, de câteori 
sa pronunțat în contra lui o hotărîre rămasă definitivă, 
care-l condamnă ca moştenitor pur şi simplu (art. 711, 

_în fine). 
Moştenitorul nu poate însă fi considerat ea, atare, decât 

„faţă cu persoanele cu care s'a pronunţat acea hotărîre, nu 
însă şi faţă de acele care n'au luat parte Ja Judecată (art. 
1201 C. civil), deşi chestiunea, este controversată 2, 

SUCCES UNILE VACANTE. 
261. Condiţiile cerute pentru ca Succesiunea să fie 

vacantă (art. 724 C. civil). — O succesiune se consideră 
ea vacantă şi poate fi declarată ca atare în următoarele 
împrejurări: 10 când termenele conferite de art. 706 C. 
civil pentru facerea inventarului şi deliberare (3 luni şi 40 
de zile) au expirat, fără ca cineva să se prezinte spre a 
reclama succesiunea; 20 când nu există moştenitori cunoscuţi 
sau când acei cunoscuţi au lepădat succesiunea (art. 724). In 
aceste cazuri există însă mai mult o prezumpţie de vacanţă 
decât o vacanţă reală, căci moștenitorii pot să se prezinte 
cât timp dreptul lor nu este preseris. (art. 700 C. civil). 

Succesiunea vacantă nu trebue deci confundată cu 
acea în părăsire (en desherence), adecă, lipsită de moştenitori. 

Succesiunea vacantă din dreptul actual se deosebește, 
de asemenea de hereditas jacens din dreptul roman. 

  

1) Vezi tom. III, partea, II p. 882, 383, p. 396 şi 497, 
*) Vezi tom. III, partea, II p. 865, 366 şi p. 428.
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„Auch îst bereits bemerht, dass fir die Rechtsfigur der 
hereditas jacens  rămischen Sinnes im franzâsischen echt -kein 
Raum îst“, zice Zahariae; ceeace însemnează: că figura juridică a 
eredităţei jacens în sensul roman nu-și are loc în dreptul francez 1). 

262. Rânduirea unui curator (axt. 725 C. eivil).— 
O suceesiune vacantă neputând fi lăsată în părăsire, tribunalul 
civil sau judecătorul de ocol, pentru succesiunile care nu 
întree suma de 3000 lei (art. 34 L. judecăt de ocoale din 
1907), rândueşte un curator după cererea părţilor interesate, 
adecă a tuturor acelor care ar avea drepturi sau acţiuni 
de exercitat în contra suecesiunei, sau după aceea a 
ministerului publice. 

Coneluziile verbale ale acestui magistrat nu mai sunt 
însă astăzi necesare, de câteori curatorul se rânduește după, 
cererea, celor interesaţi, afară de cazul când această cerere 
ar emana dela un minor, dela un interzis sau dela o per- 
soană pusă sub consiliu judieiar (art. 81 Pr. civ.) . 

Tribunalul sau judecătorul de ocol, care rândueștă 
un curator, are facultatea dea admite executarea provizorie, 

a sentinței sale (art. 129 Pr. civ.), iar sentința care 
rândueste curatorul este supusă apelului. 

263. Administraţia curatorului (art. 726-727 C. civil). 
Curatorul, care a primit însărcinarea ce i s'a dat, intră 
în exerziţiul funcţiunii sale fără a mai presta jurământul 
la eare era supus prin Nov. _72,capit 8, şi fără a da 
cauțiune pentru garantarea gestiunei sale. 

EI va trebui să proceadă de îndată la ridicarea peceţilor 
şi la facerea inventarului, inventarul fiind, după cum ştim 
baza oricărei administrații străine. 

Formele inventarului sunt acele prevăzute pentru 
moștenitorul beneficiar. 

Curatorul are deci, în genere, aceleaşi drepturi şi 
îndatoriri ca şi moștenitorul beneficiar. 

» Der Pfleger hat dieselben Rechie und Verbindlichkeiten, wie - 
der Wohlthatserbe“, zice Zacarie ?), 

El nu poate deci să facă un compromis nici să transigă 

1) Zabariae, Handbuch des fr. Civilreehis 1V, $ 651, ab initio, p.. 
208 (ed. Crome). - 

1) Handbuch, des fr. Civilrechts, IV, $ 652, p. 210 (ed. Crome).
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asupra afacerilor succesiunei +), el nefiind în drept de a 
face decât acte de administraţie. De aceea sa şi decis, că 
confirmarea, expresă sau tacită a unui act anulabil, con- 
stitaind o renunțare la un drept, nu poate fi făcută de un 
curator 2). 

264. Curatorul are însă drept la un onorariu, fiindcă 
el administrează o avere străină (nam non gerit suum nego- 
tium); pe când administraţia moștenitorului beneficiar este, 
din contră gratuită, fiind că cl este proprietar şi adminis- 
trează lucrul său propriu. Din împrejurarea că gestiunea 
curatorului nu este gratuită rezultă că el nu răspunde 
numai de culpa lata, ca moștenitorul beneficiar, ci şi de 
culpa levis (art. 1540 C. civil), pentrucă el trebue să aducă 
în gestiunea sa îngrijirea unui bun proprietar. 

Curatorul reprezintă succesiunea, în justiţie. Eladminis- 
trează și lichidează succesiunea, sub îndatorirea de a da, 
socoteli moștenitorului care sar înfăţişă mai în urmă sau 
în lipsa acestuia, creditorilor şi legatarilor, la finele gesti- 
unei sale. 

265. Curatorul poate să facă numai acte de admini- 
stație nu însă și acte de dispoziţie, afară de vânzarea 
mobilelor şi a imobilelor (art. 726. C. civil). 

Actele făcute de curator în limitele mandatului său 
sunt opozabile moştenitorului care s'ar ivi mai în urmă, pe 
când acelea care întrec limitele acestui mandat vor fi, din 
contra, neavenite (art. 1546 C. civil). 

266. Incetarea funcţiunei curatorului. — Funcțiunea, 
uratorului încetează: 1% prin moartea sa; 2% prin revocarea, 
lui de justiţie pentru rea credință, incapacitate sau negli- 
gență; 30 prin demiterea lui; 4 prin înfăţişarea unui 
moştenitor; 5% şi prin îndeplinirea mandatului său, adecă: 
prin realizarea activului succesiunei şi plata tuturor sarei- 
nilor ei. “ 

Curatorul succesiunei vazante, trebue să verse la casa, 
de consemnaţii atât banii ce a găsit la facerea inventarului, 
cât gi orice alte sume ar încasa mai în urmă. 

1) Zahariae; op. şi loco cit., nota 3, ab înitio. 
2) Trib. Ilfov, Cr. judiciar din 1920, No. 26, 27. p. 218,
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INDIVIZIUNEA, — DREPTURILE COPROPRIETARILOR 

| LAS OAPITIYI, 
4 “35 IMPĂRŢEALA SUCCESIUNILOR. 

A 34 INDIVIZIUNEA. ” 

_ Inainte de a vorbi de împărţeala succesiunilor vom 
zice câteva cuvinte despre indiviziune 1). 

267. Indiviziunea sau comunitatea este starea în care 

se găsese coproprietarii unui lucru comun. 

Îndiviziunea presupune mai: mulţi coproprietari sau 

comoştenitori, căci de câteori nu există de cât unul singur, 

acesta exercită toate drepturile şi are toate obligaţiile. 

In caz de indiviziune sau comunicate (părtășie, copăr- 

tăşie sau devălmășie, după cum o numese vechile noastre 

legiuiri), fiecare copărtaşpoate să urmărească, pentru partea 

sa, plata creanţelor suecesiunei, şi să fie urmărit tot pentru 

partea sa din: datoriile defunetului, fiindcă creanţele şi 

datoriile sunt împărţite de drept în virtutea legii, fără nici 

o împărţeală (art. 777 şi 1060 C. civil): - 

„Nomina heveditavia ipso jure inter heredes divisa sunt“ *). 

268. Coproprietarul unui lucru comun nu poate 

însă să dispue de acest lueru sau să-i aducă vreo inovaţie, 

decât cu «consimţimântul tuturor, refuzul unuia din ei fiind 

suficient spre a împiediea orice act de dispoziţie siu chiar 

de administraţie). 

„În re enim pari potiorem causam esse prohibentis constat“. 
(In drepturi deopotrivă, preferința, se dă aceluia care împiedică 

actul). (L. 28, în medio, Dig. Communi devidundo, 10. 3). 

„Niciunul nu poate să facă vreo prefacere, făă învoirea 

tuturor, iar de o va face, e dator paguba ce se va, prieinui din 

acea prefacere“, zice codul Caragea (art. 7, partea III, capit. 13 4, 

1) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 489 No. COI, 

2) Vezi infră, No 2176. - 
2) In consecință, s'a decis eă coproprietarul unui imobil poate, în virtutea 

dreptului real ce are asupra fiecărei molecule din acest imobil, să se opuae la 

actele de administraţie săvârşite de ceilalți coproprietari. Prin urmare, un 

asemenea proprietar nu poate fi silit de coproprietarul său a suferi un act de 

administraţie, sau să renunţe la anularea unui contract de închiriere care-l 

- daunează. CasI, 9 Iunie 1920. Or. judiciar din 1920, No 61, 62, p. 499 (rezumate). 

In baza principiilor de mai sus, știm, că unul din comuniști nu poate; 

fără consinţimântul expres sau tacit al celorlalţi, să închirieze imobilul comun, 

miei chiar în limitele unui act de administraţie. Vezi tom. III, partea Î, p. 231, 
nota 2; tom IX, ed, II, p. 54, 55 p. 540, ete. Cpr. trib, Romanați, Trib. juri- 
dică din 1920 No. . .p. 21. 

+) Cpr. L. 28, ab înitis, Dig., Qommuni dimidundo, 10. 3).
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După art. 1112 din codul Calimach (833 C. austriace), 
majoritatea glasurilor hotăra, ca şi în vechiul drept francez, dacă actul putea sau nu să fie făcut. 

»Refertur ad universos, guod publice fit per majoren partemt. (Ceeace s'a determinat prin partea cea mai mare a celor interesaţi, se consideră că a fost determinat de unanimitate). (L. 160 $ 1 Dig., De div. regulis juris antiqui, 50. 17). , 
Un proverb german exprimă aceeaşi idee, zicâna: 
> Das Mehr gelt“. (Majoritatea are precădere 1). 
269. Soluţia codului Calimach a fost admisă în tr'un 

singur caz de codul actual, și anume: pentru vânzarea 
imobilelor spre a se plăti datoriile (art. 736 C. eivil?). 

Acest din urmă text fiind însă excepţional, nu poate 
fi întins la alte cazuri prin analogie; de unde rezultă că, 
la caz de neînțelegere între comoştenitori, nimene din ei nu 
va putea să administreze lucrul comun, şi singurul mijloe 
ce le mai rămâne este de a cere împărţeala 3). 

270. Dar dacă un coproprietar sau un comoștenitor 
nu poate aduce nicio prefacere lucrului comun, nici să 
dispuie de el fără consimţământul celorlalți, nimie nu-l îm- 
piedică de a dispune de partea sa indiviză, de a o da sau 
vinde altuia, de a o greva de ipoteci, ete. £). 

„Portionem propriam rerum nordum divisis, non prohibetur titulo donationis în alium transfere“. (Nimic nu împiedică pe proprietarul în indiviziune de a transmite altuia, cu titlu de do- naţiune, partea sa indiviză). (L. 12, Cod. De donationibus, 8. 545). 
4 Instrăinarea sau ipotecarea, părţei indivize a unuia din 
tomoştenitori nu va fi însă validă, decât atunci când imo- 
bilul înstrăinat sau ipotecat va cădea, prin efectul împăr- 
ţelei, în lotul moştenitorului (art. 786 O. civil?). 

1) Vezi Chaisemartin, op. cit. p. 94, No. 41. .” 
?) Vezi şi art. 505 C. com, 
*) Vezi ton. Il, partea II, p. 452, text şi nota 2. 
*) Vezi tom. III, partea I-a, ed. HI, p. 232, ad notam, tom, III, partea II, p. 448 şi 786; tom. IX.,ed. II, p. 547, text şi nota 2; tom. X, p. 556, 557, ete. Cpr. art, 679 C. italian, art. 1108 C. Calimach (829 C. austriac), ete. 
*) Mai vezi L. unică, Cod,, Si communia res pignori data sit, 8. 21; L. 3, Cod, De communium rerum alienatione, 4. 52; L. 7 $ 4, Dig., Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur, 26. 6, etc.; art. 1108 C, Calimach (1829 C. aus- triac), ete. 

, €) Cas. s-a I-a, Bult, 1911, p. 1178 și Dreptul din 1911, No. 74, p. 585. Vezi tom. III, partea II, p. 419, text și nota 2, precum și p. 660 şi 786 text şi nota 2; tom. IX, p. 541,542 și 547; tom. X, p. 556, 557, 576,705, ete.
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271. Fiecare coproprietar sau comoştenitor poate, de 
asemenea, să revendice partea sa indiviză dela detentorii ei! 
pentru a face să se recunoască dreptul său de coproprietate, 
nu însă și în scopul de a face să se delese partea mate- 
rială din lucrul comun, aceasta neputând să aibă loc decât 
în urma împărţelei 1). 

2172. Acţiunea în revendicare nu poate fi exercitată 
nici de unul din proprietarii în indiviziune contra celorlalţi, 
de oarece nici unul din ei nefiind proprietar pe o parte 
distinetă, a imobilului, nu: poate invoca un drept exclusiv 
ca acel pe care îl presupune acţiunea în revendicare. Sin- 
gura acţiune pe care ei o pot exercita este aceea a eșirei 
din indiviziune ?). 

La Romani, fiecare coproprietar putea, din contră, 
să exereite acţiunile ce izvorau din proprietate: 

»Horum guogue, quae sine înteritu, dividi non possunt, partem 
etere constat“. "(Este cert că se poate revendică o parte chiar P p dintr'un lucru eare nu poate fi împărţit fără a peri). (L. 35 $3, 
ig., De rei vindicatione, 6. 1). 

213. Proprietarul tulburat în posesiunea sa de către 
unul din coproprietari, poate să exercite contra autorului 
acestei tulburări acţiunea posesorie în complângere, spre a 
face să înceteze această tulburare 3). Chestiunea este însă 
controversată 4). | | 

2174. Indiviziunea presupunând că mai multe persoane 
au asupra aceluiaşi lucru drepturi de aceeaşi natură, 
de aiei rezultă că uzufructuarul şi nudul proprietar ai 
aceluiaşi lucru, având asupra acestui lueru drepturi deosebite, 
nu se poate zice, aşa cum greşit susţine Proudhon, că 
există indiviziune între ei, după cum nu există indiviziune 

  

1) Cpr. Cas. S-a Î, Bult. 1913, p. 45; Jurisprud. română din 1915. No. 31, 
p. 487, No. de ordina 500 (deciz. S-a 1, No. 328 din 12 Maiu 1915). Vezi tom. 
III, partea I-a, ed. a III, p. 232, ad notam, tom, VIII, partea I-a, nota 1 dela 
p. 598, 599 şi tom. IX, ed. II, p. 542, ete. : 

2) Vezi auțoritățile citate în tom. III, partea II, p. 448. nota 2. Mai vezi 
tonr. III, partea I-a, ed. III, p. 232 ad notam și p. 214 (ed. a 2-a); tom.ăX, 
p. 557, nota 1, ate. 

2) Trib. Iaşi și Cas. S-a I-a, Dreptul din 1905, No. 10, p 79 (cu observ. 
noastră) şi din 1909, No. 18, p.137; Bult. 1909, p. 23 şi Or. judiciar din acelaşi 
an, No 54, ete. 

*) Vezi tom. III, partea I-a, ed. III, p. 232, ad notam; tom. III, partea ÎI, 
p. 448; tom. IX, ed. II, p. 542, text şi nota 5, ete.
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nici între proprietarii diferitelor eaturi ale unei case, aşa că 
împărțeala sau licitaţia nu poate să aibă loc între ei 1); 
căci acolo unde nu există comunitate nu există nici împărțeală: 

„ Wo heine Genieinschajft ist, da îst auch keine Theilung“ 2). 

Există însă indiviziune între mai mulţi ceoproprietari 
ai aceluiaşi uzufruct, ca şi între coproprietarii aceleiaşi 
nude proprietăţi 8). 

275. Indiviziunea este o cauză frecventă de conflicte 
şi de procese între comunişti : 

„Communio est mater rizarum“. (Comunitatea este mama 
sfădăliilor *) 

» De bien commun on ne fait pas monceau“, zice Loysel ?), sau 
„Commun n'est pas comme un“ $), 
»Gemein ist selten ein“. (Comun este rareori un 7). 

Deaceea, art. 728 din codul civil permite fiecărui co- 
munist de a .eşi din indiviziune, cerând împărţeala lu- 
cerului comun? 

276. Incetarea indiviziunei prin împărţeală (art. 728, 
729 C. civil). — In timpul indiviziunei, fiecare coproprietar 
sau comoştenitor are o fraețiune de proprietate asupra. fie- 
cărei atome sau_molecule a lucrului commub, fără a avei 
însă vreun drept asolut asupra vreunei părţi materiale a 
lucrulu; comun; pe când în urma împărțelei fiecare copro- 
prietar devine stăpân absolut al unei părţi determinate a 
lucrului împărţit. 

Impărţeala este deci operaţia prin care fiecare copro- 
prietar primeşte o parte determinată în locul plăţei nede- 
terminate ce are asupra lucrurilor posedate în comun. . 

Comunitatea, fiind de cele mai multe ori o ocazie de 
procese și de neinţelegeri între comunişti, art. 728 din codul 
civil, spre a curma aceste neînțelegeri, dispune că nimeni 

1) Vezi tom. III, partea I-a, ed. Ill,p. 397..-ad notam și tom. III, partea IL, p. 445, nota 2 şi 460, nota 1 (ed. a 2-a); tom. VIII, p., 484, nota 1, (ed. II-a). 
?) Chaisemartin op. cit.. p. 114, No. 11. 
3) Vezi tom. II, partea IL, p. 445, nota 2, în fire şi tom. VIII, loce - supra cit. 
1) Cpr. L, 77 $ 20, în fine, Dig., De legatie, XXXI, II. 
2) Loysel, op. cit, 1, p. 372, No. 380. . 
*) Loysel op. și loco supră cit. 
") Chaisemartin, op. cit, p. 120, No. 19. ”
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na poate fi silit a rămânea în indiviziune, fiecare copro- 
prietar fiind în drept a provoca împărțeala. - . 

Ceeace legea a înţeles să oprească este deci indiviziunea 
silită, nu însă şi indiviziunea voluntară; căci atâta, timp 
cât eoproprietarii consimt, ei pot rămânea 'în indiviziune: 

" „În communione vel societate nemo compellitur iuvintus detineri“. 
(Nimeni nu poate fi silit a-şi păstra bunurile în indiviziune cu 
alţii). (L. 5, ab initio, Cod, Communi dividundo, 3. 37). 

„277. Regula după eare fiecare comoştenitor sau copro- 
prietar poate cere împărțeala lucrului comun, fiind de 
interes general şi de ordine publică, nu poate fi modificată 
nici prin convenţia părţilor, fie chiar o convenţie matri- 
monială, nici prin voința dăruitorului sau  testatorului, 
care nu poate să impue moștenitorilor, legatarilor sau 
donatarilor, obligaţia de a rămânea în indiviziune un timp, 
oricât de scurt ar fi. Chestiunea este însă, în această din 
urmă privinţă, controversată 1). | 

Codul Caragea zice, foarte bine, în această privinţă: : 

„Toţi părtaşii sunt datori să împartă lucrul ce deavalma, 
când unal va vrea, deși s'au tocmit mai inainte să nu se împartă 
niciodată“ (art. 10, partea III, capit. 132). 

«Si conveniato ne omnino divisi, fiat, hujusmodi  pactum, 
nullas vires habere mamifestissimum est. (Dacă părţile au con- 
venit ca lucrul comun să -nu fie niciodată împărţit, este evident 
că această convenţie nu poate produce niciun efect). (L. 14 $ 2, 

* Dig., Communi dividundo, 10. 3). 

Un alt fragment din Digeste, zice, de asemenea: 
«Nulla societatis în «eternum cvitio est. (Nu se poate cor-. 

tracta o societate pentru vecie). (L. 70, Dig., Pro socio, 17 2). 
«Îndatorirea, către o necurmată părtășie nu are loc», zice art. 

1111 din codul Calimaeh. 
«Bine Verbindlichkeit zu eimer immeruăhrenden Gemeinschaft 

kan nicht bestehen» zice art. 832, in fine, din Codul austriac. (Nu 
poate să existe obligaţie pentru o comun'tate perpetue). 

278. Impărţeala unei succesiuni sau oricărui lucru 
comun poate fi cerută oricând, chiar după 30 de ani, drep- 
tul de a eşi din indiviziune fiind impreseriptibil, afară de 
cazul prevăzut de art. 729 C. civil. 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 456, text şi nota 3, 
?; Cpr. art. 1073, 1082 şi 1111 C. Calimaeh (832 C. austriac). 

72784.— D. Alexandresco.— Principiile Dreptului Civil Român, Vol. Il. 9
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„Indatorirea de împărţire sau stâlpire a hotarelor unui lucru de tovărăşie, nu se stânge prin prescripţie“, zice art. 1944 din codul Calimach (1481 C. austriac). 

După art. 729 din codul civil starea de indiviziune 
se stânge şi impărţeala nu mai poate fi primită, atunci câna 
unul său mai mulţi din comoştenitori au dobândit prin uzu- . . . . e capiunea de 30 de ani, iar nu prin acea de 10 sa 20 de 
ani în contra comoştenitorilor lor, proprietatea, întreagă sau 
a unei părţi din bunurile indivize, sau când a existat o 
împărţeală anterioară. Cu alte cuvinte, în contra acțiunei 
în împărțeală, există două fine de neprimire, şi anume: 
un_act de împărțeală anterior sau prescripţia. Prin cuvintele 
„act de împărţeală“, ce se văd în art. 729 C. civil, nu se 
înţelege, în adevăr, înscrisul sau instrumentul probator, eare 
constată împărțeala, ci însuşi actul juridic, adecă împăr- 
ţeala dintre comoştenitori, care nefiind un act solemn, poate 
fi dovedită prin toate mijloacele de probă admise de lege, deci, şi prin mărturisirea unei din părţi, care face deplină, dovadă_contra celui care a, făcut-o (art. 1206 O. eiv. d 

279. Această prescripţie fiind achizitivă, iar nu li- beratorie, moștenitorul care o invoacă trebue să dovedească că a posedat totul sau parte din lucrul comun, în condiţiile 
cerute de art. 1847 C. civil. 

280. Cât timp bunurile sucecsiunei nu sunt lichi- 
date, comoştenitorii fiind presupuşi că posedă unii pentru 
alții, au un titlu prezar, şi această posesiune comună, ori- 
cât de îndelungată ar fi, nu poate conduce la uzucapiune, 
iar moștenitorul care o invoacă trebue să-şi schimbe cali- tatea posesiunei sale de comunist în posesiune utilă spre 
a uzucapiă, adecă să înceteze de a posedă în comun şi să înceapă a, posedă pro suo ca proprietar exelusiv ?). 

Nu se cere însă intervertirea, titlului, care ar fi nece- 

  

1) C. Bucureşti, Or. judiciar din 1920, No. 53, 54, p. 435 (rezumate), 2) Cas. rom. Bult. 1913, p. 328; Cr. judiciar din 1913, No. 34, p. 406 şi No. 78, p. 824 (rezumate); Dreptul din 1913, No. 45, p. 855, ete. Vezi tom III, partea II, p. 462, tom. XI, p. 127 şi 225, nota 2, ete. Curtea de Casaţie a decis, în Secţii-unite, că atunci când cu ocazia unei cereri de eșire din indiviziune să ridică pretenţii de exeluzivă proprietate asupra întregei sau unei părți numai din averea supusă împărțelei, trebue să se stabilească în mod prealabil că acea avere face parte din averea lui «de cujus şi numai în nrmă, după adu- cerea ei la masa; succesorală, să se proceadă la împlinirea formelor prevăzute de lege pentru împărțeală. Vezi Dreptul din 1915, No. 25, p. 198.
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sară, dacă ar fi vorba de un detentor precar neavând nici” 
un drept propriu asupra lucrului posedat. 

Uzucapivnea, este, în specie, aceea de 30 de ani, ne- 
putând să fie vorba în specie de uzucapiunea de 10 sau 20 : 
de ani, pentru că moştenitorul nare niciun titlu, (Art. 1895 
urm. C. civil ?). 

Uzucapiune va fi de 30 de ani, chiar dacă averea sue- 
cesorală ar consistă în mobile, pentrueă, prescripţia instan- ; 
tanee, statornicită de art. 1909 C. civil, se aplică numai 
la mobilele privite în mod individual, iar nu la universa- 
litate de bunuri, precum este în specie 2). 

Cât pentru punetul de plecare al “uzucapiunei de 30 
de ani, el nu poate fi altul decât momentul când moşteni- 
torul a început a posedă în mod separat, pro suo, ca şi 
cum împărţeala ar fi avut loc. 

281. Odată eu acţiunea de eşire din indiviziune, co- 
moştenitorii pot cere rânduirea, unui sechestru judiciar (art. 
615 Pr. ceiv.). : 

282. Moștenitorii cari n'au sezina nu pot exercită 
acțiunea în împărţeală, nici să fie constrânși a răspunde 
Ja asemenea acţiune, cât timp n'au fost trimeşi în posesiunea, 
averei succesorale (art. 653 O. civil). 

282 bis. De asemenea coproprietarii sub o condiţie 
suspensivă nu pot cere împărțeala înaintea îndeplinirei con- 
diţiei. 

283. Deşi nimene nu poate fi silita rămâneă în in- 
diviziune, totuşi, prin excepție, coproprietarii pot să se în- 
țeleagă între ei şi să hotărească printr'o anume convenţie, 
fie chiar verbală î), că indiviziunea va rămânea în suspensie 
cel mult pe cinci ani (art. 728 $ 2), în codul italian zece 
ani (art. 681 ?). 

Această convenţie poate fi reînoită încă pe cinci ani 

1) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1908, No. 4, p. 28. 
2) Vezi tom. III, partea II, p. 464; tom. XI, p. 358, ete. Art, 707 din 

codul italian și art. 328 din legea bulgară dela 1904 asupra bunurilor pro- prietăței şi servituţilor, sunt exprese în această privință. Vezi şi art. 535 din 
legea bulgară asupra prescripției dela 1898. 

3) Dovada convenției verbale se va face conform dreptului comun. 
*) Şi la Romani ss puteă suspendă indiviziunea pe un timp determinat, 

fără a se hotări însă nici un termen, (L. 14 $ 2, Dig., Communi dividundo, 10.3), 
ea şi în codul Calimach (art. 1173 şi 1110 C. Calimach, (831 C. austriac); Vezi 
tom. II], partea II, p. 466, nota 2.
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sau pe un termen mai scurt, însă reînoirea nu poate să 
aibă loc decât după expirarea primului termen. . 

O asemenea, convenţie nu este, după părerea dominantă, 
„opozabilă, terţiilor, de exemplu, creditorilor moștenitorilor, 

fie ei ipotecari sau chirografari, anteriori sau posteriori con- 
venţiei de indiviziune; căci ei fiind în drept de a provoca, 
împărțeala, conform art. 974 C. civil, părţile nu le pot 
ridică acest drept prin convenţia lor 1). 

284. Capacitatea necesară spre a putea sta în 
judecată în materie de împărțeală (art. 749 C. civil). — 
Impărţeala ne mai fiind astăzi translativă de proprietate, 
după cum era altă dată, ci declarativă de drepturi (art. 
786 C. civil), nu mai este nevoe ca acel care exereită 
această acţiune să fie capabil de a înstrăina. 

Impărţeala fiind însă un act de natură specială, per- 
soanele care ar voi să exercite acţiunea în împărţeală, vor 
trebui să aibă o capacitate specială, capacitatea de a ad- 
ministra nefiind suficientă. 

Astfel, minorul sau interzisul va fi reprezentat în îm- 
părţeală de tutorul său, care va avea nevoe de autorizarea 
consiliului de familie, atât spre a porni o acţiune în îm- 
părțeală relativă la imobile, dar şi pentru a apăra pe mi- 
nor sau interzis în contra unei asemenea acțiuni (art. 408, 
409 CO. civil). 

Tutorul este, în toate cazurile, obligat a consulta eon- 
siliul de familie în privinţa mijloacelor de apărare (art. 410 
C. civil), ceeace este absolut lipsit de sens, căci fie că mi- 
norul este reclamant într'o împărţeală, fie că este pârii, el 
nu poate propune niciun mijloc de apărare. 

285. Tutorul n'are însă nevoe de nicio autorizare 
spre a provoca împărțeala unei averi mobiliare (art. 408 
CO. civil), ci numai spre a apăra pe minor sau interzis în 
contra unei asemenea acţiuni (art. 409), soluţie care iarăşi 
este lipsită de orice logică. - 
„Cât pentru tatăl administrator legal, el poate, fără 
nicio autorizare, să reprezinte într'o acţiune în îm părțeală, 

  

1) Creditorii moștenitorilor 'n'au însă niciun interes a cere împărţeala, 
pentrucă ei având ca garanţie toate bunurile ereditare, vor păstra această ga- 
xanţie prin separarea patrimoniului defunctului de acel al moștenitorului (art. „181 0, civil).
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pe copilul său minor, fie ca reclamant, fie ca pârit, pen- 
îrucă a împărți nu însemnează a înstrăina. Chestiunea este 
însă controversată î). . 

286. Minorul emancipat va fi asistat, atât ca recla- 
mant cât şi ca pârît de curatorul său, (art. 425, 427, 749 
C. civil), el neavând nevoe de autorizarea consiliului de 
familie, deşi chestiunea este controversată 2). 

In privinţa moștenitorului pus sub consiliu judiciar, 
“chestiunea este iarăşi controversată, însă credem că el n'are 
nevoe de asistenţa consiliului, pentrucă împărţeala nu mai 
implică astăzi o înstrăinare ca altădată ?), 

287. In privinţa persoanelor neinterzise şi aşezate 
întrun stabiliment de alienaţi, dreptul de a provoca o acţiune 
în împărțeală şi de a răspunde la o asemenea acţiune 
aparţine administratorului provizor rânduit conform art. 32 
din legea dela 15 Decembrie 1894. 

Cei presupuși absenţi vor fi reprezentanţi în acţiunea, 
în împărţeală de către curatorul rânduit de tribunal (art. 
99 şi 749 C. civil). 

288. Femeea măritată are nevoie, spre a proceda Ia, 
o împărţeală, ce autorizarea bărbatului sau a justiţiei 1). 
Yemeea separată de bunuri ar putea însă, cel puţin după 
unii, să proceadă singură la o împărțeală de bună voe în 
privința  mobilelor a căror proprietate şi folosință o are 
(art. 1265, 1285 C. civil 4). 

lacât priveşte însă imobilele succesiunei, ea nu poate 
să proceadă la o împărţeală chiar de bună voe, decât cu 
învoirea bărbatului sau a, justiţiei (art. 1265, 1285 C. civil). 

__ 288 his. Bărbatul n'are, de asemenea, dreptul de a 
reprezenta pe soţia sa într'o împărțeală, dacă acest drept 
nu i-a fost anume conferit, fie prin contractul motrimonial, 
fie în timpul căsătoriei 2). 

1) Vezi tom. II, ed. III, p. 497, 498 și tom. III, partea II, p. 472. 
2) Vezi tom. ÎI, ed. III, p. 859, nota 5 şi tom. III, partea II, p. 473. 
3) De câte ori este înşă vorba de o împărţeală judiciară, cel pus sub con- 

siliu judiciar va avea nevoe de asistența consiliului, pentrucă art. 445 şi 458 
îl oprese de a pleda fără asistenţa acestui consiliu, 

1) Cpr. art. 1077 C. Calimach .(inexitent în codul austriac). Irapărțeala 
la care ar fi luat parte o femeie măritată, fără cuvenita autorizare, este anulabilă 
după cererea ei, şi acțiunea în anulare se prescrie prin 10 ani dela desfacerea 
căsătoriei (art, 1900 C. civil). 

5 Vezi tom. III, partea ÎI. p. 416 şi tom. VIII, partea 10, p, 506, nota 3. 
Vezi şi tom.-1V. al acestei lucrări, No. 97, în notă, Vezi însă Pianiol, 111,.1448.
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Aceiaşi soluţie este aplicabilă şi averei dotale a femeei, 
căci deşi art, 1242 din codul civil conferă numai bărbatului 
acțiunile relative la averea dotală a femeei, totuși acest. 
drept n'a atras niciodată, ca consecință, dreptul de a exercita 
acțiunea în împărţeală. 

Astfel la Romani, bărbatul care avea dreptul de a 
revendica fondul dotal, nu putea să exercite acțiunea în 
împărțeală fără concursul femeei. 

» Mariti, gui, fundum communem cum alio în dotem înaesti- matum acceperunt, ad communi dividundo judicium provocare non Possunt. licet îpsi possint provocari“. (Bărbaţii care au primit dela, femeea lor un fond nepreţeluit şi comun cu alţii, nu pot să provoace împărţeala, cu toate că ea poate fi provocată în contra lor). (|. 2, Cod, De fundo dotali, 5. 2), 

Chestiunea este însă astăzi controversată 1), 
289. Persoanele care pot exercita acţiunea în im- 

părţeală. — Acţiunea în împărţeală aparţine individual nu 
numai fiecărui moștenitor, dar şi tuturor acelor care au 
drept la o parte din succesiune că succesori neregulaţi, legatari 
sau donatari. | Mai 

290. Acel care cere împărțeala trebuie să aibă calitatea 
necontestată de moştenitor în momentul exercitărei acţiunei, 
fiindcă acţiunea în împărţeală nu este altceva decât exer- citarea dreptului de succesiune 2). 

290 his. Acţiunea în împărțeală nu aparţine deci 
străinilor, care nu pot fi coproprietari ai unui imobil rural 
(art. 7 $ 5 Constit. v., art. 18 Const, 1923). 

291. Moştenitorul, care a vândut totalitatea sau parte 
din drepturile sale succesorale, nu mai are deci acţiunea 
în împărţeală care, în asemenea caz, aparține cesionarului, 
ca unul ce are drepturile cedentului 2). 

292. Cât pentru cesionarul unei părţi indivize a unor 
lucruri anume determinate, el nu poate cere împărțeala în 

  

  

1) Vezi tom. III, partea II, p. 477, nota 1 şi tom. VIII, partea I-a, p. 294. text și nota 4. Vezi şi tom. IV al acestei lucrări, No. 66. 
1) Cpr. Trib. 'Teeuei, Dreptul din 1913, No. 25, p. 197 
3) Moştenitorii acționaţi în împărteală de către cesionar, nu vor putea însă să depărteze pe reclamant, plătindu-i preţul cesiunei, pentrucă legiuitorul nostru, imitând pe cel italian, a eliminat din Codul civil art. 841 al codului fr., care autoriză asemenea excepţie, numită în Franţa : retrait succesoral. Vezi tom. III, partea II, p. 480, nota 1. Vezi şi tom. IV, al acestei lucrări, No. 230.
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numele său propriu 1), ei numai în numele cedentului al 
cărui creditor el este. El nu va cere deci împărţeala obiectelor 
cedate, ci va trebui să provoace împărțeala întregei suece- 
siuni, (art. 1825 C. civil şi 494 Pr. civ). 

293. Nu pot, deasemenea, cere împărţeala: donatarii 
sau legatarii unui obiect particular; arendaşul care a luat 
în arendă partea indiviză a unui comoştenitor; legâtarul 
universal instituit sub o condiţie suspensivă, pentrucă el 
nare un drept născut şi actual până la îndeplinirea condi- 
ţiei, ete 2). 

294. Acţiunea în împărțeală aparţine însă creditorilor 
unui comoştenitor, în baza art. 974 C. civil, pentrucă 
dreptul de a cere împărțeala nu este un drept exelusiv 
personal moștenitorului 5); de unde rezultă, a fortiori, că 
ei pot interveni într'o instanță începută, spre a veghea, ca 
interesele debitorului lor să fie cât mai bine apărate, neexistând 
nici o rațiune ca acestdrept, prevăzut de art. 785 C. eivil, să 
nu le fie acordat *). , 

nevoe, de câteori cer împărţeală în numele debitorului lor, 
de autorizarea, consiliului de familie, după cum nici credi- 
torii unei femei măritate n'au nevoe de autorizarea băr- 
batului sau a justiţiei. 

2935. Cât pentru creditorii suecesiunei, adecă ai de- 
funetului, ei nu vor putea exereita acţiunea în împărţeală 
decât atunci când au dobândit separaţia de patrimonii, 
pentrucă această separație nu-i împiedică de a fi creditori 
ai moştenitorului. 

2935 bis. Dreptul creditorilor moştenitorului de a exer- 
cita acțiunea în împărțeală nu mai există atunci când 
această acţiune a fost exercitată de debitorul lor sau de 
alţi comoştenitori. Ei pot, în asemenea caz, numai să in- 
tervie la împărțeala cerută de moştenitori pentru a nu se 
compromite drepturile lor (art. 785 şi 1825 C. civil). 

296. Persoanele contra cărora se exercită acţiunea 
în împărţeală. — Acţiunea în împărțeală, fiind v aeţiune 

1) Cpr, Trib. Tecuci, Dreptul din 1913, No 25, p. 197, 
1) Vezi tom. III, partea II, p. 482, nota 1. 
3) C. Bucureşti, Dreptul din 1913, No 66, p. 524. 
1) C. București, decizia citată în nota precedentă.
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reciprocă (judi:ium duplez), nu poate fi exercitată decât 
în eontra acelor care au şi ei dreptul de a o exereita. 

Ea, va fi deci exercitată în contra taturor comoșteni- 
torilor. 

Ea poate fi exercitată contra unui copil conceput, 
precum poate fi exercitată și în numele lui, copilul con- 
ceput fiind moștenitor, sub condiţia de a se naște viu (art. 
654 C. civil). 

Acţiunea în împărțeală este deci indivizibilă în acest 
- sens că nu poate fi exercitată decât în contra tuturor co- 

moștenitorilor. 
Principiul indivizibilităţei se aplică numai la acţiunea 

în împărţeală propriu zisă. Cât pentru contestaţiile ce s'ar 
ridica între părţile ce figurează în instanţă, se va, aplica 
dreptul comun. 

297. Bunurile supuse împărțelei. — In principiu, 
toate bunurile de orice natură ar fi, pot face obiectul unei: 
împărțeli, şi chiar creanţele; căci, deşi ele sunt împărţite 
de drept între comoştenitori, totuşi această împărţire este 
provizorie. Se exceptează însă dela acest principiu luerurile 
care, prin natura lor, sunt indivizibile, precum sunt de 
exemplu, servituţile, care nu pot fi împărţite decât în pri- 
vinţa, modului lor de folosinţă. 
„Alte lueruri sunt indivizibile prin destinaţia lor. Astfel 

sunt, de. exemplu, mormintele de familie şi terenurile eon- 
cedate întrun cimitir, care nu pot fi nici împărţite nici 
lieitate !). 

Această indivizibilitate nu se aplică însă portretelor 
de familie, manuscriptelor menite a fi tipărite, brevetele de 
invenţie, proprietăței literare şi artistice, ete. 

O easă de comerţ nu puate fi, în principiu, împărţită, 
însă eu poate fi licitată sau atribuită unuia din comoştenitori. 

298. Formele împărţelei. — O succesiune poate fi 
împărţită de bună voe sau prin justiţie. 

- Impărţeala de bună voe poate avea loe de câte ori 
toţi moștenitorii sunt capabili şi prezenţi (art. 730 Ş 1) 
şi se înțeleg între ei (art. 733 C. civil). _ 

Dacă, din contra, ei nu se înţeleg, sau între ei unii 

  

1) Cpr. C. Paris, Sireg, 93. 1, 189. Cpr. art. 1090 C. Calimaeh.
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sunt absenţi ori neprezenţi, minori sau interzişi, împărţeala, 
trebue să se facă prin justiţie (art. 733, 747 C. civil). 

In cazul unei împărțeli de bună voe, punerea peceţilor 
nu este obligatorie, ei facultativă. 

299. impărţeala de bună voe (art. 730 $ 1). — Dacă 
toţi moştenitoriii sunt prezenţi şi capabili şi dacă există 
înţelegere între ei (art. 733). împărţeala se poate face ori- 
cum. vor voi, de exemplu: prin donaţiuni (art. 813 urm. 4), 
vânzare, schimb, tranzacţie, fie actul autentic sau sub sem- 
nătură privată, şi chiar printr'0 convenţie verbală, deşi în 
această din urmă privinţă chestiunea este controversată. 

Impărţeala verbală era admisă atât în codul Calimach 
(art. 1074) cât şi în dreptul roman: 

„Instrumentis etiam non întervenientibus, semel devisio recte 
Jacta non habetur irrita“ (O împărţeală legahnente făcută nu este 
nulă, dacă a fost făcută fără un act scris). (L. 9, Cod, De fide 
înstrumentorum, ete. 4. 212). 

Proba împărțelei voluntare sau convenţionale, în lipsa 
unui act scris, se va face conform dreptului comun ?). 

» Wegen des Beweises der freihăndigen Theilung gelten die 
gewăhnlichen Regeln“, zice Zacharie *). 

Dacă sa încheiat un act scris pentru constatarea 
împărţelei, fie autentic, fie sub semnătura privată, acest act - 
ar fi opozabil terţiilor, fără a fi transcris; pentrucă spre 
deosebire de legea belgiană, în dreptul nostru, din cauza 
unei lacune regretabile, actele declarative de drepturi, 
precum este Împărțeala, nu sunt supuse transerierei. 

300. Impărţelele încheiate sub semnătură privată 
fiind nişte convenţii sinalagmatice “sunt supuse formalităţei 
dublului original statornieite de art. 1179 C. civil 5). 

Actul care nar îndeplini această formalitate n'ar fi 

1) In asemensa caz, actul (instrumentul) care constată împărteala trebue 
să fie autentic (art. 813 C. civil). E - - ; 

1) Mai vezi L. 12, Cod. Pamiliae erciscundae 3. 36. L. 4, Cod. Communi 
dividundo, 3, 31, ete. - - - 

Cas.. rom. Bult. 1913, p..1565, Cr. judiciar din 1913, No, 73,No. 378. 
Handbuch des fr. Civilrechts, IV, $ 633, p. 141 (ed. Crome).” . 
Vezi: Trib. Agen, Dreptul din 1916, No. 39, p. 312. Repart. Sirey No. 

Double £crit, 48; ete,
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însă nul, ei ar constitui numai un început de probă scrisă 
de natură a fi compleetat prin alte dovezi !), 

301. Impărțeala judiciară. — Vom îm părţi acest ca pitol 
în mai multe paragrafe. 

302. 1' Punerea, ridicarea peceților şi facerea 
inventarului (art. 730 $Ş 2, 731, 732 C. civil). — Din 
cauza unei lacuni repgretabile ce există în lege, punerea. 
peceţilor nu este obligatorie decât atunci când unii din 
moştenitori sunt absenţi şi neprezenţi, sau când între si 
unii sunt minori ori interziși (art. 730 $ 2 şi 916 C. civil). 

Peceţile se pun pe efectele mișcătoare ale suecesiunei 
de unul din judecătorii tribunalului locului în care s'a deschis 
succesiunea, sau de judecătorul de ocol după delegaţia 
prezid. tribunalului (art. 654 Pr. civilă), gi chiar fără 
niei o delegaţie atunci când succesiunea, este de competenţa 
judecătorilor de ocoale (art. 34 L. judecăt. de ocoale din 
1907). | 

Ele se aplică după cererea părţilor interesate, moşteni- 
tori, creditori, legatari, executori testamentari (art. 916 
$1 C. civil), şi chiar din ofieiu. 

Pecetea ce se va pune este aceea a tribunalului sau 
judecătoriei de ocol (art. 655 Pr. civ.). 

Creditorii personali ai moştenitorilor şi chiar creditorii 
defunetului pot cere punerea peceţilor, pentrucă au interes. 
a împiedică sustragerea averei acestui din urmă, care le 
serveşte drept gaj (art. 1718, 1719, C. civil). - 

Pentru aceasta creditorii nu mai au astăzi nevoe de 
un titlu executor, după cum cere art. 731 C. civil, ci un 
titlu scris, fie autentic, fe sub semnătură, privată, fiind 
suficient după art. 656, 20 Pr, civ. 

In lipsa unui titlu scris, ereditorii suecesiunei pot cere 
punerea, peceţilor cu permisiunea, prezidentului locului unde 
s'a deschis succesiunea. 

Odată peceţile puse, toţi creditorii succesiunei pot. 
face opoziții în scopul de a nu se ridică peceţile în 
absența lor (art. 671 pr. civ.). 

  

1) C. Bucureşti, Dreptul din 1913, No 54, p. 426; Cas. I-a, Dreptul din. 1915, No. 14, p. 105; Trib. Oran. Dreptul din 1916, No. 39, p. 311 (cu observ. noastră). Vezi tom. III, partea II], p. 492, nota 4; tom. VII, p. 199, text şi nota; tom. IX, ed. II,p. 24, nota 1, ete.
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In cât priveşte ridicarea peceţilor şi facerea inventarului 
se vor apliea, regulele statornicite de procedura civilă 
(art. 668 urm. Pr. civ.). 

Cheltuelele făcute cu ocazia punerei peceţilor, facerea, 
inventarului, etc., sunt în sarcina suecesiunei (art. 728 şi 
919 C. civil). 

303. 2: Tribun. competent în privinţa contestaţiilor 
ce se ridică în materii de succesiune (art. 95 C. civ., 63 
$ 2 şi 3 Pr. eiv.)— Legiuitorul nostru eliminând art. 822 
din proced. civilă fr., trehue să aplicăm în specie art. 63 
Pr. eiv. 

După acest text, atât acţiunea în împărțeală şi celelalte 
cereri relative la împărţeală sunt, în lipsa unei convenţii 
contrare, de competenţa tribunalului civil al locului unde 
s'a «deschis succesiunea adică a celui din urmă domiciliu al 
defunctului (art. 95 C. civil), sau de aceea a judecătorului 
de ocol, în marginile competinţei statornieite de art. 34 din 
legea judecăt. de ocoale dela 1907. 

Dacă succesiunea s'a deschis în străinătate, în folosul 
unor moștenitori străini sau români, chestiunea este contro- 
versată !). 

In orice caz, imobilele situate în România nu pot în 
mod valid fi împărţite înaintea unui consul străin din ţara, 
noastră. | 

Incât priveşte acţiunea pentru garanţia loturilor (art. 
787 urm. C. civil) şi pentru desființarea împărțelei (art. - 
790, 791 C. civil), ele se vor introduce, conform drep- 
tului comun, la domiciliul sau reşedinţa pâritului (art, 
58 Pr. civ.). 

Dacă acţiunea pentru garantarea, loturilor se exercită 
în mod incidental, ea se va introduce înaintea tribunalului 
unde este pendentă acţiunea principală (art. 64 lit. d şi 
112 urm. Pr. civ). | 

304. 3' Impărțeala judiciară şi procedura ei (art. 
733, 747 C. civil, 691, 692, 694 Pr. civ. — Impărţeala, 
trebue să se facă prin justiţie, adecă înaintea tribunalului 
sau judecătorului de ocol al locului unde s'a deschis suc- 
cesiunea, de câteori unul din moștenitori este absent sau 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 498.
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Ă măcar neprezent, interzis sau minor, fe chiar emaneipat, 
observându-se toate regulele prescrise de lege în interesul 
ineapabililor şi absenţilor; căci altfel, împărţeala n'ar avea 
nicio tărie legiuită,. 

In caz când ar fi mai mulţi minori sau interzişi cu in- 
terese contrare, tribunalul sau judecătorul de ocol va-rândui 
fiecărui din ei câte un tutorad hoc, luând mai întâi avizul 
consiliului de familie (art. 747 Ş 2 C. civil şi 693 Pr. civ.). 

Impărţeala se mai face prin justiţie atunci când există, 
neînţelegeri între moștenitori (art. 733 C. eivil). 

Atât în cazul art. 783 cât şi în cazul 747 C. civil, 
împăreala se face după cererea, părţei celei mai stăruitoare 
(art. 692 Pr. eiv.). | 

Ea se introduce printr'o acţiune ordinară înaintea _tri- 
bunalului sau judecătorului de ocol al locului unde s'a 
deschis succesiunea, punându-se pe toţi moștenitorii în cauză, 
şi Tribunalul sau judecătorul de ocol se pronunţă de în- 
dată şi de urgenţă, dacă chestiunea este în stare de ju- 
decată, rânduind, la caz de trebuinţă, pentru toate opera- 
țiile împărțelei, pe unul din judecătorii săi, după raportul 
căruia el judecă de urgenţă aceste contestaţii, privitoare la 
forma şi procedura împărțelei, contestaţiile privitoare la 
fondul procesului judecându-se conform dreptului comun +). 

305. 1 Preţeluirea imobilelor (art. 734 C. civil).— 
Preţeluirea.. averei. suceeaorale..este_baza. împărţelei. 

Preţeluirea, imobilelor se face de unul sau trei experți, 
aleşi de părţile interesate, sau din oficiu de câte ori ele 
nu se înțeleg sau sunt incapabile. 

Preţeluirea, fie a imobilelor, fie a mobilelor, nu este 
obligatorie, justiţia fiind liberă de a ordona împărțeala 
fără nicio expertiză, de câteori are elemente suficiente spre 
a cunoaşte valoarea bunurilor de împărţit şi aceasta chiar 
atunci când ar exista în cauză minori sau interzişi (art. 
684, 685, 694, 695 Pr. civ). 

De câteori însă una din părţi ar cere o expertiză, ju- 
decăturii nu pot s'o refuze. 

  

1) Incheierea prin care se admite (în principiu) acțiunea în împărțeală, 
având caracterul unei hotăriri definitive, este supusă apelului, de oarece prin 
ea se decide asupra calităței de mostenitor şi asupra cuantumului emolumen- 
tului guocesoral ; Jude. ocol. rural Negoești (Dolj), Dreptul din 1920, No. 25, p. 297.
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Când experţii proced la o expertiză, procesul lor ver- 
bal trebue să arate împrejurările şi motivele pe care ei se 
întemeiază (art. 219 Pr. eiv.), spre a putea fi controlaţi 
în aprecierea lor. 

Procesul-verbal al experţilor va mai arăta dacă imo- 
bilul preţeluit poate fi comod împărţit şi în ce chip, adecă 
dacă 'se poate face împărţeala în natură fără nicio pagubă 
pentru vreuna din părţi: 

„Si divisio proedii sine cujusguam înjuria commode fieri po- 
tuerit“. (L 1, în: medio, Cod, Communi dividundo, 3. 31). 

În orice caz, avizul experţilor nu leagă pe judecători: 

„Dictum expertorum nunguam transit în rem judicatam“. 

Dacă împărţirea în natură este eu putinţă, procesul- 
verbal al experţilor va trebui să fixeze fiecare din părţile 
ce pot fi formate, precum şi valoarea lor, spre a se şti 
dacă aceste părţi sunt egale (art. 734 O. civil!) . - 

'306. 5 Preţeluirea mobilelor (art. 735 C. civil). — 
Preţeluirea mobilelor se face ca şi cea a imobilelor, după 
valoarea lor reală şi actuală de experţi aleşi de părţi sau 
de judecători din oficiu. 

Şi la Romani, averea succesorală, fie mobiliară sau 
imobiliară, se preţeluia de judecător la, justa ei valoare ?). 

307. 6: Vânzarea mobilelor şi a imobilelor (art. 736, 
748 C. civil). — Fiecare moştenitor putând, în regulă ge- 
nerală, să ceară partea sa în natură atât din mobilele cât 
şi din imobilele suceesiunei, de câteori aceasta este cu 
putinţă (art. 736, 741 C. civil?), atât mobilele cât şi imo- 
bilele nu se vor vinde decât prin excepţie. 

1) In cât priveşte modul de a conciliă art, 734 cu art, 412 C, civil, vezi 

tom. III, partea II, nota 4 dela p. 505, 506. 
2) Vezi L. 10 $ 2, Dig. Communi diuidundo, 10, 3; L. 52$ 3, Dig, 

Familie erciseunde, şi 10..2. Cpr. art. 1081 lit. d şi 1085 C. Calimah. 
| 3) După art. 240 din legea bulgară dela 1890 asupra succesiunilor, mo- 
difieat prin legea din 7 Februarie 1906, descendenţii de sex masculim, toți sau 

parte din ei, pot reţine pentru ei părțile fetelor măritate, plătind valoarea a- 
cestor porţiuni după evaluare. La art. 242 din aceeași lege, acea din 6 Februa- 
rie 1906, a adaos un aliniat, care are următoarea cuprindere: „Descendenții ma- 
jori, care în timpul vieței defunctului au contribuit la mărirea gospodăriei ce sunt 
chemaţi să moștenească, cu mijloacele lor proprii sau cu munea lor. lucrând împre- 
ună cu defunetul, pot, dacă n'au fost despăgubiţi de aceasta în alt mod, să ceară 
la împărțeală să - li-se socoteaseă această. sporire în folosul lor, afară numai 
dacă n'an renunțat în seris la acest drept, care nu poate fi exercitat decât îm- 
potriva comoştenitorilor majori, care în viaţa defunetului se depărtaseră de casă“.
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308. Mobilele se vor vinde: 10 atunei când vor fi creditori de ai succesiunii urmăritori sau oponenți; 20 atunei când în lipsă de creditori urmăritori sau oponenți, majori- tatea comoştenitorilor, adeeă jumătate din creditori plus unul î), va socoti această vânzare necesară pentru plata datoriilor succesiunei, fie ele chirografare sau ipotecare, fără ca minoritatea, creditorilor să poată zădărnici această vânzare, care va fi publică gi se va, face după formele o- bişnuite (art. 736, 748 C. civil şi 677 urm. Pr. civ,) 309. Incât priveşte imobilele succesiunei, de câteori - ele nu pot fi comod împărţite în natură (ari. 734 şi 736 C. civil), adecă de câteori împărțeala lor în natură ar face ca ele să fie deteriorate sau depreciate, sau când fiind vorba de un imobil rural, unul din moştenitori ar fi străin 2) interesul comoștenitorilor cere ca ele să fie vândute, spre a a se împărţi preţul între ei; şi vânzarea se va face, în asemenea caz prin licitaţie publică la tribunalul situației imobilului, vânzare la cari vor putea, concura şi persoanele străine de succesiune de câteori unii din comoştenitori sunt minori, interzişi sau neprezenți 5) (art. 404, 748 şi 1389 C. eivil). 
Dacă toți moştenitorii sunt însă majori, neinterzişi gi prezenţi, ei pot conveni ca vânzarea să se facă în faţa unui arbitru numit de ei (art. 763 $ ultim C. civil) Imobilul suecesoral se va, putea vinde chiar când îm- părțeala în natură ar f cu putinţă de exemplu, în cazul art. 1388 0. civil, însă numai cu consimțimântul unanim al tuturor moștenitorilor, iar nu numai al majorităţei lor, şi în asemenea caz, toţi comoştenitorii vor trebui să fie majori şi capabili, căci dacă unii din ei, ar fi minori sau interzişi, înstrăinarea n'ar mai putea să aibă loc decât cu îndeplinirea, formelor cerute de art, 401 şi 402 O. civil. 310. In vânzările pentru eşire din indiviziune nu se aplică dispoziţiiiiiile art. 530 urm. Pr. civ., care prevăd suspendarea vânzărei în urmăririle silite; niei art. 551, 552 

  

1) Moștenitorii eare vin la succesiune prin reprezentatie, nu vor număra toți la un loc decât ca o singură persoană, pentru acela pe care ei îl reprezintă, 2) Ştim, în adevăr, că o Jurisprudență, pe care am combătut-o, a conferit moștenitorului străin dreptul la valoarea imobilelor rurale în bani. Vezi supră p. 45, text şi nota. 
3) Vezi tom. III, partea II, p. 516. 

—
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din aceiaşi procedură, cari obligă pe adjudecatari a depune 
în numerar preţul adjudecărei 1). Pentru ca aceste din 
urmă texte să fie inaplicabile în specie, se cere însă ca 
un comoştenitor să fi devenit adjudecatar; ele fiind apli- 
cabile de câteori adjudecatarul este o persoană străină la 
succesiune, pentrucă atunci, licitaţia are caracterul unci a- 
devărate vânzări ?) pe când moștenitorul, care devine adju- 
decatar, este presupus că a fost singur proprietarul imobi- 
lului cumpărat, încă din momentul desehiderei suecesiunei 
(art. 786 C. eiv.). 

Sil. S'a decis că, deși după art. 565 Pr. civ., ordo- 
nanța de adjudecare rămasă definitivă şi executată trece 
adjudecatarulvui imobilul liber de orice privilegiu sau ipo- 
tecă, fotuşi aceste dispoziţii nu se aplică şi la vânzările 
prin licitaţie publică pentru eşire din indiviziune, astfel că 
aceste vânzări rămân supuse dreptului comun şi ordonanța 
de adjudecare ce intervine n'are efectul, ca în vânzările 
silite, de a purga privilegiile şi ipotecile ce grevează imo- 
bilul adjudecat 5). 

312. Se decide, de asemenea, în genere, că nici art. 553 
Pr. civ. nu se aplică vânzărilor pentru eșire din indivi- 
ziune. Chestiunea este însă controversată şi părerea con- 
trară este însă singură admisibilă în dreptul nostru *). 

Sa decis însă că art. 568 Pr. eiv,, după care orice 
cerere de evieţiune totală sau parţială a bunului adjudecat 
se prescrie prin cînci ani din momentul executărei ordo- 
nanței de adjudecare, adică din momentul punerei adjude- 
catarului în posesiunea imobilului adjudecat, se aplică or- 
donanţelor de adjudecare date pentru eşire din indiviziune 5) 

1) Cpr. Cas. S-a. II, Bult. 1912, p. 306, 307. 
2 Sa decis, în consecință, că în adjudeeările făcute persoanelor străine 

prin vânzarea la licitaţie publică, pentru eşire din indiviziune, titlul proprieta- 
rului dobânditor fiind ordonanța de adjudecare, adjudecatarul poate s'o înves- 
tească cu formula executorie spre a o aduce la îndeplinire. C. Iași, Justiţia din 
1915, No. 3, p. 75 urm: şi Dreptul din 1915, No. 75. p. 594. 

3) C. Bucureşti, Dreptul din 1913, No. 46. p. 362. 
*) Vezi tom III. partea II, p. 513 şi p. 516, text şi nota 2. 
5) Vezi tom. III, partea II, p. 513, text şi nota 4, — Art. 568 Pr. civ.a 

fost explicat în tom. XI al Coment. noastre, p. 839 urm. și în tom, IV al acestei 
luerări, No. 599. Asupra chestiunei de a se şti dacă textul menţionat este sau 
nu aplicabil imobilului dotal, atunci când acest imobil, nedeclarat alienabil prin 
convenţia părţilor, a fost vândut la licitație, fără ca cineva să fi opus dotali- - 
tatea şi impresecriptibilitatea lui, vezi to. VIII, partea I-a, p. 350, 351 (ed. 2-a). 
Vezi și tom. IV al acestei lucrări, No, 14, în fine.
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313. In materie de vânzare pentru eşire din indiviziune 
nu există recurs în contra ordonanţelor de adjudecare eliberate 
adjudecatarilor de tribunalul de urmărire; de oarece art. 689 
Pr. civ. arătând care texte din procedura urmărirei silite 
se aplică în caz de vânzare benevolă, n'a menţionat şi 
art. 559 Pr. civ., eare prevede dreptul de recurs în contra 
ordonanțelor de adjudecare *). 

Aceste ordonanţe nu sunt, în principiu, susceptibile 
nici de apel. Ele având caracterul unei convenţii încheiate 
de părţi sub privigherea justiţiei, nu pot fi atacate decât 
printr'o acţiune principală în anularea vânzărei 2), 

Motivele de anulare nu pot însă fi, în specie, decât 
acele pentru care se poate ataca convențiile încheiate direet 
între particulari, bazate pe dispoziţiile art. 948 C. civil, 
sau pe violarea condiţiilor speciale şi esenţiale contractului 
de vânzare, iar nu şi pentru neîndeplinirea sau nerespectarea 
unor ehestiuni de formă, pe care tribunalul însărcinat cu 
vânzarea le decide în mod suveran ?). 

314. Formarea masei de împărţit şi lichidarea drep- 
tarilor celor interesaţi (art. 737, 746 C. civil). — După 
ce mobilele și imobilele au fost preţeluite (art. 734, 735 
C. civil), sau după ce s'a ordonat împărțeala în natură 
(art. 736 C. civil), judecătorul comisar rânduit de tribunal 
conform art. 733 O. civil, trimite pe părţi, de cere trebuinţa, 
înaintea unui arbitru numit de ele, dacă toate părţile 
sunt capabile şi de faţă, sau din oficiu de către judecătorul 
comisar, atunci când ele nu se învoese pentru numirea 
acestui arbitru, sau când între moştenitori unii sunt minori, 
interzişi ori neprezenţi. 

Inaintea acestui arbitru se prozede la facerea socotelilor 
ce copărtaşii pot fi datori a-şi da unii altora la formarea, 
masei de împărţit *), la compunerea părţilor sau a loturilor 

1) C. Bucureşti şi Cas. rom. Dreptul din 1913, No 66, p. 523 urm. şi 
Jurisprudenţa rom. din 1914, No 24, p. 371, 372, precum și alte decizi citate 
în tom. III, partea II, p. 514. nota 1. Vezi şi tom. VIII, partea I-a, p. 386, nota 1, 
(ed. a 2-a). Mai vezi tom. IV al acestei lucrări, No. 80, în notă. 

: 1) Vezi tom. III menţionat, p. 514, 515, text şi nota 2. 
2) Vezi deciziile citate în nota 1. 
*) Socotelele de care vorbeşte art. 137 C. civil vor decurge, în cazul cel 

mai frecvent, din administrarea bunurilor succesorale de către unul sau altul, 
din comoştsnitori, fie că a fost investit de către ceilalți cu un "mandat în regulă, 
fie că şi-a însușit singur administraţia şi folosința, fără ştirea sau învoirea
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şi la restituţiile ce moştenitorii ar avea a-şi face între ei 

(art. 737 $ 2 C. civil). 
315. Moştenitorul descendent raportează la masa suc- 

cesorală darurile primite dela ascendentul său defunct 

(art, 751 C. civil), precum și sumele datorite suecesiunei 

(art. 738 O. civil ?). 
Dacă asupra operaţiilor trimese înaintea arbitrului, 

care au de seop lichidarea şi împărţirea averei (art, 737 $2), 

moştenitorii fac contestaţii în privinţa raporturilor, soco- 

telilor, preluărilor sau asupra formărei loturilor, arbitrul 

constată printi'un proces-verbal pretenţiile părţilor, îri- 

miţându-le înaintea judecătorului comisar care le trimete și 

el, la rândul lui, înaintea tribunalului, conform art 733 

C. civil. 
In orice caz, odată cu hotărîrea prin care se stabilește 

calitatea părţilor şi masa succesorală 2) a rămas definitiv 

prin neapelare, ea constitue autoritatea lucrului judecat, 

aşa că chestiunea masei succesorale nu mai poate fi discutată 

cu ocazia apelului făcut în contra hotărirei prin care 

prima instanţă a atribuit părților loturile formate de expert. 

316. 8 Compunerea părţilor sau loturilor (740,741, 

742, 743 Ş 1, 745 C. civil.— După ce drepturile moşteni- 

torilor s'au lichidat şi după ce s'a determinat masa de îm- 

părţit se procede la formarea 1oturilor sau părţilor. 

Dacă succesiunea se împarte pe capete se formează 

atâtea loturi câţi moştenitori sunt, în caz când ei au drep- 

turi egale. 
Dacă succesiunea se împarte pe stârpe sau tulpini, se 

celorlalţi comoştenitori. Deşi sumele datorite în acest mod nu pot „fi supuse 

raportului, totuşi ele trebuese socotite şi lichidate de judecătorul comisar sau de 

arbitrul numit de el, iar rezultatul lor să se ţie în seamă la compunerea păr- 

ţilor și la restituţiile ce moştenitorii au a-și face între ei, după cum se exprimă 

art, 137 sus citat. Cas. S-a Î-a, decizia No. 305, din 4 Mai 1915. Jurispr. română 

din 1915, No 28, p. 487, No de ordine 438, lit b. 

1) S'a decis că atunci când sunt deschise două succesiuni ce sunt de îm- 

părțit între aceeași moștenitori, nimie nu se opune ca împărțeala să se facă prin 

întrunirea celor două snecesiuni într'o singură masă de împărțit şi prin împăr- 
ţirea acestei mase între toți moștenitorii. Cas. S-a T-a, Bult. 1912, p. 1617. 

2: Masa de împărțit cuprinde toate bunurile succesorale, care se împarte 

între moştenitori. Ea se compune: 10 din averea mobilă şi imobilă ce aparţinea 

defunctului în momentul morței sale şi din prețul averei vândute conform art. 

136; 2% din bunurile dăruite de defunet descendenților şi care au fost raportate 

în natură (art. 738, 751); 30 din banii ce descendenţii datorese ascendentului 
„lor defunet (art. 138 C. civil), ete. ; 

12184 10
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formează atâtea loturi câte sunt stârpe sau tulpini (art, 740), iar lotul care cade prin sorţi în partea fiecărei tulpini se subîmparte în atâtea loturi câţi moștenitori - formează. tulpina (art. 667, 745 C. civil). 
Art. 740 din codul civil prescrie să se facă atâtea părţi sau loturi câţi sunt şi moștenitori, presupunând ipoteza, în care fiecare moştenitor are drept la o parte egală. Se poate însă întâmpla ea unul din moștenitori să aibă drept la o parte mai mare de cât altul, de exemplu: în cazurile prevăzute de art. 671, 673 şi 684 $ 3, în care cazuri loturile nu vor fi egale cu numărul moștenitorilor 1), In cazurile când părţile moștenitorilor sunt egale, lo- turile vor fi egale nu numai în privinţa, valorei, dar şi a naturei bunurilor ce le compun. De aceea, loturile trebue să fie astfel compuse în cât să se dea la fiecare parte, pe cât se poate, aceeaşi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creanţe de aceiași natură şi valoare (art. 741 C. civil). 

Cu toate acestea, art, 7414 $ 2 voeşte ca să se înlăture pe cât se poate fracţionarea, peste măsură a fondurilor şi diviziunea exploatărilor; căei practica dovedeşte că cheltuielile sunt cu atât mai mari eu cât cultura pământului este mai fracționată. 

317. Fiind însă, că loturile ce se dau în natură nw pot fi toate egale, inegalitatea lor se va compensa prin bani (art. 742 O. civil), adecă printr'o sumă fixă, care se nu- meşte sultă (dela, solvere, solutum ?), 
„Nefiind cu putinţă a se potrivi părţile nici după câtime, nici după calitate, judecătorul poate să le potrivească cu bani sau cu alte lucruri“, zice art. 1086 din codul Calimach 3). „Si familie erciscundae Judicio. actum sit, singulas rea sin- gulis heredibus adjudicare debet ; et si în alterius persona Prae-- gravare videatur adjudicatio, debet hune învicem cohoredi certa. pecunia“. (În acţiunea de împărţeală a unei succesiuni, trebue să se dea un obiect unuia din moştenitori şi alt obiect celuilalt; iar adjudicatarul al cărui lot ar A prea mare trebue să fie condam- 

În 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 522 urm. 
3) Vezi tom. II], partea II, p. 527, nota 3; tom. VIII, partea I-a, p. 390, nota 3; tom. IX, ed. II, p. 8. nota 1, ete.—Moştenitorul ereditor al sultei are, ca ga- ranție a plăţei ei, un privilegiu asupra imobilelor succesiunei (art. 1737 $ 3). 3) Vezi și art. 11, partea III, capit. 13 C. Caragea.
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„nat a plăti o sumă certă comoștenitorului său). (Instit., De officio 
judicie, &, 17, $ 4 (ab initio!). 

318. Inegalitatea loturilor mai poate fi compensată, 
punându-se în sareina loturilor celor mai mari o parte mai 
mare din datoriile succesiunei. 

Suma care se dă drept compensare moștenitorului cu 
un lot mai mic, va produce dobândă de drept, până la 
plata ei, dacă bunurile a căror valoare ce reprezintă produce 
fructe su alte venituri ?). 

„Nam cum re emptor fruatur, equissimum est cum usurae- . 
pretii " penderet. 

319. In caz când între moştenitori unul este incapabil, 
ori absent sau neprezent, loturile se formează de experţii 
rândauiţi de tribunal (art. 412 C. civil). Dacă tribunalul n'a 
rânduit niciun expert, se va rândui un expert anume pen- 

| iră formarea loturilor (art. 743 $ 1 C. civil). 
„Ag ît 320. 9 Tragerea loturilor la sorţi. (Art. 743 $3, 

CI] 4 '4W initio, 744 C. givil, 700 Pr. eiv.). —: După ee loturile 
au fost formate, ele se trag la sorţi faţă cu părţile, înain- 
tea, tribunalului sau judecătorului de ocol, pentru împăr- 
ţelele care sunt de competinţa sa (art. 34, L. judecăt. de 
focoale din 1907). 

Inainte de tragerea sorţilor, fiecare copărtaş poate să 
propue reclamaţiile sale în contra formărei loturilor, în scop 
de a se îndrepta greşelele strecurate cu ocazia formărei lor. 

Impărţeala pe calea sorţilor este cea mai bună şi cea 
mai dreaptă în acelaşi timp, pentrucă atribuirea loturilor 
fără sorţi dă loe la multe dificultăţi. 

  

» Wall hat Qual“, zice un proverb german. (Choisi fait tour- 
ment). 

Un alt- proverb, tot german, zice de asemenea: 

„Das Loos stilli den Hader“. (Sorţii aplanează dificultăţile *) 

321. "Tragerea loturilor la sorţi era admisă şi în unele 
cutume franceze; de exemplu, în cutuma Parisului. 

1 

1) Mai vezi Instit., De actionibus, 4, 6, $ 20, în fine; L.52$2, Dig. 
Famaliae erciscundae 10, 2; L. 3, Cod, Communi dividundo, 3, 37, ete. 

2) Analogie din art. 1363 €. civil. 
3) Chaisemartin, op. cit., p. 418, No. 32.
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In cele mai multe cazuri, împărţeala se făcea prin exerei- 
tarea dreptului de opţiune, în dreptul germanie Karrecht, 
De aceea Loysel zicea: 

„Qui demande partage fait les lots, et coutumiărement l'aîn6 
lotit, et le puină choisit“ 1), 

„Der Aeltere theilet, der Jiingere kieset“, zice un proverb ger- 
man. (Cel mai în vârstă face părţile şi cel mai tânăr alege ?). 

322. Incheierile prin care, se admite în principiu, eşirea 
din indiviziune nu constituese încheieri preparatorii sau pre- 
mergătoare în sensul art. 323 P. civ., care n'ar putea fi 
atacate cu apel decât odată cu fondul, ei av, din contra, 
un caracter definitiv, care prejudecă fândul şi leagă pe in-- 
stanțele ce le-au pronunțat. Ca atare, asemenea hotăriri pot 
de îndată fi atacate cu apel, fără a se aştepta hotărîrea 
asupra fondului. Termenul de apel este acel ordinar şi curge 
dela, comunicare, conform dreptului comun (art. 318 Pr, civ.). 

323. 10%. Impărţeala prin atribuţie (art. 743 $ 2-C. 
civil). — Art. 743 Ş 2 C. civil dispune, că dacă moşteni- 
torii vin la succesiune cu părţi inegale, tribunalul sau Ju- 
decătorul de ocol, în privinţa împărţelilor ce sunt de com-- 
petinţa sa (art. 34 L. judecăt. de ocoale din 1907), decide 
dacă trebue să se proceadă la împărţeală prin tragerea sor- 
ților sau prin darea părţilor în total. 

Acest text, fiind reproducerea aproape literală a art. 
996 $ 2 din codul italian, nu poate să aibă alt sens decât 
acel pe care îl are acest din urmă text, adecă să admită 
împărţeala prin atribuţie, fără tragerea sorţilor, şi aceasta, 
chiar atunci când toate părţile, fiind capabile, n'ar fi de 
acord asupra acestui mod de împărțeală, sau între moşte- 
nitori unii ar fi incapabili sau neprezenţi; căei altfel textul 
de mai sus n'ar avea niciun sens, de oarece atunci când 
toate părţile sunt capabile şi sunt de acord, ele se pot îm-- 
părţi oricum voesce; În acest sens se pronunță atât juris= 
prudența cât şi puţina doctrină ce o avem 3) 

  

!) Chaisemartin op. cit., p. 419, No. 33. 
2) Cas. S-a I-a, Bult. 1913, p. 1360 şi Dreptul din 1913, No. 54, p. 495, 

precum şi alte decizii citate în tom. III, partea II, p. 532, nota 1, Vezi și tom. 
IX, ed. Îl, p. 547, nota 1. i . 

5) Vezi FI. Sion, Cr. judiciar din 1914, No. 65, precum zi autoritățile 
citate în tom. III, partea II, p. 536, nota 1.— In Franta, chestiunea este con- 
troversată. Vezi tom. III menționat, p. 535, ad notam. Cpr. Planiol, III, 2365, 
nota 1, care, cu această ocazie, se referă la părerea noastră.
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Pentru ca un asemenea mod de împărţeală să poată fi 

admis se cere însă ca judecătorii să constate prin hotărirea 

lor necesitatea atribuirei loturilor fără tragerea sorţilor. 

324. 110 Omologarea împărţelei. — Dacă toate păr- 

țile prezente și capabile aprobă împărțeala, ea nu mai are 

nevoe de a fi omologată de justiţie. În caz însă când între 

moştenitori unii sunt incapabili sau absenţi, justiţia trebue 

să se pronunțe asupra împărțelei, după ce judecă toate con- 

testaţiile. 
Hotărirea prin care. se omologă împărțeala este su- 

pusă apelului, conform dreptului comun, şi apelul unuia 

di» moştenitori foloseşte tuturor celorlalţi, din cauza indi- 

vizibiliţătei împărţelei *). 

395. 120 Executarea împărţelei (art. 750 C. civil).— 

- După ce impărţeala judiciară a dobândit autoritatea lueru- 

lui judecat, se va preda fiecărui copărtaş partea sa din 

bunurile împărţite, predându-i-se în acelaş timp şi titlurile 

respective de proprietate (analogie din art. 1315 C. civil). 

Titlurile unei proprietăţi împărţite, ale cărei fragmente 

sunt cuprinse în diferite loturi, se deţin de copărtaşul care 

a luat partea cea mai mare, ca unul ce are un interes de 

căpetenie la păstrarea lor: 

„Si qua sunt cauliones hereditaria, eas judez curare debet, ut 

apud cum maneant, qui majore ex parte heres sit“. (Documentele 

succesiunei trebue să rămâe în mâinile acelui care este moştenitor- 

pentru partea cea mai mare). (L. 5, ab initio, Dig, Familia er- 

ciscundae, 10. 2). 

Acest moştenitor are însă obligaţia de a înfățișa titlurile 

de proprietate celorlalţi eopărtaşi care ar avea nevoe de ele, 

a-pentrucă el nu este decât depozitarul lor (art. 750 C. civil). 

Aceeaşi soluție se admite și în caz când averea nu este 

împărţită între moştenitori. Acei care dețin titlurile de pro- 

prietate sunt datori, la caz de trebuinţă, a le înfăţişa acelor 

care le cer, pentrucă interesul este măsura oricărei acţiuni. 

Faptul moşten torului, care deţine titlurile, de a nu le 

înfăţişa la caz de cerere sau de a întârzia cu îndeplinirea 

acestei obligaţii Par supune la daune (art. 998, 999 C. civil). 

') Asupra chestinnei de a se şti dacă hotăririle prin care se omoloză o 

împărţeală, au sau nu puterea lucrului judecat, vezi tom. VII, p. 484, 485.
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La Romani, moştenitorul eare deţinea, titlurile origi- nale, trebuia să dea o cauţiune spre a asigura, înfăţişarea lor: 
»Caeteri descriptum et recognitum făciant, cautione înterposita, ut ciim res exegerit, îpsae exibeantur“. Ceilalţi moștenitori nu vor avea, depe titlurile de proprietate decât copii legalizate, acei care deţin originalele dând cauţiune ce le vor prezenta, la caz de tre- buință). (L. 5, în medio, Dig., Familiae erciscundae, 10. 2), 
326. 13 Cheltuelile împărţelei.—Cheltuelile împărțelei şi ale licitaţiei, fiind făcute în interesul comun al părţilor, - sunt în sarcina copărtaşilor, fiecare în proporție cu partea sa. Ele sunt deci în sarcina, succesiunei şi nu pot fi com- pensate între părţi. 
Aceste cheltueli sunt plătite cu preferință înaintea, ere- ditorilor moştenitorilor, fiindcă sunt făcute chiar în inte- resul creditorilor (art. 1727, 1729 Ş 1, 1731 C. civil). | Cheltuelile inutile şi frustratorii cad însă în sarcina — aceluia care le-au făcut. 

> 887, Raportul în materie succesorală, —Boportul | este una de operaţiile preliminare ale împărțelei;*%re_are | de St5p: compunerea masei bunurilor ce urmează ă fi îm- părţite” gi“ restabilirea egalităței dintre moştenitori, eare este J sufletul împărţelei. 
— Raportul se întemeiază deci pe echitate. 

„lic titulus manifestam habet aequitatem“. (Acest titlu cu- prinde o echitate manifestă). (L. 1, ab initio, Dig, De collatione bonorum, 37-b). 

EI presupune mai mulţi descendenţi care vin la suc- cesiunea aceluiaşi ascendent, 
Raportul poate deci fi definit o operăţie preliminară a împărţătei, priă” care un descendent gratificat de ascen- dentul său, aduce la masa comisă liberalităţile directe sau indirecte, primite dela ascendentul său (art. 751 O. eivil), sau banii ce el datorește acestui ascendent (art. 738 O. civil). 
328, Legiuitorul român, părăsind de astădată codul francez, şi reproducând principiile dreptului roman !) ad- 

  

1) Vezi L. L. 20 şi 30, Dig., 32, Dig., De inofficio testamento, 3. 28: L, 12, Cod, Communia utriuague judicii, ste., 3, 38; L, 17, cod, De collationibua, 6; 20. Cpr:. Windscheid, Lekrbuch des Pandektenrechte III, $ 609 urm. (ed. Kipp din 1900); Dernburg, Pandekten, III, $ 139 urm,, ste,



DESPRE RAPORT.—CONSID. ISTORICE ȘI ART. 751, 153, 755. lO1 

mise atât în codul italian (art. 1001 şi 10141) şi cel ger- 
man (art. 2050) cât gi în dreptul nostru anterior, a pre- 
scris raportul numai în linie dreaptă descendentă, pe când 
codul francez îl admite, din contra, în privinţa tuturor 
moştenitorilor în genere 2). 

„Soluţia admisă de codul nostru este mult mai logică 
decât acea, admisă de codul francez, pentrucă defunctul n'a 
putut, raţionalmente vorbind să voiască între toţi moşteni- 
torii li aceeaşi egalitate pe care el este presupus a o voi 
între toţi descendenţii săi, către care el are aceeaşi afecțiune, 

„Sinisfora (raportul) se face între pogoritori care vin la moşte- 
nirea ” suitorilor“ „ zice art. 100% din codul Calimaeh (790 C. 
austriac 5). ” 

lată ce găsim, în această privinţă, în Loysel: 

„Enfans avantagâs de păre et mâre doivent rapporter ce qui 
leur a ât€ donn€ en mariage ou autrement, moiti€ en une succes- 
sion, moiti6 en lautre, ensemble les fruits percus depuis la suc- 
cession 6chue, ou moins prendre, ă la raison de la prisce qui en 
fut faite, les reparations utiles et n€cessaires toujours deduites ou 

dâcomptes, ou de ce qui'ils en auroint eu san fraude“ *). 

Şi acelaşi autor adaogă: „Rapport n'a lieu en ligne 
collaterale, sil n'est dit“ 5). 

Raportul figurează, de asemenea, în aşezămintele cele 

mai vechi ale dreptului germanic (Sachsenspiegel şi Schwa- 
benspiegel $). 

329. Persoanele care datoresc raportul (art. 751— 
753, 755 O. evil). — Fiul sau descedentul, legitim, Igi- 
timat sau natural faţă46 mama să, precum şi copilul 
adoptat faţă de succesiunea adoptătorului (art. 315 O. eiv.”), 
care vine la succesiunea ascendentului său dăruitor, fie chiar 

1 

1 Conform art. 251 urm. din legea bulgară asupra succesiunilor dela 1890. 
Vezi tom. VIII, partea I-a al coment noastre, p. 231, nota 2. 

2) Cpr. Trib. Gorj, Zrib. juridică din 1920, No. 3 şi 4, p. 9 (eu observ. 
noastră). 

3) Mai vezi codul lui Andr. Donici, capit. 39 (despre sinisfora). 
1) Loysel op. cit., I, p. 355, No. 351. Vezi şi Domat, Lois civiles dans 

leur ordre naturel. V, p. 338, No. 3 şi p. 392, nota 1. Vezi asupra dreptului cu- 
tumisr francez, Kohler, eber die Kollationrecht în den franzds. coutumes. 
Zeitachrift fir franzosisches Civilrechts, tom. 18, p. 314 urm. 

5) Loysel, op. cit., I, p. 357, No. 355.— Contră, : Art. 301 din cutuma 
Parisului. 

6). Cpr: Arntz, II, 1513. 
1) Filippi, Corso complete di diritto civile iiahanv, XII, 165, sn fine, p. 118.
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sub beneficiu de inventar, împreună cu fraţii ori surorile 
sale, sau cu descendenţii acestora, este obligat a raporta, 
comoştenitorilor săi toate bunurile primite personal dela 
ascendentul său acum defunct, prin donaţiuni atât direete 
cât şi indirecte 1) afară de cazul când ascendentul dăruitor 
ar fi dispus în mod expres altfel (art. 751 şi 846 C. civil 2): 

Nisi expressim designaverit ipse parens se elle non ieri col- 
lationen. Nov. 18, eapit. 63). 

Nu se cere însă, în această privinţă, nici un termen 
sacramental, instanțele de fond apreciind în mod suveran 
dacă ascendentul a înţeles sau nu să seutească de raport 
pe descendentul donatar 4). 

Descendentul donatar, care va veni la succesiunea 
ascendentului dăruitor şi care n'ar fi fost scutit de raport, 
va trebui deci să raporteze comoștenitorilor săi liberalitatea, 
primită dela defunct (art. 751 e. civil5). 

Odată însă ce a renunţat la succesiunea ascendentului, 
el va putea să păstreze darul în limitele părţei disponibile 
(art. 752), de oarece egalitatea neavând rațiune de a fi 
decât între descendenţii care vin la Succensiune, nu mai 
poate să fie vorba de raport în privinţa descendentului re- 
nunţător €). (Vezi însă critica, acestei dispoziţii în tom. III, 
partea II, p. 562 urm.). 

» E causa donationis, vel aliunde tibi guaesita, si avi successio- 
nem 7espueris, conferre fratribus compeli non potest“. (Dacă ai re- 
nunţat la succesiunea bunului d-ta:e, nu. poţi fi silit a raporta 

  

  

1) Sunt deci supuse raportului nu numai donaţiunile învestite cu formele lesale (art 813 urm.), dar și donaţiunile manuale ( Handsgeschenke); donaţiunile deghizate sau ascunse sub forma unui contract cu titlu oneros (Cas. S-a Iza, Jurisprudenta română din 1913 No. 38. p. 568, No. de ordine 703), remit re unei datorii făcută de ascendent descendentului său suecesibil (art. 1138 C. civil) asigurările pe viaţă făcute de ascendent în folosul descendentului său suceesibil (art 477 C. com), donaţiunile făcute de ascendent descendentului său succesibil prin persoane interpuse, ete. Vezi tom, III, partea II, nota 1 dela p. 556 urm. 
2) Descendentul donatar poate să renunte la scutirea raportului, bine în- ţeles, numai în urma morței aseendentului dătuitor. | . 3) Vezi infrâ, No. 355. | | 
%) Cpr. 'Trib. Gorj, Trid. Juridică din 1920, No. 3 şi 4, p. 9 (cu observ. noastră). ! Ă . : 
5) Cpr. art. 1017 C. Calimaeh, 
$) In cât priveşte vechiul drept francez, vezi tom. III menționat, p. 149. ad notam şi p. 561, nota 2. Mai vezi Domat, Lois civiles dans leur ordre na- 

turel, V, p. 392, No. 2 (ed. Carrâ). i :



DESPRE RAPORT. — ART. 752. 1583 

fraţilor ceeace ai dobând t prin donaţiune sau altfel). (L. 25. Cod. 
Familiae erciscundae 3. 36 1). 

330, Mai sunt scutiţi de raport: moștenitorul ne- 
demn, precum şi cel care sa săvârşit din viaţă înaintea des- 

chiderei succensunei, la care el nu este reprezentat de alţii. 

Dar dacă descendentul donatar poate să renunțe la 
succesiunea, ascendentului său dăruitor și să păstreze libe- 

ralitatea în limitele părţei disponibile, el nu poate, pe lângă 

partea disponibilă să reţie şi rezerva; de unde rezultă că 

ceilalți descendenţi, care au primit succesiunea sunt în 
drept, în calitatea lor de moştenitori rezervatari, să exereite 

contra, deacendentului renunţător o acţiune în redueţiune 

pentru tot ce liberalitatea făcută acestui din urmă întrece 
partea, disponibilă, fără ca acest descendent să poată cumula cu 
această parte porţiunea rezervei pe care a pierdut-o prin 
efectul renunţărei sale, după cum dispune anume ant. 1003 
din codul italian şi art. 253 din legea bulgară asupr: 

succesiunilor dela 1890. Chestiunea este însă controversată ?). 
De asemenea, de câteori un ascendent a făcut o liberalitate. - 

unui descendent suecesibil, după ce acest ascendent dispu- 
sese de partea sa disponibilă prin liberalităţi anterioare, 
descendentul dohatar, în caz de a renunța la succesiunea 
ascendentului dăruitor, nu poate să reţie darul ce i s'a făcut 
nici până la concurența părţei disponibile, această parte 
fiind epuizată, nici până la, concurenţa, rezerrei legale, această 
rezervă fiind alipită de calitatea de moştenitor pe care el 
n'o mai are. 

Dacă as:endentul n'a făcut descendentului succesibil o 
donaţiune, ei i-a lăsat un legat, fie particular, fie cu titlu 
universal, legatarul poate, în caz de a renunța la suecesiu- 

a_n6, să ceară legatul dela moştenitor, se înţelege tot în li- 

mitele părţei disponibile. | 
De câteori el nu renunță însă la succesiunea testato- 

rului, pe care este chemat a o culege ab intestat, el nu poate 

cere legatul, care rămâne caduc şi se stinge chiar atunei 

când dreptul se deschide, adecă la moartea testatorului. 
  

1) Mai vezi L. 9, Dig., De dotis collatione, 31, 7. Cpr. tom. III, partea II, 

p. 561, text și nota 2; tom VIII, partea I-a, p. 232, ad notam, ete. 
2 Vezi tom. III, partea I', p. 564 urm.; tom. IV, partea I,p. 510şi 541 

urm. Vezi şi înfrâ, No. 592, ,
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Descendentul nu poate deci fi în acelaș timp şi moş- 
tenitor, ab intestat şi legatar sau donatar 1); el trebue să 
aleagă una din două; ceea ce, fără, îndoială, este contrar 
voinţei testatorului, 

Această dispoziţie, criticată de autori, necunoscută ]a 
Romani, își are origina în dreptul obişnuelnic francez, unde 
art. 300 din cutuma Parisului zicea;: 

„Nimeni nu poate să fie în aceleaş timp moştenitor şi legatar 
al defunctului“ 2). 

De aceea, Loysel zicea: 

„En suecession directe, on ne peut âtre h6ritier et legataire aumânier (legatar) et paronnier (moştenitor sau copărtaş), mai, bien donnataire et hâritier en ligne collaterale“ 3). 

331. Venim acum la art. 753 C, civil care, în legea 
noastră, se referă la o singură ipoteză, ŞI anume: la aceea 
când bunul ar face o donaţiune unui nepot de fiu, pe când 
fiul s'ar afla încă în viaţă. 

In asemenea caz, nepotul astfel gratificat de bunul său 
va face raportul averei dăruite de câteori el va venila aue- 
cesiunea, acestui bun, din cauza morţei sau incapacităţei pă- 
rintelui său, dacă bunul nu l-a scutit de această formalitate, 

332. Cât pentru art. 755 C. civil, acest text dispune 
că descendentul, adecă nepotul sau strănepotul, care vine cu 
dreptul său propriu şi fără ajutorul reprezeataţiei la succesi- 
unea bunului sau străbunului său dăruitor, nu este obligat a 
raporta darul făcut părintelui său (care este fiul sau ne- 
potul de fiu al dăruitorului), chiar când el ar primi suc- 
cesiunsa părintelui său donatar, în care succesiune ar găsi 
bunurile dăruite. Acest descendent nu este, în specie, supus 

“obligaţiei raportului, pentrucă deşi el este moștenitor, totuşi 
nu este personal donatar. O n 

333. Descendentul care vine la succesiunea bunului 
sau străbunului său prin reprezentarea, tatălului săn donatar 
(art. 665 C. civil), trebue însă să raporteze darul primit 

  

1) Cpr. C Bucureşti, Cr. judiciar din 1895, No. i2, consid. dela p. 93 -col. 1, în fine. — Descendentul nu poate deci cumula calitatea de moștenitor -ab întestat gi de legatar, decât atunoi când testatorul l-a scutit anume de raport (art. 751 şi 846 C, civil). 
1) Vezi şi Art. 228 al Cutumei din Orltans. 
3) Loysel, op. cit., 1, p. 308, No. 31].
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de părintele lui şi sumele datorite de acest din urmă în 
baza unui împrumut (art. 738 C. civil), chiar atunei când 
el ar fi renunţat la succesiunea, acestui părinte (art. 668 
C. civil), sau ar fi primit-o sub beneficiu de inventar, 
pentrucă reprezentantul întrând în drepturile şi obligaţiile 
celui reprezentat (art. 664 C. civil), trebue să îndeplinească 
toate obligaţiile acestui din urmă. 

„Le fils rennonşant ă la succession du ptre, et venantâă. 
celle de son aieul. y doit rapporter tout ce qui avait 6t6 donne ou 
prâte au păre* zice Loysel!). 

334. Mai mult încă, descendentul reprezentant va 
raporta, şi ceeace el a primit personal de la bunul sau stră- 
bunul său, pentrucă el este în acelaș timp şi moştenitor 
gi donatar (art. 751 C. civil). Descendentul va face deci, 
în asemenea caz, un îndoit raport: 10 raportul bunurilor 
primite personal de el dela defunet; 20 raportul bunurilor 
primite de acela pe care el îl reprezintă. Chestiunea este: 
însă controversată ?). 

Descendentul care va renunţa la succesiunea ascen- 
dentului dăruitor, nu va fi însă obligat la raport. 

335. Nedatorirea raportului pentru alții (art. 754, 
756 C. civil). — Liberalităţile făcute de un ascendent co- 
pilului unui descendent câre are calitatea de moştenitor în 
momentul morţei ascendentului dăruitor sunt, după art. 754 
O. civil, presupuse a fi fost făcute cu scutire de raport, 
bine înțeles în favoarea tatălui care vine la succesiunea 
ascendentului dăruitor. Raportul nu este deci datorit pen- 
tru alţii, lucru care, de altmintrelea, se înțelege dela sine. 
Pentru ca un descendent să fie obligat la raport se cere 

— deci ca el să fie personal donatar sau legatar. 
Art. 756 din codul civil exprimă aceeaşi idee când 

zice că liberalităţile făcute soţului unui descendent suece= 
sibil, adecă care are calitatea, de moştenitor în momentul 
deschiderei suceesiunei, sunt socotite ca făcute tot cu dis: 
pensă de raport; ceeace însemnează că dacă tatăl meu a 
făcut o liberalitate soţiei mele, eu nu voiu fi obligat a face 
raportul atunci când voiu veni la succesiunea părintelui 

  

1) Loysel, op. ci, 1, p. 857, No. 353. 
2) Vezi tom. III, partea II, p. 512, text şi nota ],
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meu dăruitor, fiindcă eu nu sunt personal nici donatar, nici 
legatar. Cu toată coiitroversă ce există asupra acestui punct, 
acesta, fiind sensul art. 754 şi 756 din codul civil, aceste 
texte ar fi putut foarte bine să fie eliminate din cod, după 
cum au şi fost eliminate din codul civil spaniol dela 1889, 
ea unele ce pot induce în eroare. 

336. Succesiunea la care se face raportul (art. 
157 CO. civil). — Raportul se face la succesiunea ascenden- 

tului dăruitor. 

„Nu se pune la sinisfora câte s'au dăruit fiilor de către alţii“, 
zice art. 1010 lit. j. din codul: Calimach. 

Astfel, descendentul care ar fi primit o liberalitate dela 
bunul său, nu o va raporta atunci când va veni la succe- 
siunea tatălui său, ci numai când va veni împreună cu 
alţi descendenţi la aceea a bunului său dăruitor (art. 757). 
Daăruitorul sau testatorul având facultatea de a scuti de 
raport, poute să ordone că el se va face la succesiunea 
unui terţiu. 

Tatăl și mama care au înzestrat împreună şi în mod 
solidar pe un copil al lor, pot, de asemenea, să stipuleze 
că dota se va imputa în întregimea ei asupra succesiunei 
celuia din soţi care va muri mai întâi şi, în subsidiar, 
asupra succesiunei celui rămas în viață 1). 

337. Persoanele care pot cere raportul şi care se 
folosesc de el. (art. 763 C. civil). — Raportul neavând loe, 
în dreptul nostru, decât între descedenţi (art. 751 C.eivil), 
(inter fratres 2), numai ei pot să-l ceară dela ceilalţi des- 
cendenţi, care n'au renunțat la succesiunea ascendentului 
dăruitor, sau nu s'au făcut nedemni de ea. 

Legatarii ?), fie chiar universali ; donatarii prin contractul 
de căsătorie ai întregii succesiuni sau a unei părţi din ea, 
şi creditorii chirografari ai ascendentului dăruitor, nu pot 
cere raportul liberalităţilor făcute descendenților suecesibili 
de către debitorul lor (ascendentul dăruitor), nici să se 

1) Vezi tom II], partea II, p. 579 şi tom. VIII, partea I-a, p. 225 (ed. a 2-a). 
2) L: 12, Cod, Communni utrusque judicii, ete, 3. 38. 
3) Legatarii și donatarii pot însă cere raportul fictiv statornicit de art. 

849 C. civil, căci în specie, nu este vorba de un adevărat raport, ei de o simplă 
operaţie de calcul necesară spre a se forma masa asupra căreia urmează a se 
calcula partea disponibilă și rezerra. Vezi tom. III, partea II, p. 581, nota 1 
şi tom. IV, partea 1, p. 561 urm.
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folosească de acest raport, dacă el a avut loc, ei putând 
numai să atace prin acţiunea pauliană, liberalitatea făcută 
în dauna şi frauda lor (art. 975. C. civil). | 

„Cât pentru creditorii personali ai descendenților, ei 
pot cere raportul în numele debitorului lor, în baza art. 974 
“0. civil, sau să se folosească de acest raport, de câteori el a 
avut loc, 

Din faptul că dreptul de a cere raportul aparţine eredi- 
torilor personali ai descendentului donatar, rezultă că acest 
drept aparţine şi creditorilor defunetului, de câteori ei vor 
deveni creditorii personali ai deseendentului, ceeace se va, 
întâmpla atunci când descendentul debitor va primi suc- 
cesiunea pur şi simplu, pentrucă, în asemenea caz, patri- 

moniul defunctului se amestică cu acel al moștenitorului 
şi nu mai formează decât unul singur. 

Prin urmare, regula art. 763 C. eivil poate fi rezumată 
în modul următor: creditorii personali ai descendentului 
pot întotdeauna să ceară raportul, pe când creditorii de- 
tunetului nu pot să-l ceară decât atunci când descendentul 
a primit succesiunea pur şi siniplu. Acești din urmă nu 
pot însă. cere raportul atunci când ei au provocat separația 
patrimonului defunctului de acel al moștenitorului (art. 781 
urm. CO. civil), nici atunci când descendentul a primit sue- 
-cesiunea sub beneficiu -de inventar, 

+ 

„Raportul nu se datoreşte creditorilor succesiunei acceptată 
sub beneficiu de inventar“, ziceă Pothier. 

338. Acţiunea în raport!). — Acţiunea în raport apar- 
ține tuturor descendenților suecesibili, a căror parte de 

__necesiune este mieşorată prin liberalităţile defunctului, 
Raportul fiind datorit de fiecare descendent în mod 

individual, de aci rezultă că el este datorit tot individual 
fiecăruia din ei, singuli a singulis. 

Acţiunea în raport fiind divizibilă, poate fi exercitată, 
în mod individual, contra unui singur moştenitor. - 

Ea ţine atât timp cât ţine şi acţiunea în împărţeală 
care, afară de cazul art. 729 C. civil, este impreseriptibilă. 

Descendentul care cere raportul trebue să dovedească 

'3) In cât priveşte deosebirile şi analogia ce există între acțiune în 
raport şi aceia în reducţiune, vezi tom. III, partea II, nota 1 dela p. 585,586.
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existenţa, liberalităței (art. 1169 C. civil), iar donatarului 
incumbă sarcina de a stabili că liberalitatea a fost scutită 
de. raport. 

Donaţiunile directe şi legatele vor fi dovedite prin ac- 
tele încheiate pentru constatarea, lor, iar donaţiunile indi- 
recte sau deghizate vor putea fi dovedite cu martori şi 
prezumpții, fiindcă descendenţii care cer raportul au fost 
în imposibilitate de a-şi procură o dovadă serisă despre 
existența, acestor liberalităţi (art. 1198 C. civil), | 

- Aceiaşi soluţie este admisibilă în privinţa donaţiu- 
nilor manuale 1). Şi suma supusă raportului va puteă fi 
stabilită prin orice dovezi. 

Acţiunea în raport se exercită contra descendentului 
donatar supus raportului. 

Tribunalul competent este acel al deschiderei suecesiunei 
(art. 95 C. civil, 63 8 2 Pr. civ.). | 

Cererea în raport fiind un mijloc de apărare, iar nu 
o cerere nouă în sensul art. 327 Pr. civilă, poate fi intro- 
dusă pentru prima oară în apel, înainte de a se procede 
la tragerea loturilor la sorţi.2), nu însă pentru prima oară 
înaintea Curţei de casaţie. 

Dacă lucrul dăruit era un imobil, şi acest imobil, a 
fost înstrăinat în urma morţei dăruitorului, atunci când 
obligaţia raportului luase naştere, vânzarea fiind nulă în 
sens de inexistentă, din cauză că s'a vândut lucrul altuia ?), 
descendenții care au drept la raport vor putea să reven- 
dice imobilul dela cumpărătorul care n'ar opune preseripţia. 

339. Lucrurile supuse raportului. —Toate liberalităţile, 
fie directe, fie indirecte, făcute de un ascendent descenden- 
tului său succesibil (art. 751), precum și sumele ce acesta 
datorește succesiunei (art. 738 C. civil), sunt supuse ra- 
portului, dacă n'au fost scutite de această formalitate prin 
voinţa expresă a ascendentului dăruitor. 

  

1) Vezi tom. IV, partea 1, p. 289, 
2) Vezi tom. III, partea II, p. 531 și 568; tom. VIII, partea 1-a, p. 233 

nota 1, în fine (ed. 2-a). Cpr. Cas. S-a 1-a, Juriepr, rom. din 1915, No. 34 
p. 535, No. de ordine 551, 

2) Chestiunea vânzărei lucrului altuia este controversată la noi ca şi în 
Franţa (art. 1599 C. fr. eliminat de legiuitorul nostru), Vezi tom. IlI, partea II 
p. 588, nota 4; tom. 1V, partea 1], şi 830, text şi nota 3; tom. V, p. 113; VI, 
p. 261, nota 1; tom. VIII, partea II, p. 88 urm. (ed. a 2-a); tom. X, p. 194, 
nota 2, ete. Vezi infră, No, 544 şi tom. ITI al Incrărei de faţă, No. 30; tom. 
1V al acestei lucrări, No. 144.
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Astfel sunt supuse raportului: toate donaţiunile, di- 
recte sau indirecte, fie remuneratorii, oneroase, mutuale 
(art. 836 C. civil), manuale, deghizate 1), ete,, afară de 
prezenturile obişnuite (art. 759 C. civil). i 

Prin aplicarea acestui principiu, art. 758 din codu 
civil dispune că descendentul, care vine la suecesiunea, as- 
cendentului său dăruitor trebue să raporteze la, succesiunea 
acestui ascendent ceeace el a cheltuit cu descendentul său 
succesibil înzestrându-l 2), procurându-i vreo carieră sau 
profesiune, precum este acea de comereiant, funcţionar, 
medic, militar, avocat, inginer, ete. sau plătindu-i datorii 
din acele care dau loc la o acţiune în justiţie. EI 

340. Raportul dotei (art. 751, 758 C. civil 3). — Dota 
este, în dreptul actual supusă raportului, ca şi la Romani, 
în ultima stare a legislaţiei 4), dacă n'a fost scutită de 
raport; pe când în codul Calimaeh, ea era scutită de ra port 
(art. 1010 lit. g şi 10135); de unde s'a dedus că sub 
acest cod, fetele înzestrate nu veneau ]a, succesiunea înzes- 
trătorului 6), 

ȘI trusoul cuprins în foaia dotală este, după unii, supus 
raportului, cu toate că chestiunea este controversată ), 

Art. 257 din legea bulgară dela 1890 asupra sucee- siunilor, ure însă un paragraf final, adaos prin legea din 
7 Februarie 1906, care sună astfel: 

  

1) Cas. S-a 1, Jurispr. rom. din 1913, No. 36, p. 568, No. de ordine 703 (decizia nereprodusă în Buletin). 
Copiii nu mai au însă astăzi o acțiune contra părinţilor spre a-i înzes- tra, această obligaţie a părinților fiind, în dreptul actual, o obligaţie naturală, pa când solnția contrară era admisă în codul Calimach (art. 1623) şi este şi astăzi admisă în codul austriac (art. 1220). Cpr. (art. 1620), C. german. Vezi tom. J, ed. IL, p. 697 urm. tom. III, partea II, p. 590, nota 5 şi p. 628, nota 2; tom. IV, ea Î, p, 321, text și nota 2, tom, VI, p. 10,text şi nota 2; tom. VIII, partea 1, p, 160, text şi nota 1, p. 188 urm. şi p. 223, ete. Mai vezi tom, Ial acestei lucrări No. 317, p. 239. 

7) Mai vezi asupra raportului dotei, tom, IV al acestei lucrări, No. 51. %) LL. 17, în medio, Cod, De collationibus, 6, 20. Vezi și L. 1, Dig, De dotis collatione, 37. 7. 
%) Vezi tom. III, partea II, p. 551, ad.notam şi p. 594 şi tom. VIII, partea I-a, p. 232, text şi nota 3, ete. Ă 
5) Vezi tom. III menţionat, p. 142, ad notam şi p. 594. ?) Vezi tom. III, partea II, p. 623, text şi nota 3 şi tom. VIII, partea I-a, p. 234. 'Trusoul este supus taxelor de înregistare. Tom. VIII. partea I-a, p. 11 ad notam (ed. a 2-a) şi Cas. S-a II], Jurispr. rom. din 1916, No, 6 p, 9%, No. de ordine 93. — Asupra ehestiunei de a se ști dacă trusoul poate să cuprindă numai juvaerele, rufăria și hainele ce se dau une; femei la căsătoria ei, sau şi mobilele, precum : pâtul, garderobele, ete., Vezi tom. VIII menţionat, p. 252, nota 1.
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„La sate, moştenitorii de sex femeese nn raportează ceeace: 
au primit ca trusou la căsătoria lor“. 

Nu sunt însă supuse raportului cheltuelile de nuntă, 
nici prezenturile obişnuite (art. 759 C. civil în fine). 

341. Dota fiind o liberalitate, este supusă nu numai 
raportului real, dar şi raportului fictiv statornieit de art. 
819 C. eivil 2) şi acţiunei în redueţiune din pârtea moş- 
tenitorilor rezervatari a căror rezervă a fost atinsă î). 

In cât privește codul (alimach, se decide, din contra. 
că acţiunea în reducţiune nu era admisă *). 

342. Derogare de la principiile ce mai sus în pri- 
vința raportului dotei (art. 761, 1282 C. civil5). — In 
prineipiu, raportul dotei se face în natură, dacă consistă 
într'un imobil, şi dacă acest imobil n'a fost înstrăinat sau 
ipotecat înaintea deschiderei suceesiunei (art. 765 C. civil 5). 

Dacă dota consistă în mobile, raportul se face prin 
luare mai puţin (772 C. eiv.). 

Dacă ea consistă în bani, raportul se face conform 
art. 773 C. civil. 

Art. 761 şi 1282 din codul civi! eonstituese o daro- - 
gare dela principiile de mai sus. In adevăr, deşi fiica 
înzestrată este, în principiu, obligată a raporta, dota primită, 
totuşi prin excepţie ea este obligată a raporta numai ac- 
tiunea eventuală ce ar avea contra bărbatului dacă acesta - 
este irsolvabii. 

»Aon eam (mulierem) periculum pati, sed et conferri nudam 
actionem contra inopis mariti res“. (Femeea nu trebue să fie supusă 
niciunui risc; ea va raporta acţiunea ce are asupra bunurilor: 
bărbatului ei insolvabil). (Nov. 97, capit. 1. De collatione dotis, 
inope moriente marito). 

Femeea este în asemenea caz, scutită de raport, căci 

1) Vezi tom. VIII, partea I-a, p. 234. Contră: art. 1017 C. -Calimach, în 
privința darurilor nunteşti. - 

2) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 566, text şi nota;tom. VIII, partea, p. 184. 
3 Vezi tom. IIT, partea II, p, 594; tom. IV, partea I-a, p. 813, urm.; 

tom. VIII, partea I, p. 184 și p. 239 urm,, ete. Vezi şi infră, No. 606. Mai 
vezi tom. IV al acestei lucrări, No. 34. 

1) Vezi tom. VIII, partea I-a, p. 289, 240; 
5) Mai Vezi asupra art. 761 şi 1262 C. civil, tom. IV al acestei lucrări, 

No. 52. ” 

%) Dacă dota consistă în mobile, raportul se face prin luare mai puțin 
(art. 772 C. eiv.). Opr. Cas, S-a I-a, Jurispr. rom. din 1913, No. 36, p. 568, 
No. de ordine 704 (decizie nereprodusă Bult.).
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a raportă o acţiune în contra unui insolvabil însemnează, 
în realitate, a nu raporta nimic. 

„Hec autem actio nullum habet penitus effectum legis“, 
(Această acţiune nu produce nici un efect, zice Nov. 97, suscitată. 
capit 6, Pr., în medio). 

Perderea adusă prin insolvabilitatea bărbatului nu 
priveşte, în specie, pe femee, ci este suferită de suceesiunea 
întreagă, pentru că ascendentul a comis o culpă, încredin- 
țând dota unui bărbat lipsit de avere şi de garanţii su- 
ficiente spre a asigura restituirea ei. 

Ascedentul înzestrător nu mai este însă în culpă de 
câteori el a încredințat dota unui bărbat solvabil, sau care, 
în momentul căsătoriei avea o artă, o profesiune, ori un 
meșteșug (art. 1282). Deci dacă el a devenit insolvabil în 
timpul căsătoriei, perderea dotei cade numai asupra femeei, 
care este în culpă de a nu fi cerut separaţia de patrimonii, 
îndată ce a văzut că daraverile bărbatului face îndoelnică 
restituirea dotei sale (art. 1256 urm.). 

„Si quidem suae potestatis et perfecte etatis mulier est, sibimet 
culpam înferat, cur moz viro îmchoante male substantia uli non 
percepit, et non auziliata est sibi.“ (Femeea sui juris şi majoră 
trebue să-şi impute ei însăşi culpa de a nu-și fi cerut dota şi de 
a nu se fi ajutat ea însăşi, atunci când bărbatul a început a-şi în- 
trâbuință rău averea sa). (Nov. 97 $ 6, în fine). 

Prin dotă sau zestre trebue să înțelegem atât în art: 
761 cât şi în art..1282 C. civil numai averea ce se aduce 
bărbatului spre a-l ajută la, susţinerea sarcinilor căsătoriei 
(art. 1233 C. civil); de unde rezultă că aceste texte nu vor fi 
aplicate de câteori soţii vor fi căsătoriţi sub un alt regim 
decâş-acel dotal. 

Acaste texte se aplică însă atât la dota mobiliară cât 
şi la cea imobiliară, chiar în cazul când imobilul dotal ar 
fi alienabil. 

Art. 761 şi 1282 C. civil fiind însă nişte dispoziţii 
excepţionale, nu sunt aplicabile decât în cazurile anume 
prevăzute de lege, în toate celelalte cazuri aplicându-se dreptul 
comun. | 

„Exceptiones sunt strictisime înterpretationis“ 1). 

1) Vezi înfra, No. 475 bis, 667, ete. 

12784. — D. Alezandresco. Principiile dreptului civil român. Vol. Il. 11
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343. Raportul dotei constituite sub legea veche (art. 1914 C. civil. — Din ar, 1914 C. civil, eare este o dis= poziţie tranzitorie, rezultă că fetele înzestrate sub legea, veche nu pot să vie la succesiunea înzestrătorului deschisă sub codul actual decât raportând la masa succesiunei dota pri- mită sub legea veche. Ea însă ar putea să nu facă acest raport numai sub condiţia de a renunța la, succesiunea în- zestrătorului. (art. 752 0. civil 1), 
344, Raportul datoriilor (art. 738, 739 c. civil). — Legea, asimilează datoriile cu liberalitățile şi, în consecinţă, ordonă raportarea, datoriilor, ceeace este greşit, pentrucă de câteori ascendentul a împrumutat cu o sumă de bani pe descendentul său succesibil, el n'a, înţeles a-i face o libera- litate, căci nu este suecesibil ei debitor. De aceea, Domat zicea foarte bine în această priviuță : 
„Bunurile ce un moştenitor poate să aibă din saccesiune cu un alt titlu decât acel de dar, precum ar fi, de exemplu, în cazul când el ar fi debitorul unei sume de bani pe care i-ar fi împru= mutai-o defunctul, nu trebue cuprinsă în materia raportului“. 
Cu toate acestea, codul fr., codul nostru şi chiar cel italian (art. 9912), supun raportului sumele pe care des- eendentul succesibil le datorește ascendentului la a cărui succesiune el vine, deși în privinţa datoriilor ar fi trebuit să se aplice dreptul comun, adică descendentul să le plătească, ea orice debitor în genere, şi soluţie admisă atât la Romani, cât şi în unele legiuiri străine, precum: codul neerlandez, codul portughez, spaniol, elveţian din 1907, ete. Pentru ca o datorie a descendentului să fe supusă răportului, că trebiie să fie” certă şi lichi ă, de unde rezultă „.că datoriile eventuale sau condiţionăle nu sint “gupuse ra- portului, fiindeă existența acestor datorii este necertă. Dacă datoria este alternativă, ea va fi însă supusă raportului, obiectul ce se va raportă alegându-se de moştenitori, dacă alegerea le aparţine lor, şi de debitor în caz contrar. Mai sunt încă, după părerea tuturor, supuse raportului: datoriile facultative, indivizibile, cu clauză penală, ete. Descendentul nu este obligat a raportă foloasele ce le a 

1) Vezi asupra art. 1914 C. civil, tom. I, p. 102 urm; tom. ITI, partea II, 
p. 599, 600; tom. VIII, partea I-a, p. 237 urm.,, ete. ) Zoia civile dans leur ordre naturel V, p. 387, 888, No. 23, *..%) Conform art. 943 L. bulgară din 1890 asupra succesiunilor.
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ar fi tras din convențiile încheiate cu terţii, cu privire la 

succesiune, pentrucă nu e nici o rațiune care să impuie, 

în specie, raportul, deşi soluţia contrară eră admisă în 

vechiul drept francez după cum ne atestă Lebrun. 
Nu sunt deci raportabile decât datorile contractate 

către defunct. | 
De câteori datoria descendentului este stinsă printr'o 

cauză oarecare, înaintea deschiderei succesiunei, nu poate 

să fie vorba de raport, fiindcă datoria nu mai există, 

Aceeaşi soluţie este admisă şi în privinţa datoriilor 

nule, naturale, ete. 
Remiterea gratuită a datoriei din.partea ascendentului 

constituind o liberalitate indirectă, nu scuteşte însă pe descen- 

dent de obligaţia raportului (art. 751 C. eivil). 
Cât pentru chestiunea de a ști dacă obligaţia raportului 

există atunei când datoria a fost remisă debitorului falit 

prin concordatul judiciar sau amiabil, ea este controversată. 

Pentru ca un moştenitor să fie obligat a raporta o 

datorie, el trebue să fie debitorul succesiunei la care ra- 

portul este datorit. Deci 1) dacă un împrumut a fost făcut 

unui descendent de către tatăl şi mama sa, raportul acestei 

datorii se va face pe jumătate la succesiunea ambilor părinţi. 

Art. 754 urm. din codul civil fiind aplicabil şi ra- 

portului datoriilor, nepotul de fiu care vine la succesiunea 

bunului prin reprezentarea tatălui său, va trebui să im- 

pute asupra părţei sale de succesiune toate datoriile ce pă- 
rintele său avea către defunet. 

Prin aplicarea art. 755 Ş 1 C. civil se decide însă 

că nepotul de fiu, care vine la succesiunea bunului său, 

jue& proprio, nu raportează banii datoriţi de către părintele 

său, chiar dacă el'a acceptat succesiunea acestui din urmă. 

Art. 756 C. civil fiind de asemenea aplicabil în specie, 

soțul moştenitor nu datoreşte raportul împrumuturilor fă- 

cute de către decujus, soţului său. 
Cât pentru art. 752 C. eivil, el nefiind aplicabil la 

raportul datoriilor, descendentul debitor va trebui să-şi plă- 

iească datoria, cu toate că a renunţat la succesiunea, ascen- 

dentului creditor. Chestiunea este însă controversată ?). 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 606-607. 
2) Vezi tom, III menţionat, p. 593, 602 și 608.
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Tot controversată, este şi chestiunea de a se şti dacă ascendentul creditor poate Său nu să scutească de raport pe descendentul debitor, Negativa pare să rezulte din art. 751 şi 846 C, civil care vorbese numai de dispensa libe- ralităţilor. 
„Descendentul donatar datorește raportul numai co- moștenitorilor săi, pe când descendentul debitor îl mai da- toreşte încă creditorilor suecesiunei şi legatarilor, art. 763 C. civil, după eare creditorii succesiunei şi legatarii, nu pot cere raportul, nefiind aplicabil în specie. Comoştenitorii descendentului debitor fiind în drept a cere raportul, acest drept poate fi exercitat şi de creditorii lor (art. 974 C. civil). 
Incât priveşte efectul raportului datoriilor, vezi tom, III, partea II, p. 610 urm. 
Cum se face raportul datoriilor ? 
Dacă lucrul datorat este un corp cert şi determinat, el se face sau în natură sau prin luare mai puțin (art. 739 O. eivil), 
Dacă descendentul datorește ascendentului o sumă de bani, raportul acestei sume se face prin luare mai puţin din banii suecesiunei. 
Dacă nu există în masă bani suficienţi pentru a acoperi pe toţi descendenţii, ei vor lua din mobilele și imobilele succesiunei (art. 738, 739 C. civil). 
Raportul prin luare mai puţin se mai poate face prin imputare sau compensare (art. 764 C. civil). 345. Raportul legatelor (art. 751, 754, 756 şi 846 O. civil). — In codul austriace (art. 790), în codul italian (art. 1008 +) și în codul“aetual în. (art. 843 $ 2 modif- cat prin legea din 24 Martie 1898), ete., leoatele nu sunț supuse raportului decât atunci când există în acest sens 0 anume clauză din partea, testatorului, soluție pe _care „bib, Gorj a adiiis:o”şi tă” legialajia” noastră 2). PS SAE. Ce trebue să decidem în legislaţia noastră ? Difieul- tatea provine de acolo, că art. 751, împrumutat dela art. 1001 din eodul italian, nu vorbeşte de legate, pe când ra- N 

1) Conform: Art. 258 din legea bulgară asupra suecesiunilor dela 1890. 2 Vezi Tribuna, juridică din 1920, No.3 și 4, p. 9 urm, (eu observ, » 
noastră).
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portul legatelor este, din contra, presupus de art. 752, 754, 

756 şi 846 C. civil, care, nu sunt în armonie cu art, 751 

menţionat. 
S'a, decis că art. 751 din codul civil impunând moște- 

nitorului obligaţia de a raporta la masa succesiunei dona- 

ţiunile primite dela defunct, nu se aplică decât liberalită- 

ţilor între vii; iar nu şi celor testamentare. 

Prin urmare, moștenitorul rezezervatar, când este în 

acelaşi timp şi legatarul unei părţi din succesiune, poate 

reclama, pe lângă legatul său, şi rezerva ce i se cuvine ca, 

moştenitor ab intestat, chiar dacă legatul nu cuprinde o 

dispensă expresă de raport, asemenea dispensă fiind virtual 

cuprinsă în orice liberalitate testamentară *). | 

Cu toată logica ce militează în favoarea, acestei soluţii, 

totuşi se poate foarte bine susţine şi s'a susţinut chiar că 

ea, n'a fost consacrată de legiuitorul nostru pentru motivul, 

pe de o parte, că el na reprodus art. 1008 din eodul ita- 

lian, eare prevede anume neraportarea legatelor, iar pe de 

alta, pentru că el a reprodus mai multe texte din codul 

fr. eare presupun raportul Jegatelor. Faţă deci de modul 

cum se exprimă legiuitorul nostru sar părea că descen- 

dentul legatar care va voi să vie la, succesiunea, testatoru- 

lui, va trebui să saporteze legatele ce testatorul i-ar. fi lăsat 

fără dispensă de raport, neputând să cămuleze legatul 

cu partea, ce-i var cuveni ca, rezervatar;, ceeace însemnează 

că legatul va fi caduc şi se va stinge în momentul chiar 

când se va, deschide dreptul legatarului, adecă la moartea 

testatorului. Această soluţie a fost admisă de Curtea noa- 

gtră de casaţie la 8 Februarie 1900, în unire cu conclu- 

ziileamtoastre ca procuror general. Legatarul nu poate fi 

obligat a raporta la masa succesorală imobilul ce stăpâ- 

neşte în virtutea, unui testament, zice această decizie, decât 

atunci când ar cere să vie la succesiunea ab intestat a 

testatorului 2). 
346. Lucrurile scutite de raport. — Excepţii de la 

regulele raportului. — Legea, ordonă două excepţii impor- 

  

1) Cas. S-a I-a, Jurisprud. română din 1915, No. 12, p. 178 No. de ordine 

160 şi Or. judiciar din 1916, No. 8, p. 65; precum şialte autorițăți citate în 

+om. LIL menţionat, p. 615, nota ?. 

2) Bulet. 1900, p. 145. Mai vezi infră, No. 121.



166 cov. av. — CARTEA III. — TIT. 1. — CAPIT, VI, — ART, 759. 

tante dela regula raportului. Aceea prevăzută de art 759 şi acea prevăzută de art 762 Q, civil. 
47. Prima excepţie.—Cheltuelile de hrană, educaţie şi întreţinere ale copiilor (art. 759':—Cheltuelele făcute de un ascendent, animo donandi, pentru nutrimentul, între- ţinerea, creşterea, şi învățătura unui meşteşug descendântului, nu sunt supuse raportului chiar dacă ar fi disproporţionate cu averea ascendentului şi ar întrece partea disponibilă 1), Aceasta nu este decât o consecință a art. 185 C. civil, în virtutea căruia, căsătoriţii contractează, prin simplul fapt al căsătoriei, obligaţia de a alimenta, de a-şi creşte, între- ține şi educa, copiii lor. 

„ Nourriture et entretenement aux armes. 6coles, apprentissage de mâtier, ou fait de marchandise, dâpense. ni don de noces en meubles, nesont sujâts î rapport“, zice L.oysel?), „Les nourritures entretenements, et apprentissage d'enfants... ne se rapportent“, zicesart. 309 al cutumei din Orlans. „Nu se pun la sinisfora, (raport) câte au cheltuit părinţii pentru un fiu, trimiţându-l la locuri străine spre învăţătură, afară dacă se va dovedi că l-au împrumutat cu acei bani 2) nici câte s'au chel- tuit ca să înveţe copiii lor carte sau meșteșug” zice art, 1010 din codul Calimaeh. | Si 
În cheituelile de creştere şi educaţie intră cărţile *) gi instrumentele necesare, plata la şcoli şi profesori, eheltue- lile făcute cu boala descendentului (valetudinis m pendia,). „Nu sunt, de asemenea, supuse raportului, tot după art. 759 C. civil, cheltuelile ordinare, adecă potrivite, pentru îmbrăcăminte şi alte lueruri trebuitoare” descendentului la. intrarea sa în armată, precum : uniforma, calul, 'armele ete. 
„Nu se pune la sinisfora, câţi bani sau alte lucruri mişcă- toare s'au dăruit fiului atunci când el a intrat în oaste“, zice art. 1010 lit. d din codul Calimach 5), a 

1) S'a decis însă că cheltuelile pe care poate să le facă un părinte cu instrucţia şi educaţia copilului său, și pe care art, 759 C. civil le scutește de raport, trebue să fie privite față cu averea de care dispunea defunctul pă- rinte în acel timp și cu poziţia sa socială, iar aceste împrejurări au a fi apre- ciate în deplină suveranitate de către instanțele de fond. Cas. Se. l-a, decizia No, 305, din 4 Maiu ;915. Jurisprud. rom. din 1915. No. 28, p. 437, No. de ordine 438. 
2) Loysel, op. cit., 1, p. 356, cpr. 352 conform: Domat, Lois civileg dans: leur ordre naturel, V, p. 396, No. 5 (6d. Carre), 3) Cpr. L. 50 Dig.. Familiae erciscundae, 10, 2. 1) Cărţiie de lux nu întră însă în această categorie. 5) Cpr. L. 20, Pr. în medie, Cod, De colationibus, 6.20.
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348. Mai sunt scutite de raport cheltuelile chiar 

extraordinare pe care ascendenţii obişnuese a le face eu 

ocazia nunţei şi căsătoriei descendentului lor precum sunt: 

cheltuelile făcute cu trăsurile, cu masa, eu scrisorile de in- 

vitare, ete., pentrucă aceste cheltueli nu sunt făcute în fo- 

losul căsătoriţilor, ei în onoarea, părinţilor şi a întregei familii. 

Guy Coguille zicea, în această privinţă că aceste cheltueli 

nu folosese descendentului : 

„Si non depuis le diner jusqu'au souperi, 

Sunt însă supuse raportului cheltuelele făcute de _as- 

cendenţi eu ocazia contractului de- căsătorie, trusoul 1) şi 

chiar prezenturile de nuntă, dacă nu întră în categoria pre- 

zenturelor obişnuite. E 

Dacă ascendentul a plătit o sumă de bani unui terţiu 

(peţitor), spre a înlesni căsătoria, această sumă nu este 

supusă raportului, pentrucă ea n'a fost făcută în socoteala 

descendentului 2). | 

349. Mai sunt scutite de raport, tot după art. 759, 

prezenturile obişnuite care se fac în familii la cununii, la 

zilele onomastice, la anul nou, la naşterea sau botezarea, 

unui copil, ete. 

„Les petites cadeaux entretiennent' lamiti€“, zice un vechiu 

proverb. i 

350. In fine, nu sunt supuse raportului bunurile ce 

copiii au dobândit, în baza art. 285 C. civil, din averea 

părinţilor lor, în eaz de despărţirea acestora, pentrucă ei 

hau dobândit această avere prin liberalitatea părinţilor ci în 

virtetta, legei, care a voit să pedepsească pe aceşti din 

urmă $). | | | a 

351. După art. 853, 854 din codul francez şi art, 

1010 şi 1011 din codul italian, mai sunt scutite de raport 

  

1) Vezi supră, p. 159. 
2) Aceasta lasă a se presupune că peţitorul (proaeneta sau conciliator 

noptiarum) are drept la un onorariu pentru stăruințele sale, şi în acest sens se 

pronunţă jurisprudenţa și o mare parte din doctrină, deşi chestiunea este eon- 

troversată. Vezi tom. | p. 552, nota; tom. III, partea II, p. 623;-tom.:V, nota 

2 dela p. 142, 143; tom. LX, p; 254, 255, text şi nota 1, ete. Cpr. Bandiyet 

Barde, oblig, I, 354, ad notam | (ed. a 3-a), care cu această ocazie se referă la 

părere noastră. - - 

3) Vezi tom. II, p. 196 şi 203; tom. I)], partea II, p. 624, 625, ete.
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foloasele pe care moştenitorul a putut să le tragă din con- venţiile încheiate cu defunctul, dacă aceste convenţii nu pre- zentau nici un folos indirect, în momentul îneheierei lor, pipeum nici asociaţiile făcute fără fraudă între defunctul şi unul din moştenitorii săi, de câte ori condiţiile acestor tovărăşii au fost determinate printr'un act având data certă 1), 352. A doua excepţie dela art. 751 şi 758 C. civil.— Fructele lucrului supuse raportului (art. 762 CO. eivil).— Descendentul donatar este obligat a raportă lucrul dăruit împreună cu fructele sau dobânzile lui din ziua deschiderti succesiunei, fără nici-o punere în întârziere; căci din acel moment, donaţiunea fiind reziliată, lucrul datori trebue să se întoarcă la masa, succesorală, cu toate accesoriile lui, în care: intră şi fructele(art. 483 C. civil). 
»Pructus omnes augent hereditatem“. (Fructele măresc sue- cesiunea) (L. 29 ş 3. Dig., De hereditatis petitione, 5. 32). 

| Art, 762 fiind conceput în termen generali, se aplică în toate cazurile, fie că raportul se face în natură, fie prin luare mai puţin. 
El nu se aplică însă la societate 3), 
Prin derogare dela art. 751 C. civil, după care este supus raportului tot ce donatarul a primit dela de cujus prin dar, direct sau indirect; fructele şi interesele bunu- rilor dăruite şi percepute de donatar din momentul dona- țiunei şi până în momentul morţei aseendentului dăruitor nu sunt supuse raportului, şi aceasta, indiferent dacă este vorba de bunuri producătoare de venituri sau de o dona- iune de venituri, legea, nefăcând nici-o distincţie în această privinţă £), 

În privinţa dobândirei fructelor civile sau naturale, descendentul donatar este deci asimilat unui uzufruutuar. Pruetele naturale şi civile se cuvin deci, ca un acce- soriu, descendentului donatar până în momentul deschiderei succesiunei ascendentului dăruitor, căci el fiind atunei obli- 
Pa NI 

1) Conform: Art. 260, şi 261 L. bulgară asupra succesiunilor din 1890. Vezi asupra acestor texte eliminate de legiuitorul nostru, tom, III, partea II p. 630, 631. ! 
” 2) Vezi tom. 1 al acestei lucrări, p. 452 şi înfra, No. 400. 2) Vezi tom. III, partea II, P. 630 şi tom. IX, ed. II, p. 530, *) Cas. S-a 1-a, Bult. 1913, p. 159 şi urmn. Dreptul din 1213, No. 44 p. 38.
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gat a, restitui lucrul dăruit, p'ar fi fost decât un depozitar 

dacă ar fi restituit şi fructele. | 

Această soluţie, foarte logică, era admisă atât la Ro- 

mani *) cât şi în dreptul nostru anterior: 

„Bucatele feciorilor celor mari, care le-au dat tatăl lor când . 

au fost viu, acelea aduge de le pune la mijloc, de va muri fără de 

carte, iar dobânda care au dobândit-o cu bucatele lor, care le-au 

- dat tot lor acelea nu le pun la mijloc, că sunt ale lor“, zice 

pravila lui Matei Basarab (glava 217). 

Fructele civile dobândindu-se zi eu zi, acele ajunse la 

scadenţă înaintea, desehiderei suceesiunei se cuvin deci des- 

cendentului, chiar dacă nu le-ar fi perceput încă (art. 525 

C. civil), iar cele ajunse la seadenţă în momentul morţei . 

dăruitorului aparţin masei succesorale, chiar dacă descen- 

dentul le-ar fi pereeput prin antieipaţie. 

Fructele naturale dobândindu-se, din contra, prin per- 

ceperea lor (art. 524 C. civil), acele percepute de descen- 

dent înaintea desehiderei suecesiunei îi aparţin lui, pe când 

cele care n'au fost percepute până în momentul morţei as- 

cendentului aparțin masei succesorale, cu îndatorire însă 

din partea-i de a plăti avăturile, sămănăturile şi munca 

pusă de el (art. 484 C. civil), căci altfel succesiunea var 

înavuţi în detrimentul descendentului donatar. 

Aceeași soluţie este aplicabilă atunei când donaţiunea 

ar consista întrun uzufruet, pe care ascendentul îl aveă 

asupra imobilului unui terţiu, s'au într'o rentă viageră ori 

perpetuă (art. 527. 1276 C. civil), ete. 

354. Din cele mai sus expuse rezultă că dacă libera- 

litatea, făcută de ascendent consistă întrun uzufruet con- 

stituit asupra unui imobil al său, descendentul donatar nu 

va raporta la moartea dăruitorului, decât dreptul de uzv- 

fruct, iar nu fructele percepute de el, nici chiar acele a- 

junse la seadenţă în momentul morţei dăruitorului î). . 

Art. 1276 din Codul civil cuprinde o aplicare a aces- 

tui principiu, când zice că de câteori dota cuprinde un 

uzufruet, bărbatul sau moştenitorii lui sunt obligaţi a res- 

  

W Cpr. DL. 5 Ş 1. Dig. De dotis collatione, 37. 7. 

2) Vezi şi art. 1019 C. Calimach. 

2) Vezi tom. III, partea 1], p. 621 text şi nota 5 şi tom. VIII, partea 1-ay 

p. 586, nota 2 (ea. a 2-a). ”
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titui numai dreptul de uzufruct, nu însă și fructele per- cepute în timpul căsătoriei 1). Chestiunea, preseripţiei dobân- zilor datorite de descendent este controversată. După unii, * preseripţia ar fi în totdeauna de cinei ani, conform art. 1907 C. civil, iar după alţii, acţiunea în restituire a frue- telor şi a dobânzilor ar fi impreseriptibilă, ea fiind un ac- cesoriu al acţiunei în împărţeală 2), 
355. Dispensa sau scutirea de raport (art. 751 şi 846 C. civil). —Seutirea de raport nu poate “fi virtuală sau tacită, ci numai expresă (art, 846 C. civil), după cum dis- pune şi Novela 18, capit, 6 :) fără a se cere, în această privinţă, vre-un termen sacramenta]. 
Rămâne însă bine înţeles că împărţeala, făcută de as- cendenţi, în timpul vieței lor, conform art. 794 urm. C. civil, atrage prin însăşi natura sa scutirea, de raport, fiindcă raportul ar fi în specie, desființarea împărţelei. 
Scutirea, de raport se face, în genere, prin însuşi ac- tul de liberalitate (donaţiune sau testament). 

"Dacă seutirea n'a fost făcută prin actul primitiv, ea, poate fi făcută printr'un aet posterior, însă tot cu îndeplini- rea formulelor donaţiunei sau testamentului, pentrucă această elauză nu este decât un accesoriu al actului primitiv (art. 846 Ş 2). | 
Dacă ascendentul a făcut o liberalitate descendentului său prin contractul de căsătorie, fără a o scuti prin acest act de raport, el numai poate să prevadă asemenea, scutire printr'un act posterior, pentru că convențiile matrimoniale nu mai pot astăzi fi schimbate şi prefăcute în urma, ce- lebrărei căsătoriei (art. 1229, 1230 C. civil 4). - 356. Modul cum se face raportul. (Art. 764 0. civil). — Raportul se face în natură, în re, înapoindu-se însuşi lucrul dăruit, sau prin luare mai puţin (art. 772, 778), adică scăzându-se valoarea luerulai din partea celui obligat la raport”). 

„Conferre +. . aut minus tantd aceipere“ (Nor. 97, capit. 6). PI NI 
1) Vezi tom. IIL menționat, p. 628. ad notam şi tom. VIII, partea 1-a p. 585, 586. 
2 Vezi tom. III, partea II, p. 630, text şi note. 3) Vezi supră, p. i52. 
*) Vezi tom IV al acestei lucrări, No. 30. 

- 5) Vezi Domat,. Lois civiles dans. leur orâre naturel. V, p. 391, No. 8 (ed. Carrâ). -
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Raportul prin luare mai puţin se poate face în două 
moduri: prin înputare sau compensare, adică imputând 
valoarea lucrului asupra părței cuvenită descendentului, sau 
prin preluare (art. 739 C. civil), adică lăsând pe ceilalţi 
descendenţi, care au drept la raport, să preleveze din masa 
succesiunei o valoare egală. ” 

In cât priveşte raportul legatelor, el se face lăsându- 

_se legatul în masa_de_ împărțit, ca şi cum legatul nar fi 

avut loc. i 
„Raportul prin luare mai puţin, fie pe cale de impu- 

tare, fie pe cale de preluare, lasă a se presupune .că suc- 
cesiunea are bunuri suficiente spre a se forma loturile tuturor 
copărtaşilor. Deci, dacă succesiunea nu cuprinde bunuri 
suficiente, raportul se va face în natură. 

La Romani alegerea modului. cum trebue să se facă 
raportul aparţinea descendentului donatar !) soluţie admisă 
şi prin art. 1015 din codul italian ?). 

La noi, legea fiind mută în această privinţă, alegerea 
aparţine comoştenitorilor în drept a cere raportul (argum. 
din art. 765 C. civil). 

357. Raportul mobilelor şi ai imobilelor.— In principiu 
raportul imobilelor se face în natură, şi numai în mod 
excepţional prin luare mai puţin (art. 765), pe când ra- 
portul mobilelor se face în totdeauna prin luare mai puţin 
(art. 772 C. civil). 

Dispoziţiile privitoare la. formele raportului nefiind 
însă de ordine publică, dăruitorul poate să deroage dela el. 
El poate deci face o donaţiune mobiliară, sub condiţie că 

raportul să aibă loc în natură. El poate, de asemenea, să 

scutească pe donatar de raportul imobilelor. în natură, au- 

torizând raportul prin luare mai puţin şi în asemenea caz, 

scujirea raportului în natură n'are nevoe să fie expresă, 

că seutirea la raport în genere, ea putând fi şi tacită). 
358. Raportul mobilelor (art. 772 C. civil.— Ra- 

portul tuturor mobilelor, fie corporale sau incorporale, se 

face în totdeauna prin luare mai puţin (art. 772), afară 

1) Cpr. Nor, 97, capit. 6. a 
2) Conform: Art. 265 din legea bulgară asupra succesiunilor dela 1890. 
3) Vezi tom, III, partea II. p. 560, ad notam, p. 633, nota 4; p. 639 şi 

p. 641, nota 2. 
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de excepţia admisă în privința banilor (art, 773 O. civil), pe baza valoarei ce mobilele aveau în momentul facerei donaţiunei :) iar nu după valoarea ce mobilele ar avea în momentul desehiderei suceesiunei, ca la imobil (art. 765 C. civil, dacă dăruitorul n'a dispus ca raportul să se facă în natură. 
Descendentul donatar de lucruri mobile devine deei pro- prietarul irevocabil al acestor mobile gi contractează obli- gația de a raporta suma ce reprezintă valoarea mobilelor primite. Obligaţia sa nu are deci de obiect un corp cert şi determinat pso andividuo, ca la imobil, ci o cantitate, un genus; aşa că mobilele dăruite descendentului suecesibil sunt în riscul şi pericolul lui, ele deteriorându-ae şi perzându-se pentru dânsul prin aplicarea maximei: 

»hes perit domino“ sau „Casum sentiţ dominus*, 

Dacă mobilele dăruite în loe de a se deteriora, au dobândit din contra, o valoare mai mare, descendentul do- natar se va folosi de această valoare, în baza maximei cunoscute: 
| 

„Secundum  naturam est, commoda cujusque vei eum sequi, juem seguantur incommodo“. (Este natural” ca acel care suferă sarcinile unui lucru să tragă şi foloasele lui). (L. 10, Dig., De div. regulis juris antigui, 50. 17 2). 
»Aeguum est enim ut cujus participavit lucrum, participet et damnum“. (Este drept ca acel carea voit să participe la câştig, să sufere şi partea sa, de pagubă). (L. 55, în fine, Dig., Pro socto, 17. 2). 

n Ubi enim periculum, îbi et luerum collocetur“. (Acel care a fost expus la riscuri, trebue să, culeagă şi avantajele). (L. 22 $ 3, Cod., [De furtis et servo corrupto, 6. Î 
358 his. In baza acestui principiu se decide că tit- lurile eșite la sorți cu o primă sau un câştig, sunt rapor- tabile numai pentru valoarea nominală, câştigul dobândit prin sorţi aparţinând donatarului. 
59. Raportul banilor (art. 773 C. civil.) — Descen- dentul suecesibil, care ar fi primit dela ascendentul său o dona- — 

1) În cât priveşte modul de a coneilia art. 772 C, civil cu art, 849 din Acelaşi cod, care, la Prima vedere, par a fi în contrazicere, vezi tom. III, partea II, p. 644. 
| 2) Vezi supră, p. 170, No. 256 şi infra, No, 756.
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țiune consistând într'o sumă de bani, va raporta la sue- 

cesiunea acestui din urmă suma dăruită, prin luare mai 

puţin din numerarul aflător în succesiune, Dacă succesiunea 

mare destui bani, pentru ea raportul să se facă prin luare 

mai puţin, atunci el va vărsa în masa succesorală o sumă 

egală cu aceea ce trebue să raporteze, sau va da comoșşte- 

nitorilor săi echivalentul sumei ce trebue să raporteze, în 

mobilele sau imobilele suceesiunei (art. 773). 

In caz dea raporta suma în numerar, va avea în vedere 
  

cursul” monedelor--diii” iaommentul  deschiderei suceesiunei 

(art. 1578-07 civil), iar şu acel din momentul facerei "do= 
naţiunei, după eum pe nedrept susțin. unii: 

„In pecunia, non corpora quis cogitat, sed quantitatem“ (În 

privinţa banilor, nu se gândește cineva la corpul monezilor, ci la 

cantitatea lor). (L. 94 $1, în fine, Dig., De solutionibus el libera- 

tionibus, 46. 3). 

Art. 773 din codul civil nu se aplică decât în cazul 

când descendentul suecesibil a primit dela ascendentul său 

donaţiunea, unei sumi de bani, nu însă şi atunei când «l 

ar fi debitor către succesiune cu o sumă de bani. Ches- 

tiunea, este, cu toate acestea, controversată 1), 

360. Raportul imobilelor (art. 765 C. civil). — În 

privinţa imobilelor, obligaţia descendentului donatar n'are 

de obiect valoarea imobilului dăruit, ci însuşi acest imobil, 

adecă un corp cert şi determinat (art. 765 CO. civil). 

In consecinţă, de câteori donaţiunea făcută de un as- 

cendent descendentului său suecesibil consistă întrun imobil, 

comoştenitorii acestui descendent, care au drept la raport, 

pot să pretindă, în principiu, ea imobilul în chestiune să, fie 

raportat la masa comună în natură (în re), en essence et 

” „espice, după cum se exprimă art. 306 din cutuma dela 

fans şi art. 305 al cutumei Parisului, de unde ne vine 

art. 765 din codul civil. 
Această regulă are de scop stabilirea egalităței între 

toţi descendenţii, egalitate care nar exista în realitate, 

dacă unul din ei ar putea păstra un imobil, iar altul o 

sumă de bani sau efecte mobiliare. 
361. Raportul imobilelor nu este însă obligator în 

') Vezi tom. III, partea II, p 645, nota 3.
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natură, şi poate fi făcut prin luare mai puţin, de câteori descendentul, care a primit imobilul în dar, l-a înstrăinat în totul de bună voe, fie Printr'un act cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, sau l-a ipolecul1), însă numai înaintea deschiderei suecesiunei, căci dacă înstrăinarea sau ipoteca, sunt posterioare, donatarul a înstrăinat lucrul altuia, fiindeă prin deschiderea, succesiunei imobilul care până atunci se găsea în mânile donatarului, a devenit un bun comun şi in- diviz între toţi comoșştenitorii. Cu alte cuvinte, prin deschiderea guccesiunei, imobilul care până atunei nu fusese înstrăinat sau ipotecat, a redevenit proprietatea suceesiunei, descen- dentul donatar, proprietar al acestui imobil sub o condiţie rezolutorie, care s'a, îndeplinit prin moartea, ascendentului dăruitor, nu mai poate să-l înstrăineze sau să-] ipoteceze, de oarece acest imobil nu mai este proprietatea, lui, 361 bis. Din împrejurarea că raportul în natură nu este obligator atunei când imobilul a fost înstrăinat sau ipo- 

vendieat de către moştsnitorii donatarului dela terţii deten- tori, nici chiar atunci când donatarul ar fi insolvabil, so- luţie admisă şi în privinţa acţiunei în reducțiune prin art. 855 0. civil (modificat dela codul francez 2). Dacă numai o parte din imobilul supus raportului a fost înatrăinată, partea neinstrăinată va putea, fi raportată în natură, rămânând ca succesiunea să fie despăgubită de prejudiciul cauzat prin această moştenire parţială. De asemenea, dacă mai multe imobile au fost dăruite şi numai unul din elea fosţ înstrăinat sau ipoteeat, numai acele neînstrăinate şi neipotecate vor fi raportate în natură. Instrăinările şi ipoteeile constituite în favoarea, terţiilor sunt deci valide, şi descendentul donatar a putut, prin ex- cepție, să constitue și să transmită o proprietate irevoca- DCI 
1) Textul fe. nu vorbește de ipotecarea, ci numai de înstrăinarea imobilului» de unde rezulţă că, în Franța, ipoteca este desființată ca şi celelalte sarcini reale constituite de donatar asupra imobilului supus raportului, soluţie criticată de autori. Textul nostru a prevăzut și ipoteca, reproducând dispoziţia art. 1016 din codul italian. Vezi tom. III, partea II, nota 4 dela p. 647, 648 și p. 650, nota 2, precum și tom. X, p. 587. Mai vezi tom. IV al acestei lucrări, No. 485, în fine. Deşi legea nu vorbeşte, decât de ipotecile convenţionale, totuşi nu mai încape îndoială că şi ipotecile legale inscrise asupra imobilului supus rapor- tului rămân valide. 

2) Vezi tor. III, partea II, p. 652 şi tom. IV, partea I-a, p. 664,
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bilă, deşi el, avea, un drept revocabil şi deşi după art. 769 

din codul civil, el n'a putut să constitue sarcini reale asupra 

imobilului dăruit (servituţi, uzufruet, ete.). 
Acsste din urmă sareini, constituite de descendentul 

donatar, vor fi deci desfiinţate odată cu rezolvirea dreptului 

său de proprietate, conform regu'ei cunoscute: 

„Resoluto jure dantis, vesolvilir jus accipientis“ (art. 169, 

830, 1770 C. civil). 

362. Aceeaşi soluţie ar fi trebuit, după rigoarea 

principiilor, să fie admisă atât în privința înstrăinărilor 

imobilului supus raportului, cât şi în privinţa ipotecilor 

constituite asupra lui, pentrucă proprietatea descendentului 

donatar fiind rezolubilă, şi îndeplinirea condiţiei rezolutorie 

având efect retroactiv (art. 1015 C. civil), el na putut 

transmite altora decât un dreptrezolubil în baza regulei : 

„Nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet“. 

(Nimeni nu poate transmite mai multe drepturi de cât are). (L. 54, 

Dig., De div. regulis juris antiqui, 50. 17 şi axt. 580, 1521 C. 

Calimach, 442, 1138 C. austriac!) 

Cu toate acestea, legea făcând de astădată excepţie 

dela principiile de mai sus şi dela art. 769 C. civil, men- 

ține atât ipoteca cât şi înstrăinarea integrală a imobilului 

supus raportului, admițând în ambele ipoteze raportul prin 

Juare mai puţin, şi revocând numai celelalte sareini reale 

constituite asupra imobilului dăruit, precum: servituţile, 

uzufructul, uzul, superfieie, ete., pentrucă aceste sarcini nu 

interesează într'un grad aşa de înalt ordinea publică şi eco- 

nomică, precum o interesează înstrăinarea şi ipotecarea imo- 

„bilelor. | | 

Apoi, dacă descendentul n'ar fi putut transmite asupra 

imobilului primit în dar decât un drept rezolubil şi re- 

voeabil, nimeni nu sar fi expusa cumpăra asemenea imobile, 

aşa că ele ar fi fost scoase din comerţ, ceeace este contrar 

interesului obştese; încât există motive puternice care au 

făcut pe legiuitor să nu declare obligator raportul imo- 

bilelor înstrăinate sau ipotecate de descendentul donatar 

în timpul când el era proprietarul acestor imobile. 

3 Vezi supră, p. 131 și tom. I al acestei. lucrări, P. 431, 450, 495 şi 

„trimeţerile făcute acolo.
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363. Afară de cazul când imobilul dăruit unui des- cendent succesibil a, fost înstrăinat sau ipotecat de acest din urmă, mai sunt şi alte cazuri când raportul se face tot prin luare mai puţin. Aceste cazuri sunt următoarele: 10 Când imobilul dăruit a perit prin culpa sau aim- plul fapt al descendentului donatar (art. 760, 767, 1082, 1084, 1156 c. civil), în care caz el va raporta şi dobânda, sumei datorită de dânsul, pentrucă atunei el nu mai da- toreşte însuși imobilul, ci o sumă de bani 1); 2 Când dăruitorul a manifestat dorința, sa, ca ra por- “tul să se facă pria luare mai puţin, scutirea, care, după, părerea generală, poate fi nu numai expresă, dar şi tacită 2), In toate cazurile în care raportul se face prin luare mai puţin, el se va face după valoarea ce imobilul a avut în momenţul desehiderei suceesiunei (art. 651 C. civil), pentrucă atunci imobilul încetează de a fi proprietatea des- cendentului donatar, spre a deveni Proprietatea, succesiunei. Incât priveşte raportul mobilelor, el se face, din contra, după valoarea ce mobilele aveau în momentul facerei do- națiunei, soluţie admisă şi prin art. 794 din eodal austriac (nereprodus în codul Calimaeh 3), 
364. Efectele raportului în natură (art. 760, 769).— De câte ori raportul se face în natură, imobilul raportat intră de drept în masa, Buccesorală liber de sareinile reale create de descendentul donatar, căci desființarea dreptului 

i înstrăi- nările integrale ale imobilului, fie acele înstrăinări eu titlu oneros sau cu titlu gratuit, care, pentru motivele mai sus expuse. sunt menținute de art. 765 C, civil. 364 bis. Sarcinile reale, precum uzufruetul, uzul, ser- vituţile, ete. vor fi însă menținute atunci când imobilul raportat va cădea în lotul descendentului care le-a cousti- tuit, căci împărțeala fiind astăzi declarativă de drepturi (art. 786 C. civil), descendentul donatar în al cărui lot a căzut 2 

1) Dacă imobilul Supus raportului a perit prin eaz fortuit şi fără culpa 
donatarului, fie înainte, fie după deschiderea succesiuni, obligația raportului nu 
mai există (art. 760. 1083, 1156 QC. civil). Vezi înfră p. 330. 2) Vezi tom. III, partea, II, p. 633, nota 4 și p. 655, nota 3. 3) Vezi supră, p- Î7], precum și tom. III, partea II, p. 643 şi 657,
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imobilui grevat, este presupus a fi proprietarul lui încă din momentul deschiderei succesiunei, aşa că el a putut să-l greveze de orice sarcini 1). 
Dar, dacă sareinile reale altele de cât ipotecile, con- stituite de descendentul donatar, sunt desființate odată cu dreptul său de proprietate, ereditorii chirografari (iar nu cei ipotecari, care n'au niciun interes), precum şi vecinii în 

favoarea cărora donatarul ar fi constituit o servitute, etc., pot să intervie la împărțeală, spre a nu se face raportul în natură şi spre a face ca imobilul să nu cadă în lotul descendentului donatar (art. 769, 785, 974, 975). 
365. Al doilea efect al raportului în: natură este că, în caz de peirea imobilului prin caz fortuit şi fără culpa, faptul sau neglijenţa donatarului, acest imobil nu este su- pus raportului (art, 765, 767, 1083, 1156 C. civil) fiind- că, descendentul donatar nu datoreşte valoarea acestui imobil, ci însuşi imobilul dăruit, adecă un corp cert şi determinat, care, în specie, nu mai există ?), 
»Debitor vei certăe, rei interitu liberatur“. (Debitorul unui corp cezt și determinat este liberat prin perirea, acestui lucru). » Plerigue putant ea, guze sine dolo et culpa perierint, ad col- Jationis onus non pertimere“. (Mai mulţi cred că bunurile pierdute fără fraudă şi culpă, nu sunt supuse raportului). (L. 2 $ 2, în medio, Dig., De collatione bonorum, 37. 6). 
„Dacă cineva din împreună-moştenitorii au avut sub stăpâ- nirea sa un lucru supus sinisforalei, carele s'au prăpădit ori sau stricat, îasă nu din vicleșug sau lenevirea, şi neîngrijirea lui, ei din vreo întâmplare dovedită, atunci nu se îndatoreşte să pue la mijloc preţul sau paguba acelui lucra“, zice art. 1011 din codul Calimaeh, 

—“ se. Pentru ca imobilul să nu fie în specie supus raportului, se cere însă ca el să fi perit prin caz fortuit, fără culpa și chiar fără faptul donatarului ; de unde re- zultă că dacă cazul fortuit a fost urmarea. unei greşeli din partea donatarulu;, ceeace sar întâmpla atunei când lueru) ar fi perit din cauza lipsei de reparaţii absolut necesare, raportul va avea loc, însă el neputându-se face în natură, 

  

1) Tot în baza acestui principiu știm că sunt valide ipotecele sau alte sarcini reale, constituite de un moştenitor în timpul indiviziunei, atunci când, prin efectul împărțelei, imobilul ipotecat a căzut în lotul lui. Vezi supră, p. 203. 2) Vezi supră, p. 116. . - 

1284 
12



178 COD. CIV.— CARTEA III.—TIT. 1.— CAPIT.. VI.— ART. 760, 769 

se va raporta suma ce valora imobilul în momentul des- 

chiderei suecesiunei !). 
366 bis. Am zis că imobilul nu trebue să fi perit 

nici prin faptul, nici prin culpa donatarului. 

Există simplu fapt, iar nu culpă, atunci când cineva: 

lasă să piară un lucru neștiind că-l datoreşte. De exemplu: 

descendentul donatar murind înaintea ascendentului dăruitor, 

moştenitorul donatarului n'a știut că imobilul provenea dintr'o 

donaţiune supusă raportului. Ca atare, el a lăsat lucrul 

să piară; nu există din partea lui culpă, după cum zice 

o maximă cunoscută: 

„Qui vrem guasi suam neglezii, nulli culpa subjectus est“, 

(Acel care a neglijat luerul ca fiind al său, nu comite nicio culpă). 

Există, însă din partea lui un fapt negativ, care-l împie- 

dică de a, fi liberat şi-l face responsabil, fiind de principiu 

ca, nimene nu poate să se libereze prin propriul său fapt: 

„Nemo potest proprio facto se ab obligatione liberare“. 

De câte ori descendentul supus raportului invoacă 

cazul fortuit, el trebue să-l dovedească (art. 1156,Ş 2 şi 

1169 C. civil), iar acei cari au drept la raport şi care pre- 

tind că donatarul a provocat cazul fortuit prin culpa sa, 

vor trebui să dovedească această culpă. | 

367. Drepturile şi obligaţiile descendentului donatar.— 

Imobilul. supus raportului trebue să fie raportat cu toate 

îmbunătățirile gi măririle naturale, adecă care nau fost 

făcute cu cheltuiala donatarului. 
Dacă aceste îmbunătăţiri sunt opera donatarului, ra- 

portul se va face tot cu aceste îmbunătăţiri; însă, în ase- 

menea, caz, masa suecesorală va restitui descendentului do- 

natar cheltuelile necesare şi utile făcute de el pentru îmbu- 

nătăţirea fondului, căci altfel ea sar înavuţi în detrimentul 

donatarului, ceeace echitatea nu permite: 

1) Tot astfel, de câteori imobilul înstrăinat a perit prin caz fortuit îna- 

intea deschiderei succesiunei, în mâinile terțiului ahizitor, donatarul ne mai 

datorind un corp cert şi determinat, pentru ca el să fie scutit de raport (art. 

760 si 1156 C. civil), ei raportul trebuind, în asemenea caz, să se facă prin luare 

mai puţin (art. 765 C. civil), se va raporta tot valoarea ce imobilul avea în 

momenţul deschiderei- suecesiunei (art. 765 $ 2). 
Dacă imobilul supus raportului a fost înstrăinat de donatar în urma des- 

chiderei succeaiunei, raportul va avea loc, fiindcă donatarul a înstrăinat un 

lueru ce nu mai putea înstrăina, din eauza că donaţiunea era desființată.
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„Jure nature ogquum_ est eminem cum alterius detrimento et injuriă ieri. locuplehioremi. (După, cohitatea” fireăscă, îirâni nu trebue, prin nedreptate, să se înavuţească în detrimentul altuia, (L. 206, Dig, De div. vegulis juris antigui, 50. 11; L. 14, Dig. De condictione indebiti, 13. 16 şi art. 549, în fine C. Calimaech 1). 

Tot echitatea, cere ca descendentul donatar să restitu- iască masei succesorale preţul degradărilor şi deteriorărilor care au mieşorat valoarea imobilului supus raportului, prin 
faptul, culpa sau neglijenţa sa. Această teorie, întemeiată pe echitate, este consfinţită de legea actuală prin art. 766—763 
C. civil. 

368. 1* Drepturile descendentului donatar pentru cheltuelele făcute de el (art. 766, 771 C. civil). Art. 766 
din codul civil voeşte ea atât în cazul când raportul se face în natură, cât şi prin luare mai puţin, donatarul imobilului supus raportului să fie despăgubit de masa succesorală de 
impensele ulile sau folositoare, adică cari au îmbunătăţit fondul şi i-au mărit valoarea, precum şi de cheltuelile nece- sare, adecă cari au avut de scop conservarea lucrului. Toate cheltuelile fiind puse de legea noastră pe aceeaşi treaptă, vor fi restituite descendentului donatar (epr. art. 991, 997 C. civil), fiindcă textul nostru nu mai face, în privinţa cheltuelilor utile, restricția pe care o face textul francez (art. 861) și cel italian (art. 1018 ?) după care cheltuelile utile se restituese numai până la concurența plus-valutei aduse prin ele imobilului supus raportului, dispoziţia pe care art. 1377 din codul civil, o admite în privinţa exer- cițiului pactului de răscumpărare. 
e 369. In privinţa cheltuelilor necesare, doctrina face însă o distincţie care rezultă din principiile generale în materie de uzufruct, şi anume: între reparaţiile de între- ţinere şi reparaţiile mari, Reparaţiile de întreţinere sau re- paraţiile cele mici, precum tencuirea sau zugrăvirea păreților, prefacerea uşelor, sobelor, duşu melelor, ete., fiind considerate ca 0 sarcină a fructelor, sunt în sarcina descendentului donatar, ea unul ce sa, folosit de fructele luerului până în ziua desehiderei suecesiunei (art. 762 C. civil); pe când 

1) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 265, 371, 393, ete. Vezi și înffră, No. 814 şi 713. 
2) Conform : Art. 269 L. bulgară asupra succesiunilor din 1890.
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reparaţiile. cele mari, precum ar fi: repararea zidurilor 
celor mari şi a boltelor, restabilirea grinzilor şi a acoperi- 
şului întreg, ete., ele vor privi suecesiunea, întrucât nu sunt 

exagerate, pentrucă au împiedicat imobilul de a cădea în 
ruină şi pentru că ele ar fi fost făcute de însuși defunctul, 
dacă n'ar fi dăruit imobilul supus raportului. 

Donatarul este însă obligat la facerea acestor reparaţii, 
pentru că el trebue să vegheze la conservarea lucrului; 
de unde rezultă că el este responsabil către masa sueceso- 
rală de nefacerea lor, conform art. 767 C. civil. 

370. Cheltuelile utile gi cele făcute cu ocazia repa- 
raţiilor mari se deduc din valoarea imobilului, atunei când 
raportul se face prin luare mai puţin; iar când raportul 
se face în natură, comoștenitorii descendentului donatar ră- 
mân datori către el cu sumele cheltuite, pentru care acest 
din urmă poate exercita dreptul de retenţie (art. 771 C. civil). 

In cât priveşte cheltuelele voluptuare pe care descen- 
dentul donatar le-ar fi făcut pentru plăcerea şi satisfacția 
sa personală, guae voluptatis causa, Fiunt, el n'are drept 
la nicio despăgubire, putând numai, ca şi uzufructuarul 
(art. 539 C. civil), să ridice-oglinzele, tablourile şi celelalte 
ornamente aşezate pe fond, dacă aceasta se poate face fără 
nicio vătămare, pentrucă altfel succesiunea sar înavuţi în 
detrimentul lui '). 

__ Donatarul n'ar putea însă să ridice luerurile care n'ar 
fi de niciun folos numai pentru a jieni pe comoştenitorii 
săi, căci nu trebue să se înlesnească răutatea oamenilor: 

„»Malitiis non est indulgendum“ (L. 38, în medio, Dig. De rei 
vindicatione, 6 12). 

În fine, donatarul n'ar putea cere nicio despăgubire 
de câte ori valoarea imobilului supus raportului ar fi sporit 
fără nicio cheltuială din partea lui, de exemplu: prin 
aluviune (art. 495 urm. C. civil, ete.5). 

371. Dreptul de retenţie al descendentului dona- 
tar. — Spre a asigura restituirile datorite descendentului 
donatar, pentru cheltuelile sale utile şi necesare, legea îi 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 669 şi tom. IV, partea I-a, p. 661, nota 2. 
2) Vezi asupra acestei maxime, tom. ] al acestei lucrări, p. 18, precum și 

trimeterile făcute acolo. 
3) Vezi tom. III, partea II, p. 670, tom. IV, partea I-a, p. 661, nota 2, ete. 

a
a
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conferă, o garanţie reală, adecă dreptul de a reţine imo- 
bilul supus raportului până la plata efectivă a acestor 
cheltueli (art. 771 C. civil), drept care-şi trage -origina sa 
din art. 305 al cutumei Parisului şi din art. 306 al cu- 
tumei dela Orleans. 

Donatarul va trebui însă să restitue fructele percepute 
în urma deschiderei succesiunei (art. 762 C. civil), pentrucă 
aceste fructe aparţin proprietarului, în specie comoşteni- 
torilor săi. Chestiunea este, cu toate acestea, controversată. 

Descendentul donatar nu poate însă să compenseze 
aceste fructe cu dobânzile sumelor ce comoştenitorii săi i-ar 
datori pentru cheltuelile făcute de el. Și această chestiune 
este controversată. 

372. Obligaţiile descendentului donatar pentru strică- 
ciunile aduse - imobilului Supus raportului (art. 767, 768. 
C. civil). — Omul fiind în totdeauna, responsabil de fap- 
tele sale (art. 998. 999 C. civil), nimie nu este mai na- 
tural decât ea el să răspundă de degradările şi deterioră- 
rile care au micşorat valoarea imobilului prin faptul, culpa 
sau negligența sa (art. 767 C. civil). 

Dacă, stricăciunile imobilului nu se datorese nici culpei, 
nici simplului fapt al donatarului sau reprezentanţilor săi, 
ci numai întâmplărei: (vechimei sau caz fortuit), nu are 
cine să răspundă şi paguba va privi succesiunea (art. 760 
C. civil), în baza maximei: 

„Res perit domino“, sau 
»Casum sentit dominus“ !), 

3872 bis. Chestiunea de a se şti din ce moment des- 
cendentul donatar datorește dobânda pentru stricăciunile 
aduse de el imobilului supus raportului: din ziua, cererei 
în judecată, conform art. 1088 C. civil, sau din ziua 
desehiderei suecesiunei (art. 762C. civil), este controversată 2). 

373. Venim acum la art. 768 C. civil. 
Acest text dispune că, de eâteori imobilul supus ra- 

portului a fost înstrăinat de descendentul donatar înaintea 
deschiderei succesiunei, în care caz raportul se face prin 

  

1) Vezi înfră, No. 415. Mai vezi toma. III, partea II, p. 675 şi tom. IV, partea I, p. 662, 663. 
2) Vezi tom. III menţionat, p. 676.
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luare mai puţin (art. 765 C. civil), îmbunătățirile sau 
stricăciunile emanate dela cel care l-a dobândit, se regu- 
lează tot conform art. 766, 767 C. civil, ca şi cum ele 
ar emana dela însuşi donatarul (art. 768), căci prin trans- 
miterea proprietăței altora, donatarul nu. şi-a schimbat 
situaţia în care se găsea față de comoştenitorii săi. 

Tot pentru aceleaşi motive, comoștenitorii donatarului, 
cărora se face raportul, trebue să ţie în seamă descenden- 
tului donatar îmbunătățirile aduse imobilului de noul lui 
achizitor, ca, şi cum ele ar emana dela însuşi donatarul. 

In cât privește momentul, ce trebue să se aibă în ve- 
dere în caz de înstrăinarea imobilului pentru a face soco- 
telile îmbunătăţirilor şi degrădărilor provenite din faptul 
achizitorului imobilului, chestiunea este controversată în 

Franţa. ă 
Credem că, la noi, legea se referă la momentul des- 

chiderei succesiunei (argument din art. 765 C. civil). 

„Hereditariarum actionum loco habentur et legata, quamvis ab 
herede coeperint“. (Legatele sunt considerate ca datorii ale suece- 
siunei, cu toate că obligaţia de a le plăti nu începe decât în per- 
soana moștenitorului). (L. 40, Dig., De oblig. et actionibus, 44. 7). 

PLATA DATORIILOR 

374. In această secţiune, legea se ocupă de pasivul 
succesiunei. 

Pasivul succesiunei cuprinde datoriile ei, obligaţiile 
contractate de defunct, precum şi sarcinile succesiunei, adecă, 
obligaţiile care nau luat naştere decât în urma morţei 
lui decuzus (quae ab herede caeperunt), de exemplu: chel- 
tuelile de înmormântare, acele făcute cu ocazia punerei 
pereţilor, facerei inventarului, expertizărei avere, ete. 

Legatele sunt şi ele considerate ca o sarcină a suece- 
siunei, însă plata lor este supusă unor regule speciale (art. 
902 urm. C. civil). | 

375. Diviziunea creanţelor şi a datoriilor succesiunei 
(art. 777, 1060 C. eivil).— Deşi legea vorbeşte în art. 777 
C. civil numai de diviziunea datoriilor, totuşi-din art. 1060 

1) Vezi tom. III, menţionat, p. 469.
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al aceluiaşi cod rezultă că şi creanţele defunctului sunt de 
drept împărţite între comoștenitorii săi. 

376. Diviziunea creanţelor.—(art. 1060).— Bunurile cor- 
porale ale defunctului sunt indivize între comoştenitori şi 
rămân supuse operaţiei împărţelei, pe când atât creanţele cât 
şi datoriile susceptibile de diviziune sunt, din contra,împărţite 
de drept prin voința legei între moștenitorii creditorului şi 
acei ai debitorului, soluţie care se găseşte în monumentele 
cele mai vechi ale dreptuiui roman: , 

»Nomina inter heredes pro portionibus  hereditariis divisa 
aunto“. (Creanţele creditare se împart de drept între moştenitori). 
(L. celor 12 table, tab. V, 9 1), 

„Pa guae în nominibus sunt, non recipiunt divisionem, sed 
ipso jure în portiones hereditarias ex lege duodecim tabularum 
divisa sunt“. (Datoriile şi ereanţele defunctului nu sunt divizibile, 
ele fiind de drept divizata în părţi ereditare după legea celor 12 
table). L. 6, Cod, Familiae erciscundae, 3. 36 2). 

Moartea ereditoruiui are deci de efect fracţionarea, 
creanţelor sale, chiar ipotecare, pentru că indivizibilitatea 
ipotecei (art. 1746 C. civil) nu împiedică diviziunea creanţei. 

Diviziunea creanţelor nu le împiedică însă de a fi cu- 
prinse în împărțeală, căci art. 741 C. civil voeşte ca la, 
formarea gi compunerea loturilor să se dea în fiecare parte 
pe cât se poate aceeași cantitate de mobile, de drepturi sau 
de creanţe de aceeaşi natură şi valoare. 

371. Toată chestiunea eate numai de a se gtie cum putem 
împăca art 786 C. civil, după care împărțeala tuturor 
bunurilor, deci şi a creanţelor este declarativă de bunuri, 
cu art. 1060, care divide creanțele de drept înainte de orice 
împărțeală. Aceaată chestiune este foarte controversată, şi 
nu există asupra ei mai puţin de trei sisteme pe care 
l-am expus în tom. III, partea II, p. 803—808. 

378. Diviziunea datoriilor (art. 777, 1060 C. civil). — 
Datoriile defunctului, care nu sunt indivizibile sunt, ca şi 
creanţele, împărțite de drept prin voinţa legei între moşte- 
nitorii săi, înainte de împărţeală, aşa că fiecare moștenitor 
poate fi urmărit de creditorii succesiunei, înainte chiar de 
împărțeală, în proporţie cu partea sa ereditară, (art. 777, 
1060 C. civil), şi separaţia de patrimonii nu modifică acest 

1) Vezi Girard, 'Pextes, ed. V, p. 15 și C. 3 36,6 și C.2, 3, 26. 
1) Vezi suprâ, p. 125, 

»
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princiviu al diviziunei între moştenitori, cu toată contro- 
versa, ce există asupra acestui punct). 

379. Excepţii dela principiul divizibilităţei datoriilor. 
Cazurile când moştenitorii pot fi urmăriţi pentru totalitatea 
unei datorii divizibile (art. 1061 C. civil). — Cu toate că 
datoriile defunetului sunt în principiu divizibile între moşte- 
nitorii debitorului, totuşi art. 1061 din codul civil admite trei 
cazuri (iar nu cinci ca în codul francez), în care un moștenitor 
poate fi silit a plăti datoriile peste partea sa ereditară, şi anu- 
me : 10 atunei când această datorie are de obiect un corp cert şi 
determinat n 4pso individuo şi când acest corp a căzut prin 
efectul împărţelei în lotul unuia din moştenitori 2); 20 când 
titlu] constitutiv a] datoriei sau un titlu posterior (convenţie 
ori testament) însărcinează numai pe unul sau mai mulţi 
din moştenitori cu executarea întregei obligaţii?) în care 
caz moștenitorul care va plăti întreaga obligaţie va avea 
recurs în contra celorlalţi comoștenitori, ea şi în cazul în- 
tâiu pentru a, face să i se restitue ceeace a plătit peste 
partea sa ereditară; 3% când rezultă din natura obligaţiei 
sau din aceea a lucrului ce are de obiect, sau din seopul 
ce părțile şi-au propus că ele au avut intenţia ca datoria, 
să nu poată fi plătită în parte. In aceste cazuri de indi- 
vizibilitate, pe care Molineus le numia îndividuum solutione 
tantum, fiecare din moştenitorii debitori poate fi urmărit 
şi eondemnat pentru datoria întreagă, rămânându-i recurs 
contra celorlalţi. | 

La aceste trei cazuri, prevăzute de art. 1061 C. civil, 
trebue să adăugăm un al patrulea caz, și anume: moşteni- 
torul va, plăti datoria, peste partea sa în caz de indivizibi-, 
litate (art. 1062, 1063, 1065 C. civil) şi atunci când da- 
toria este ipotecară (art 778, 1792 C. civil). 

380. Piata datoriilor şi a sarcinilor succesiunei şi 
contribuirea la datorii. — Nu trebue să confundăm plata da- 
toriilor eu coatribuirea la datorii. Cea dintâi este privitoare 
la raporturile dintre moştenitori şi creditorii succesiunei 

1) Vezi tom. III, partea ÎI, p. 757 urm. 
2) Vezi tom. III, partea II, p. 682 și tom. VI, p. 236, text şi nota 2. Cpr. 

L. 3 $ 3, Dig., Commodati vel contra, 13. 6. 

3) Aceasta este un pact suceesoral excepțional permis din lege, prin de- 
rogare dela art. 702, 965 $ 2 şi 1226 C. civil. Vezi supră, p. 160.
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(art. 777 C. civil), iar cea dea doua este privitoare la 
raporturile moștenitorilor dintre ei (art. 774 C. civil). 

381. Plata datoriilor şi a sarcinilor succesiunei (art. 
777 C.. civil). — Toţi moştenitorii universali, fie chiar sub 
beneficiu de inventar, plătese datoriile şi sarcinile suceesiunei, 
în proporţie cu partea lor ereditară (art.777 şi 1060 C. civil), 
pro portionibus hereditarii 1) sau după &nalogia părței sale 
(art. 1067 C. Calimaeh). 

Această soluţie se aplică nu numai atunci când MOş- 
tenitorii succed pe capete sau pe tulpină, ci şi atunci când 
unul din ei a transmis altora partea sa din succesiune. 
Insolvabilitatea unuia din moştenitori nu aduce nieio 
schimbare acestui principiu, comoştenitorii solvabili nepu- 
tând fi urmăriţi decât tot pentru partea, lor. Moștenitorii 
cari sau făcut culpabili de fraudă, ascunzând sau punând 
la o parte lucruri de ale suceesiunei, vor plăti partea lor 
din datoriile ei, cu toate că nu pot lua nicio parte din 
obiectele ascunse sau dosite (art. 703, 712 C. civil 3). 

382. Regula după care fiecare moştenitor nu poate 
fi urmărit decât în proporţie cu partea sa ereditară suferă 
excepţie: 1 atunci când datoria este indivizibilă; 20 când 
ea este divizibilă, însă de natura acelora de care se ocupă 
art. 1061 C. “civil; 30 şi, în fine, când datoria, este ipo- 
tecară (art. 778, 893, 896 O. civil). 

Toţi moştenitorii universali, regulaţi sau neregulaţi, 
plătind datoriile defunctului, această sarcină incumbă şi 
legatarilor universali sau cu titlu universal, pentrucă dato- 
riile sunt o sarcină a universalităţei bunurilor. 
_a„Bona non întelliguntur nisi deducto were alieno“ 5. 

383. Legatarii particulari sau singulari (a unui obieet 
anume determinat) nu plătesc însă nicio parte din dato- 
riile şi „sarcinile succesiunei, pentrucă aceste sarcini nu 
lovese decât universalitatea bunurilor defunctului (art, 775, 
909 C. civil). 

1) Cpr. L. 1, Cod, Si certum petatur, 4. 2; L. 2, Cod, De hereditariis 
actionibus, 4. 16, ete. | 

2 Vezi tom. TIT, partea II, p. 334, 335 si p. 685, nota 2, Cpr. art. 1038 
şi 1053 C. Calimach. Vezi şi supră, p. 165. 

5%) Vezi tom. I al acestei lucrări, p: 159 şisupră, p. 117,urm., precum şi înfră, No. 408.
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„ A4es alienum totius patrimonii onus est, non certarum rerumt 1), 

384. Cât pentru donatarii universali sau cu titlul 
universal, ei sunt în mod implicit supuşi la plata datoriilor. 

385. Se naşte însă întrebarea: care este întinderea 
acestei obligaţii ? 

Controversa care există asupra acestui punct în Franţa, 
nu-şi mai are fiinţă la noi, unde principiul este că toţi 
moştenitorii, fie regulați sau neregulaţi, plătese datoriile 
suceesiunei ultra vires emolumenti, în proporţie cu partea 
lor ereditară, dacă „n'au primit succesiunea sub beneficiu de 
inventar (argum. din art. 897 C. civil ?). 

Aceeaşi soluţie este aplicabilă şi adoptătorului sau des- 
cendenţilor săi, când aceştia vin la succesiunea, adoptatului, 
în baza art. 316 C. civil. 

386. Contribuirea la datorii (art. 774 C. civil). — 
Moștenitorii universali, fie regulaţi sau neregulaţi contri- 
buese între ei la plata datoriilor şi a sareinilor suecesiunei, 
în proporţie cu partea lor ereditară; aşa că partea con- 
tributorie a fiecăruia din ei este egală cu partea sa obli- 
gatorie (art. 777 C. civil). 

Moștenitorii sunt însă liberi de a deroga dela art. 774 
C. civil, putând face în privinţa datoriilor orice convenţie 
ar crede de cuviinţă, fără ca aceste învoeli să poată fi 
opuse creditorilor, în privința cărora asemenea, convenții 
sunt res înter alios acta (art. 969 C. civil). 

„Driturile creditorilor mortului nu se micșorează prin toe- 
melele ce poate din întâmplare s'au făcut între moştenitori pen- 
tru chipul plăţei datoriilor aceluia“, zice art. 1072 din codul 
Calimach. e 

Testatorul poate, de asemenea, să pue în sarcina unuia 
din moştenitori o parte din datorii mai mare decât aceea, 
a celorlalți comoştenitori, destul este ca prin această clauză 
să nu se atingă rezerva acelui moştenitor. 

387. Recursul ce-l are moștenitorul care a plătit 
o datorie peste partea sa contributorie. — Acest recurs 

1) Vezi supră, p. 6, precum şi înfră, No. 547, No. 699, ete. Mai vezi 
tom. 1 al acestei lucrări, p. 509. : 

2) Vezi tom, III, partea II, p, 343, nota 2 şi p. 688, 689; tom. IV, par- 
tea II, p. 216 şi p. 236, 237. Vezi şi înfră, No. 693, 
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poate să aibă loe atunci când moștenitorul a plătit o da- 
torie ipotecară şi indivizibilă şi în caz când a plătit o da- 
torie chirografară. 
388. 10 Plata unei datorii ipotecare sau indivizibile 

(art. 78, 779 C. civil). — Orice detentor al unui imobil 
ipotecat este obligat a plăti datoria întreagă, rămânându-i 
însă facultatea, de câteori nu este obligat personal, de a 
lăsa, imobilul ipotecat fără nicio rezervă, pentru ca ertdi- 
torul ipoţecar să-l poată vinde (art. 893, 896 şi 1792 C. eivi]). 
> „Les heritiers sont tenus des faits et obligations du dâfunt 
personnellement chaneur pour sa part, et hipotheeairement pour 
le tout“, zice Loysel 1). 

Și aiurea aceluș autor adaugă: 

»Quand Paction personnelle concourt avec Vhypoth&eaire, celui 
des hâritiers qui ne servit tenu que pour sa part personnelle, est 
tenu hypothcairement pour le tout“ 2). 

În fine acelaşi autor într'o altă regulă ne spune: 
»En fait d'hypothăgue pour cens ou rentes, il faut payer ou 

quitter“ 3). 

In baza acestui principiu, moştenitorul este obligat a 
plăti întreaga datorie. 
„De câteori însă o datorie a, suceesiunei a fost plătită 

în totul sau în parte de o persoană care nu trebuia s'0 
plătească, sau care trebuia s'o plătească pentru o parte 
mai mică decât aceea pe care a plătit-o în realitate, de 
atâtea ori acea persoană va avea recurs contra acelora în 
socoteala, cărora ea, a, fost plătită. 
_mdn baza acestui principiu, art. 778 din codul civil 

dispune că moștenitorul universal, care, din cauza ipotecei, 
şi trebue adaos sau indivizibilităței datoriei, a plătit din 
datoria comună mai mult decât partea sa, are recurs con- 
tra celorlalți comoştenitori sau legatari universali, ori cu 
titlu universal. spre a cere dela aceştia partea lor contri- 
butorie (art, 774, 775, 893, 896 C. civil). El este deei 
legalmente subrogat în drepturile creditorului dezinteresat, 

1) Loysel, op. cit. L, p. 330, No. 327. 
2) Idem, p. 431, No, 500. 
3) Idem, p..432, No. 502.
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în baza art. 1008, 2%, şi subrogaţia convenţională ce ar 
fi stipulat moștenitorul solvens nu poate să-i dea mai multe 
drepturi decât subrogaţia legală, Acesta eate sensul cuvin- 
telor din art. 778 C. eivil: chiar când coeredele, care ar 
fi plăht datoria, ar fi fost subrogat în drepturile credi- 
torilor. 

Aceeaşi soluţie este aplicabilă şi codebitorului solidar, 
care ar fi plătit întreaga datorie, căci deşi el este subrogat 
în drepturile creditorului plătit, totuşi el nu poate cere dela 
codebitorii săi, decât numai dela fiecare parte a sa (art. 
1053 Ş 1%). | 

In adevăr, dacă moștenitorul care ar fi plătit întreaga, 
datorie, ar fi fost în drept a cere numai. dela unul din 
moştenitorii săi o sumă superioară părţei sale eontributorie, 
acest comoştenitor ar fi fost evins pentru o parte din lotul 
său de însuşi acelaşi care este garantul său pentru cazul 
de evieţiune (art. 787, 788), ceeace ar fi contrar prinei- 
piului că nu putem evinge pe acela pe care trebue să-l 
garantăm:: 

„Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit ea- 
« 2) ceptio* 2, 

Art. 778 C. civil se aplică, după părerea generală, 
nu numai atunci când comoștenitorul, detentor de imobile 
ipoteeate pentru datoria defunctului, este subrogat în drep- 
turile creditorului ipotecar, a cărui creanță a plătit-o, dar 
şi atunci când unul din moştenitori este ereditorul personal 
al defunctului, în baza unei cauze anterioare, căci acest 
moştenitor fiind şi de astădată garantul comoștenitorilor săi 
pentru evicţiune, el ar evinge pe detentorul imobilului 
ipotecat delu care ar cere o sumă mai mare decât partea 
sa, contributorie. Chestiunea este, cu toate acestea contro- 
versată. 

Regula de mai sus suferă însă excepţie în privința 
moștenitorului beneficiar, care poate exercita recursul său 
pentru toată datoria numai contra unuia din moştenitori, 
conform dreptului comun (art. 713 şi 1108 Ş 4 C. civil), 

1) Vezi tom. III, partea II, p 694, 695; tom. VI, p. 205 gi 639, ete. 
2) Vezi supră, p. 109 şi tom. I al acestei lucrări, p. 450, text şi nota 2; - 

tom. IV, No. 1;8, ete. 
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după ce va deduce partea pe care va trebui so plătească 
el insuşi (art. 778, în fine). Pentru aceasta trebue însă ca 
moștenitorul beneficiar să fi plătit din banii săi proprii o 
datorie a suecesiunei (art. 1108 $ 4); căci el dacă ar fi 
plătit datoria, din banii succesiunei. spre a elibera de ipotecă, 
imobilul căzut în lotul său, beneficiul de inventar n'ar 
impiedica, aplicarea art. 778 C. civil, de oarece el trebue 
să garanteze pe comoştenitorii săi, cel puţin în marginile 
bunurilor primite. 

Cât pentru legatarul singular sau particular, care a 
plătit datoria ce greva imobilul legat, el fiind subrogat 
ipso jure în drepturile ereditorulul ipotecar plătit (art. 1108 
0. civil), ea unul ce a plătit o datorie ce nu-l privea pe 
el (art. 775, 909 C. civil), va avea recurs în contra fie- 
cărui moștenitor universal, ipotecar pentru tot, până la 
concurența valorei imobilelor ce deţine 1). 

Art. 779. din codul civil nu este decât o consecinţă a 
principiului garanţiei reciproce dintre moștenitori, stator- 
nicit de art. 187 şi 788 C. civil. Acest text dispune, în 
adevăr, că în caz când unul din moștenitori este insolvabil, 
partea lui din datoria, ipotecară nu rămâne exclusiv în 
sareina aceluia care a făcut plata integrală, ei se împarte 
între toţi moștenitorii solvabili, în proporţie şi prin analogie 
eu partea fiecăruia din ei; aşa, că moștenitorul, care a fost 
silit să facă plata, va contribui şi el la partea insolvabilului, 
în proporţie cu ceeace i se va, cuveni din succesiune, 

Aceeaşi regulă își primeşte aplicare atunci când unul 
din debitori a plătit, în întregimea ei, o datorie solidară 
sau indivizibilă, 

De câte ori însă recursul se exercită de un legatar 
particfilar, care a plătit datoria întreagă, art. 779 nu mai 
poate fi aplicat, pentrucă acest text fiind o excepţie dela 
art. 778, trebue strict mărginit la cazul anume prevăzut 
de el. Apoi, legatarul particular nefiind obligat la . plata 
datoriilor (art. 775 şi 909), el le-a platit de bună voe, şi 
art, 779 C. eivil nu se aplică decât atunci când plata 
a fost silită. - 

Mai mult încă, pentru ca moştenitorii solvabili să răs- 

1) Vezi tom.: LII, partea II, p. 693, nota 2, in fine şi p. 697
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pundă de partea celor insolvabili, să cere ca insolvabilitatea 
să fi existat în momentul facerei plăţei, căci insolvabili- 
tatea unuia sau mai multor din moştenitori, survenită în 
urma acestei plăţi, n'ar da loc la aplicarea art. 779, ciar: 
face ca paguba să rămâe în sarcina exclusivă a moşteni- 
torului care, prin facerea unei plăţi silite, a dobândit dreptul 

“de a exereita recursul său contra celorlalți. 
389. 2' Plata unor datorii chirografare. — Moşte- 

nitorul care a fost silit să plătească o datorie chirografară 
„peste partea sa contributorie, va fi subrogat în drepturile 
creditorului (art. 1108 $ 3 C. civil), având recurs contra 
comoştenitorilor săi pentra partea, ce fiecare din ei era ob- 
ligat a plăti. 

In cât priveşte aplicare, în această ipoteză, a art. 779 
O. civil, chestiunea este controversată, 

390. fiăsurile ce po! fi luate când imobilele succe- 
siunei sunt ipotecate pentru plata unei rente (art. 776 
C. civil). — Intre datoriile la plata cărora trebue să con- 
tribue comoștenitorii pot fi şi rente. 

Dacă renta datorită de succesiune nu este garantată 
printr'o ipotecă, liecare moștenitor va plăti această rentă 
în proporţie eu partea sa de succesiune, în baza principiu- 
lui divizibilităţei datoriilor (art. 777, 1060 C. civil). 

În caz însă când renta este garantată printr'o ipotecă, 
(ipoteză care era foarte frecventă în dreptul vechiu francez), 
moștenitorul în al cărui lot a căzut imobilul grevat, va 
plăti renta întreagă din cauza indivizibilităţei ipotecei (art. 
1746 C. civil), rămânându-i recurs contra celorlalţi como- 
gtenitori (art. 778), gi acest recurs va trebui să fie exer- 
citat de câteori el va plăti o anuitate. 

Spre a împiedica însă aceste acţiuni recursorii din 
partea, moștenitorului care, din cauza indivizibilităţei ipo- 
tecei, ar fi obligat a plăti renta întreagă, art. 776 din codul 
civil înființează două mijloace: 

Primul mijloc la care legea recurge pentru a împiedica 
aceste acţiuni recursorii, este răscumpărarea rentei prin re- 
stituirea capitalului şi eliberarea imobilelor înainte de îm- 
părțeală. In acest scop, fiecare din copărtaşi are facultatea 
de a pretinde ca creditorul să fie dezinteresat, prin resti- 
tuirea capitalului, dacă succesiunea are mijloace suficiente
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pentru aceasta, şi dacă convenţia prin care sa constituit 
renta nu se opune la restituirea capitalului; de unde re- 
zultă că art. 776 C. civil nu se aplică decât rentelor per- 
petue !), admițând că aceste rente ar exista şi la noi 2), nu 
însă şi rentelor viagere, pentrucă aceste din urmă nu pot 
fi răscumpărate. 

In privinţa rentelor perpetue, pentru care art. 776 a 
fost creat, acest text va fi aplicabil chiar dacă creditorul 
“xentei ar fi unul din comoștenitori. 
„Al doilea mijloe admis de lege pentru înlăturarea ac- 

ţiunilor recursorii, la care dă loe plata rentelor asigurate 
printr'o ipotecă, este următorul: 

Dacă renta nu se poate răscumpăra, sau dacă unul din 
copărtaşi nu cere restituirea capitalului, sau, în fine, dacă suc- 
ces. nu posedă capitaluri suficiente pentru răscump. rentei, 
masa succesorală se îm parte în starea în care se găseşte; imobi- 
lul great de ipotecă, se prețelueşte la valoarea sa reală, ca şi 
cum n'ar fi ipotecat, scăzându-se capitalul rentei din preţul 
imobilului. Moştenitorul în al cărui lot va cădea acest imobil, 
va fi singur însărcinat cu plata rentei, garantând pe cei- 
lalţi comoştenitori pentru această plată. Moştenitorul astfel 
însărcinat cu plata rentei, o va plăti toată, fără a avea 

„ niciun recurs în contra ecomoștenitorilor săi, pentrucă el a 
primit prin anticipație valoarea ei, luând oparte mai mare 
din bunurile succesiunei. 

391. Executarea în contra moştenitorilor a titlurilor do- 
bândite în contra defunctului (art. 780 C. civil, 398 Pr. civ.)— 
La Romani hotăririle dobândite contra defunetului erau exe- 
cutorii şi în contra moştenitorilor chiar fără nicio notificare : 

_udicati actio perpetua est ei vei persecutionem continet. 
lem heredi et în hevedem competit“. (Acţiunea în executarea lu- 
cerului judecat este perpetuă şi dă drept de a urmări lucrul. Ea 
are loc atât pentru cât și contra moștenitorului). (L.46$ 3, Dig,, 
De re judicata, 42. 13). 

In vechiul drept francez, titlurile executorii dobândite 
contra defunctului, nu puteau, din contra fi executate con- 

1) Vezi tom. JII, partea II, p. 701, nota 1 şi p. 703. 
2) Vezi tom. I, al acestei lucrări, p. 427 şi p. 508, text și nota 2. Mai 

"vezi tom. IV al aceatei lucruri, No. 435. 
3) Creditorii nu puteau însă să urmărească, pe moștenitori, decât nouă zile 

după moartea lui de cujus, ante novem dierum spatium (Nov. 115, eapit. 5$1), 
- soluţie admisă şi prin art. 1063 din codul Calimach. . .
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tra moştenitorilor, dacă nu se dobândea o recunoaștere dela 
ei sau o sentință condamnatoare contra lor (art. 168 cu- 
tuma Parisului şi art. 433 cutuma dela Orleans); de unde 
şi regula: 

„Toutes exteutions cessent par la mort de l'oblige“ ?). 

De aceea Loysel zicea: 

“„Le mort exâcute le vif, et non le vif le mort, c'est ă dire, 
que tout droit d'extcution s'steint avec la personne de loblige ou - 
condamnâ“ 2). 

Codul actual, găsindu-se în fața acestor dispoziţii con- 
tradietorii, a dispus, cu drept cuvânt, după ce mai întâi 
prin proeectul primitiv admisese contrariul, că titlurile exe- 
cutorii dobândite contra defunctului, sunt executorii şi în 
contra moștenitorilor săi. Această dispoziţie nu este decât 
consecinţa firească a unui principiu cunoscut, şi anume: 
că moștenitorul continuă persoana defunetului : 

„Heres personam defuncti, sustinet“. 

Așa dar, toţi moștenitorii, regulaţi sau neregulaţi, ab 
intestat sau testamentari, pot fi urmăriţi în virtutea titlu- 
rilor executorii dobândite în contra defurictului, fără ca 
aceşti moştenitori să mai fie acționaţi printr”o acţiune prin- 
cipală. 

Art. 780 din codul civil şi art. 398 Pr. civ., pentru 
motiv de echitate, voesce însă ca titlurile executorii dobân- 
dite în contra defunctului, sub pedeapsă de nuhtate, să nu 
poată fi aduse Ja îndeplinire contra moștenitorilor săi, decât 
opt zile libere după ce i s'a făcut o încunoştiințare colec- 
tivă a acestui titlu, la domiciliul suecesiunei, şi aceasta chiar 
dacă sar stabili că ei aveau cunoştinţă despre acest titlu; 

căci, în materii de procedură, toate formalităţile sunt ri- 
guroase şi nu pot fi înlocuite prin echipolente. 

Moştenitorii pot însă renunța la această încunoştiințare. 
In caz când procesul era numai început în momentul 

1) Această maximă nu era însă admisă În unele provintii, şi regula con- 

trară fu introdusă prin ordonanța dela Villers-Cottresi din anul 1539 (art. 65, 
66 şi 72), dispoziţia care, mai în urmă, a fost abrogată prin. declarația lui Henric 
al II-lea, dela 4 "Martie 1549. 

2) Loysel, op. cit., II, p. 242, No. 891.
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morţii lui de cujus, judecata va fi pusă în suspensie (art. 
254 Pr. eiv.), şi ea nu se reîncepe decât după alte citaţii 
făcute moştenitorilor (art. 256 Pr. civ.), în urma expirărei 
termenului de trei luni şi 40 de zile pentru facerea inven- 
tarului şi deliberare (art. 708 C. civil). 

Separaţia de patrimonii sau de bunuri :) 

392. Separaţia sau deosebirea de patrimonii este un 
beneficiu legal, prin care creditorii _ defunetului- (art. 781 
C. civii) şi legatarii (art. 1743 C. civil) pot să dobân=- 
dească dela justiție ca bunurile şi datoriile defunetului să 
rămâe deosebite de bunurile şi datoriile moştenitorului, pen- 
tru ca ei să fie plătiţi din bunurile defunctului eu precă- 
dere, adecă înaintea creditorilor personali ai moștenitorului. 
Prin. această separație, lucrurile sunt restabilite în sta-" 
rea în care ar fi fost dacă defunetul n'ar fi încetat din 
viaţă. Cu alte cuvinte, creditorii defunctului nu primese pe 
moştenitor ca debitor, ci continuă a avea ca datornie tot 
pe de cujus. Această soluţie este nu se poate mai echitabilă. 
Acei care au creditat pe defunctul, având, în adevăr, ca 
garanţie, toate bunurile lui (art. 1718, 1719 C. civil), este 
just ca ei să aibă aceeaşi garanţie şi în viitor: 

„ic est igitur equissimum...“ (Această măsură este cea mai 
echitabilă). (L. L $ 1, Dig., De-separationibus, 47. 7). 

Separaţia de patrimonii sau de bunuri este deci o fie- 
țiune al cărei efect este de a face să se considere pe debi- 
torul săvârşit din viaţă ea gi cum ar trăi. 

_efunetul nu poate prin voinţa sa să lipsească pe 
creditorii săi de dreptul de a cere acest beneficiu. deşi ere- 
ditorii şi legatarii pot să renunțe la dreptul de a cere 
această separare (art, 782 C. civil). 

Separaţia de patrimonii, admisă şi în codul Calimaeh 
(art. 1056 urm.), îşi trage origina sa din dreptul roman, 
unde a fost introdusă prin edictul pretorului, căci dreptul 

1) Separaţia de patrimonii poate fi numită și separatie de bunuri, fiindcă 
prin patrimoniu (Vermăgen) se înţelege toate bunurile sau toată averea defune- 
tului. Vezi Unger, System des daterreichischen aligemeinen Privatrechts, |, Ş 47 
in fine, p. 380. 

12184, — D. Alexandrescu. Principiile dreptului civil român. Vol. II, 13
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civil nu dădea -ereditorului defunctului niciun mijloc de a 
depărta pe creditorii personali ai moștenitorilor dela bunu- 
rile lui: 

„Sciendum est separationem solere impetrari decreto praetorist. (Trebue să ştim că creanţele pot fi deosebite prin hotărirea pre- torului). (L. 1, Pr., Dig., De separationibus, &2. 6 (alias 1 |). 

393. Separaţia de patrimonii trebuia, ca şi astăzi, 
să fie cerută dela judecător, care o dădea sau o refuza. 
după. împrejurările supuse aprecierei sale suverane. 

Această separație trebuia să fie cerută rebus întegris, 
înainte de a se confunda bunurile defunetului cu acele ale moştenitorului 2). 

Ea nu mai putea fi cerută după ce trecuse cinci ani dela adiția de ereditate, soluţia admisă şi prin art. 1062 din codul Calimaeh 3). 

monii (art. 781 C. civil). — Separaţia de patrimonii poate 
[fi cerută: 10 de toţi creditorii defunctului, fie creanța lor jeu termen, condiţională *) sau eventuală, chiar dacă, nu au |niciun -titlu pentru constatarea ei *), fiindcă separaţia de  patrimonii este o măsură conservatorie (art. 1016 C. civil). 

Legea nu distinge, de asemenea, între creditorii chiro-. grafari, privilegiați şi ipotecari, de câteori garanția lor ur fi contestată sau neîndestulătoare. : 
Moştenitorul care este în acelaşi timp creditorul sucee- 

siunei poate provoca şi el separaţia de patrimonii, pen- tru partea creanţei sale care nu este stinsă, prin confuziune (art. 1154 urm. C, eivil). 
20 Separaţia de patrimonii mai poate fi cerută de lega- tarii defunetului, ei find creditori ai suecesiunei (art. 1743 — Crcivi]), - 
»Quotiens heredis bona solvendo non sunt, non solum credi- tores testatoris, sed eliam cos guibus legatum fuerit, impetrare bo- novum separationem cequum est“. (De câteori un moştenitor nu este 

394. Persoanele care pot cere separaţia de patri- 

  

1) Vez. şi L. 2, Cod, De bonis aucloritate judicis possidentis, ete., 7. 72. 2) Vezi L. 1 $ 12, ab initio, Dig., De separationibus, 42. 6. 2) Vezi 1 $ 13, Dig, tit. cu, 
€) Cpr. L. 4, Pr, De separationibus, 49. 6, 5) Vezi înfră p. 101.
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solvabil, legatarii pot, ca şi creditorii defunetului, cere separaţia 
de bunuri“. (L. 6, Dig., De separationibus, 42. 6!). 

„Și legatarii au drit să ceară, împreună cu creditorii, deo- 
sebirea averei mortului de aceea a moştenitorului, ete.“, zice art. 
1059 din codul Calimaeh ?). 

395. Ipoteca legală a legatarilor. — Independent de 
precăderea, care rezultă din separaţia de patrimonii, lega- 
gatarii particulari mai au, după art. 902 $ 2, o ipotecă 
legală asupra imobilelor suecesiunei, pentru garantarea le- 
gatelor lor. Aceste două drepturi sunt deosebite şi indepen- 
dente unul de altul ?). 

395 his. Separaţia de patrimonii poate fi cerută de 
toţi creditorii şi legatarii defunctului împreună şi în mod 
colectiv sau de fiecare din ei în parte. Fiecare creditor sau 
legatar exercită acest drept în interesul şi în numele său 
propriu, iar dobândirea acestui beneficiu nu-şi produce efec- 
tele sale decât faţă cu cel care l-a cerut şi dobândit 4). 

În dreptul modern, acţiunea creditorilor şi a legata- 
rilor nu este deei indivizibilă; pe când la Romani, acţiunea 
creditorilor era, din contra colectivă communis cautio 5). 

396. Creditorii defunetului şi legatarii au interes să 
ceară separaţia de patrimonii, chiar dacă succesiunea a fost 
primită” sub beneficiu de inventar (art. 2058 C. italian), 
căci cu toate că această separație există prin efectul aceep- 
tărei beneficiare £), totuși separaţia ar putea să înceteze prin 
renunţarea expresă sau tacită a moștenitorului (art. 705 Pr. 
civ.), în care caz moștenitorul beneficiar a devenit inoştenitor 
pur și simplu, şi patrimoniile s'ar amesteca iarăşi la un loc. 

1) Mai vezi L. 4 $ 1, Dig., eod. tit.; L. 1, Cod, De bonis auctoritate ju- 
ridicis possidendis, stc., unde se zice: „Legatum quasi aes alienum ezxigitur“. 

2) Cpr. art. 812 C. austriac. 
3) Vezi asupra acestei ipoteci legale, pe eare unii o contesta fără cuvânt, 

tom. III, partea II, p. 693, nota 2 şi p. 721, text şi nota 3;tom. IV partea II, 
p. 334 urm. tom. VIII, partea 1-a, nota 1 dela p. 657, 658; tom. X, p. 318, text 
şi nota 2; p. 531, nota 1; p. 571 ete. şi tom. IV. Mai vezi înfrd, No. 719 şi 
tom. IV al acestei lucrări, No. 479. 

1) Cpr. Unger, Das 6sterreichische Erbrecht systematisch dargestelii, Ş 41, 
p. 177, nota 7. Vezi L. 1 $ 16, Dig., De separationibus, 42. 6 şi art. 2063 C. 
italian. 

5) Vezi tom. III, partea II, p. 723, nota 2. 
5) Vezi supră, p. 107. — In cât priveşte vechiul drept francez, vezi tom . 

III, partea II, p. 726, ad notam.
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397. Creditorii moştenitorului (art. 7 4 C. civil). — 
Creditorii personali ai moștenitorului nu pok cere separaţia, 
de patrimonii, spre a fi plătiţi din averea” acelui moşte- 
nitor, cu precădere și înaintea creditorilor succesiunei, deşi 
ei ar avea interes la, aceasta; pentrucă ei sunt singuri de 
vină că au contractat cu o persoană destul de imprudentă 
ca să primească o stiecesiune oneroasă: | 

  

   

pSibi enim" imputent qui cum tali contrazeruntt. (Ei sunt vinovaţi de a fi contractat cu o asemenea persoană). (L. 1 $5, în medio, Dig., De separationibus, 42. 6). 

Apoi, pe de altă parte, debitorul având facultatea de 
a contracta oricât de mult datorii; creditorii săi actuali «nu-l pot opri de a-și mări numărul creditorilor prin ac- 
ceptarea, unei succesiuni insolvabile 1). 

» Nam licet alicui, adjiciendo sibi creditorem, creditoris sui facere deteriorem conditionem“. (Căci este permis unui debitor de a face condiția creditorului său mai puţin favorabilă, contractând nouă datorii). (L. 1 $ 2, Dig, tit. cit.). 

Creditorii moștenitorului ar putea însă să atace ac- 
ceptarea emanată dela debitorul lor pentru fraudă şi s'o 
revoace prin acţiunea pauliană (art. 975 C. civil 2). 

398. — Persoanele contra cărora separaţia de pa- 
trimonii poate fi cerută (art. 781 C. civil). — La Romani. 
creditorii defunctului îndreptau cererea de separare contra 
moștenitorului, iar pretorul dădea un decret prin care ei 
erau trimeşi în posesiunea bunurilor suecesiunei având dreptul de a le administra gi de a le vinde ?). 

Astăzi separaţia de patrimonii se exercită contra, ori- 
cărui creditor personal al moștenitorului, fie chirografar, privilegiat, ipotecar, amanetar, şi chiar în eontra fiscului 
creditor al moștenitorului. 

„Ea se exercită în contra creditorilor tuturor moşteni- 
torilor universali ai defunctului, fie aceşti moştenitori re- 

„gulaţi sau neregulaţi, legatari sau donatari universali ori 
cu titlu universal, nici întrun caz însă în contra însuşi 

  

1) Cpr. art. 1056 C. -Calimaebh. 
2) Cpr., L. 1 $ 5, Dig., De separationibus, 42. 6; L. 3 $ 1, Dig. Que în frauilem creditorum, ete., 42, 8, ete. 
51. 1,Pr.şi $1, Dig., De separationibus, 42. 6.
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moștenitorului, pentrucă el nu reprezintă pe creditorii săi. 
Chestiunea este însă, în această din urmă privință, con- 
troversată. 

399. Formele beneficiului separărei de patrimonii. — 
La Romani, separaţia de patrimonii se pronunţa de pretor 
sau de prezidentul provinciei, care apreciau condiţiile ei 1). 

In vechiul drept francez, creditorii trebuiau s'o do- 
bândească dela justiţie 2), soluţie admisă şi în dreptul ac- 
tual ?), cu toată părerea unora, care susţin că beneficiul 
separaţiei există de drept fără nici o acţiune. 

Acţiunea în separare poate fi exercitată atât pe cale 
principală cât şi pe cale de excepţie, în mod incidental, 
ea putând fi formată pentra prima oară în apel. 

In privinţa mobilelor succesiuni, o acţiune în sepa- 
rare este suficientă; în privinţa imobilelor însă, ereditorii 
defunctului nu pot să exercite dreptul lor de precădere, 
decât îndeplinind: două formalităţi, şi anume: cerând sepa- 
rarea dela justiţie; şi 2-a luând în termenul legal inscripţia 
prevăzută de art. 1743 C. civil. 

Această inscripţie trebue să fie luată în termen de 6 
luni dela, deschiderea suecesiunei, iar acţiunea în separare 
poate fi exercitată cât timp imobilele sunt încă în patri- 
moniul moștenitorului (art. 783 C. civil), adecă până la 
transcrierea actului de înstrăinare. 

Tribunalul competent este acel al locului deschiderei 
guecesiunei, sau acel sezisat de cererea principală, de câte- 
ori acţiunea este formată pe ealea, incidentală. 

Judecătorul de ocol este competent la noi în privința 
succesiunilor care nu întrece suma de 3000 lei (art. 34 
L. judecăt. de ocoale din 30 Decembrie 1907). 
400. Bunurile asupra cărora se exercită dreptul 

de preferință care rezultă din separaţia de patrimonii 
(art. 781 C. civil). — Intregul patrimoniu al defunctului, 
adecă toată averea sa, mişcătoare şi nemişeătoare, eorpo- 
rală sau incorporală, se deosebeşte de patrimoniul moşte- - 
nitorului. 

1 DL. 1 $ 14, Dig., De separationibua, 42. 6. 
2) Cpr, art. 1056, 1058, 1059, ete. C. Calimaeh. 

3. Cpr. art. 181, 184 şi 1743 C. civil, după care separația de patrimonii 
trebue să fie cerută (se înţelege de la justiție).
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Astfel, separarea de patrimonii se aplică: 10 la toate bunurile, drepturile şi acţiunile ce aparţineau defunctului în momentul morţei sale (rebus integris); 20 la toate frue- tele, civile sau naturale produse de bunurile suecesiunei în urma morţei lui de cujus; căci dacă defunctul n'ar fi murit, aceste fruete ar fi mărit patrimoniul său şi, deei, garanţia creditorilor săi. Aceasta nu este decât aplicarea unei maxime cunoscute; 

»F'ructus omnes augeni hereditalem“. (LL, 20 $ 3, Dig., De hereditatis petitione, 5. 3 ID), | 

3% In fine, separație de patrimonii se aplică la preţul bunurilor, mobiliare sau imobiliare, înstrăinate de defunet, de câteori acest preţ este încă datorit, pentrueă dreptul la, preţ face parte din patrimoniul defunctului 2), 
Această soluţie este generalmente admisă, fie că înstrăi- nareu emană dela defunct, fie dela moștenitor, pentrucă, preţul ia locul lucrului înstrăinat prin aplicarea regulei: 
„În judiciis universalibus, pretium succedit loco rei, ei res în locum pretii“. (In judecăţile universale, preţul ia locul lucrului, iar lucrul pe acel al preţului). 

Tot pentru aceleaşi motive, separaţia de patrimonii, atinge bunurile primite de moștenitor în schimbul unor bunuri de ale succesiunei. 
Separaţia de patrimonii nu se aplică însă bunurilor pe care defunctul le-a dăruit descendentului său fără dis- pensă de raport, și pe care acesta trebue să le aducă în- apoi (art. 751 O. civil); niei bunurilor cuprinse în mod fictiv în masa formată pentru calcularea părței disponibile şi a rezervei (art. 849 C. civil ?), 
401. Separaţia de patrimonii în caz de moștenire beneficiară, succesiune vacantă. — După un sistem, admis de o mare parte din doctrină şi de jurisprudență, accep- 

  

1) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 452 şi supră, p. 168. 2) Chestiunea de a se şti cât timp separația de patrimonii poate fi cerută în privința preţului datorit de achizitorul unui imobil al suceesiunei, înstrăinât de moștenitur, este controversată, unii aplicând, în specie, prescripţia de 3 ani, statornicită de art. 783 $ 1, fiindeă este vorba deo creanță, adecă de un luoru mobil, iar alții aplicând prescripția de 30 de ani (art. 1890). Vezi tom. II], partea II, p. 735, 736. 
- 3) Vezi tom. III, partea IT, p. 733, nota 1.
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tarea beneficiară din partea unui moştenitor ar atrage de 
drept în folosul creditorilor defunctului şi al legatarilor 
separaţia de patrimonii, fără ca să fie nevoe de o cerere 
în judecată sau de inscripţia preserisă de art. 1743 C. civil: 

„ Beneficio înventariă beneficium separationis ipso jure înest. 
(Beneficiul de inventar cuprinde în sine, de drept, beneficiul sepa- 
raţianei de patrimonii). ” a 

Adevărul este că, în privinţa imobilelor, inseripţia pre- 
văzută de art. 1743 C. civil, este neapărată pentru a con- 
serva dreptul creditorilor succesiunei şi al legatarilor. | 

In caz de succesiune vacantă, nu este loe la separați 
de patrimonii, fiindeă nu există un moştenitor având un 
patrimoniu cu care să se poată confunda patrimoniul de- 
functului *). 

. 402. Perderea dreptului de a cere separarea de 
patrimonii. — Mai multe împrejurări împiedică pe creditorii 
succesiunei de a mai putea cere separație de patrimonii. 
Aceste împrejurări sunt: 

19 Confuziunea. — În privinţa mobilelor corporale. 
dreptul de a cere separaţia de patrimonii nu mai poate fi 
exercitat de câtevri este eu neputinţă, în fapt, dea le de- 
osebi şi de a le distinge de bunurile moştenitorului: 

„Confusis enim bonis et unitiș, separatio impetrari non po- 
terit“. (Nu se mai poate cere separarea bunurilor unite şi con- 
fundate la un loc). (L. 1 $ 12, în meao, Dig., De separationibus, 
42. 6). . 

Creditorii defunetului și legatarii, care voese a păstra 
dreptul de a cere separaţia de patrimonii, trebue deci să 
facă iAVentariul şi descrierea individuală a mobilelor cor- 
porale lăsate de defunct. 

Dacă confuziunea este numai parțială, separarea va 
putea, fi cerută pentru bunurile care şi-au păstrat indivi- 
dualitatea lor. 

403. 2" Renunţarea la separarea de patrimonii (art. 
782 C. eivil).-— Creditorii defunctului şi legatarii pot să 
renunțe atât în mod expres cât şi în mod tacit la dreptul 
de a, cere separația de patrimoni. 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 736.
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O renunțare tacită ar fi, de exemplu, atunci când cre- 
ditorul ar face o adevărată novaţiune cu moștenitorul, prin 
substituirea altei datorii celei vechi, sau prin schimbarea 
debitorului (art. 1128 C. civil 1). 

Legea, vede o renunțare tacită şi atunei când creditorul 
suceesiunei face o novaţiune sui generis în sensul art. 782 
C. civil, acceptând pe moştenitor de debitor al său, de 
exemplu: prin prelungirea termenului de plată; prin pri- 
mirea unei cauţiuini, unui umanet sau unei ipoteci dela moşte- 
nitor; prin luarea unei inscripții ipotecare asupra imobi- 
lelor sale 2); prin stipularea solidarităței contra moştenito- 
rilor, ete., chestiunea de a se şti dacă există sau nu nova- 
țiune în sensul textului menţionat fiind o chestie de fapt 
de suverana apreciere a instanțelor de fond. 

În specie, nu este însă vorba de o adevărată novaţiune, 
întrucât nu sa schimbat nici obiectul datoriei, nici debi- 
torul, nici creditorul (art. 1128 C. civil), ei sa schimbat 
numai situaţia în care părţile se găseau înainte de accep- 
tarea succesiunei de către debitor. Şi fiindcă creditorul 
defunctului a avut încredere personală în moştenitor, el nu 
mai poate cere separarea de patrimonii: 

» Beneficio separalionis uti non posse, qui fidem heredis _se- 
cutus est“ 3). 

Creditorii, care au făcut novaţiunea sui generis, sta- 
tornicită de art. 782 C. civil, primind pe moştenitor de debi- 
tor, nu se mai pot îndestula din averea succesiunei, decât 
după plata, integrală a creditorilor defunctului care av cerut 
şi dobândit separaţia de patrimonii, pentru că ei trebue 
să fie puşi în clasa creditorilor personali ai moștenitorului: 

„ Hos enim cum creditoribus heredis numerandos“. (L, 1 $ 16, 
în fine, Dig.. De separationibus, 42. 6). 

404. 3! Prescripţia în privinţa mobilelor (art. 783 
Ş 1). — Atât după dreptul roman, cât gi după codul Ca- 
limaeh (art. 1062), dreptul de a cere separația de patri- 
monii se prescrie prin cinci ani dela adiţia de ereditate, 
fără nicio deosebire între mobile şi imobile. 

1) Cpr. L. 1 $ 10, Dig., De separationibus, 42. 6. 
2) Cpr. art. 1058 C. Calimaebh. 
3) Cpr. L. 1 $$ 10, 11, 16, Die., De separationibua, 42, 6 și art. 1060, 

C. Calimaech.
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Astăzi, în privinţa mobilelor corporale şi incorporale, 
acest drept se prescrie prin trei ani dela moartea lui de 
cujus (în codul italian trei luni, după art. 2057); ceeace 
însemnează că, după trei ani, creditorii succesiunei ni mai 
pot fi plătiţi din mobilele ei, cu preferința şi înaintea ere- 
ditorilor moștenitorului, legea presupunând că, după trei 
ani, mobilele defunctului nu mai pot fi deosebite de acele 
ale moștenitorului şi că separaţia a devenit cu neputinţă 
(art. 783 $ 1). 

In privinţa imobilelor, ele putând în totdeauna fi distinse 
unele de altele, separaţia poate fi cerută cât timp ele n'au 
eşit din patrimoniul debitorului (art. 783 $ 2), preseripţia 
fiind, în specie, aceea a dreptului comun (art. 1890 C. civil). 

Prescripția scurtă, statornicită de art. 783 $ 1, curge 
în contra tuturor, creditorilor fie ei majori, minori sau in- 

terzişi (mon obstat art. 1876 C. civil), condiţionali sau cu 
(non obstat art. 1885 C. civil), şi chiar în contra celor. 
care ar fi în stare să stabilească că n'au avut eunoştinţă 
de deschiderea suecesiunei. | 

Punctul de plecare al preseripţiei este astăzi deschiderea 
succesiunei, pentrucă acesta este momentul de când creditorii 
defunctului şi legatarii pot cere separaţia de patrimonii 1). 

În privinţa preţului imobilelor înstrăinate, preseripţia 
nu curge decât din ziua înstrăinărei lor. i 

Pentru fructele naturale, ea curge din ziua evacerei 
lor, iar pentru cele civile din ziua seadenţei lor. 

Regulele relative la întreruperea prescripţiei sunt apli- 
cabile şi acestei -preseripţii speciale. 

Afară de preseripţia de 3 ani şi de amestecarea mate- 
rială a mobilelor, creditorii defunctului mai pot pierde dreptul 

- de a bere separaţia de patrimonii prin înstrăinarea mobilelor 
guccesiunei, făcută de moştenitor, întocmai ca şi în privinţa 
imobilelor. Legea n'o spune, însă aceasta este subînţelea. 

Mobilele suceesiunei, înstrăinate de moştenitor, nu vor 
putea deci fi revendicate dela cumpărător, chiar dacă el ar 
fi de rea credinţă, spiritul legei fiind de a nu se conferi 
niciun drept de auită în privința mobilelor. 

1) Cpr. art. 2057 C. italian. — In cât priveşte însă pe moştenitorii nese- 
zinari, preseripţia nu curge decât din ziua trimeterei lor în posesiune, pentrucă 
numai de aţunci creditorii suecesiunei au acțiune contra lor.
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Cât pentru terţii de bună credinţă, ei sunt apăraţi prin 
preseripţia instantanee, statornicită de art. 1909 C. civil, 

Creditorii pot însă să atace, prin acţiunea pauliană, 
înstrăinarea făcută de moștenitor în frauda drepturilor lor: 

| (art. 975 C. civil). 
405. 4* Instrăinaraa imobilelor succesiunei de către 

moștenitor (art. 783 Ş 2 şi 17430. civil). — Confuziunea, 
de fapt, care constitue o piedică la separarea de patrimonii,. 
este arareori cu putință în privinţa imobilelor, care mai 
totdeaunea pot fi deosebite unele de altele 1), 

De aceea, separaţia de patrimonii poate fi cerută, în 
privința imobilelor, cât timp ele n'au fost înstrăinate de; 
moştenitor. Odată deci ce imobilele şi chiar mobilele sucee- 
siunei au fost înstrăinate şi preţul lor a fost plătit şi a 
intrat definitiv în patrimoniul lui, separarea de patrimonii 
nu mai poate fi cerută. 

Mobilele sunt considerate ca eşite din patrimoniul 
moștenitorului îndată ce au fost vândute, chiar dacă ele. 
nau fost încă predate cumpărătorului (art. 1295 C. civil); 
pe când, în privinţa imobilelor, înstrăinarea nefiind opo- 
zabilă creditorilor defunetului gi legatarilor decât în urma 
transerierei actului de înstrăinare (art. 1295 C. civil şi 723 
Pr. civ.), imobilul se consideră ca fiind încă în mâna vân- 
zătorului, deşi a fost predat evmpărătorului, până la tran- 
scrierea actului de înstrăinare. Prin urmare, până în acest. 
moment el rămâne gajul ereditorului vânzătorului, de unde 
rezultă că, în privința imobilelor, separarea de patrimonii 
poate fi cerută până în momentul transerierei actului de: 

“ înstrăinare. 
Nu este însă nevoe ca acțiunea în separare să fie 

cerută în termen de 6 luni dela data deschiderei suecesiunei, fiind suficient ca, în acest termen, ereditorii defunctului sau legatarii să fi luat inscripţia cerută de art. 1743 CI. civil 2). 

  

1) Vezi supră p. 200. 
: 2) Această inscripţie poate fi cerută chiar dacă creditorul n'are niciun titlu. scris pentru constatarea creanței. sale, dreptul de a cere separația de patrimonii aparținând şi creditorilor fără titluri. Este, în adevăr, de principiu că orice ere- ditor al suceesiunei poate cere separația de patrimonii şi înscrierea dreptului său, fără a se distinge însă cei ce posedă sau nu un titlu dela debitor, şi in- diferent dacă creanța sa este lichidă în momentul cererei inseripţiunei, sau are a fi lichidată mai pe urmă. Cas, I, Dreptul din 1920, No. 20, p. 234; Cr. Judiciar din 1920, No. 20,21 p. 169. — Contra: C. Bucureşti (decizie casată) Or. Judiciar, loco cit. p. 110. Vezi tom. III, partea II, p. 718 şi 752, 753. Vezi şi supră, p. 368.
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Această inscripţie, luată în termenul de 6 luni dela, 
deschiderea succesiunei, este deci necasară, în privinţa imo- 
bilelor, fie pentru a menţine separaţia dobândită înainte, 
fie pentru a o dobândi mui în urmă. 

Odată inseripţia luată în termenul suscitat, separaţia, 
dacă n'a fost dobândită mai înainte, poate fi dobândită ori- 
când, dacă imobilele se găsese încă în mânile moștenitorului. 

Publicitatea, statornicită de art. 1743 C. civil are de 
scop de a vesti pe ereditorii personali ai moștenitorului şi 
pe terţi, care ar voi să contracteze cu el, că ei nu trebue să 
conteze pe imobilele succesiunei, care rămân gajul exclusiv 
al creditorilor defunctului. 

Această inscripţie va fi luată, în urma deschiderei 
succesiunei în formele prescrise pentru inscripţiile ipotecare 
în genere. 

405 bis. Separaţia de patrimonii nu este un privi- 
legiu propriu zis. — Art. 1743 din Codul civil numeşte se- 
pâiâţia ae patrimonii un privilegiu. Expresia este însă 
inexactă, căci, cu toată controversa ce există asupra ace- 
stui punct, separaţia de patrimonii nu este un privilegiu 
în sensul juridie al cuvântului. În adevăr, pe când pri-! 
vilegiile stabilesc o preferinţă, între creditorii aceluiaşi 
debitor, conferind un drept de suită în contra terţiilor. 
detentori (art. 1790 C. civil), separarea de patrimonii 
este, din contra, o simplă prerogativă, care nu conferă 
creditorilor defunetului şi legatarilor” niciuh drept de ur- 
mărire contra terţiilor detentori. Această separare este 
deci un drept sui generis, care conferă creditorilor succesiunei 
numaj dreptul de a fi plătiţi cu precădere din averea de- 
funetului, înaintea celorlalți creditori personali ai moşteni- 
torului !). 

505 ter. Aceste sunt cauzele care adue pentru moşte- 
nitorii defunetului şi legatari pierderea dreptului de a, cere 
separația de patrimonii. Altele nu există. | 

Astfel, moartea moștenitorului nu împiedică separaţia 
de patrimonii, niei falimentul defunetului declarat în decursul 

1) Vezi în acest sens, tom. III, partea II, p. 751, 752; tom. VIII, partea 
II, p. 30, nota 2; tom. X,.p. 508 urm. şi 518, 514, nota 9: Vezi şi tom. IV al 
acestei lucrări, No. 463. — In cât priveşte: interesul practic al acestei chestiuni, 
vezi tom. X menţionat, p. 514, 515. . ! 

bi



| 
i 
i 
| 
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unui an dela moartea lui (art. 707 $ 2 C. com.), nici 
falimentul moștenitorului, deşi chestiunea este, în aceasta din 
urmă privinţă, controversată !.) 

406. — Efectele separaţiei de patrimonii. — In pri- 
[vinţa drepturilor respective ale creditorilor defunctului, se- 
! paraţia de patrimonii nu produce nici un efect, scopul ei 
i fiind toemai de a le păstra drepturile ce ei aveau în contra 
jdefunctului, prin depărtarea dela bunurile lui a eredito- —— 

“'rilor personali ai moștenitorului. 
Dacă defunctul a lasat o altă clasă de creditori, şi 

anume, legatari, aceştia nu vor veni decât în urma credi- 
torilor; conform principiului cunoscut: 

„Nemo liberalis, nisi liberatus“ ?). 

Legatele nu vor fi deci plătite; decât în urma dato- 
riilor, fiind ştiut că: 

» Bona non intelliguntur, nisi dedueto ere alieno“ 5 

Dacă separaţia de patrimonii a fost cerută de toți le- 
gatarii şi creditorii defunctului, se vor plăti mai întâi 
creditorii privelegiaţi, şi ipotecarii, cei chirografari şi în 
fine, legatarii (art. 1719 C. civil).  - 

Crediturii chirografari ai defunctului nu pot însă să 
fie plătiţi din bunurile suecesiunei, înaintea legatarilor, cel 
puţin atunci când succesiunea a fost acceptată pur şi simplu, 
decât cerând separaţia de patrimonii şi luând inseripţia 
prevăzută de art. 1743 C. civil, căci bunurile defunctului 
confundându-se eu averea personală a moștenitorului, ere- 
ditorii succesiunei nu pot să pretindă nicio precădere faţă 
cu legatarii, dacă n'au conservat dreptul lor prin sgepara- 
ţia de patrimonii şi prin inseripţia prevăzută deart. 1743 
C. civil. | 

Creditorii suecesiunei care au ceru. separaţia de pa- 
trimonii, îndeplinind formalitatea preserisă de art. 1743, 
nu dobândesc însă nicio precădere față cu ceilalţi ereditori 
ai suceesiunei, care au luat inscripția după şase luni, sau 
care n'au luat-o de loc, așa că creditorii defunctului, care 

  

1) Vezi tom. III, partea II, 737 ad notam şi p. 153, text şi nota 5. 
2) Vezi supră, p. 117, şi înfrâ No. 488, 694, ete. 
î) Vezi supră, p. 117 şi 185, precum și tom. I al lucrărei delfaţă, p. 159. 

p
a
i
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au luat inscripţia prevăzută de art. 1743, nu pot exclude 
pe cei care n'au luat nicio inscripţie. 

De asemenea, legatarii care au cerut separaţia de pa- 
trimonii -n'au deci nicio precădere contra celor care nau 
cerut-u. Între legatari neexistând, în adevăr, nicio cauză 
de preferință, toţi sunt în aceeaşi situaţie, şi nu poate:să 
atârne de voinţa unuia din ei de a dobândi o precădere 
contra celorlalţi. | 

407. Drepturile moştenitorului asupra averei succe- 
sorale (art. 1743 $ 2). — Moştenitorul care a primit suc- 
cesiunea pur şi simplu, devenind proprietar al bunurilor 
suecesorale din ziua morţei lui de cujus (art. 644 C. fr.), 
poate să dispue de ele, cu o restricţie însă înființată în inte- 
resul creditorilor defunctului şi a legatarilor. 

In adevăr, pentruca dreptul acestora să nu devie ilu- 
zoriu, art. 1743 $ 2 opreşte pe moştenitor de a ipoteca 
imobilele guecesiunei înaintea expirărei termenului de 6 luni 
dela deschiderea ei, termen care se dă creditorilor defunc- 
tului şi legatarilor pentru a-şi exercita dreptul lor. 

O asemenea ipotecă este validă, pentrucă emană dela 
proprietar, însă nu este opozabilă creditorilor defunctului 
şi legatarilor cât timp ei sunt încă în termen de a-şi 
exercita dreptul lor; de unde rezultă că ipoteca devine va- 
lidă erga omnes, dacă creditorii defunctului şi legatarii au 
lăsat să treacă, termenul de 6 luni fără a lua inscripţia 

| prevăzută de art. 1743 C. civil. 
După expirarea termenului de 6 luni, ipotecile ema- 

nate dela moştenitor sunt deci opozabile atât creditorilor 
defunctului cât şi legatarilor, căci dacă au fost vigilenţi, 
ei trebuit să ia înlăuntrul acestui termen inseripţia pre- 
văzută de art. 1743 C. civil. 

Legea oprind numai ipotecarea imobilelor suecesiunei 
gi uitând de a vorbi de înstrăinarea lor, de aiei rezultă 
că moștenitorul va putea să înstrăineze atât imobilele cât 
şi mobilele suecesiunei îndată după deschiderea ei, făcând 
astfel iluzoriu dreptul ce au creditorii de a cere separaţia 
de patrimonii; pentrucă este, în genere, admis, cu toată 

controversa ce există asupra acestni punct, că creditorii nu 
pot lua nicio măsură spre a împiedica înstrăinarea. 

Singurul mijloc ce au creditorii defunctului şi lega-
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tarii este de a ataca înstrăinarea ca frauduloasă, prin exercițiul acţiunei pauliane (art. 975 C. civil), sau dea exercita dreptul lor asupra preţului îistrăinărei, dacă acest - preț este încă datorit. . 
Codul civil cuprinde, în această privinţă, o lacună regretabilă, pe care a îndreptat-o art. 39 din legea ipo- tecară belgiană. 

DREPTURILE CREDITORILOR COPĂRTAŞILOR 

498. Creditorii moștenitorilor pot: 10 să ceară împăr- țeala în numele debitorului lor (art. 974 Q, civil); pentru că dreptul: de a cere împărțeala nu este un drept exelusiv al moștenitorului (art. 1825 0. civil, 494 Pr. civ.); 20 să se opue ca împărţeala să fie făcută fără prezenţa lor, atunei când ea nu este începută; 30 să intervie, cât timp împăr- țeala, nu este desăvârşită 1), ca ea să nu se facă în frauda drepturilor lor (art. 785 C. civil); în fine, ei pot să atace împărțeala, de câteori a fost făcută în lipsa lor, fără a se ţine seamă de intervenţia sau opoziţia ce au făcut, dacă nu preferă să ceară numai daune, prin apli- carea dreptului comun (art. 998 C. civil), fără a mai ur- mări anularea împărțelei. 
Cât pentru creditorii care sii lăsat să se facă împăr- țeala fără a interveni, ei nu pot, după părerea generală, go mai atace ca făcută în frauda lor, legea deelarând-o, prin excepţie, irevocabilă în privinţa lor, chiar dacă ar fi fost făcută cu vielenie în vătămarea drepturilor lor (art. 785, 976 0. eivil). Legea a conferit, în adevăr, credito- rilor mogtenitorului dreptul de a, putea, pretinde ca împăr- țeala să se facă sub ochii şi controlul lor, tocmai pentru a îm- piedica, ituidă şi pentr» a face ca un act atât de complicat să fie irevocabil. Cu atât mai rău deci pentru ei, dacă au 

1) Impărţeala de bună voa se consideră ca desăvârşită atunei când bu- nurile împărțite sau dat celor în drept prin tragerea loturilor la sorţi, Cât pentru împărțeală judiciară, ea devine desăvârşită prin omologarea ei de ju- atiţie, In orice caz, nu este nevoe pentru ca împărțeala să fie desăvârşită ca copărtaşii să fie puşi în posesiunea loturilor lor, ) Cpr. €. Bucureşti, Dreptul din 1913, No. 66, p. 524.
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neglijat de a întrebuința mijlocul ce aveau la îndemână 
spre a-și oeroti drepturile lor 1). 

„Jura vigilentibus succurunt, non dormientibus“. 

Acţiunea pauliană fiind refuzată, în specie, creditorilor, 
numai din cauza negligenţei lor, două excepţii sunt admise 
dela acest principiu şi anume: Impărţeala poate fi atacată 
de creditorii neintervenienţi: 10 în caz când împărţeala este 
simulată, pentrucă, în asemenea caz, ea nu are fiinţă: 

„Quod simulatur fungitur non esse“; 

Şi 20, atunei când moștenitorii au împărţit averea între 
ei cu atâta grabă şi pricipitare, încât creditorii n'au avut 
timpul material de a interveni sau de a se opune. 

409. Efectele opoziţiei sau intervenţiei credito- 
rilor. — Opoziția făcută în timp util, împiedică împărţeala, 
de a avea loe fără prezenţa creditorilor oponenți sau in-. 
tervenienţi; aşa că ei trebue să fie chemaţi la toate ope- 
rațiile împărţelei. 

Dreptul de a se opune sau de a interveni la împăr- 
țeala cerută de moştenitori, aparţine fiecărni ereditor în 
mod individual şi independent unul de altul; aşa, că inter- 
venţia sau opoziţia făcută de unul din ei, nu poate nici 
folosi, nici strica acelor eare n'au intervenit sau nu s'au 
opus. 

Dar dacă intervenţia sau opoziţia creditorilor îi face 
să fie considerați ca părţi necesare în proces. totuşi ea nu 
loveşte de indisponibilitate partea diu bunurile indivize ce 
reving/ moștenitorului debitor; căci aceste acte având un 
caracter conservator, trebue să se mărginească a conserva 
drepturile creditorilor, iar nu a le mări. Copărtaşul debi- 
tor îşi păstrează deci dreptul de a dispune de laerul său, 
de a procede la o împărțeală amiabilă şi de a face toate 
combinaţiile compatibile cu drepturile sale de proprietar, 
rămânând ca înstrăinările sale să poată fi revocate, dacă 
sunt frauduloase (art. 975 C. civil). 

1) Creditorii neintervenienţi pot însă să atace impărţeala în numele de- 
bitorului lor (art 974 C. civ.), de câteori acest din urmă are vre-o cauză de 
anulare.
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EFECTUL DECLARATIV AL ÎMPĂRȚELEI 
(art. 786 C. civil) 

410. La Romani şi în dreptul nostru anterior (art. 
1092 C. C. Calimach), împărţeala era atributivă sau trams- 
lativă de proprietate, întocmai ca şi vânzarea sau schimbul ; 
şi luerul era atât de adevărat, încât adjudecarea, care pune 
capăt indiviziunei dintre comunişti, figura între modurile 
de a dobândi proprietatea 1). 

»Singularum rerum dominia nobis adquiritur.... adjudicatione“. Putem dobândi proprietatea diferitelor bunuri (între altele), prin 
adjudecare). (Ulpiani Regul., De dominiis et acquisitionibus rerum, 

2). - 
„Quod autem istis judiciis alieni adjudicatum est, id statim ejus fit cui ddjudicatum est“. (Lucrul care este adjudecat unei din 

părţi prin aceste acțiuni, devine de îndată proprietatea, acestei părţi). (Justit., De officio judicis, 4. 17). 

"Este adevărat că 'Trebatius pare a considera împăr- 
țeala ca declarativă de drepturi însă Labeon combate această 
teorie ca falsă: 

. 

„Ego hoc falsum puto“. (L. 31 în medie, Dig., De usu et 
usufructu ete., 33. 2). 

În vechiul drept francez se admisese, din contra, că 
împărțeala era declarativă de drepturi, ca şi astăzi, iar nu 
translativă de proprietate. | | 

Dreptul actual proclamă prin art. 786 C. civil, că 
împărțeala, este declarativă de drepturi, ceace eate o ficţiune?) 
căci în realitate, împărțeala eate translativă de proprietate. 
De aceea, textul de mai sus zice că fiecare moştenitor 
este presupus că a moştenit singur şi imediat toate bunu- 
rile ce compun lotul său şi că n'a fost niciodată proprietar 
pe celelalte bunuri ale succesiunei ?). 

  

1) Astăzi, împărţeala fiind declarativă, de drepturi, comoştenitorul adju- 
decatar deține imobilul adjudecat asupra sa, dela defunct, în virtutea dreptului său de suecesiune, iar nu dela comuștenitorii săi: în consecinţă adjudecarea îi conferă un drept de proprietate necondiţionat și nu-l obligă la depunerea pre- țalui, nici nu-l obligă la vânzarea în cont (art. 553 Pr, civ.). Cas. S-a II-a, Built. 1912, p. 306, 307 şi Dreptul din 1912, No. 42, p. 335. Vezi supră, p. 192. 

3) Cpr. Colin et Capitant, III, p. 489. Vezi însă Planiol, III, 2378, 2378, 3) Acest text este extras din Pothier (Pr. de la communautt, VII, 140, p. 110 ed. Bugnet). Deşi împărțeala este declarativă de drepturi, totuşi ea are întru câtva un caracter de înstrăinare, căci altfel nu sar putea explica garanția şi privilegiul ce legea stabileşte între copărtaşi. 
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Astfel, în dreptul actual, moștenitorul nu dobândeşte 

nimic dela copărtaşul său şi nici nu-i transmite nimic. 

Proprietatea indiviză este ştearsă priu împărțeală, ca şi cum 

par fi avut niciodată ființă. Fiecare copărtaşi îşi ţine 

dreptul său dela lege eare, prin ficţiune îi transmite bu- 

nurile căzute în lotul său, cu efect retroactiv din ziua 

desehiderei succesiunei (ut ex tunc), iar nu ut ex nuc 

din ziua săvârşirei împărţelei. 
Acest principiu, admis nu numai în privința împăr- 

ţelelor totale, dar şi celor parţiale, fiind de ordine publică, 

părțile nu pot, prin convenţia lor, să facă ca împărțeala 

să fie “țranslativă de proprietate, după cum ele n'ar putea 

să facă ca vânzarea, act eminamente translativ de pro- 

prietate, “să producă, efectele unei împărţeli 1), 
41. Consecințele care rezultă din principiul declarativ 

al împărțelei. — Principiul nou statornicit de art. 786 

C. civil. produce mai multe consecinţi importante: 

1% Astfel, înstrăinările, ipotecile sau alte drepturi reale 

constituite de unul din comoştenitori în timpul indiviziunei, 
nu rămân valide în urma împărțelei, dacă imobilul înstrăi- 
nat, ipoteecat sau grevat de alte sarcini reale, n'a căzut în 

lotul său, ei în lotul altui moştenitor, căei acel care a con- 

atituit o ipotecă sau alte sarcini reale, în timpul indivi- 

ziunei, nefiind în urma împărţelei proprietarul acestui imobil, 

m'a putut să aibă dreptul de a-l greva de ipoteci sau alte 
sareini. Toate aceste sarcini vor cădea deci prin aplicarea 
regulei cunoscute: 

„Resoluto jure dantis, solvitur jus accipientis“ (art. 1710 
C. civil). | 

20 A doua consecință a efectului deelarativ al împăr- 

țelei este că împărţeala şi licitaţia nu sunt supuse acțiunei 

rezolutorii pentru nâplata sultei din partea unui comoşte- 

nitor rămas dator celorlalți comoştenitori pentru egalitatea 

loturilor (art. 742 O. civil); căci împărţeala nu este un con- 

tract sinalagmatie pentru ca condiţia rezolutorie să fie sub- 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 185 şi 199. 
2) Vezi supră, p. 196, 175 şi 177 nota 1. Mai vezi tom. III, partea II, 

„ 448, 449 şi p. 786, tom. IX, ed. II, p. 541, 542 şi 547; tom.X, p. 556, 557, 

„576, 577; p. 705, ete. Cpr. art. 679 C, italian; art. 1108 C. Calimach (829 

. austriac), ete. pp 
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înțeleasă la caz de neindeplinirea obligaţiilor uneia din părţi (art. 1020, 1021 C, civil). Comoștenitorii ținând, în adevăr, dreptul lor dela lege, încă din momentul deschiderei suece- siunei (art. 786), condiţia rezolutorie tacită nu poate avea. loc în specie !); aşa că moştenitorul creditor va avea nu-. mai privilegiul statornicit de art. 1741 C. civil, nu însă, ŞI acţiunea rezolutorie pentru neplata sultei sau preţului. Nimie n'ar împiedica însă pe părţi, după părerea generală, de a stipula, printr'un pact comisor expres, condiţia rezo- lutorie a împărţelei sau a licitaţiei pentru cazul când una, din părţi nu şi-ar îndeplini obligaţiile sale. 3! A treia consecință a efectului declarativ a] fim păr- țelei este că ea, poate fi opusă terţiilor, de câteori cuprinde: imobile, fără a fi transcrisă, pentrucă, în dreptul nostru, ea şi în cel francez, numai actele translative de proprietate. imobiliară sunt supuse transcrierei, ceeace după părerea. noastră constitue o lacună regretabilă 2). 
40 A patra şi ultima, consecință a efectului declarativ a] împărțelei este că ea nu poate constitui un titlu just care să poată servi de bază preseripţiei de 10 sau 20 de ani, al cărui punet de plecare trebue totdeauna să se găsească într'un act translativ de proprietate | 
412. Actele la care se aplică principiul declarativ al împărţelei. — Regula statornicită de art. 786 C. civil, fiind generală, se aplică la orice împărțeală dintre orice comu- nişti în genere (comunitate, coproprietate, societate, etc.). Ea se aplică împărțelelor făcute de ascendenți prin testament sau acte între vii, precum şi lucrurilor lăsate în indiviziune în urma împărțelei unei succesiuni ete. „Această regulă se mai aplică la licitaţia imobilelor- uccesiunei de câte ori adjudecatarul este un comoştenitor, licitaţia nefiind în asemenea, caz o vânzare,. ei o împărţeală, ceeace dovedește odată şi mai mult că, în speţă, este vorba de o ficţiune a legei, pentrucă în realitate, licitaţia este o vânzare şi ea atare, ar fi trebuit să fie translativă, iar nu declarativă de proprietate. 
a 

1) Vezi infră, p. 220. 
„2 Vezi tom. III, partea II, p. 790: tom. 1V, partea 1-a, p. 691, nota 1; tom. IV, partea II, p. 345; tom. X, p. 739, nota 3. Vezi şi înfra, No. 550. Cpr. Cas, S-a 1. Jurispr. rom. din 1913, p. 294, No. de ordine 390 (dceisie nerepro- dusă în Bult, Curţei), 

5) Vezi tom, III menţionat, p. 79] şi tom. XI, p. 141 si p. 252,
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Dar dacă licitaţia se consideră ca o împărţeală, atunci 
când unul din moştenitori sau din comunişti devine adju- 
decatar, realitatea lucrurilor îşi reia imperiul său şi licitaţia 
este o adevărată vânzare, de câteori o persoană străină cum- 
pără bunul la licitaţie. Art. 786 C. civil nu se aplică deci 
la asemenea licitaţii. | 

Textul menţionat este, pentru aceleaşi motive, inapli- 
eabil la cesiunea drepturilor succesorale consimţită în folosul 
unei persoane străină de succesiune. 

Cesiunea drepturilor succesorale făcută de toţi comoşte- 
nitorii unuia din ei, făcând să înceteze indiviziunea, este 
însă asimilată împărţelei şi produce efectul declarativ sta- 
tornieit de art. 786 C. civil. 

In fine, regula art. 786 se aplică nu numai împăr- 
ţelei, dar încă oricărui act care echivalează cu o împărţeală. 
Pentru ca acest text şi principiul ce consacră să fie apli- 
cabil, se cere însă ca să existe o stare de indiviziune de 
natură a putea da loc la împărțeală. 

Astfel, nicio indiviziune neexistând între nudul pro- 
prietar şi uzufractuar, orice învoeli intervenite între ai nu 
vor putea, da loc niciodată ia aplicarea art. 786 C. civil. 

Pentru ca art. 786 să fie aplicabil se mai cere ca in- 
diviziunea să înceteze înti'un mod absolut între toţi copro- 
prietarii sau comoştenitorii, iar nu numai între unii din ei. 
Chestiunea este controversată î). 

Există, de asemenea, îndoială asupra punctului de a, se 
şti dacă art. 786 C. civil se aplică împărţelilor efectuate 
între comoștenitori şi un terţiu cesionar al drepturilor unui 
alt coppostenitor. Afirmativa este admisă în genere; căci nu 
se cere, pentru aplicarea acestui text, ca indiviziunea să. 
aibă de origină şi de cauză un titlu comun tuturor copăr- 
taşilor 2). - 

413. Bunurile la care se aplică efectul declarativ 
al împărțelei. — Art. 786 C. civil se aplică tuturor bunu- 
rilor corporale (mobile sau imobile) şi celor incorporale, cu 
o rezervă însă în privința mobilelor; căci terţiul care a 
primit de bună credință dela un moştenitor un lucru mo- 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 800. 
2) Vezi tom, III, partea II, p. 801.
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bil nediviz a devenit proprietarul lui prin preseripția in- stantanee statornicită de art. 1909 C. civil. 
Aceeaşi soluţie este admisibilă şi în privința titlurilor la purtător (mobile ineorporale). Art. 1909 se opune, în adevăr, la revendicarea acestor titluri dela un terţiu de bună credinţă, | În privinţa creanţelor divizibile pe care însăși legea le împarte de drept între moştenitori, în proporţia dreptu- rilor succesorale ale fiecăruia din ei (art. 1060 C. civil), chestiunea este foarte diseutată nu numai la noi, dar. încă în Franţa şi în Italia, iar îndoiala provine de acolo că, pe de o parte, art. 1060 C. civil declară creanțele susceptibile de diviziune, divizate de drept între moștenitori, aşa că, fiecare din aceştia este, încă din momentul deschiderei sue- cesiunei, proprietar al unei părţi din fiecare creanţă, în pro- porţie cu partea sa succesorală; iar pe de altă parte, art, 741 din acelaşi cod autoriză intrarea creanţelor în îm păr- țeală 1). 

GARANȚIA LOTURILOR INTRE MOŞTENITORI, IN CAZ DE TULBURARE SAU EVICȚIUNE 

414. Toţi coproprietarii sunt datori de drept şi fără nicio stipulaţie, să se garanteze unii pe alţii, în urma îm- părţelei, pentru bunurile căzute în lotul lor, în contra tul- burărilor și evicţiunilor ce proced dintr'o cauză anterioară împărțelei. | 
La Romani şi în codul Calimach, unde împărţeala era. translativă, de proprietate (supră, p. 208), obligaţia de ga- ranție îşi avea rațiunea de a fi, pentrucă copărtaşii dobân- deau partea lor unii dela alţii. In aceste legislații, împăr- țeala fiind o vânzare sau un sehimb, era natural ca moşte- nitorii să-şi garanteze proprietatea pe care unii o trans- miteau altora, | 
„Judez curare debet ut de evictione caveatur his cuibus ad- judicat“. (Judecătorul trebue să îngrijească ca toţi comoştenitorii să promită de a garanta, la caz de evicţiune, pe acela dintre ei 

  

1) Vezi asupra acestei cheatiuni supră, p. 183 şi tom. JII, partea ÎI, p. 803 urm. 

P
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căruia un lucru este adjudecat). (IL. 25 $ 21, Dig., Familiae er- 

ciscundae, 10. 21). | . 

In legislaţia actuală însă, unde împărțeala este decla- 

rativă de drepturi (art. 786), garanţia reciprocă a comoş- 

tenitorilor nu se poate explica decât printr'o reîntoarcere a | 

legiuitorului Ja teoria romană ?). 

445. Cazurile în care obligaţia reciprocă de garanţie 

are loc (art. 787 C. civil. — Comoştenitorii, sau mai bine 

zis orice coproprietari în genere, sunt datori a se garanta 

unii pe alţii pentru bunurile căzute în loturile fiecăruia din 

ei, contra oricărei evicţiuni ?) şi oricărei tulburări de drept, 

nu însă de fapt), aduse pasnicei folosinţi a acestor lu- 

ceruri, sau a servituţilor active, eare au fost declarate ac- 

cesorile lor, de câteori eauza evicţiunei sau tulburărei de 

drept este anterioară împărţelei (ex causa antiqua ). 

Evieţiunile: sau tulburările, eare preced dintr'o cauză 

posterioară împărțelei (ex causa nova), nu dau deei loc la 

acţiunea în garanţie, pentrucă ele nu împiedică egalitatea. 

de a avea fiinţă între copărtaşi în momentul indiviziunei.. 

Eate adevărat că copărtaşul suferă o pagubă din cauza, 

acestei evieţiuni, însă ele n'o suteră ca moştenitor, ci ca 

proprietar şi, în asemenea, caz, se aplică regula: 

„Res perit domino“. (Luerul piere pentru proprietar *). 

416. Copărtaşul nu garantează deci solvabilitatea de- 

bitorului creanţei căzută în lotul unuia din ei, dacă această 

insolvabilitate a survenit în urma împărţelei. 

, Mai vezi L. 6 $ 3, Dig., De evictionibus, 21, 2; L. 14, Cod, Fami= 

lie erciscundae, 3. 36; L. 7, Cod, Commnunia utriusque judicii, ete. 3. 38, ete. Cpr. 

art. 1093 C. Catimach, art. 757 C. german, art. 637 C. elveţian din 1907, ete. 

2) Pothier (Vente, III, 633) și Successions, VIII, p. 189, ed. Buguet), zice 

însă că această obligaţie reciprocă de garanţie se intemeiază pe egalitatea ce 

trebue să domnească între copărtași, egalitate care este sufletul împărțelei. 

2) Cuvântul evicțiune (evingere), însemnează întrun sens restrâns, depo- 

sedarea cuiva prin judecată. „Fvincere a vincendo în judieio dicitur“, Intr'un 

sens mai larg se înţelege însă prin evicţiune, orice perdere sau prejudiciu ce 

anul din eoproprietari ar suferi în privința laerului căzut în lotul său. Vezi 

tom. INI, partea II, p. 811, nota 3. 

1) Numai tulburările de drept, care tind la o evicţiune, dau loc la ac- 

ţiunea în garanţie, nu însă și tulburările de fapt; căei de câteori nu se pre- 

tinde niei un drept asupra lucrului, coproprietarii m'am decât să se apere sin- 

guri (analogia din art. 1426 C. civil). | 
5) Vezi supră, p. 181 și infră, No. 567, 618, etc. Mai vezi tom. III al 

acestei lucrări, No. 47.
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Chestiunea de a se şti dacă prescripţia începută în contra averei succesorale înainte de împărțeală şi îm plinită în urmă, dă sau nu loe la acţiunea, în garanţie, este controversată 1), Obligaţia de garanţie dintre copărtaşi încetează, chiar atunci când cauza evieţiunei sau tolburărei de drept ar fi anterioară împărţelei, de câteori eviețiunea a fost anume exceptată printr'o clauză expresă a actului de împărţeală (legea, excluzând, în această privinţă, orice elauză tacită), sau când evieţiunea a fost cauzată prin însuşi faptul ori culpa moștenitorului, ceeace este o chestie de fapt de su- Verana apreciere a, instanţelor de fond. 417. Copărtaşii pot deci să deroage prin convenţia lor dela art. 787 Q. civil, mărind sau mieşorând garanţia admisă de lege, putând chiar s'o stipuleze pentru cazul „când evicţiunea ar Proveni dintr'o cauză de forță majoră, sau dintr'o cauză, posterioară împărţelei. 
„Dacă sar fi învoit moştenitorii între ei ca să nu poată cere unul dela altul o asemenea păgubire prin Izazsa părței prin Judecată, are puterea, asemenea învoială. Pentru aceasta nu poate dar pe urmă păgubitul să tragă la judecată pe Împreună moşte- nitorii şi să ceară despăgubirea sa“, zice art, 1094 din codul Calimach 2). 

Așa dar, în rezumat, pentru ca obligaţia de garanţie să aibă loc între copărtaşi, se cer următoarele condiţii : 10 evieţiunea trebue să proceadă dintr'o cauză anterioară îm- părțelei; 20 această cauză nu trebue să fie aparentă sau cunoscută moștenitorului ; 30 evicţiunea nu trebue să fi fost cauzată prin faptul sau culpa moștenitorului; şi în fine, 40 părţile nu trebue să fi renunțat la această, obligație printr'o clauză anume şi expresă, care poate să rezulte nu “numai din actul de împărţeală, ci gi de aiurea, de exemplu: din corespondenţa părţilor. 
Cât pentru regula: 
„Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio“. (Cine trebue să, garanteze, nu poate să evingă 3). 

    

1) Vezi Supră, p. 181 şi tom. III, partea II, p. 815, 816. 2) Cpr. L, 14, Cod, Familiae erciscundae, 3. 36. 5) Vezi asupra acestei maxime, supră, p. 109 şi 188, precum și înfrd, p. 221 și 228. Mai vezi tom. ] al acestei lucrări, p. 450, text şi nota 2; tom. IV. 
al aceleiași lucrări, No. 118, ste. 

: 
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Ea este, fără nicio îndoială, aplicabilă garanţiei dintre 
copărtaşi 1). 

418. In ce consistă obligaţia de garanţie şi întin- 
derea ei (art. 788 Civil). — Moştenitorul care a suferit o- 
evicţiune totală sau parţială, nu poate cere o nouă îm- 
părțeală, ci este numai în drept a fi despăgubit de fiecare 
copărtaş, în proporţie cu partea sa ereditară, el având în. 
acest scop o acţiune personală; iar nu reală. 

Această despăgubire, care consistă într'o sumă de 
bani, iar nu în lucruri de ale suecesiunti, se va socoti, cu 

“toată controversa ce există asupra acestui punct, după 
valoarea, ce lucrul, de care moştnitorul a fost lipsit, aveă 
în momentul evicţiunei, iar nu în momentul facerei îm- 
părțelei, pentrucă aceasta este paguba suferită de moşte- 
nitorul evins, din cauza evicţiunei, şi numai această pagubă 
i se datorește. 

Această despăgubire cade în sareina tuturor copărtaşilor, 
chiar şi în aceea a însuşi moștenitorului evins în proporție: 
cu partea sa ereditară. 

In caz când unul din moştenitorii chemaţi a garanta 
pe copărtaşul “evins, este insolvabil, perderea care rezultă 
din această insolvabilitate, fiind o urmarea evicţiunei, se 
împarte iarăș în proporţie cu partea ereditară a fiecăruia, 
întru toţi copărtaşii solvabili, fără a se excepta pe moş- 
tenitorul evins (art. 788 $ 2 C. civil). 

4I8 bis. Legea voind a asigura recursul moștenitorului 
evins, îi conferă un privilegiu asupra tuturor imobilelor 
succesiunei cuprinse în loturile garanţilor (art. 1737 Ş 3 
şi LT C. civil), însă acest privilegiu nefiind decât acce- 
soriu/“ereanţei principale, şi fiecare moştenitor nefiind 
obligat decât "pentru partea sa ereditară (art. 778 $ 1) 
de aci rezultă că fiecare din copărtaşi nu este obligat 
ipotecar decât pentru partea pe care el trebue so sufere 
din paguba comună. 

418 ter. Art. 788 impunând fiecărvi din moștenitori 
obligaţia de a despăgubi pe copărtaşul evins, această obligaţie 
de garanţie incumbă şi moștenitorului beneficiar, căci el 

D Cpr. T. Huc, V, 45, p. 553. Vezi şi tom. III, partea II al Coment- 

noastre p. 818.
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- este moştenitor, iar paguba ce rezultă din evicţiune, apasă „asupra tuturor moştenitorilor, fără nicio deosebire. Moştenitorul beneficiar va plăti această despăgubire ultra vires emolumenti, bine înțeles în proporţie eu partea, sa ereditară, pentrucă beneficiul de inventar nu-şi producea efecte decât în privința, creditorilor şi a legatarilor, iar nu şi în privința moștenitorilor între ei. Chestiunea, este însă controversată. 
Tot în baza acestui principiu ştim că moştenitorul „beneficiar este supus raportului, dacă este descendent (art. . 751 C. civil). 
419. Timpul cât ţine acţiunea în garanţie (art. 789 C. civil). — Art. 789 din codul eivi] prevăzând cazul spe- cial în care o rentă a fost pusă în lotul unuia din moşte- nitori, dispune că copărtaşii nu răspund de insolvabilitatea, 

debitorului rentei, decât atunei când insolvabilitatea, acestui debitor era, anterioară împărţelei, conform art. 787 C. civil, Cu alte cuvinte, copărtaşii garantează solvabilitatea actuală, 
nu însă şi cea viitoare a debitorului rentei. _ Această dispoziţie fiind aplicarea dreptului comun (art. 787 C. civil), se obligă la orice creanţe în genere. 

Chestiunea, este însă de a se şti: cât timp acţiunea în garanţie poate să fie exercitată în asemenea caz ? 
In regulă generală, acțiunea în garanţie se preserie prin 30 de ani din ziua evicţiunei (art. 1890 C. civil 2). In privinţa rentelor căzute în lotul unuia din copăr- taşi, art. 789 C. civil face însă o îndoită derogare dela dreptul comun, şi anume: 10 acţiunea în garanţie se pre- serie numai prin cinci ani, în loe de 30; gi 20 acest ter- men nu începe a curge din ziua evicţiunei, ci din ziua îm- părțelei. | , 
Această din urmă dispoziţie fiind excepţională, trebue 

  

1) Vezi supră, p. 151, precum și tom. III, partea II, p. 554, text şi nota 1 şi p. 822, 823. 
2) Deşi art. 1885 din codul nostru nu reproduce $ 2 al art. 2257 din “codul fr., unde se spune anume că Preseripția nu curge în privinţa acţiunei în garanţie decât din ziua evicțiunei, totuşi soluţia trebue să fie aceeaşi și la noi, pentrucă acest paragraf a fost eliminat ca de prisos după observaţiile lui Mar- cadă, de oarece cazul relativ la acţiunea în garanție intră în $ 1al art. 1885, Vezi tom. III, partea II, nota 2 dela p. 8%4, 825; tom. VIII, partea I-a, p. 249 (ed. a 2-a); tom. VIII, partea II, p. 329, urm. 713 (ed. 2-a); tom. XI, ed. II, p. 199. Mai vezi și tom. IV al acestei lucrări, No. 55, în fine, No. 188, 566, ete,
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strict restrâns la cazul anume prevăzut, adecă la garanţia 
relativă la solvabilitatea unei rente, de unde rezultă că ac- 

__ţăunea relativă la inexistenţa rentei sau a creanţei unui ca- 
pital exigibil, se va prescrie prin 30 de ani din ziua evic- 
țiunei (art. 1885 şi 1890 C. civil). 

420. Modul cum se exercită acţiunea în garanţie 
(art. 112 urm. Pr. civ. 1851 C. eivil). — Copărtașul eare 
se vede amenințat de o evieţiune, poate să ae judece eu 
evingătorul şi apoi să exereite acțiunea în garanţie, pe calea. 
principală, contra copărtaşilor săi la tribunalul domieiliu- 
lui. pâritului, iar nu înaintea tribun. suecesiunei, fiindcă 

acţiunea în garanţie este o acţiune personală ?). 
El nu are însă nevoe de a aştepta să fie evinsci 

din contra, va trebui să fie destul de prudent spre a 
chema în garanţie pe copărtaşii săi în procesul principal 
ce i-a intentat terțiul evingător (art. 112 urm. Pr. civ.), 
acesta fiind singurul mijloc de a scăpa de finea de nepri- 
mire trasă din art. 1351 C. civil. 

Copărtaşii chemaţi în garanţie, sunt obligaţi a face să, 
înceteze tulburarea, iar dacă nu pot izbuti, trebue să des- 
păgubească, - fiecare în proporţie cu partea sa ereditară, pe 
acel care a suferit evicţiunea (art. 788 C. civil). Despăgu- 
birea consistă în bani, iar nu în lucruri de ale suecesiunei. 

DESFIINŢAREA SAU RESCIZIUNEA IMPĂRŢELEI. 

421. Impărţeala fiind o convenţie este supusă cauzelor 
de anulare ale tuturor convențiilor în genere. 

A auzele de anulare ale unei convenţii sunt: eroarea, 
violenţa, dolul, incapacitatea unei din părţi şi neobservarea 
formelor legale. 

"Art. 790 din Codul civil nu prevede printre cauzele 
de anulare ale împărțelei decât violenţa. şi dolul. 

422. Cazurile de inexistență ale împărţelei. — Ca 
orice convenţie, în genere, împărţeala poate fi inexistentă 
sau numai anulabilă. 

i) In caz de a nu se introduce cererea în garanţie în mod principal, ci 
în mod ineidental, tribunalul competent este acela înaintea căruia eate' pendentă 
cererea principală (art. 64 lit. d și 112 urm. Pr.civ.).
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Im păr eala este inexistentă: 10 atunci când toţi co- proprietarii n'au luat parte Îa săvârşirea ei 1) şi după unii, chiar când sa admis la săvârşirea ei pe o persoană străină, căreia pe nedrept i sa atribuit calitatea de moştenitor; 2 când s'ar împărţi o avere între persoane ce nu sunt pro- prietari; .de exemplu : nişte comoștenitori ab intestat au împărţit averea defunctului în necunoștința testamentului prin care această avere era, lăsată altora; 80 atunei când sar împărţi o pretinsă succesiune care n'ar exista în rea- litate; 4% atunei când unul din comoştenitori n'a, consimţit la împărțeală?), ete, 
In toate aceste cazuri, la, caz de contestaţie, justiţia, va declara că împărțeala n'a avut niciodată fiinţă 3), chiar dacă ar fi fost confirmată sau ar fi trecut un timp cât de îndelungat dela săvârşirea ei, pentrucă numai actele anu- labile pot fi confirmate, nu. însă şi cele inexistente. 
»Qaod nullum est confirmari neguit“. (Ceeace este inexistent nu poate fi confirmat *). 

423. — Cauzele de anulare ale împărţelei (art. 790 C. civil). — Art. 790 din codul eivil nu vorbeşte decât de -dol şi violenţă. 
Orice împărţeală fie de bună voe, fie judiciară poate deci fi anulată pentru dol și violență, conform dreptului comun (art. 953, 955 C. civil 5), | Prin aplicarea dreptului comun, dolul spre a fi o cauză de anulare, trebug “să emane dela una din părţi (art. 960 C. civil), pe când violența poate să emane chiar dela un terțiu (art. 955). aa 
Dolul şi violenţa erau admise atât la Romani cât şi “în dreptul nostru anterior drept cauze de auulare ale îm- părțelei €). 

  

1) Vezi însă art. 197 C, civil, după care împărţeala ascendenților, dintre eare s'2 omis pe unul din descendenţi, pare a fi, după teztul nostru, numai -anulabilă (înfra, No. 447 bis). 
2) Cpr. C. București, Dreptul din 1911, No. 11, p. 8. 2) Cpr. C, București, Dreptul loco cit. 
1) Vezi infră, p. 223, precum şi tom. I al acestei lucrări, p. 83. *) Vezi asupra dolului supră, p. 200 şi tom. [ al acestei lucrări, p. 74, 77, 125, ete. Mai vezi tom. III al acestei lucrări, No. 23 urm. . 6) Cpr. art. 1095 c. Calimaeh; L. 1, Dig., Quod mnetus causa gestum erit, 4 2; L. 1, Pr. şi $1, Dig., De dolo malo, 4.3; L. 3, Cod, Communia utriusgue „Judicii, 3. 38, ete.
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424. Impărţeala mai poate fi desființată, în dreptul 
nostru, pentru incapacitatea uneia, din părţi şi pentru neob- 
servarea formelor legale. 

In-adevăr, împărţeala făcută cu tutorul unui minor 
sau unui interzis, sau cu o femee. măritată neautorizată, 
este anulabilă, independent de orice leziune, nulitatea, fiind 
relativă, fiindeă incapabilul n'a fost apărat de câteori nu 
sau prescris formele legale pentru complectarea eapacităţei 
lui. De câteori însă împărţeala a fost săvârşită de tutor cu 
îndeplinirea, formelor legale, ea nu poate fi atacată de minor 
nici sub cuvânt de leziune, rămânând ea minorul vătămat 
prin actele tutorului, să ceară daune dela acest din urmă 
argum. din art. 951 şi 1157 urm. C. civil). 

Pentru actele săvârşite de tutor în limitele mandatului 
său, se va aplica deci maxima: 

»Factum tutoris, factum pupilli“. (Faptul tutorului este 
faptul minorului ?). 

424 bis. In codul fr., împărţeala făcută eu un in- 
capabil, fără îndeplinirea formelor legale, nu este nulă, 
după cum sunt celelalte acte, ei este validă ca împărțeală 
folosinţei (partage provisionnel) (art. 466 şi 840 C. fr.); 
de unde rezultă că, în Franţa, nu se poate. cere anularea 
unei asemenea împărțeli, ci rămâne ca moștenitorii să pro- 
voace împărțeala definitivă. Acest sistem n'a fost însă 
admis de legiuitorul nostru ?). | 

425. Eroarea nu este însă o cauză de anulare a 
împărţelei 4) niei leziunea, oricât de mare ar fi (laesio 
eonrmis *), în privinţa persoanelor capabile. Dovada de 
aceasta egte atât modificarea cât şi eliminarea mai multor 
texte din codul francez, care vorbese de leziune. Apoi, art. 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 835, 836 şi tom. VII, p. 18, nota 1 şi p. 
90; nota 2. Mai vezi tom. 1 al acestei Jucrări, p. 375. 

2) Vezi asupra acestei maxime, tom. 1 al lucrărei de față, p. 366. 
3) Vezi tom. III, partea II. p 460 nota 3; p. 477, nota 2; p. 173 şi 836, ete. 
*) Dacă s'a făcut o eroare de calcul, această eroare va fi rectificată 

(analogie fi din art. 1717 C. civil). 

5) Contrâ: Art, 887 C. fr., art. 1096 C. Calimach, ete. După art. 887 
din codul fr. împărtţeala poate fi anulată când unul din moștenitori stabilește 
că există în dauna lui leziune de peste o pătrime. Trib. Andenarde (Belgia). 
Dreptul din 1912, No 62, p. 512 (cu observ. noastră).—Leziunea eră admisă 
şi la Români ca o cauză de resciziune, fiindcă împărțeala era asimilată cu vân- 
zarea sau eu schimbul.
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1165 din codul nostru (inexistent în codul francez), 
dispune că majorul nu poate să exercite acțiunea în res- 
ciziune pentru leziune. 

Impărţeala nu se desfiinţează, de asemenea, pentru 
omisiunea unuia din obiectele suceesiunei, făcându-se numai 
un supliment de împărţeală pentru obiectul omis (art. 790 $2). 

426. Pe lângă că împărțeala poate fi desfiinţată pentru 
una din cauzele mai sus expuse (dol, violenţă, incapacitatea 
uneia din părţi şi neobservarea formelor legale), ea mai 
poate fi desființată prin îndeplinirea condiţiei, atunci când 
condiţia rezolutorie a fost anume prevăzută de părţi. 

Trebue însă să reamintim, cu această ocazie, că con- 
diţia rezolutorie tacită nu este niciodată subințeleasă în 
împărţeală, ca în celelalte contracte sinalagmatice (art. 1020, 
1021 0. civil *). 

421. E factels desfiinţărei împărțelei.—In urma desfiin- 
ţării împărțelei, indiviziunea va urma înainte și lucrurile 
vor fi puse în starea lor anterioară, ca şi cum împărțeala 
n'ar fi avut loc, fiecare copărtaş având dreptul dea provoca 
o nouă împărţeală, fiind obligat a aduce la masa comună 
bunurile care compunea lotul său. Aceasta nu este decât 
aplicarea dreptului comun. 

Dacă mobilele corporale sunt încă în mâna copărtaşului, 
raportul lor se va face în natură; dacă ale au fost înstrăinate, 
raportul lor nu se poate face decât prin luare mai puţin, 
dobânditorul lor de bună cre linţi fiind la adăpostul oricărei 
revendicări (art. 1909 C. civil ?). | 

427 bis. Desființarea împărţelei îşi produce efectele sale 
nu numai între părţi, dar şi în privinţa terţiilor, pentrucă 
acel care are o proprietate supusă desfiinţărei, după cum 
este în specie, nu poate să confere terţiilor mai multe 
-drepturi de cât are el însăşi: 

1) Vezi tom. III menţionat, p. 490, nota 1, p. 789 şi 838, ete. Vezi și 
supră, p. 210. 

) De câteori raportul se va face prin luare mai puțin, bunurile se vor 
aduce înapoi după valoarea lor actuală, succesiunea folosindu-se de mărirea 
valnrei lor şi suferind paguba ce ar rezulta din micşorarea acestei valori; 
dacă, bine înțeles mărirea sau micșorarea valorei acestor bunuri este indepen- 
dentă de faptul moștenitorului, căci dacă îl va îmbunătăţi lucrul, aceste îmbunătățiri 
i se vor ţine în seamă, după cum el va trebui să despăgubească succesiunea - 

-de degradările sale.
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„Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse 
habet“. (L. 54, Dig.. De div, regulis juris antiqui, 50, 11 şi art. 
580, în fine, 1521 C. Calimach, 442 şi 1138 C. austriac 1), 

Din cele mai sus expuse “rezultă că desfiinţarea îm- 
părţelei va aduce căderea înstrăinărilor şi a drepturilor reale 
constituite de copărtaşi în folosul terţiilor, în urma împăr- 
țelei astăzi desfiinţată. 

„Resoluto jure dantis, solritur jus aecipientis* *). 

Aceste drepturi nu vor rămânea în picioare, decât sub 
„condiţia ca imobilul înstrăinat sau grevat de drepturi reale, 
să cadă prin noua împărțeală tot în lotul aceluiaşi copărtaş ?). 

428. Sunt însă:menţinute actele de administraţie făcute 
de moştenitor în urma împărţelei acum anulată, pentrucă 
fiecare moştenitor este presupus că a avut dela ceilalţi moş- 
tenitori mandatul de a administra bunurile cuprinse în 
lotul său. 

4293. Incât priveşte cesiunea, câştiurilor, se decide, în 
:genere, că ea fiind un act de înstrăinare, rămâne fără efect, 
dacă imobilul ale cărui câştiuri au fost cedate, n'a căzut 
în lotul copărtaşului cedent. | 

430. Unii ar voi să menţie şi înstrăinările emanate 
dela moștenitorul care a cerut desființarea împărţelei, sub 
cuvânt că el nu poate să evingă pe cumpărătorul său, pe 
care trebue să-l garanteze: 

„»Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit ex- 
„ceptio“ *). 

Această soluţie este însă inadmisibilă, pentrucă anularea 
împărţalci făcând ca indiviziunea să fie considerată că n'a 
încetat niciodată, imobilul a fost înstrăinat în timpul in- 
diviziunei şi, ca atare, înstrăinarea nu este validă, decât sub 
-condiţia ca -acel imobil să fi căzut în lotul copărtaşului 
-care l-a înstrăinat. 

i) Vezi tom. I al acestei lucrări, P. 200, 437, 450, 495 şi supră, P. 18, 
“precum și infră, No. 564. Mai vezi tom. IV al acestei lucrări, No 204, şi 
-trimiterile făcute acolo. 

i 2) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 201, 437, 495, 497, 523, 593. Mai vezi 
supra, p. 401. 

3) Vezi supră p. 209. 
*) Vezi supră, p. 214 şi înfră, p. 223, ete.
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431. Dreptul statornicit de art. 792 C. civil. (Inad- Vertenţa legiuitorulu ). — Ştim că, după principiile gene- rale, desfiinţarea împărțelei are de efect desființarea, înstrăi- nărilor imobiliare şi a drepturilor reale consimţite de co- părtaşi, adecă înainte de anularea împărţelei. 
Art. 792 din codul civil, împrumutat dela Pothier, are de scop de a înlătura aceste inconveniente, permiţând aceluia, contra căruia se exercită acţiunea în anulare, dea 

opri desfiinţarea împărţelei, dând, după alegerea “sa, recla- mantului în anulare suplimentul ce i se cuvine din partea 
sa de succesiune, în bani sau în lucruri de ale succesiunei, spre a restabili egalitatea, dintre copărtaşi. 

Majoritatea autorilor deeide, cu drept cuvânt, că art. 792 nu se aplică atunci când consimţimântul părţilor a. fost viciat prin dol sau violență, ci numai prin leziune. Justiţia, şi morala se opun, în adevăr, că acel care a în- . trebuințat dol spre a înșela pe copărtaşii săi, să se poată folosi de manoperile sale: 

„Nemini fraus sua patrocinari, debet“. (Nu se poate trage foloase din propriul său dol). 

Din contra, frauda trebue să se întoareă contra aceluia. 
care a comis-o: 

„Aeguum est ut fraus în suum auctorem retorqueatur“. (Ex lege 25, Cod, De legatis, 6, 37). 

Din cele mai sus expuse rezultă că, la noi, unde des- 
fiinţarea împărţelei pentru leziune nu este admisă, art. 792 
din codul civil n'are nicio aplicare practică şi trebue con- 
siderat ca inexistent, reproducerea lui fiind o inadvertenţă. 
a legiuitorului. 

432. Impărţelele ascunse sub forma unui alt contract. 
(Altă inadvertenţă a legiutorului), (art. 791 C. civil). — Le- 
giuitorul n'a fost mai fericit în art. 791, decât în art. 792, 
căci şi art. 791 se referă, în codul francez, tot la acţiunea 
În reseiziune pentru leziune. Ca atare, acest text ar fi tre- 
buit deci să fie eliminat împreună cu arţ. 792, de care am vorbit mai sus 1), 

1) Vezi tom, III, partea II, p. 843—845.
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433. Confirmarea împărţelelor anulabile. — Fine de 
neprimire în contra acţiunei în anulare (art. 793 C. civil). — 
Violenţa, şi dolul neatrăgând inexistenţa convenției infectată, 
de aceste vieii, ci numai anulabilitatea, ei, împărțeala atinsă, 
-de aceste vieii de consimțământ, este numai anulabilă; de 
unde rezultă că ea este supusă confirmărei din partea 
aceluia, care a fost victima dolului sau violenţei, confir- 
mări care poate fi atât expresă (art. 1190 C. civil) cât şi 
tacită (art. 1167, 1900 C. eivil). 

Confirmarea este tacită: 10 atunci când copărtaşul, 
care are acţiunea în anulare, a lăsat să treacă, zece ani 
«dela descoperirea dolului sau îneetarea, violenţei, fără a 
ataca împărțeala (art. 1900 C. civil); 20 atunei când după 
-ce dolul a fost descoperit şi violenţa a încetat, copartaşul, 
„căruia aparţine acţiunea în anulare, a executat de bună 
voe împărțeala pe care putea s'o atace (art. 1167 C. civ,). 

In baza acestui principiu, art. 793 dispune că moşte- 
nitorul care a înstrăinat, se înţelege de bură voe, fie partea, 
sa ereditară, nu mai poate strica împărţeala pentru dol 
sau violenţă, dacă înstrăinarea a fost făcută în urma des- 
-coperirei“dolului sau încetărei violenței, pentrucă el a aprobat 
-şi confirmat împărţeala, dispunând de bunurile ce compu- 
neau lotul său. 

Instrăinarea părței de moştenire este deci o confirmare 
tacită a împărțelei şi art. 793 C. civil nu face decât a 
“aplica principiul confirmărei înscris în art. 1167 C. civil, 
soluţie care era admisă şi la Romani 1). 

433 his. O altă fine de neprimire, ce poate fi opusă 
reclamantului în anulare, este excepţia de garanţie. Astfel, 
de câteorie/eel care cere anularea împărţelei ca moștenitor 
al celui în drept, este însuşi obligat la garanţie, de atâtea, 

-ori el nu poate să ceară anularea actului pe care trebue 
“să-l garanteze: 

„Quem de evictione tenet aclio, eumdem agentem repellit ea- 
-ceplio 2)“. 

434. Prescrierea acţiunei în anulare. (Altă fine 
de neprimire). — Acţiunea, în anulare a împărțelei pentru dol 

  

1) Vezi L. L. 2 şi 4, Cod, De his, ga 2i, metusve causa gesta sunt, 2, 20. 2) Vezi supră, p. 214, 221, ete.
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şi violenţă se preserie prin 10 ani dela descoperirea do- 
lului sau încetarea violenţei (art. 1900 C. civil 1). Această 
prescripţie de 10 ani nu se aplică însă împărțelelor inezi- 
stente, pentrucă neantul nu poate fi confirmat ?). 

»Quod nullum est confirmari nequit ?). 

| Preseripţia de 10 ani nu se aplică nici chiar împăr- 
țelei anulabile, atunci când ea nu rezultă din convenţia 
părților, ci a fost făcută prin justiţie. In asemenea caz, 
prescripţia este de 30 de ani, conform dreptului comun 
(art. 1880 C. civil). 

In caz de împărţeală judiciară, ea nu mai poate fi 
anulată după ce a dobândit autoritatea lucrului judecat. 

435. Persoanele care pot cere anularea împărțelei 
şi în contra cărora ea trehue să fie cerută. — De câteori 
nulitatea. este relativă, numai partea. în folosul căreia nu- 
litatea a fost introdusă, poate s'o propue (art. 952 C. civ.). 

Partea incapabilă poate, de asemenea, să propue nu- 
litatea din cauza ineapaeităţei sale. 

Anularea pentru omiterea unuia din coportaşi din îm- 
părțeală poate însă fi propusă nu numai de topărtaşul 
omis, ei şi de ceilalţi copărtaşi (analogie din art.-797 C, eiv.). 

Capacitatea necesară spre a putea pyovoca anularea 
împărţelei este acea cerută pentru orice acţiune în genere. 

Creditorii unui copărtaş pot să exercite acţiunea în 
anulare ce aparţine debitorului:lor (art. 974 C. civil). 
Dreptul de a cere anularea aparţine şi aceluia care a îm- 
prumutat bani moștenitorului, pentru a plăti sultele sau 
preţul licitaţiei ori a cesiunei drepturilor suceesorale, şi care 
a fost convenţional subrogat în drepturile împrumutătorului 
(art. 1107 C. eivi]). . 

Acţiunea în anulare a împărţelei trebue, în principiu, 
să fie cerută, în contra tuturor copărtaşilor, aceasta, fiind 
o consecință a indivizibilităţei împărțelei. 

Această acţiune se va introduce la noi, conform drep- 
tului comun, la tribunalul său judecătorul de ocol al do- 
mieiliului ori reședinței păritului (art. 58 Pr. civ.), iar nu 

1) In codul italian, termenul de 10 ani este redus la cinci (art. 1330). 
2) Vezi tom. VIII, partea l-a, p. 62 (ed. a 2-a). 
3) Vezi eupră, p. 218, trimeterile făcute acolo,
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la tribunalul locului unde s'a deschis succesiunea, ca în 
Franţa. Cererea de anulare nu poate fi introdusă pentru 
prima oară în apel. 

IMPĂRȚEALA FĂCUTĂ DE ASCENDENȚI INTRE 
DESCENDENŢII LOR. 

436. Legiuitorul nostru, ţinând seama de observaţiile 
lui Maread6, se ocupă de împărţeala ascendenţilor în titlul 
de faţă, imediat după împărțeala dintre moştenitorii ab 
intestat, ca şi codul italian !) (art. 1044—1049 pe când în 
codul franeez, această împărţeală figurează în titlul următor 
al donaţiunilor şi testamentelor. 

Instituţia acestei împărţeli este foarte veche. Ea figu- 
rează, în adevăr, nu numai în vechiul testament, dar şi în 
legea lui Manu, care este cel puţin cu 1250 de ani ante- 
rioară lui Christos. 

Ea ne vine dela Romani 2) şi era admisă şi în dreptul 
nostru anterior *). Zahariae zice că această instituţie cate de 
origină germanică (Deuischrechtlicher Sitte *). 

Impărţeală ascendenţilor poate fi definită: un act sub. 
forma unei donaţiuni sau unui testament, prin care un ascen- 
dent (tatăl, mama, bunicul, etc.) face încă din timpul vieței 
sale, în totul sau în parte (art. 796 CO. civil), repartiţia 
bunurilor sale între descendenţii chemaţi la succesiunea, sa. 

Acest mod de împărțeală este anume reglementat de 
legea actuală (art. 794—799). Pentru aceasta a trebuit 
însă anume texte de lege, căci altfel împărţeala ascenden- 
ților ar._fis-putut fi considerată ca un pact suecesoral oprit 
de lege 5). 

Egalitatea fiind sufletul oricărei împărțeli, trebue să 
domnească şi între descendenţi, ca în orice împărţeală în 
genere. Descendenții sunt supuşi între ei la garanţia reci- 
procă a loturilor, având privilegiul copărtaşilor, ete. 

1) Conform art. 300—305 L. bulgară din 1890 asupra succesiunilor. 
2) Vezi Novela 18, eapit. 7 şi Nov. 107, capit. 1 şi 3. Mai vezi L. L. 21 

şi 26, Cod, Familia erciscunde, 3. 36; L.20 Ş 3, Dig., cod. tit, 10. 2, ete. 
3) Vezi art. 160, 1008 şi 1009 C. Calimach, ete. 

*) Handbuch des fr. Civilrechta, IV, $ 738, ab initio, p. 505 (ed. Crome). 
5) Vezi supră, p. 47. ' 

72184.—D. Alezandresco. Principiile dreptului civil român. Vol. II 15
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De câteori se face prin acte între vii, ea are un ca- 
racter mixt, fiind o donaţiune față de terţii şi o împăr- 
ţeală ordinară în privinţa descendenților donatari. De aceea, 
se decide în genere, en toată controversa ce există asupra 
acestui punet, că bunurile împărţite între descendenţi, prin 
acte între vii sunt supuse raportului fictiv statorniecit de 
art. 849 C. civil, pentru a, se determina, la moartea ascen- 
dentului dăruitor partea disponibilă şi rezerva 1), iar această 
împărţeulă poate fi atacată de creditorii ascendentului dă- 
ruitor prin acţiunea pauliană (art. 975 C. civil). 

Seopul acestei instituţii excepţionale şi tradiţionale este 
înlăturarea neînțelegerilor dintre copii: 

»Uta fraterno certamine cos preservent“. (Nov. 18, capit. 7). 

Este îusă de observat că legiuitorul arareori îşi atinge 
scopul, căci aceste acte, menite a păatra unirea şi buna în- 
țelegere înlre membrii aceleiaşi familii, sunt, din contra, câte- 
odată, o sorginte de discordie şi de ură reciprocă, din cauză 
că ascendenţii nu se lasă a fi conduşi în totdeauna, în îm- 
părțelele ce fac la spiritul de echitate şi dreptate ce trebue 
să domnească în asemenea acte, ei, din contra, caută a fo- 
losi, în mod indirect, pe copilul cel mai iubit, în detri- 
mentul celorlalţi copii. - | 

Oricum ar fi, părintele care-şi împarte averea între 
copii săi, va face foarte bine de a lua măsuri spre a nu 
rămânea la bătrâneţe pe drumuri, rezervându-şi, de exemplu, 
o rentă viageră garantată printr'o ipotecă, sau uzufruetul 
bunurilor împărţite, ete. 2); căci sau văzut cazuri în care 
răsplata copiilor a fost ingratitudinea, către părinţii lor. 

„Le bien a pour tombeau Vingratitude humaine“, 

a zis Alfred de Musset, iat La Fontaine a zis, de ase- 
menea : 

„Jai beau crier et me rendre incommode, 
L'ingratitude et les abus 

"N'en seront pas moins ă la mode“ 

  

1) Vezi tom. III, partea II, p. 853 şi 860; tom. IV, partea I-a, p. 584, 565, ete. Vezi şi infră, No. 598. 
3) Vezi tom. III, partea II, p. 875, nota |.
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Loysel, zicea, foarte bine în această privință: 

„Qui le sien donne avant mourir, 
Bientât sappreste ă moult souffrir“ 1), 

Un proverb spaniol exprimă aceeaşi idee, când zice: 

»Quien da lo suyo antes de su muerte, 
Que le den con un mazo en la fronte“ 

(Aceluia care-şi dă averea sa înainte de a muri, săi se dea 
cu un ciocan în frunte). 

437. Persoanele care pot să facă şi in folosul 
cărora se poate face împărțeala ascendenţilor (art. 794, 
796 C. civ.). — Numai tatăl, mama, bunii, străbunii, ete. 
pot face, în timpul vieţei lor împărţeala bunurilor lor, în 
totul sau împarte, între fii şi ceilalţi descendenţi (nepoți, 
strănepoţi, ete. 2). 

Mama naturală şi ascendenţii de pe mamă pot şi ei 
face o asemenea împărțeală între descendenţii lor fireşti 
recunoscuţi (art. 651, 677, 678 C. civil?). 

Împărţeala, făcută de ascendenți, fiind o excepţie dela, 
dreptul comun, este de strictă interpretare. 

Această împărţeală se face între fii şi ceilalți descen- . 
denți, care ar fi venit la succesiunea ab intestat a as:en- 
dentului (art. 797 C. civ.), pentrucă se presupune un drept 
preexistent în persoana acelor care se folosese de ea, aşa 
„că validitatea împărțelei nu se va putea cunoaște decât 
la moartea ascendentului care a făcut-o ?). 

Dacă aseendentul n'a împărţit între descendenţi toată 

1 Loy&r, op. cii., LI, p. 98, No. 668. 
2) Sub denumirea de fii, trebue să cuprindem .nu numai pe cei legitimi 

dar și pe cei legitimaţi și adoptați. 
3) 'Patăl natural nu poate însă face o împărteală între copiii săi naturali 

chiar recunoscuți, pentru că aceşti copii nu vin'niciodată la succesiunea lui. 
Asemenea act ar putea însă fi valid ca donațiune sau testament, dacă prin 
el nu s'ar ataca rezerva moștenitorilor legitimi, pentrucă legiuitorul nostru n'a 
mai reprodus art. 908 din codul francez, care opreşte pe copiii naturali de a 
primi ceva prin dar sau testament, dela părinţii lor, peste ceeace legea le con- 
feră eu titlul de saecesiune ab intestat. Vezi tom, IV, partea I-a, p. 149 şi în- 
fra No, 511. 

*) Aşa dar, este nulă împărțeala ce un tată ar face între un fiu al său 
şi, copiii acestui fiu (nepoții ascendentului), căci nepoţii nu vin la succesiunea 
bunului, cât timp tatăl lor se află încă în viaţă. - 

Tot astfel, împărţeala ce au aş face între copiii ce femeea mea ar avea 
dintr'o căsătorie anterioară, n'ar mai "fi o împărţeală, ci o donaţiune sau un 
testament. i
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averea sa, împărțeala nu este nulă pentru aceasta, ci la 
deschiderea succesiunei se va proceda la un supliment de 
împărțeală a bunurilor rămase neîm părţite, conform art. 
790 $Ş 2. C. civil, soluţie care era admisă şi la Romani: 

” »Quod si guaedam res indivisae relictae sunt, communi diwi- dundo de his agi potest“. Dacă au mai rămas luururi de împăr- ţit se va recurge la acţiunea în împărțeală a unui lucru comun). (L. 20 $ 4, în fine Dig., Familiae ereiscundae, 10. 21). 

Acest supliment de împărțeală se va, putea face prin 
comună înţelegere. dacă toţi comoştenitorii sunt capabili şi 
de faţă, iar în caz contrar, numai prin judecată. 

Din art. 796 mai rezultă că ascendentul nu este obli- 
gat a face deodată împărţeala tuturor bunurilor sale, şi că 
el are, din contra, facultatea de a face mai multe împăr- 
ţeli succesive 2). | ” 

In caz de împărţeală parţială, numai bunurile neîm- 
părţite vor fi împărţite din nou. Cât pentru cele împărţite 
de ascendent, împărţeala rămâne validă. 

. Bunurile omise de ascendent nu sunt supuse raportului, 
după cum dispune anume codul Calimach (art. 1008 şi 1009). 

Ele se adaogă însă prin calculul fictiv, conform art. 
849 C. civil la bunurile existente în succesiunea dăruito- 
rului, în momentul săvârșirei sale din viață, pentru a se 
determina partea disponibilă şi rezerva, 5), 

438. Formele împărţelei ascendenţilor “art. 795 c. 
civil). — Atât la Romani cât; şi în dreptul nostru anterior, 
împărțeala ascendenţilor nu era un act solemn. Astăzi, din 
contra, această împărțeală este un act solemn, de oarece 
ea nu este validă, decât dacă a fost făcută printi'o dona- 
ţiune sau un testament, eu îndeplinirea, tuturor formelor, 
condiţiilor şi regulelor preserise pentru existența acestor 
acte; de unde rezultă căo împărţeală făcută cu alte forme, 
de exemplu: prin viu graiu, printr'un act sub semnătura 
privată, ete. ar fi neexistentă şi n'ar putea fi confirmată. 
Dar, dacă împărţeala ascendenţilor nu poate fi făcută decât 

  

1) Mai vezi L. 21, în fine, Cod. Familiae ereiscundae, 3. 36; 14 1V, Cod. Communia utriusque judieii, 3. 38, ete. 
2) Vezi tom. III, partea I], p. 856, nota 3 şi p. 860, 
2) Vezi supră, p. 225.
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prin donațiune sau testament, alte forme nu sunt cerute, 
chiar dacă între descendenţi unii ar fi incapabili. 

“Astfel, de câteori între „descendenţi unii sunt minori 
sau interzişi, formele cerute de art. 411, 412 C. civil nu 
sunt aplicabile; deasemenea, nu se rândueşte deseendentului 
minor sau interzis un tutor ad hoc, ete. 

439. impărţeala făcută prin testament (art. 795 C. 
-civil).—De cât ori ascendentul recurge la un act de ultimă 
voinţă, el va întrebuința una din cele trei forme testamentare 
preserise de lege, iar împărţeala făcută printr'un asemenea 
act va produce următoarele efecte : 

10 Ea va putea fi revocată, conform dreptului comun, 
prin voinţa testatorului (art. 802 şi 920 urm. C. civil); 

20 In timpul vieţei testatorului, împărţeala nu transmite 
nici un drept descendenților împărţiţi (art. 802 C, civil). 

30 Ea, nu poate fi făcută prin unul şi acelaşi act 
(testament conjunctiv) (art. 857 C. civil?); 

40 Ea nu poate fi făcută decât în favoarea, descen- 
denţilor născuţi sau cel puţin zămisliţi în momentul morţei 
testatorului (art. 808 $ 2); , 

5” Ascendentul trebue să fie capabil de a dispune, 
adecă, să fie cu mintea întreagă (mens sana), căci testa- 
mentul fiind un act de voinţă, smintitul nu are voință ?); 

  

;»Dementis nulla est voluntas*“ ?). 

6% Impărţeala, neputând cuprinde decât bunurile ce pot 
fi lăsate prin testament, nu se poate împărți un lueru 
străin (art. 907 C. civil); e 

10 Mama poate să-şi împartă averea între copiii săi, 
chiar natgrali recunoscuţi, fără nicio autorizare (art. 208 
0. civil); iar minorul nu poate să facă asemenea împăr- 
ţeală decât la vârsta de 16 ani împliniţi (art. 806 C. civil $); 

8' Impărţeala poate, cuprinde nu numai bunurilor pre- 
zente, dar şi cele viitoare, adecă pe eare testatorul le va 
avea la moartea lui; 

1) În cât priveşte împărțeala făcută printr'o donaţiune făcută conjunctivă, 
vezi înfră, p. 321. - 

) Art. 901 C. fr., eliminat la noi ca de prisos. Cpr. art. 724 C. Calimaeh 
(566 C. austriac). | 

î) Vezi tom. IL al acestei lucrări, p. 74. . 
*) Art. 807 din codul civil nu este însă aplicabil în specie, pentrucă 

restrieţia admisă de acest text ar fi de astă dată lipsită de obiect.



230 cup. CLY.--CABTEA I11.— TIT. I.—CAPIE. VI.—ART, 795 

90 Descendenții îm părțiţi nu sunt, în specie _mogte- | nitori ab intestat, ci adevăraţi legatari, pentrucă ei nu primesc o avere indiviză, ci împărţită, fiecare din ei având 
totul său deosebit. Ca atare, descendentul va trebui să, aibă capacitatea de a primi un legat, iar nu aceea de a primi o succesiune ab intesta încât, se vor aplică în specie art. 930 şi 981 C. civil, iar nu art. 655 din acelaşi cod. 
Chestiunea, este, cu toate acestea, controversată, 

Descendenții ar putea, însă să renunțe la succesiunea 
testamentară, şi să primească succesiunea ab intestat ne- 
împărţită a ascendentului, căci ei având calitatea de legatari, legatarul care este moştenitor ab intestat, poate să renunțe la legat şi să primească „Succesiunea legitimă. Şi această chestiune esie însă controversată. N 

Din faptul eă, în specie, este vorba de o succesiune testamentară, iar nu de o succesiune ab intestat, rezultă că descendenţii vor plăti datoriile ascendentului ca legaturi universali sau cu titlu universal, iar nu ca moştenitori ab intestat, de unde rezultă că, în cazul unei Împărţeli parţiale, care nu implică dispoziţii universale sau cu titlu universal, ci numai dispoziţii particulare sau singulare, 
descendenţii fiind legatari particulari sau singulari nu vor contribui la plata datoriilor (art. 775, în fine şi 909 C. civil). 

In caz de a muri unul din descendenţii prevăzuţi în împărţeală, înaintea testatorului, partea lui devine caducă şi va face obiectul unei împărțeli suplimentare (art. 654, 796, 924 0. civil). Caducitatea legatului nu atrage însă caducitatea întregei împărțeli. 
In caz când descendentul, mort înaintea testatorului, ar fi lăsat el însuşi copii, chestiunea este controversată, unii „ considerând, în asemenea: caz, împărțeala ca, fiind eaducă 

(art. 924 C. civil), iar după alţii, copiii descendentului mort înaintea, ascendentului testator, ar culege, prin repre- zentare, lotul atribuit părintelui lor). 
4409. Impărțeala făcută de ascendenți prin acte între 

vii. Observarea formelor, condiţiilor și regulelor dela do- națiuni (art. 795 C. civil). — După art. 795 C. civil, as- 
cendentul poate să-şi împartă averea 'sa nu numai prin tes- 

1) Vezi tom. III, partea II, p. 867.
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tament, dar şi prin acte între vii, dispoziţia - împrumutată, 
dela vechia: jurisprudență franceză, unde asemenea împăr- 
țeală se numea demission de biens, şi unde ea, era revoca» 
bilă, ca orice dispoziţie făcută în vederea morţei: 
„De câteori ascendentul îşi va împărţi averea prin acte 

între vii, împărţeala va fi făcută, sub pedeapsă de nulitate, 
în forma autentică (art. 813 urm. !), afară. de mobile, 
care pot fi dăruite dela mână la mână (donaţiunea manuală ). 

Impărţeala, trebue să fie acceptată de toţi descendenţii 
capabili prin însuși lotul de donaţiune, sau printrun' act 
autentice posterior (art. 814 0. civil 2), iar în privinţa 
descendenților ineapabili de către. aceleaşi persoane şi în 
aceleaşi forme, ca şi pentru donaţiunile ordinare, făcându-se 
în act menţiune expresă despre această acceptare. 

Ascendentul care face împărțeala, nu poat» însă să 
accepte donaţiunea în numele descendentului său minor, el 
neputând figura în același act ca dăruitor şi ca donatar: 

»Nemo- în re sua auctor esse potest“ 3), 

In lipsa unui alt ascendent care să primească  dona- 
țiunea, se va, rândui descendentului incapabil un tutor ad hoc. 

Dacă împărțeala emană dela, tatăl şi dela mamă, şi 
unul sau mai mulţi din descendenţi sunt incapabili, tatăl | 
va accepta pentru partea dăruită de mamă, iar mama pentru 
acea, dăruită de tată, 

444. Pentru ca împărțeala făcută prin donaţiune să 
fie validă, ascendenţii trebue să fie capabili de a dispune 
prin acte între vii, iar descendenţii capabili de a primi o 
donaţiune (art. 806, 808). , ' 

Femei& măritată poate face o asemenea împărțeală, în 
privinţa averei sale parafernale, însă numai cu autorizarea, 
bărbatului sau a, justiţiei. 

  

1) Se admite însă în genere că impărțeala poate fi făcută printr'o do- 
naţiune deghizată sau ascunsă sub forma unui contract eu titlul oneros. Vezi 
tom. III menţionat, nota 4 dela p. 868, 869. 

2) Cas. S-u l-a Bult. 1912, p. 259 şi Dreptul din 1412, No. 48, p. 377 urm, (eu observ. noastră). Descendentul capabil poate să accepte donaţiunea printr'un mandatar învestit cu o procură autentică (art. 933 C. fr. eliminat la noi ca depriso3), şi ascendentul putând să -dea cuiva mandat de a-i împărţi averea, sub condiţia însă ca mandatul să fia autentice și. special (art. 1536 C. civil). Chas- tiunea este insă controversată. ! - 3) Vezi asupra acestei maxime, tom. 1 al luerării de faţă, p. 261 şi 401.: precum şi înfră No. 325. |
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Cât pentru temeea dotală, ea nu poate să dispue de 
imobilul ei dotal printr'o împărțeală de ascendenți decât în 
cazurile prevăzute de art. 1250 C. civil, Şi pentru că ase- 
menea împărţeală să fie validă, se cere ca toţi copiii, iar au 
numai unii din ei, să se găsească în cazul de a fi căpătuiţi 1). 

44l bis. Tatal şi mama pot să amestiee averile lor la. 
un loc şi să le distribue descendenților prin unul şi acelaş 
act (împărţeală coniunctivă), pe când art. 857 se opune ca. 
tatăl şi” mama să poată face o împărțeală testamentară prin: 
unul si același act 2). 

442. Impărţeala săvârşită prin acte între vii trans- 
mite descendenților, în mod irevocabil proprietatea bunu- 
rilor împărţite, din momentul acceptărei donaţiunei de către 
toţi donatarii; și aceştia pot, îndată ce au acceptat dona- 
țiunea, să ceară predarea bunurilor împărţite, afară, de cazul 
când ascendentul și-ar fi rezervat uzufruetul acestor bunuri. 

Impărţeala care cuprinde obiecte mobile, spre a fi validă, 
trebue să fie însoțită de actul estimativ (art. 827 C. civil), 
iar acea care cuprinde imobile, trebue să fie transerisă, pen- trucă, în privința terţiilor, împărţeala este un aci translativ 
de proprietate. 

Impărțeala făcută prin acte între vii nu poate să cu- - prindă decât bunurile prezente ale ascendentului, pe când 
cea făcută prin testament poate să aibă de obiect şi bunu- 
rile viitoare. 

443. Impărţeala făcută prin acte între vii nu poate fi făcută sub o condiţie potestativă din partea dăruitorului 
(art. 822, 1010 C. civil). 

Ascendentul dăruitor poate însă să-şi rezerve uzufruetul 
în totul sau în parte a bunurilor dăruite, sau să stipuleze . dreptul de reîntoarcere pentru cazul când descendenţii săi 
ar muri îhaintea lui (art. 825 C. civil). Ascendentul nu 
poate să cuprindă în împărţeală decât bunurile ce-i apar- 
țin, căci nimene nu poate să dispue de lucrul altuia. 

444. In caz însă când ascendentul a dat descenden- tului său dela mână la mână un lucru mobil determinat 
  

1) Vezi tom, III, partea II, p. 871 și tom. VIII, partea I-a, p. 331, text şi nota 1 şi p. 382, şi tom. IV al acestei lucrări, No. 71. Pemeea poate însă să-şi împartă averea ei chiar dotală prin testament, fără nicio autorizare (art. 208), pentrucă testamentul n'are să-și producă efecte, decât la moartea ei (art. 802 C, civil). 2) Vezi suprd, p. 229. 
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ce nu-i aparţinea (dar manual), descendentul a devenit pro- 
prietarul acestui lucru prin preseripţia instantanee, dacă el 
era de bună credinţă (art. 1909 C. civil 1), | 

445. In privinţa chestiunei de.a se şti dacă descen- 
denţii între care ascendenţii şi-au împărţit averea, plătese 
sau nu datoriile acestor din urmă, trebue să distingem: 

Sau ascendenţii au făcut descendenților lor o dona- 
ţiune de bunuri particulare şi, în asemenea caz, donatarii 
“nu plătese datoriile chirografare ale ascendentului dăruitor 
(analogie din art. 775 şi 909 C. civil). 

Sau dispoziţia ascendentului este universală ori eu titlu 
universal, şi, în asemenea caz, descendenţii plătesc datoriile 
ascendentului dăruitor, pentrucă împărţeala făcută de acest 
din urmă, nefiind decât o succesiune anticipată, descendenţii 
donatari se găsesc faţă de ascendentul dărvitor în aceeaşi si- 
tuație ca şi moştenitorii săi. Se va, apliea dar în specie, regula: 

»Bona non întelliguntur nisi deducto aere alieno“ ?). 

Cu toate acestea chestiunea este controversată. 
446. Efectele comune iîmpărțelei făcute prin dona- 

ţiune sau testament.— Pe lângă efectele particulare ale 
donaţiunei sau ale testamentului, după forma sub care îm- 
părțeala ascendenţilor a fost făcută, această împărțeală, 
sub orice formă ar fi fos: făcută, mai produce următoa- 
rele efecte: | 
„10 Art. 786 0. eivil se aplică împărţelei ascendenţilor, 

chiar dacă a fost făcută sub forma unei donaţiuni, aşa că 
fiecare descendent este presupus că a moştenit singur şi 
imediat toate bunurile ce compune partea sa și că el n'a 
fost nieiodătă proprietar pe celelalte bunuri ale succesiunei; 

20 Descendenții sunt reciproc obligaţi a se garanta unii 
pe alţii pentru cauză de evieţiune sau tulburări (art. 787 
urm.), fiindcă această obligaţie se aplică oricărei împărţeli 
în genere; 

30 Piecare din descendenţi are un privilegiu: asupra 
loturilor imobiliare ale celorlalţi pentru garantarea împărțelei 
făcută între ei şi a sultelor cu care unii ar'fi rămas datori 
către alţii în baza art. 742 (art. 1737 Ş 3 şi 1741 C. civil); 

  

1) Vezi tom. III, partea II, p. 801, text şi nota 3 şi p. 876. 
2) Vezi supră, p. 117, 118, 185, No. 406, ete. 

+
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40 Împărţeala ascendenţilor nu poate fi desfiinţată pentru cauză de evieţiune. 
5” Ascendentul care-și împarte averea, între descendenți fie prin acte între vii, fie prin testament, n'ar fi însă, cel puţin după unii, obligat a se conforma art, 736 şi 741 C. „ eivil, după care, la formarea şi compunerea loturilor, trebue să se dea în fiecare parte, pe cât se poate, aceeaşi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creanţe de aceeaşi natură şi valoare, fiindeă şi scopul acestei împărțeli este toemai ca. bunurile să se. distribue conform  trebuinţilor şi aptitudinelor fiecărui descendent, Chestiunea este însă controversată 1), 
446 his. Loturile pot fi atrihuite fiecărui descendent prin tragerea sorţilor, sau chiar direct de către ascendent, fără îndeplinirea acestei formalităţi (art. 743 $ 20. civil). Art. 741 0. civil nefiind de ordine publică, ascendentul, care procedă la împărţeala bunurilor sale, fără a se con- forma acestui text, poate să împiedice pe descendenţii săi, prin stipularea unei clauze penale, pusă chiar întrun tes- tament, de a ataca împărțeala, dând, de exemplu partea sa disponibilă, cu dispensă de raport, descendentului contra, căruia acţiunea în anulare va fi îndreptată 2). 
447. Cauzele care pot aduce anularea împărţelei ascendenţilor (art. 797 C. civil).— Impărţeala ascendenţilor: poate fi atacată, conform dreptului comun, pentru vicii de formă, incapacitate şi vicii de eunsimţimânt (dol şi violenţa ). Pe lângă această cauză de anulare, art. 797 din codul civil mai declară nulă împărțeala făcută de un ascendent dacă nu cuprinde. pe toţi copiii aflători în vieață la deschiderea succesiunei, adică pe toţi acei care urmează a veni la suvcesiunea ascendentului dăruitor sau testator şi pe toţi descendenţii fiilor morţi mai înainte. 
447 bis. Chestiunea este însă de a se ști dacă asemenea împărțeală, în care unul sau mai mulți din descendenţi au fost omişi, este inexistentă, aşa cum ar 

  

1) Vezi: tom. III, partea II, p. 881, nota ]. 2) Dispunătorul n'ar putea însă, printr'o elauză penală, să împiedice pe donatarii sau legatarii săi de a ataca împărțeala de câteori rezerva lor ar fi atinsă. Orice clauză penală, care ar tinde să-i lipsească de ațiunea lor, ar fi fără efect. Vezi tom. III, partea II, p. 890, nota 2 Şi tom. IV, partea 1, p. 197. 
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trebui să fie în realitate și cum este în Franţa şi în 
Italia, sau este numai anulabilă. Curtea de casaţie a decis 
că ea este inexistentă *). - 

__ Dacă examinăm însă redacţia textului mai de aproape, 
vedem că art. 797 C. civil, făcând confuzie între actele 
inexistente şi cele anulabile, declară asemenea împărţeală 
numai anulabilă, pe când ea ar fi trebuit să fie inexistentă. 
În adevăr, textul nostru nu dispune că împărţeala este cu 
totul nulă, după cum. se exprimă atât textul corespunzător 
francez cât şi cel italian, ei numai că este nulă. Apoi, $ 2 
al art. 797, spre deosebire iarăş de textul francez vorbeşte 
de acțiunea, în nulitatea, arătând persoanele care pot s'0 exer- 
cite, acţiune care n'uar avea nicio rațiune de a fi dacă. 
împărțeala ar fi inexistentă. De aceea, nici textul francez 
nici cel italian nu vorbese de anularea împărţelei, ci dis- 
pun numai că se va putea provoca o nouă împărţeală, 
fără ca să fie nevoe de a se anula pe cea anterioară. 

Regula art. 797 O. civil, după care asemenea îm- 
părțeală este numai anulabilă fiind o excepţie, pe care 
legea, o face, din cauza unei confuzii regretabile, numai în 
privinţa împărțelei ascendenţilor, excepţie care n'are nici o 
rațiune de a fi, nu poate fi întinsă la împărţeala ordinară, 
unde, din contra, știm că se aplică principiu inexistenței 
actului de câte ori împărţeala va fi făcută fără concursul 
tuturor copărtaşilor 2). , 

Impărţeala ascendenţilor, în care s'a omis pe unul 
din cei în drept, fiind, cel puţin după unii, numai anula- 
bilă, în loc de a, fi inexistentă, după cum ar trebui să 
fie în realijate, de aici rezultă că acţiunea în anulare se 
va preserie prin 10 ani (art. 1900 C. civil), de câteori 
împărțeala a fost făcută prin donaţiune, şi prin 30 deani, 
când a fost făcută prin testament (art. 1890 C. civil). 
Acţiunea în anulare se va stânge prin confirmarea expresă 
sau tacită a părților (art. 959, 1167, 1190 C. eivil), ete. 
Toate aceste consecinţe sunt inadmisibile după părerea 
acelor care considera împărţeala, ca inexistentă. 

  

1) Cas. S-a 1-a Bult, 1912, p. 239 şi Dreptul din 1912, No. 48, p. 317 (cu 
obserr. noastră). - 

3) Vezi supră p. 217.
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448. Reducerea împărțelei ascendenţilor pentru mic- 
şorarea rezervei (art. 798, 799 C. civil), — Orice împăr- 
țeală a ascendenţilor, poate fi atacată de descendentul 
căruia i sa atins rezerva. | 

Care este însă natura acestei acţiuni. In Franţa ehes- 
tiunea este controversată. La noi însă, unde art. 798 C. 
civil nu vorbeşte de leziuni, ci numai de atingerea rezervei, 
nu mai încape îndoială că este vorba, în specie, de o 
acţiune în redueţiune, soluţie admisă de doctrină chiar în 
Franţa. | | 

Din împrejurarea că este vorba în specie de o acțiune 
în redueţiune, rezultă următoarele consecințe: 

” 10 Impărţeala rămâne validă și descendentul a cărui 
rezervă a fost atinsă, n'are drept decât la complimentul 
rezervei sale 1). 

20 Această acţiune, neavând de scop anularea împăr- 
țelei, va fi îndreptată numai contra descendentului avan- 
tajat peste partea, disponibilă, fără a se pune pe ceilalţi 
descendenţi în cauză. | | 

3% Ea nu poate da loc la aplicarea art. 792 C. civil, 
după care acela contra căruia se exercită o cerere în anulare 
poate opri desfiinţarea împărțelei, dând reclamantului supli- 
mentul din partea sa de succesiune în bani 'sau în natură. 

40 Acţiunea în reducţiune se prescrie prin 80 de ani 
(art. 1890) dela moartea testatorului sau dăruitorului, iar 
nu prin 10 ani, art. 1900 nefiind aplicabil în specie, 
întrucât nu este vorba aci de anularea unei convenţii. 

449. Descendentul care atacă împărțeala făcută de 
ascendent pentru atingerea, rezervei, este obligat, la cererea, 
pârâtului, să ânticipeze cheltuelele preţeluirei bunurilor: 
împărţite, spre a se putea constata întrucât el a fost vătă- 
mat în rezerva, sa (art. 799 C. civil), fără a putea însă 
fi obligat a depune bani la casa de consemnaţii, pentrucă. 
tribunalele, nici întrun caz, nu pot agrava obligaţiile 
impuse de lege. Această avansare a cheltuelilor are de: 
scop înlăturarea, proceselor vexatorii. 

Dacă acţiunea descendentului nu este întemeiată, toate 
cheltuelile vor fi în sareina lui (art. 799 C. civil şi art. 

  

I Vezi tom. III, partea II, p. 800, text şi nota 2. Cpr. Tribun, Teleorman, 
Or. judiciar din 1916, No. 17 (eu observ. noastră). 
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140 Pr. eiv.), fără ca judecătorii să poată compensa chel- 
tuelile între părţi. 

Dacă acţiunea deseendentului este întemeiată, banii 
avansați de el vor fi restituiţi şi se va aplica dreptul 
comun, compensarea cheltuelilor fiind de astădată admi- 
sibilă. 

ACŢIUNEA ÎN PETIȚIE DE EREDITATE.). 

450. Petiţia de ereditate (Frbschafisklage), de care 
legea, nu vorbeşte decât întreacăt în art. 122_C. eivil 
(acțiunea prin care se cere o moştenire), poats definită : 
o acţiune reală (hereditatis_petitio sau vindicatio), prin 
care persoana ce se pretiride chemată la o succesiune, cere 
dela cel ce are posesiunea acestei succesiuni (moştenitor 
aparent) restituirea în totul sau în parte a lucrurilor care 
o compun. 

Obiectul principal al acestei acţiuni este. deci reven- 
diearea, succesiunei în totul sau în parte. 

450 bis. Nu trebue să confundăm petiția de ereditate 
cu acţiunea în reveudicare, căci există petiție de ereditate 
de câteori pâritul-se pretinde moştenitor, contestând titlul 
reclamantului, şi acţiunea în revendicare de câteori el pre- 
tinde că a dobândit lucrul prin donaţiune, schimb, cumpă- 
rare, ete. dela defunct sau dela alt cineva. 2). Apoi aceste 
acţiuni se mai deosebesc în privinţa probei şi a prescripţiei. 

450 ter. De asemenea, nu trebue să confundăm 
petiția de ereditate, en acţiunea în împărțeală, căci cea 
dintâi are loe atunci când detentorul__suecesiunei contestă 
reclamantului calitatea sa de moştenitor, pe când. cea de 

ja doua are loc atunci când atât calitatea de moştenitor 
leat şi indiviziunea sunt recunoscute. | Apoi, acţiunea, în 
împărțeală este impreseriptibilă cât timp ţine indiviziunea.?), =], 
pe când acţiunea, în petiție de ereditate se pregerie pila 
30 de ani, conform dreptului comun (art. 1890 C. civil?). 

1) Vezi Zacharig, Handbuch des fr.. Oiwilrechts, IV, $ 626, p. 105 urm. 
(ed. Croms). Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile ataliano, VI, 920 urm. 
p. 367 urm. (ed. a 3-a), ete. 

2) Vezi tom. III, partea II, p. 65, nota 2 și p. 896. 
3) Vezi supră, p. 129. 
*) Vezi tom. Ili, partea II, p. 458, nota 2, p. 896 şi 903. Vezi şi înfră, p. 240. : 

S 7
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__ În fine, acţiunea în împărţeală este indivizibilă), pentrucă presupune participarea tuturor coproprietarilor; pe când acţiunea în petiție de ereditate este divizibilă. 
451. Petiţia de ereditate aparţine oricărui moştenitor universal sau Gu tițlu ujiiversal, sezinar sau  nesezinar 2), „ prin urmare, nu numai, moştenitorilor_propriu zii, dar şi 1legătarilor universali sau cu titlu universal; moştenitorilor neregulaţi și anomali; dobânditorilor sau cesionarilor unor drepturi succesorale, deci Şi aceluia care a moștenit pe un alt moştenitor. | | 
Această acţiune mai aparține curatorului unei suece- siuni vacante (art. 726 C. civil); donatarilor eu titlu uni- versal, instituiţi moştenitori prin contractul de căsătorie (instituţie . contractuală); creditorilor în numele debitorului lor (art. 974), ete. | 
Streinii nu pot exercita această acţiune decât în pri- vința bunurilor urbane, nu însă şi în privința celor rurale după art. 7 $ 5 Conatit. dela 1866, mod. la 1879, azi art. 18 Const. 1923, după care streinii au drept la va- loarea, acestor imobile. 
Petiţia de ereditate se exercită contra oricărei persoane care, fără drept, deţine totul sau parte din succesiune: 
»Regulariter definiendum, est, eum demum teneri petilione hereditatis, qui vel jus pro herede, vel possessore possidet, vel rem hereditariam, licet minimam“. (Prebue pus ca regulă generală, că petiția de ereditate nu poate fi exercitată decât contra acelui care posedă, sau ca moştenitor sau ca detentor, toată succesiunea, sau un lucru al ei, ori cât de neînsemnat ar fi). (L. 9 şi 10, Pr, Dig., De hereditatis petitione, 5. 3). 

Ea poate fi exereitată şi în contra unui cumpărător al drepturilor suecesorale: 

„Et putat Gaius Cassius dandam utilem, aclionem contra eum qui hereditatem emerit“. (|. 13 $ 4, Dig, tit. cit). 

"Cât pentru cumpărătorul unor lucruri particulare ale succesiunei, care nu pretinde a fi moştenitor, el nu poate fi urmărit decât prin acţiunea în revendicare. 

  

1) Vezi supră, p. 136. 
2) In privinţa moștenitorilor nesezinari, adecă alţii decât descendenţii şi ascendenți, jurisprudenţa decide că ei pot exereita petiția de ereditate înainte chiar de a fi fost Puşi în posesiune de Justiţie, conform art. 653 C, civil. Vezi supra, p. 26. 
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452. Petiţia de ereditate este de competinţa, tribun. 
civil sau judecătorului de ocol în privința succesiunilor a 
căror valoare nu întrece suma de 3000 de lei (art. 34 L. 
judecăt. de ocoale din 19071). 

Dacă suecesiunea se reclamă în. baza unui testament, 
sau în contra unii testament, acțiunea va fi îndreptată la 
tribunalul sau judecătorul de ocol al locului unde s'a des- 
chis succesiunea (art. 63 $ 1 Pr. civ.). 

In caz când succesiunea se reclamă dela o persoană 
care o deţine cu titlu de moştenitor (pro herede) sau în ca- 
litate de simplu detentor (pro possessore), chestiunea este 
controversată 2). | 

453. Reclamantul în petiție de ereditate trebue 
mai întâi să nu fi perdut facultatea de a accepta sucee= 
siunea (art. 700 O. civil) şi apoi să stabilească că acţiunea 
sa este întemeiată. | 

Dovada că acţiunea este întemeiată cuprinde: 10 sta- 
bilirea morţei lui de cujus (art. 651 C. civil); 20 dove- 
direa titlului în baza căruia reclamantul este chemat Ia 
succesiune; 3% şi în fine, înrudirea în gradul suecesibil cu _ 
defunctul, de câteori este vorba de o succesiune ab intestat. 

- Inrudirea se va stabili, în regulă generală, prin actele 
stărei civile; iar în caz de neexistenţă sau pierderea, lor, 
conform art. 33 din codul civil, stabilindu-se, în acest din 
urmă caz, mai întâi neexistența sau pierderea totală ori 
parţială a actelor stărei civile. . 

De câteori este vorba de a se stabili naşteri gau că- 
sătorii săvârşite în timpuri depărtate, înrudirea va putea 
fi dovedită nu numai prin actele stărei civile, dar şi prin alte 
probe, precum: titluri de familie, martori. prezumţii, ete. ?). 

  

1) Judecătorul de ocol este competent de a judeca, în această privință, 
chestiunile relative la starea civilă, în limitele competenţei sale. Cas. rom. 
Bult. 1911, p. 1605 şi Or. judiciar din 1912, No. 27, p. 815; Bult. 1913,p. 
292 și 1771; Or. judiciar din 1914, No. 13, p. 100, ete. 

2) Vezi tom. III, partea II, p. 899, 900. 
1) Sa deeis însă că, pentru dovedirea fliaţiunei, atunci când se reclamă 

o suecesiune, proba testimonială nu devine admisibilă decât după ce instan- 
țele judecătoreşti constată şi arată motivele pentru care reclamantul a fost în 
imposibilitate a-şi procura o dovadă scrisă despre înrudirea sa en defunctul. 
Cas. S-a 1-a; Bult. 1914. p. 1381 şi Dreptul din 1912, No. 13, p. 100 ete. — 
Vezi însă Cas. S-a I-a (Bult. 1909, p. 549) care pune în principiu că, sub codul 
actual, acel care reclamă o succesiune, poate să dovedească înrudirea aa cu de= 
iunetul prin martori, în specie fiind chestiuni numai pur materiale, iar nu 
chestiuni propriu zise de filiaţiune. .
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Copilul natural, spre a-şi dovedi maternitatea, va avea însă nevoe de un început de probă scrisă (art. 308 C. civil t). - | 
454. Acţiunea în petiție de ereditate va f respinsă de câteori pâritul va dovedi că titlul său este mai bun de cât acel al reclamantului. 
Acţiunea va fi de asemenea, respinsă de câteori reela- mantul va, dovedi numai înrudirea sa eu defunctul, fără a stabili că este rudă în gradul cel mai apropiat. Chestiunea este însă şi de astădată controversată, 

455. Acţiunea în petiție de ereditate poate fi exer- citată 30 de ani conform dreptului comun, întrucât niciun text de lege nu admite un termen mai scurt 2), 
456. Titlul pro herede.— Titlul pro herede, unit cu buna eredinţă, fiind după jurisprudenţa noastră un titlu just, care poate să conducă pe moştenitor la proprietate prin uzueapiunea de 10—20 de ani 3), ar urma de aci că cel care a posedat succesiunea timp de 10 sau 20 de ani eu titlu de moştenitor, să poată respinge acţiunea reelaman- tului invocând uzueapiunea. Curtea de casație a decis însă, că uzucapiunea întemeiată pe un titlu just, care rezultă din calitatea de moştenitor, nu poate fi opus unui moșşte- nitor mai apropiat în grad, ci numai unui terțiu care nare calitatea, de moștenitor, fiindeă moştenitorul cel mai depărtat în grad, eare posedă suceesiunea, nu mai are titlu, de câte ori un alt moștenitor dovedeşte că este che- mat la succesiunea defunctului, iar nu acel care a stăpânit-o timp de 10 sau 20 de ani 4), 

PI II 
. 

1) Cas, S-a 1-a, Bult. 1912, p. 1127 şi Or. judiciar din 1912, No. 62, p. 724. 
- . 

2) Vezi supra, p. 238. — După art. 600 din C. civil elveţian dela 1907, acţiunea în petiție de ereditate se preserie contra, posesorului, de bună eredinţă printr'un an din ziua când reclamantul a avut cunoştinţă de dreptul său pre- ferabil şi de posesiunea, pâritului ; în orice alt caz prin 10 ani, din ziua murtei sau deschiderei testamentului. Ea se prescrie prin 30 de ani contra posesorului de rea credință. — După art. 1951 din codul Calimach (1487 C. Austriae modifeat), dreptul de a, cere: succesiunea din testament sau fără testament, se Preserie prin 40 de ani. 
3) Vezi supră, p. 6, precum şi tom. IV al acestei lucrări, No, 533 bis și 578, | 

- 1) Cas. S-a 1-a, Bult. 1909, p. 1283; Bult. 1910, p. 1343; Bult. 1912, p. 1124; Dreptul din: 1912, No. 64;30r. judiciar din același an, No. 60, Cpr. si C. Iaşi, Justiția din 1916, No, 7, p. 189, ete.
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Chestiunea de a se şti dacă în specie, preseripţia este 
liberatorie sau achizitivă, este controversată 1), 

457. Prescripţia de 30 de ani se aplică la orice sue- 
cesiune, fie imobiliară sau mobiliară. Art. 1909 C. civil 
nu este deci aplicabil în specie, pentrucă acest“fext nu se 
aplică uni versalităţilor juridice de mobile, ei numai mobi- 
lelor determinate în mod individual?) şi 20 pentrucă el 
nu este opozabil decât acţiunei în revendicare, nu însă şi 

* acelei în petiția de ereditate. 
Termenul preseripţiei de 30 de ani începe a curge 

contra adevăratului moştenitor din ziua când dreptul său 
a fost vătămat şi sa născuto acţiune pentru el, adecă din 
ziua, de când moștenitorul aparent sa pus în posesiunea 
guccesiunei, iar nu din ziua deschiderei ei, pentrucă o 
acţiune nu se naște decât odată cu violarea dreptului celui 
interesat. 

458. Scopul ce urmăreşte reclamantul prin petiția, 
de ereditate este de a face să se recunoască calitatea sa de 
moștenitor. şi de a dobândi restituirea luerurilor ce compun 
succesiunea, cu toate accesoriile ei. 

459. Obligaţiile şi drepturile moştenitorului aparent 
diferă după cum el a fost 'le bună sau de rea credinţă. 

- Posesorul e de bună credinţă atunci când din cauza 
unei erori de drept sau de fapt, el se crede proprietar 
legitim al succesiunei; de exemplu: el se pune în poseşi- 
une în baza unui testamentacărui revocare n'o cunoaşte ete. 

Posesorul este din contra, de rea credinţă (praedo), 
de câteori a luat în posesiune o succesiune pe care ştia că 
nu i se cuvine. 

Astfel este de rea credinţă acela care se pune în po- 
sesiunea succesiunei, având cunoştinţă că există o altă rudă 
mai apropiată în grad decât el, căruia se cuvine suceesi- 
unea, chiar dacă această rudă rămâne în inacţiune. 

Moștenitorii nesezinari nu sunt însă de rea credință, 
prin aceasta că sau pus de fapt în posesiune, fără ao 
cere dela, justiţie (art. 653 O. civil), deşi chestiunea este 
controversată, pentrucă buna sau reaua credinţă este o 
chestie de fapt, care n'are nici un raport cu sezina. Tribu- 

1) Vezi tom..I[I, partea IL, p. 802 şi 904, tom. XI, p. 359, etc. 
2) Vezi şi tom. LV al acestei lucrări, No. 603.
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nalele vor decide deci în: fapt, dacă moștenitorul a fost sau nu de bună credinţă, independent de punerea sa în posesiune. € 
Buna credință a moștenitorului aparent încetează din ziua introducerei acţiunei în petiție de ereditate: 
„Post petitam hereditatem, et ipse praedo est“. (In urma ce- rerei în judecată el deviue posesor de rea credință). (L. 31 $ 3, în fine De hereditatis petitione, 5. 3). 
Buna credinţă a posesorului succesiunei poate să în- ceteze şi independent de această acţiune, totul încă odată fiind o chestie de fapt, nesupusă controlului Casaţiei. 460. Consecințele şi efectele admiterei acţiunei în petiție de ereditate.— Moştenitorul aparent în contra căruia petiția de ereditate a fost admisă trebue să restitue adevă- ratului moştenitor toate. lucrurile ce compun succesiunea cu toate accesoriile lor. : 
pAccessorium sequitur principale“. 
Aceste lucruri vor fi restituite în natură dacă MOş- tenitorul aparent le mai posedă încă, având însă dreptul de a fi despăgubit cu cheltuelile necesare şi utile făcute. pentru conservarea acestor lucruri. 
Intre cheltuelile necesare trebue să cuprindem şi plata datoriilor făcute de către posesor. 
Cât pentru cheltuelile voluptuoare sau de simplă plă- cere, posesorul de bună credință va avea drept la despă- gubire, ca unul ce era, în drept să le facă, fiindcă se credea proprietar, pe când posesorul de rea credinţă va putea nu- mai să ridice ceace se poate ridica fără determinarea lu= crului. 

„(uae sine detrimento ipsius ei tolli possunt“. (EL va putea să ridice lucrurile care pot fi luate fără detvriorarea lucrului). (L. 39 $ 1, în fine, Dig., De hereditates petitione). 
_ 461. In privinţa stricăciunilor aduse lucrului posedat, de către moștenitorul aparent, trebue să distingem iarăşi dacă el a fost de bună sau de rea credință. 

Posesorul de bună credinţă nu va răspunde decât de stricăciunile ce i-au adus un folos oarecare, şi numai în marginile acestui folos (art, 117, 996 $ 2 şi 1343 0. civil); pe când posesorul de rea credinţă va plăti toate .
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daunele cauzate prin faptul, culpa sau ncglijenţa sa (art. 
998, 999 C. eivil). _ 

Posesorul de rea credinţă va răspunde chiar de stri- 
căciunile cauzate prin caz fortuit dacă nu va stabili că 
aceste stricăciuni ar fi avut loc chiar dacă succesiunea ar 
fi fost în posesiunea adevăratului moştenitor, pentrucă 
posesorul de rea credință se consideră ca un debitor pus 
în întârziere (art. 995, 1156 $ 21). 

462. Ce trebue să restitue moștenitorul aparent în 
caz când el a înstrăinat lucrurile ce compuheau succesiu- 
nea? Doctrina şi jurisprudenţa disting iarăşi ducă el a fost 
de bună sau de rea erediaţă ?). 

-_ In privința restituirei fructelor, posesorul de rea cre- 
-dinţă trebue să restitue nu numai fructele percepute, dar. 

şi cele pe care ela neglijat de a le percepe. (Art. 998, 999 Cei i 

_ „Sed et fructus non solum quos perceperunt, sed et guos per- 
cepere debuerunt, eos prestaturos"”. 

(L. 25 $ 4, Dig., De hereditates petitione, 5. 3 şi L.1 $1, 
cod. eod. tit., 3. 31). 

463 Această restituire nu va avea însă loc, decât 
sub îndatorirea din partea moștenitorului adevărat de a 
restitui cheltuelile ce acesta a făcut pentru producerea şi 
culegerea fructelor: 

„„Pructus non întelliguntur, nisi, deductis impensis guae quae- 
rendorum, cogendorum, conservandorumgue eorum gratia fiuni“. 
(Nu se înţelege prin fructe decât ceeace provine dintr'un lueru, 
decât deducându-se cheltuelile pentru producerea, culegerea şi con- 
servarea lor). (IL. 36 $ 5, dig., ab. inttio, Dig, tit. cit.9).: 

Cât pentru posesorul de bună credinţă, el dobândeşte 
proprietateă fructelor naturale şi civile 4), până la întroducerea, 
acţiunei în petiție de ereditate (art. 123, 485, 486 C. civil). 

464. Moştenitorul adevărat poate să unească posesiu- 
nea sa cu aceea a inoștenitorului aparent, din punetul de 

1) Cpr. L 40, Pr., Dig., De hereditatis petitione, 5, 3. 
1) Vezi tom. III, partea II, p. 911 urm. 
3) Vezi şi alte legi romane, care reproduc acelaş principiu, citate în tom. 

1 al luerărei de față, p, 453. 
*) Fructele naturale se dobândesc prin perceperea lor, iar cale civile se 

dobândese zi eu zi, în proporţie cu timpul posesiunei sale. (art. 525 C. civil).
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vedere al prescripţiei şi al exerciţiului acţiunilor posesorii, moştenitoral aparent putând fi considerat ea autorul ade- văratului moştenitor (art. 1860 C. civil 1), soluţie formal admisă prin art. 944 din codul german. 
465. Validitatea sau nevaliditatea actelor făcute: de moştenitoru! aparent. — Care este, în privinţa terţiilor, soarta actelor făcute de moştenitorul aparent, în timpul posesiuni. sale, 
465 bis. In cât priveşte aetele conservatorii şi de administraţie, ele se consideră, în genere, ca valide, pentru. că asemenea acte pot să emane dela, cei care n'au calitatea, de moştenitori şi care au renunțat la, suecesiune (art. 690, 707 C. civil), şi chiar dela cei care nau avut. nici un drept asupra, suecesiunei 2). Chestiunea este însă controversată 2), 455 ter. Tot validă se consideră şi plata făcută de bună credinţă, de către un debitor al succesiunei, în mânile moştenitorului aparent, chiar când acest din urmă ar fi fost de rea credință (analogie din art. 1097 C. civil). 
466. De asemenea, hotăririle pronunțate în favoarea sau În contra moștenitorului aparent vor fi opozabile ade- văratului proprietar, dacă acest moştenitor a pledat de bună. credință, fără ca să existe o înţelegere frauduloasă între el şi pretinsul_său adversar. Chestiunea, este însă controversâtă ?), 467. Tot în baza acestor prineipii, jurisprudenţa va- lidează tranzacţiunile intervenite între moştenitorul aparent şi terții, pentrucă tranzaețiunile au între părţile contrae- tante autoritatea, lucrului judecat (ârt. 1711 C. civil). Ches- tianea este însă controversată ?), | 468. Cât pentru chestiunea de a se şti dacă înstrăi- nările făcute de moștenitorul aparent sunt sau nu valide fată de adevăratul proprietar, ea este mult mai grea. 468 his. Mai întâi, toți autorii sunt de acord spre a decide că înstrăinarea mobilelor corporale este validă, dacă cumpărătorul a fost de bună credință, pentrucă atunei 

  

1) Vezi tom. III, partea II, p. 916 şi tom. XI, p. 132, 183. 2) Cpr. art. 110 şi 111 C. civil, 
3) Vezi tom. III, partea II, p. 917 și tom. VI, p. 473, text şi nota 3, +) Vezi tom. III, partea, II, p. 917, 918; tom. VI, p. 473, 474 şi tom. VII, p. 554, text şi nota 3. Cpr. C. Iași, Dreptul din 1906, No. 77, p. 612, 613; Trib. Ilfov, Dreptul din 1910, No. 23, p. 186, ete. 
5) Vezi tom, III menționat, p. 918; tom. VI, p. 414, nota 1; tom. X, p” 201, text şi nota 1, ete.
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el a devenit proprietarul lucrului cumpărat, prin preseripţia 
instantanee (art. 1909 C. civil). 

Aceiaşi soluţie este aplicabilă şi în privinţa titlurilor la 
purtător, art. 1909 C. civil fiind aplicabil şi acestor titluri 2). 

468 ter. Apoi, se admite, deasemenea, că moşteni- 
torul aparent, chiar de bună credinţă, nu. poate dispune: 
cu titlu gratuit de averea succesorală, şi că „adevăratul 
proprietar va putea totdeauna să revendice lucrul dăruit 
sau legat, dela donatari sau legatari, dacă acţiunea în 
revendicare nu este preserisă ?). 

„Qui certat do damno vitando, anteponendus est ei qui certat 
de lucro captando“. (Acel care urmărește înlăturarea unei daune: 
trece înaintea acelui care vrea să dobândească un câştig). 

469. Dar din toate chestiunile, cea ai grea şi cea, 
mai controversată din toate este aceea de a se şti dacă. 
adevăratul proprietar trebue, sau nu, să respecte înstrăi- 
nările imobiliare consimţite cu titlu oneros de către moşte-- 
nitorul aparent. Această chestiune a fost examinată în_tom. 
I al acestei lucrări; p. 199 urm. No. 254, unde am văzut, 
cu toată controversa ce există asupra acestui punct, că 
moștenitorul aparent, fiind proprietar sub condiţie rezola- 
torie, n'a putut transmite mai multe drepturi decât are 
în patrimoniul său, adecă un drept supus desfiinţărei: 

„Nemo plus juris ad alium transferre potest guam îpse habel“ şi : 
»Pesoluto jure dantis, resoluitur jus accipientist *). 

“Cu toate acestea teoria contrară triumfă şi echitatea 
este de astădată pusă mai presus decât însăşi legea. 

TITLUL II. 

DONAȚIUNILE ÎNTRE VII ŞI TESTAMENTE. 
410. După ce legiuitorul sa ocupat în titlul prece- 

dent de modul de a dobândi proprietatea prin efectul legei, 
  

1) Vezi tom. III menţionat, p. 918; tom. VI, p. 474; Trib. Prahova, Or. 
judiciar din 1905, No. 26 (cu observ. noastră). 

2) Cas. S-a IIl-a, Bult. 1912, p. 1047 şi Dreptul-din 1912, No. 59. Vezi 
tom. III menţionat, p. 919 şi tom. XI, p. 356, 357, ete. Moştenitorul nu poate 
însă să vândă sau să cedeze o creanță, pentrucă art. 1909 C. civil nu se aplica 
la mobilele incorporale. Vezi tom. III, partea II, p. 912, nota 1; tom. IV, partea 
I-a p. 505, nota 2; tom. X, p. 240; tom. XI, p. 357, nota 1, ete. 

3) Vezi tom.-IIl menţionat, p..919; tom. VI, p. 474, ete. 
*) Vezi tom. I al Iuerărei, de față, p.200 urm.; şi tom. III au aceleaşi lu- 

crări, No. 233, în fine, tom. IV, No. 144 dis.
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el trece apoi la modurile de a o dobândi eu titlu gratuit, prin voința, expresă a, proprietarului (donaţiune şi testament). Legea bulgară din 1890 se ocupă despre donaţiuni în aceeaşi parte în care se ocupă de succesiuni, însă în părţi deosebite, iar codul Calimach, urmând împărţirea codului austriac, le-a, pus între obligaţii. Tot în urma, obligaţiilor le pune şi codul german (art. 516 urm,+), 470 his. Natura dreptului de a dispune cu titiu gratuit. Proprietatea fiind de drept natural, facultaţea de a dispune de bunurile sale prin donaţiune între vii şi testamente, este şi ea tot de drept natural, ca o consecinţă firească u dreptu- lui de proprietate; şi legea nu intervine pentru a conferi un drept, care nu emană dela ea, ei numai pentru a, orga- niza şi a regula, exereițiul lui. Această soluţie este incon- testabilă cel puţin în privinţa, donaţiunilor între vii şi ea a, fost recunoscută, încă din timpurile cele mai depărtate: 
> Nihil enim tam conveniens est naturali. aeguitati, guam vo- luntatem domini volentes re suam în aliun, transferre, ratum haberi“, (Nimic, în adevăr, nu este mai natural şi mai echitabil, decât de a confirma, voinţa proprietarului, care înţelege a transmite lucrul său altuia). (L. 9 $ 3, Dig, De adquirendo rerum dominio 41. 1 şi Instit., De divisione rerum et qualitate, $ 40, ab initio). 

| 4171.. Modurile de a dispune cu titlu gratuit (art. 800). — Omul poate să dispue de, avutul său în două moduri: 10 cu titlu oner atunei când persoana în fo- losul căreia o dispoziţie este făcută, se obligă a da sau a face ceva în schimb (art. 945 0. civil); de exemplu: vânzarea, schimbul, ete.; 20 cu titlu gratuit, atunci când acela care face o dispoziţie nu impune celeilalte părți nicio sarcină (art. 946 C, civi]). 
Legea actuală nu recunoaşte decât două moduri de dispoziție ci” titlu grătui €, Şi ânuine: donafiuici” întră vii 4 testamentul 

= 2:Dunaţiunile mortis causa (cu pricină de moarte).— La Romani şi în vechia legislaţie a Moldovei *), se mai 

  

  

1) Vezi şi codul elvețian din 1907, tit, final, art. 59 urm. In privința 
1ocului ce se cuvine donaţiunilor, vezi Unser, System des Osterreschischen alige- 
meinen Privatrechts, II, p. 200 urm., ad notam; Arndts, Lehrbuch der Pan- 
dekien. $ 80, p. 109, nota 5, (ed. a 6-a). | 2) Vezi art. 1290 C. Calimach (956 c, austriac) şi codul Andr. Donici 
(capit. 24, $ 2). Vezi asupra codului austriac, Unger, Das Osterreichische 
Erbruht, Ş 77, p. 322 (die Folge Aus Schenkungen auf den Todes fall),
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putea dispune cu titlul gratuit prin donaţiune cu pricină 
de moarte. 

La Romani, donaţiunea mortis causa era, pe de o: 
parte, revocabilă, ca gi testamentul, revocabilitatea nefiind 
însă de esenţa ei; iar pe de altă parte. ea se forma printr'un 
contract, trebuind să fie acceptată de donatar în timpul 
vieţei dăruitorului 1). De. aceea un autor zice că această. 
donaţiune aveă un caracter mixt ?). 

Ea se apropie însă mai mult de testament decât de: 
donaţiune, de aceea, Justinian, printr'o constituţie a și asi- 
milat-o aproape legatului. 

„Hae mortis causa donationes ad exzemplum legatorum redac-- 
tae sunt per omnia... a nobis constitutum est, ut per omnia fere le-. 
gatis connumeretur”. (Aceste donăţiuni cu pricină de moarte au 
fost cu totul asimilate legatelor; de aceea am decis ca ele să fie 
aproape în totul asimilate legatelor). (Instit., De donationibus, IL, 
7, $ 1; în medio?). 

Asimilarea nu era însă «compleetă, căci, pe când 
- legatul nu conferea pentru moment niciun drept legatarului 

şi era pentru el, ca şi astăzi, o simplă expeetativă$), 
donaţiunea mortis causă atrăgea de îndată strămutarea re- 
vocahilă a lucrului dăruit, însă revocarea nu putea să 
aibă loe decât în timpul vieţei dăruitorului 5). 

Donaţiunile mortis causa, admise în dreptul anterior 
al Moldovei, admise şi astăzi în Englitera, în codul austriae 
(art. 956), în codul spaniol dela. 1889 (art. 620), în cel 
german (art. 2301). ete. nu mai există în dreptul actual, 
după cum a spus-o anume tribunul Jaubert în raportul 
său către Tribunai. Cu _toate acestea, chestiunea este con- 
troversată €). 

473. Definiţia donaţiunei (art. 804 C. civil). — Art. 
801 din codul civil defineşte donaţiunea în mod neexact 

In cât priveşte codul Caragea, Curtea de Casaţie a decis că această le- 
gislație nu recunoaste donaţiunile cu pricină de moarte, ci numai testamentele 
Bult. S-a eiv., anul 1867, p, 120. . 

1) Cpr. textul sus citat din. codul Calimaen. 
?) Savigny, System des heutigen râmischen Rechts IV, $ 110, p. 243. 
3) Vezi [.. 4, Cod, De donationibus causa murtes, 8. 57. 
*) Vezi tom. IV, partea I-a, p. T.şi infră p. 250, 
2) Vezi înfră, No. 560. 
î) Vezi tom. 1V menţionat, p. 7 urm. şi p. 20, nota 2; p. 24, ete
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şi necomplect. Donaţiunea poate fi definită: un contraet 1), solemn prin care o persoană dă actualmente_în_ mo gra- „FNT ST ITBvora bi” de” burii YOie şi nesilit de nimene 2), un _Jăcău Sra un. drept, unsi alte persoane, care-l acceptă. 
» Donari videtur, guod nullo jure cogente conceditur“. (Se nu- meşte donaţiune ceeace emană dela liberalitatea dăruitorului, fără nici o constrângere). (L. 82, Dig., De div. Teulis  juris antigui, 50. 17.3). | 

» Donatio dicta est a dono, guasi  dono datum“. (Cuvântul donaţiune vine dela cuvântul dar, ca şi cum s'ar zice lăsat în dar). (L. 35 $ 1, Dig., De mortis causa donationibus, 39. 6). 
Contractul poate fi unilateral sau bilateral. EL este unilateral atunei când dăruitorul nu impune nicio sareină donatarului (art. 944); el este bilateral sau sinalagmatic, atunci când se impune o sarcină acestui din urmă (art, 943 0. civil). " 
Tradiţia lucrului dăruit nu este necesară decât în privința donaţiunilor manuale, căci proprietatea strămu- tându-se astăzi prin simplul efect al consimţimântului, independent de orice tradiție (art. 971, 1295 0. civil), acest principiu se aplică gi donaţiunilor 4). 
Regula care voeşte ea, donaţiunea să fie actuală Şi, în principiu irevocabilă, nu împiedică supunerea ei unor con- diţii cazuale sau mixte, suspensive sau rezolutorii, dacă aceste condiţii nu sunt contrare ordinei publice şi bunelor moravuri (art. 1008 C. civil), legea oprind numai condi- ţiile potestative, care ar face să atârne donaţiunea de voinţa, viitoare a, dăruitorului (art. 822 0. civil). In acest sens, unele cutume franceze ziceau altă:dată: 

  

1) Zicem: un contract, iar nu un-act, după cum impropriu se exprimă atât art._807 din codul civil, cât şi art. 1050 din codul italian, pentrucă ea nu devine perfectă decât prin concursul consimțimântului ambelor părți (art. 942, 946). Art. 306 din legea bulgară dela 1890 asupra succesiunilor îndreaptă textul italian, zicând : „Donaţiunea este un contract, prin care donatorul cedează odată și irevocabil obieetul dat în favoarea donatarului, care-l primește“. Deşi donaţiunea este un contract, sa poate însă zice că ea este un act de tiberalitate: „Die Schenkung ist ein. Lnberalitătsact“. Unger, System des ăster- reichischen allgemeinen Privatrechte, II, $ 195, p. 190. ” 1) „ Fără nicio silă de bună woe şi fără plată“, zice art. 1528 din codul “Calimaeh. 
3) Acelaşi lucru se mai spune odată în L. 29, Pe., Dig., De donationibus, 39. 5. 
*) Vezi înfră, No. 544.
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„Donner et retenir ne vaut“!). 

Donaţiunea poate fi expusă şi unui termen, iar acest 
termen poate fi moartea dăruitorului. 

“ Donaţiunea fiind o liberalitate, gratuitatea este de 
esenţa ei. Se poate, eu toate acestea, impune donatarului, 
oarecare sarcini, bine înţeles lieite, precum ar fi de 
exemplu, plata unor datorii ale dăruitorului (art. 823 C. 
civil), ete. dacă aceste sarcini n'ar fi mai mari decât va- 
loarea lucrului dăruit 2). 

Dacă sareinele impuse donatarului ar întrece valoarea. 
lucrului dăruit, atunei n'ar mai fi vorba de o liberalitate, 
ci de un contract cu titlu oneros (art. 947 C. eivil). 

Donaţiunea mai poate fi răsplătitoare sau remunera- - 
torie (art. 810 C. civil). 

Donaţiunea este calificată de dispoziţie între vii 
(inte vivos), pentru a se arăta că ce trebue să emane 
dela o persoană în viaţă şi să fie făcută în favoarea unei 
persoane care este cel puţin zămislită, dacă nu născută în 
momentul facerei darului.. 

«Ahae autem donationes sunt, gu sine ulla mortis cogita 
tione fiunt, guas inter vivos appellamus, qua non omnino compa- 
rantur legatis; gu si fuerint perfecta, temere revocari, non pos- “ 

sunt». (Sunt şi alte donaţiuni, care se fac fără nicio idee de 
moarte; ele se numesc donaţiuni între vii şi n'au niciun raport 
cu legatele. Odată făcute, ele nu mai pot fi revocate în mod 
arbitrar). (Instit. De donationihus, LI, 7, $ 2, ab initio). 

4174. Definiţia testamentului (art. 802 0. civil). — 
Testamentul este un act solemn (art. 886 C. civil) şi eu 
titlu gratiiit, prin care o. jersvană, (teAtatorul) dispune în Făvoârea. unei altă, persoane, (legatarul),- pentru timpul când 
nu va mai fi în viaţă, de tot sau parte din avutul său (art. 802. 887). - avutul să 
    

eee emo aia e 
sia, legitimă a voinței noastre în privinţa celoc ce voim să se 

„ Testamentum est voluntalis nostre_ justa sententia__ de €0, 
„„Quod_GiiS Post OF tEITi Suam fieri velit“, (Lestamentul este expre- 

1) Loysel, op. cit., II, p. 92, No. 659. Vezi şi infră, No. 556, 605, 636, 
646, ete. 

1) Cpr. art, 1260, 1268 C. Calimach; art, 273 lit. e. C, civil elveţian din 
1907 (tit. final, despre donaţiune), ete. Vezi asupra donaţiunilor oneroase sau 
însărcinătoare, înfra, No. 538, iar în privinţa revocărei donaţiunilor pentru 
neîndeplinirea sarcinilor impuse dăruitorului, No. 567, 
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observe după moartea noastră). (L. 1, Dig., Qui testamenta facere 
„possunt, 28. 1). 

Acest act este prin esenţa sa revocabil, şi revocarea 
este atât de esenţială testamentului, încât testatorul nu 
poate să renunțe la facultatea ce are de a-şi revoca, dispo-- 
ziţia sa, pentrucă aceasta ar constitui un pact succesoral 
oprit de lege (art. 702, 965 $ 2, 1226 0. eivil 1), 

„ Ambulatoria est voluntas defuneti, usque ad vite supremum „eră TV Oi aţă Omu li“ B3te “Schi in batoate până îi viomentul 
când îşi dă sufletul). (L. 4, în fine, Dig., De adimendis vel trans- 
ferandis legatis, 34. 42). 

Din împrejurarea că testamentul este un act emina- 
mente revoeabil rezultă că el nu constitue pentru _legatar 
un drept câştigat, în timpul vieţei testatorului, ci numai 
0 speranță, o expectativă care la orice moment poate să 
dispară). | 

Testamentul este un act solemn în acest sens că nu 
poate să existe fără un act scris şi fără îndeplinirea for- 
melor prescrise de lege; de unde rezultă că testamentele . 
verbale admise altădată, admise și astăzi în unele legiuiri 
străine *), nu mai sunt cu putinţă în dreptul actual. 

Testatorul poate necontestat să, recurgă la luminele 
unui om special spre a-şi redacta dispoziţia de ultimă 
voință, însă această dispoziţie trebue să fie opera voinţei 
sale libere, proprie şi personală. De aceea, se şi decide cu 
drept cuvânt, că testamentul nu poăte fi făcut prin mijlo- 
cirea unui mandatar. 

» Nam satis constanter veteres de creverunt, testamentorum jura 
ipsa per se firma esse debeni, non ex ulieno arbitrio pendere“. 
(Căei cei vechi au susținut în totdeauna cu tărie că testamentele trebue să fie valide prin ele înşile şi nu pot să atârne de voinţa altuia). (L. 82, Pr., în fine, Dig., De heredibus înstituendia, 28. 5). 

Un alt fragment din Digeste zice, deasemenea: 
„În alienam voluntatem cinferri legalum non potest“. (Le- 
    

1) Vezi iînfra, No. 135. 
2) Vezi tom, 1 al luerărei de față p. 95. 
3) Vezi supră, p. 247. 
*) Vezi legile străine citate în tom. 1V, partea |], p. 21, nota 2, 5) Vezi tom. IV inenţionat. p. 21. Cpr. Zachar:e, Handbuch des fr. Civil- rechts, IV, $ 637, p. 223 (ed. Crome).
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gatul nu poate fi lăsat la voinţa unui terţiu). (L. 52, în fine, 
Dig., De.conditionibus et demonstrationibus, 35. 1). 

474 bis. Art. 802 și 887 din codul “civil au grija 
de a prevede că testatorul poate să nu dispue decât de o 
parie din bunurile sale, spre a abroga regula romană 
care cerea, pentru existența testamentului, o instituţie de 
moştenitori, adecă o dispoziţie asupra universalităței patri- 
moniului lăsat de testator. In adevăr, la Romani succe- 
siunea ab  intestat n'avea, loc, afară de oarecare excepţii 
admise în favoarea militarilor şi a locuitorilor dela ţară 
(pagani), decât în lipsa, celei testamentare: 

„»Nemo_pro_parte testatus. pro parie intestatus decere  Dotest“ . 
(Nimeni nu poate muri parte testat şi parte netestat). . 

„-Jus nostrum non potitur eumdem în paganis, et testato et 
intestato decessisse, earumgue rerum natuvaliter. inter se pugna est 
testatus ei intestatus“. (După dreptul nostru, nu permite nimărui 
afară de militari, de a dispune de o parte din bunurile sale prin 
testament, şi de a lăsa cealaltă parte ab intestat; căci există o 
opoziţie manifestă între aceste două lucruri). (L. 7, Dig, De div. 
regulis juris antiqui, 50. 17). 

»Negue enim idem ex parte iestatus et ex paTIE intestatus 
decedere potest, nisi sit miles, cujus sola voluntas în testando spec- 
tatur“. (Nimeni, în adevăr, nu poate să moară parte testat și parte 
netestat, afară de militari, a căror testament se regulează exelu- 
si” prin voinţa defunctului). (Instit., De heredibus instituendis, 2, 
14, Ş5, în fine). 

„Miles enim pro parie testatus polest decedere, pro parte în- 
testatus“. (Un militar poate să moară parte testat parte netestat). 
(L. 6, în fine, Dig., De testamento militis, 29. 10). 

Aceleaşi regule ne mai fiind admise în dreptul actual, o 
persoană poate să lase astăzi şi legatari şi moştenitori ab 
intestat, ceeace era permis şi prin art. 709 şi 711 din 
codul Calimach (554, 556 C. austriae?). 

Testamentul de astăzi nu este decât codieiliul de altă- 
dată, introdus sub împăratul August de către Lucius Len- 
tulus *); căci pe lângă că codieilul era un act mai puţin 
solemn decât testamentul, apoi el nu putea să cuprindă vo 

1) Vezi asupra acestor regule din dreptul roman, tom. IMI, partea II, p. 
40, nota 1; tom. IV, partea I-a, p. 24;tom. IV, partea II, p. 187, text şi nota 
3. Vezi şi înfră No. 681. Cpr. Windseheid, Lehrbuch des Pandektenrechis, LI, 
$ 537, p. 204, nota 2 (ed. Kipp din 1901). 

2) Cpr. art. 2088 C. german. Vezi şi înfra, No. 681. 
3) Instit., Pr. De codicallis, Il, 25. i
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instituţie sau rânduire de moștenitori 1). Deci, fiindeă în 
dreptul actual, testamentul n'are nevoe să cuprindă o atare 
instituire, el se confundă neapărat cu eodieilul de altădată 2), 

4175. Capacitatea de a dispune prin donaţiune sau 
testament. — Capacitatea, este aptitudinea de a face un 

„act juridie. Capacitatea “stă regula “generală, iar inca pa- 
citatea o excepţie. Aceasta rezultă din art. 949 C. civil î). 

„Toţi, în deobște câţi au voe să săvârşească tocmeli, pot, după regulă, să facă şi daruri“, zice art. 1266 din codul Calimaeh, 

„Sunt deci capabili de a dispune şi de a primi eu titlu gratuit toţi acei care nu sunt opriţi de legă. 
-»Oimmes testamentum facere Possent, qui non prohibentur“. (Toţi acei care nu sunt opriţi de lege pot să-şi facă testameutul) (art. 856 C. civil ?). 

415 bis. La Romani şi în vechiul drept francez, 
străinii erau incapabili de a testa. Astăzi, dreptul de a 
testa ne mai fiind un privilegiu al cetățenilor, toţi străinii 
pot testa în țara noastră, pentru că dreptul de a, testa, este un 
drept civil, și străinii se bucură la noi de toate drepturile ci- 
vile ca și Românii (art. 11 Const. veche, azi art. 9 Const. 1923 
şi art. 11 C. civil, azi abrogat prin art. 54 al L. din 1924). 

Acel care pretinde că este incapabil de a dispune sau 
de a primi cu titlu gratuit, trebue să dovedească incapaci- 
tatea, şi dovada nu se poate face decât invocând un anume 
text de lege. 

Legile care prevăd incapaeităţi fiind dispoziţii excep- 
ţionale, sunt de strietă interpretare şi, ca atare, nu pot fi 
întinse dela un caz la altul: 

» Exceptiones sunt strictissimae înterpretationes“ 5), 

Ineapacităţile sunt absolute și relative, Din alt punct 
«de vedere, incapacităţile sunt de fapt (fireşti sau fizici) şi 
de drept (civile, juridice sau morale ?). 

1) Cpr. L. 20, Dig., De jure codicillorum, 29. 7; art. 708 C. Calimach 
“(553 Cc. austriac), ete. 

2) Vezi infră, No. 648. 
3) Cpr. art. 902 din Codul fr., eliminat de legiuitorul nostru. 
*) Vezi înfra, No. 641. 
î) Vezi supră, p. 232 și înfrâ, No. 342, 667, ete. 
*) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 27,
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INCAPACITATEA ABSOLUTĂ DE A DISPUNE 

416. Unele persoane sunt incapabile de a dispune 
„atât prin donaţiune cât şi prin testament; altele sunt ca- 
pabile de a testa şi incapabile de a dărui; altele, în fine, 
:sunt capabile de a dărui şi incapabile de a testa. 

411. Persoanele absolut incapabile de a dispune atât 
prin donaţiune cât şi prin testament. — Sunt absolut in- 
capabili de a dispune atât prin donaţiune cât şi prin testa= 
ment: 1” cei care nu se bucură de întregimea minţei lor; 
20 cei interzişi; minorii de 16 ani, afară de cazurile excep- 
ţionale nrevăzute de art. 806 şi 1231 C. civil. - 

418. 10 Persoanele care nu se bucură de întregi- 
"mea minţei lor (incapacitate naturală sau de fapt). — 
Art. 991 din codul fr. dispune că, pentru ea o persoană 
să poată face o donaţiune sau un testament trebue să fie 
cu mintea întreagă: - 

„În €o qui testatur, ejus temporis, quo testamentum facit, în- 
tegritas mentis, non corporis sanitas exigenda est“. (Se cere ca 
testatorul să fie cu mintea întreagă atunci când îşi face testa- 
mentul; nu se cere însă ca el să aibă sănătatea trupului). (L. 2, 
Dig., Qui testamento facere possunt, 28. 1). 

»Nam.si vere testator furiosus sit, nullum testamentum est“, 
(Instit., De înofficioso, testamento, IL, 18, Pr., in, fine). 

p Modestinus respondit, mente_captum donarenon posse“. (Mo- 
«destin a răspuns că un nebun ni poate face o donaţiune valabila). 
AL. 23 $ 1, Dig., De donationibus, 29. 51). 

„Cel ce face diată trebue să aibă mintea întreagă, de aceea nebunii 
Şi cei smintiţi la minte nu pot să-și facă diată“, zice codul Ca- 
xagea (art, 28, partea IV, eapit. 3). 

Art. 901 din codul francez a fost eliminat de legiui- 
torul nostru ea inutil, probabil după observaţiile lui Maread6 
“UI, 485). Cu toate acestea, principiul admis de acest text 
este admisibil şi la noi, pentrucă consimţimântul fiind o 
condiţie esenţială a oricărui act juridie în genere (art. 948 
0. civil), smintitul nu poate consimţi, pentrucă el n'are voință: 

» Dementis nulla est voluntas“ 2). 

') Opr. art. 723, 724 C. Calimaeh (565, 566 C. austriac); C. Andr. Donici, 
S$ 3 şi 9, capit. 35;.:C. Caragea, art. 2, partea I-a, capit. 4 și art. 28, partea ÎV, capit. 3. 

1) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 74, 396, 402, ete. Cpr. DL. 15, Cod, 
De testumentis, 6, 23, Vezi şi alte legi romane eitate în tom. IV, partea I-a, p. 
34, nota 1, ete.
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Pentru ca o donaţiune sau un testament să fie valide, 
se cere deci şi la noi ca dispunătorul să fie cu mintea în- 
treagă şi nealterată. Corpul poate fi cât de bolnav, dacă 
mintea, este sănătoasă, actul va fi valid. 

Dacă dispunătorul sa bucurat sau nu de întregimea 
minţei sale în momentul facerei actului, aceasta este c 
chestie de fapt de domeniul suveran și exclusiv al instan- 
ţelor de fond. 

418 bis. Imprejurarea că autorul unei dispoziţii cu 
titlu gratuit sar fi sinucis îndată după facerea actului nu 
este ea singură îndestulătoare pentru a aduce anularea a- 
cestei dispoziţii, rămânând ca judecătorii să aprecieze în 
fapt dacă, în momentul facerei dispoziţiei, dispunătorul s'a, 
bucurat sau nu de întregimea minței sale. Această soluţie 
este foarte juridică, căei se poate)întâmpla uneori ca sinu- 
ciderea să fie concepută şi executată eu mintea, rece şi cu 
o mare luciditate de spirit !). 

Sinuciderea este. însă cu toate acestea condemnată de 
morală şi de religie; de aceea, canoanele bisericeşti refuză 
sinucigaşului slujba bisericească, care este o consolație pen- 
tru familia celui dispărut, pentrucă el a murit păcătuind: 

»L/homme qui se met ă mort, confisque envers son: seigneur€, zice Loysel 2). 

Art. 146, 30 din codul Calimach face să figureze în- 
tre bărbaţii nevrednici de jălire ucigașii de sineşi, care erau 
în întregimea minţei lor. 

478 ter. Actele făcute de un smintit într'an interval 
lucid sunt însă valide, dacă el nu era interzis, pentrucă 
ştiinţa medicală dovedeşte că, în aceste momente, smintitul 
se bucură de toată rațiunea sa: 

„Puriosi autem si per id tempus Jecerint testamentum quo furor eorum întermissus est, jure testatus esse videnturii, (n pri- 
vința smintiţilor, testamentul făcut de ei într'un interval lucid se 
considera ca valid). (Instit., Quibus non est. permissum facere tes- 
tamentun, II, 12, $ 1, în medio?). 

1) J. J. Rousseau consideră, din contra, sinuciderea ca o faptă comisă în- tr'un moment de nebunie (Nouvelle Heloise, partea III, scrisoarea 22), 
+2) Loyeel, op. eit., II, p. 211, No. 837, 

3) Vezi şi L. 9, Cod, Qui testamentunn facere possunt, vel. non, 6. 22,
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De aceea se şi decide, de unii, „deşi chestiunea, este 
foarte controversată, că smintitul se poate căsători într'un 
interval lucid 1). 

Dacă se va stabili însă prin orice soiu de dovezi că 
dispunătorul nu se bucură de întregimea minţei sale în 
momentul facerei actului, sau puţin timp înainte, ori după 
confecţionarea lui, actul va fi anulat. | | | 

479. Infirmităţile fizice şi bătrâneţile cele mai adânei, 
care n'au alterat facultăţile intelectuale ale omului, nu sunt 
prin ele înşile o cauză de anulare a dispoziţiei, dacă dis- 
punătorul a, fost în stare de a-şi manifesia voința 2). 

419 his. Beţia, mai ales atunci când. este desăvârşită, 
Şi care era anume prevăzută, ca o cauză de anulare prin 
art. 724 din codul Calimach (566 C. austriac), poate şi 
astăzi fi o cauză de anulare a testamentului pentrucă omul 
cu desăvârşire beat nu-și dă seama de ceeace zice şi de 

„-ceeace face). 
419 ter. Ura și mânia, împinse până la violență, 

dădeau loe altădată la o acţiune în anulare, numită ab 
trato, prin care rudele desmoştenite sau omise în testament 
puteau să atace şi doboare această, dispoziţie, de câteori 
ea era rezultatul mâniei suu a urei dispunătorului contra 
moștenitorilor săi. Mânia este, în adevăr o seurtă demenţă, : după expresia lui Horaţiu: | 

plra furor brevis est“. 

Cu toată părerea contrară a lui Merlin, această acţiune, 
deosebită de insanitatea de spirit, nu mai există în dreptul 
actual; însă ura și mânia împinse la exces pot, ca orice 
pasiune omenească, să altereze facultăţile dispunătorului şi, 
în asemenea caz, nu mai rămâne îndoială că: Judecătorii, suve- 
rani apreciatori ai faptelor, vor puteă să anuleze dispoziţia. 

  

1) Vezi tom, I. al Coment, noastre, p. 551; tom. ITI, partea I-a, p. 66, text şi nota 2; tom. III, partea Îl, p. 31, nota 2; tom. VII, p. 2, nota 2; tom. VIII, partea I-a, nota 2 dela p. 86, 81. Vezi şi tom. I al luerărei de față, p. 405 text şi nota 5. — Contră: Planiol, I, 710 și 2079. 
2) In cit priveşte capasitatea 'orbilor și a surdo-muţilor, vezi tom. IV, partea I-a, nota I dela p: 84, 35. 
3) După pravilele lui Vasile Lupu și a lui Matei Basurab (glava 358), în materie penală, beţia era o circumstanță ușurătoare. Vezi tom. I al Co- ment. noastre, Introducere, p. 13 şi tom. IV, partea I-a, p 36, nota 4. Cpr. art. 48 C. pen. italian. Vezi Garraud, Zr. îh. et pratique du droit "penal fr. f p. 512 urm. (ed. a 2-a), .
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480. O cauză de tulburare şi mai mare a voinţei te- 
statorului este violența, fie fizică sau morală, care g'ar 
exercita asupra dăruitorului sau testatorului, fie de do- 
natar sau legatar, fie chiar de un terţiu (art. 955 C. civil). 

„» Lestatorul trebue să fie slobod de sil& şi de vicleşug““, zice 
art. 723 din codul Calimach (665 C. austriac). 

Orice liberalitate între vii sau testamentară trebue, în 
adevăr, să fie opera unei voinţi libere şi luminate. 

Ca şi dolul, violenţa nu se presupune, ci trebue să 
fie dovedită de cel care o invoacă, prin orice mijloace. 

480 bis. Dolul. — Dolul sau frauda este, de asemenea, 
o cauză de anulare a dispoziţiilor cu titlu gratuit atunei 
când se stabileşte în fapt că mijloacele vielene întrebuințate 
fie de donatar sau legațar, fie chiar de un terţiu 1), sunt 
de așa natură încât fără ele dispoziţia n'ar fi avut loe. 
Dolul sau frauda joacă un mare rol în analele judecăto- 
reşti sub nume de sugestiune şi captațiune. 

481. Sugestiunea şi captaţiunea. — Există augestiune 
de câteori cineva parvine prin orice mijloace ea o persoană - 
să adopte o idee, să ia o rezoluţie pe care, de altfel, n'ar 
fi luat-o dela sine. ._- E 

De asemenea, există captaţiune de gâteori prin de- 
monstraţii de amiciţie, adevărate sau falşe, prin diferite 
mijloace de insinuare,- prin îndemnări, măguliri sau alte 
chipuri, cineva parvine a captiva bunavoinţa altuia şi a 
dobândi dela el liberalităţi, pe care altfel nu le-ar fi dobândit. 

Sugestiunea, şi captaţiunea nu constitue astăzi prin ele 
însuși o cauză de anulare a dispoziţiilor cu titlu gratuit. 
Pentru ca ele să fie o cauză de anulare trebue să consiste 
în uneltiri viclene sau alte machinaţiuni, care îm piedică 
consimţimântul dispunătorului de a fi liber?). 

1) Art, 960 C. civil nu este deei aplicabil în specie, pentrucă ori de unde 
doiul ar veni, el împiedică voința dăruitorului sau testatorului de a fi liberă. 
Cas. S-a I-a; Dreptul din 1915, No. 37, p. 291 şi Jurispr. rom. din 1915, No. 
21, p. 222, No. de ordine 305; Trib. Valence, Or. judiciar din 1913, No. 67, 
IL. 135. Vezi şi alte autorităţi citate în tom, IV; partea I-a, p. 43, nota 2. Mai 
vezi tom. III al acestei lucrări, No. 23 bis. i 

2) Cpr. 'rib. 'Pecuci, Dreptul din 1920, No. 24, p. 283, 284 (cu observ. 
noastrâ) Astfel, s'a decis, eu drept cuvânt, că faptul legatar. de a. jda testatoru- 
lui în timpul boalei sale, îngrijire particulară, în scopul de a-şi atrage buna lui 
voinţă, nu este suficient pentru ca testamentul să fie anulat. Trib. Bruxelles, Or. 
Jud. din 1915, No. 62, p. 510. Vezi și tom. ]V, partea I-a; p. 45 text și nota 3,
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Manoperile ilicite întrebuințate în captaţiune pot fi 

stabilite prin toate mijloacele de probă admise de lege 

martori, prezumpţii 1) şi aparţine judecătorilor de a aprecia 

valoarea acestor probe pentru stabilirea mijloacelor doloase 2), 

Acel care atacă un testament pentru captaţiune trebue 

să articuleze în mod preciz şi să dovedească prin orice 

faptele care constituese manoperele dolosive, exereitate asupra 

voinţei testatorului, cu scopul de a-i smulge consimţi- 

mântul, arătând şi dovedind persoanele care au întrebuințat 

asemenea, uneltiri 3). 
481 bis. Concubinajul. — In vechiul drept francez, 

coneubinajul era o dovadă irefragabilă a captaţiunei, căci 

darurile și legatele dintre eoncubini erau oprite (art. 182 

al ordonantei din 1629 şi edictul lui Carol Quint din 1540). 

Regula vechiului drept francez era formulată în ur- 

mătoarea regulă: | 

'„Don de coneubin a coneubin ne vaut“. 

„Donation en mariage, ni coneubinage, ne vaut, zicea Loysel %, 

Această soluţie nu mai este admisă în dreptul actual, şi 

părerea contrară susţinută de Delvincourt, a rămas izolată *). . 

“Cu toate acestea, coneubinăjil, pe care unele leginiri 

străine îl pedepsese ca un delict sui generis, poate da şi 

astăzi loc la anularea liberalităţei, de câteori este rezultatul, 

dolului şi al fraudei; căci, în asemenea caz, consimţimântul 

dispunătorului n'a fost dat în deplină libertate $). | 

48| ter. Eroarea. — Un alt viciu al. consimțimân- 

ţului este eroarea. Pentru ca eroarea să poată aduce anu- 

larea unei dispoziţii cu titlu gratuit, trebue ca să fie sub- 

atanţială. Eroarea poate să fie relativă la identitatea persoanei 

donatarului sau legatarului 7); la calitatea, acestei persoane; 

  

1) Cpr. 'Trib. Tecuci, sentinţă citată în nota precedentă. 

1) Cas, S-a 1-a Dreptul din 1915, No. 37, p. 291 şi Jurisprud. rom. 

anul 1915, No. 21, p. 222, No. de ordine 305. - 

2) Trib. Tecuci, Dreptul, loco cit. și Tribuna juridică din 1920; No. 12, 

13, p. 52. | 

4) Loysel, 0p. cil. |, p. 161, No 127. 

5) Vezi tom. IV, partea l-a, p. 46, 47 şi p. 153, nota ?, 

6) Vezi Cas S-a I-3 decizia citată, p. 500, nota 1, care reproduce în 

totul argumentarea. noastră din tom. IV, partea I-a, p. 47. 

. 1) Dacă, din întâmplare, sa greşit numele de botez sau de familie al 

legatarului, ori descrierea obiectului legat, dispoziţia nu este nulă, atunci când 

nu există nici o incertitudine asupra persoanei gratificate. (Art. 733 C. Cali- 

mach, 571 C. austriac). Vezi tom. IV, partea 1-a, p. 49 şi 105, nota 2, în fine. 

7278 1.— D; Aloxandresc0.— Principiile Dre tului Civil! Român. Vol. 1], 17
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la însuşi lucrul dăruit sau legat; şi, în fine, la cauza de- terminată a donaţiunei sau legatului. [n toate aceste caztri liberalitatea va fi anulată, pentrucă voinţa - dispunătorului n'a fost liber exprimată. - 
Eroarea, de drept, de câteori este cauza determinantă a dispoziţiei, o infectează, de acelaşi vieiu radical, ca şi eroarea, de fapt, pentrucă în ambele cazuri, voinţa exprimată de dispunător nu este dreaptă şi sănătoasă 1), 
482. 2! Interzişii (incapacitate de drept). — Inter- zisul este incapabil de a dispune în tot timpul interdicţiei, atât prin donaţiune cât şi prin testament, după cum dis- pune anume codul italian (art. 763 şi 1052). Prin urmare, orice liberalitate făcută de un interzis, în urma publicărei hotărirei de interdicție, trebue să fie anulată, chiar dacă a, fost făcută întrun interval lueid. 
Cât pentru donaţiunea şi testamentul făcute înainte de. publicarea interdieţiei, ele sunt valide, dacă dispunătorul se bucură de întregimea facultăţilor sale intelectuale pen- „trucă publicarea, interdieţiei n'are efect retroactiv. 
Aceeaşi soluţie este aplicabilă în privinţa persoanelor internate întrun stabiliment de alienaţi, conform legei din 1894, fără a fi fost interzise. | 
Cât pentru art. 449 O.reivil, ştim că, cu toată eon- troversa ce există asupra acestui punct, el nu este aplicabil la. donaţiuni sau testamente, pentrucă acest text nu se aplică decât la, actele ordinare ale vieței civile, gi este străin de materia dispoziţiilor eu titlu gratuit, care vor putea fi atacate conform dreptului comun, de câteori autorul lor a fost lipsit de rațiune 2). | 
483. 3 Minorii mai mici de 16 ani. — Altă incapa- citate de drept (art. 806 şi 1231 C. civil). — Minorul, fie chiar emancipat, este incapabil de a dispune de bunurile sale până la împlinirea, vârstei de -16 ani 2). Odată însă această vârstă îndeplinită, el poate dispune prin testament numai pentru jumătate din bunurile de care după lege poate dispune majorul (art. 807 C. civil), în favoarea, ori- 

i) Vezi tom. IV, partea l-a, p. 49. Vezi şi tom. XI, p. 242 urm. 2) Vezi tom. I, al acestei lucrări, p. 449. Vezi C. Craiova, Prib. juridică âin 1920, No. 2, p. 161 arm, No. 41, 42, p. 16Lurm. și Jur. gen. 1924 (altă decizie). i 3) Minorul este în adevăr, incapabil de toate actele vieţei civile. S'a decis însă că el poate contracta, obligaţii naturale, C. apel Veneţia, Dreptul din 1913, No. 26, p. 206 (cu observ. noastră). :
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cărei persoane afară de tutorul său (art. 809 C. civil), _E1 . 

rămâne îns, în_principiu,. incapabil de a dispune. prin do= 
“naţiune, donaţiunea fiind un act mai grav_decât. testamentul, 

Prin excepție însă, minorul capabil de a se căsători, 

poate, cu asistenţa celor în drept pentru validitatea căsă- 

toriei, să dea viitorului soţ totul sau parte din averea sa. 

Aceasta nu este decât aplicarea unei maxime cunoscute: 

„Habilis ad nuptias, habilis ad pacia nuptialia“ *) 

_. Chestiunea de a se şti dacă minorul poate, în timpul. 

căsătoriei, să facă soţului său o donaţiune (art. 937 urm. 

QC. civil) este controversată, însă negativa este, în genere, 

admisă cu drept cuvânt 2). 
"484. Persoanele capabile de a testa şi incapabile 

rui. — Persoanele incapabile de a dărui şi capabile - 

de a testa, sunt următoarele: 1” minorii care au împlinit 

vârsta de 16 ani (art. 807 C. civil); 2" majorii puşi sub 

consiliu judiciar (art.. 445, 458 urm, C. civil), 3% femeile 

măritate (art. 199, 208 C. civil); 4 faliţii (art. 720 C. 

com.); acei aflaţi in stare de interdieţie legală (art. 13 şi 

16 C. penal). 
485. 1 Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani 

(art. 807 C. civil). — La Romani, vârsta la, care omul putea, 

să testeze era pubertatea (14 ani pentru bărbaţi şi 12 ani: 

pentru femei î), soluţie adinisă atât prin codul lui Andr. 

Doniei (capit. 35, $ 10) cât şi prin codul austriac: 

„Unmiindige sind zu testiren unfăhig“. (Inpuberii sunt in- 

capabili de a testa), zice art. 569, ab initio din acest cod. 

După art. 727 din codul Calimach, bărbaţii erau in- 

capabil de a testa până la 20“de asi, iar femeile până la. 

18 ani. 7 | 

Codul Caragea prevede pentru bărbaţi şi femei, fără nicio 

deosebire, Vârstă de 20 de ani (art. 27, partea IV, capit. 3). 

1) Cpr. L. 28, Cod, De jure dotium, 5. 12. Vezi tom. VIII, partea I-a, p. 

70 urma. (ed.a 2-a). Vezi înfră, No. 527 și 637 precum şi tom. IV al acestei lucrări 

No. 19. 
- 

2) Vezi tom. IV, partea I, p. 56, 57 şi tom. VIII, partea Ta, p. 78, ad 

notam, precum şi tom. IV al acestei lucrări, No. 19, în fine. Mai vezi înfră, 

No. 527 și 637. | 

- 3) Vezi Gaius, Instit., II, $ 112, 113; Instit, Justinian, Guibus non est per- 

missum facere testameniuan, Il, 12, $ 1; DL. 5, Dig., Qui testamenio facere non 

possunt, 28. 1, ete.



   

260. mrNoRir CARI AU ÎMPLINIT 16 ANI, — ART, 807 

Codul actual, depărtându-ge atât dela, principiile române cât şi dela dreptul nostru anterior, recunoaşte, ea, şi art. 2229 din codul german, dreptul de a testa, minorului eare a, împlinit 16 ani, fără a se distinge dacă el este sub tutelă, sub puterea părintească, sau chiar emancipat. Și încă și în asemenea, caz, partea de care minorul poate. să dispue, chiar în favoarea soţului său, este mărginită de lege la jumătatea —bunurilor-de -care- 4] “ar fi--putut dispune dacă i ar fi fost major (art. 807 O. civil!) . 485 bis. Art. 807, ca şi art. 806 din codul civil edictând o regulă de capacitate a minorilor, de aici rezultă că această regulă se aplică minorilor români, chiar când ei gar afla în străinătate (art. 2 C. civil). A poi, spre a se putea aprecia, capheitatea personală a minorului, nu se va avea în vedere momentul morței sale, ci momentul face- rei testamentului. Nu mai spre a, se putea determina, partea, de care minorul a, putut să dispue conform art. 807 C. civil, se va avea în vedere legea în vigoare în momentul morţei sale, această pirte determinându-se după calitatea şi numărul moştenitorilor rămaşi la, acea epocă, Dică minorul a, dispus peste ceeace-i permite art. 807, testamentul nu este nul, ci reduetibi] (art. 847 urm. C. civil). El ar fi nul numai atunei când minorul ar fi testat înainte de a împlini vârsta de 16 ani. 488. 2 Persoanele puse sub consiliu judiciar (art. 445, 458 C.eivil). — Persoanele puse sub consiliu judiciar nepu- tând să-și înstrăineze averea imobiliară sau mobiliară 2) fără asistența consilierului, nu pot să înstrăineze această avere - prin acte cu titlu oneros (vânzare, schimb, tranzacţie, ete.). sau cu titlu gratuit (donaţiune): 
» Donare est' perdere“, 

Donaţiunea nu va fi validă decât dacă va fi făcută cu asistența consiliului, ea putând însă fi anulată de câteori sar constata că autorul ei nu se bucura, În mo- mentul facerei ei de facultăţile sale intelectuale. 

    

') După art. 763, din codul italian şi art. 48 din legea bulgară asupra succesiunilor dela 1890, minorul este capabil de a testă fără nicio restrictie 
la 18 ani împliniţi. . 

' 2) In privinţa arerei mobiliare, chestiunea este însă controversată. Vezi 
tom. III, partea 1, p. 100 text şi nota 1,
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Cei puşi sub consiliu judiciar au însă, necontestat, 

capacitatea de a testa, pentrucă, cuvântul a înstrăina, care 

se vede în art. 445 gi 458 C. ci nu se poate referi la 

testament, care nu este o înstrăipare actuală (art. 802 c. 

civil). "Testamentul va fi însă anwlat dacă autorul lui nu- 

şi avea uzul rațiunei în momentul! facerei sale. E 

487. Femeile măritate (art.| 199, 208 C. eivil).— 

   

  

   

   

    

Femeea măritată, având chiar parafernă, nu poate să dispue 
d5-averea si, piii dănaţiune, fără autorizarea. bărbatului, 

  

sau a justiţiei (art..199 C. civil). - 
—————Aesastă regulă se aplică tuturor donaţiunilor în genere, 

donaţiunilor manuale şi celor deghizate, instituţiilor contrac- 

tuale, şi chiar liberalităţilor făcute de femee din propriile 

sale economii. Ă 

Ea nu poate, fără autorizare să facă decât darurile 

sau prezentarile care se obişnuese la sărbători, la zile ono- 

mastice (art. 759 C. civil), ete. 
Autorizarea bărbatului poate fi expresă -sau facită.e 

Actul seris care cuprinde autorizarea bărbatului n'are nevoe 

de a fi constatat în forma autentică, ea însăşi donaţiunea. 

Chestiunea este. însă controversată. 
Autorizarea bărbatului poate fi dată înainte sau prin 

însuşi contractul de donaţiune şi, după unii, chiar în urma 

săvârşirei donaţiunei, aceasta, echivalând eu o confirmare a 

bărbatului 1). 
Nulitatea care rezultă din lipsa autorizărei bărbatului 

sau a justiţiei, fiind relativă, nu poate fi invocată decât de . 

bărbat, de femee şi de moștenitorii lor (art. 207, 952 

C. civil). _ 

Acţiunea în anulare pentru lipsă de autorizare se pre- 

serie prin zece ani din ziua morței bărbatului sau tran- 

serierei sentinţei de divorţ (art. 1900 C. civil). 

488. 1 Faliţii (art. 724 C. com.). — Toate dona- 

ţiunile, fie directe sau indirecte făcute de falit în urma în- 

cetărei plăţilor sale şi chiar cu şase luni înainte (perioadă 

1 Dacă bărbatul a confirmat actul în urma desfacerei căsătoriei, această 

confirmare închide numai acţiunea lui și aceea a moștenitorilor săi, nu însă și 

pe aceea a femeei şi a moștenitorilor ei, pentrucă bărbatul ne mai având atunci 

calitatea de soţ, consimţimântul dat de el, nu mai constitue o autorizare validă. 

Vezi tom. I al Coment. noastre, p. 198; tom. IV, partea I-a, p. 68, 69; tom. VII, 

p. 31, ete. .
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suspectă) sunt nule de drept faţă cu masa creditorilor, in- dependent de” orice fraudă, frauda fiind în specie presupusă (art. 724 C. com.). Ignoranţa în care sar găsi donatarul “nu-l apără de aplicarea acestei nulităţi. Judecătorul sindie va putea, de asemenea, să anuleze prin acţiunea pauliană (art. 975 C. civil) liberalităţile făcute înainte de perioada suspectă. 

»„Les donations faites par le Gailli sont un veritable Garein fait aux cr6anciers; il faut payer ce qu'on doit avant de donner ; âtre juste avant d'âtre gencreux“, zice un autor :), 
Incât priveşte donaţiunea unui imobil, acceptată de donatar înainte de perioada suspectă, însă transcrisă în- lăuntrul acelei perioade, ea este validă, pentrucă între părţi, donaţiunea, este perfeetă independent de orice transcriere, Art, 724 C. com. nu se aplică însă la, testamente, fiindeă el nu aduce nicio jisnire masei eredale, de oarece legatarii nu- pot fi plătiţi decât în urma creditorilor: 

» Nemo. liberalis, nisi liberatuşt 2 
483. 5% Interzişii legalmente (art. 13, 16 C. pena]).— . Cei condemnaţi la munea silnică şi la recluziune sunţ în 

curator (în codul fr. un tator) care le administrează averea (art. 13 Ş 2 C. penal). 
Iaterzisul legal păstrează însă bucurarea şi chiar exer- citarea drepturilor personale. Astfel, el poate să vândă, să cumpere, să contracteze, ete., însă numai prin mijlocul cu- ratorului său. 
E] poate să testeze în timpul pedepsei sale, legea neo- prindu-l decât de a dispune de averea sa prin donaţiune (art. 13 C. penal 3) şi de a o administra, pentru ea nu cumva prin asemenea mijloace, să-şi poată procura bani spre a-şi putea înlesni evadarea, 
Aetele făcute de un interzis legalmente fiind lovite de o nulitate absolută, această nulitate poate fi invocată nu 

  

1) Boulay-Paty, Pailiits ei bangueroutes, 197. 1) Vezi supră, p. 117, 204, înfră, No. 694, ete. , 3) In vechile noastre legiuiri (cap. 35 $ 9 C. Andr. Doniei şi art. 798 C 
Calimach), cel osândit penira vreo vinovăţie n'avea voe să-şi facă testamentul. 
El nu-și redobândea capacitatea sa decât prin: ertarea, vinovăţiei, care-l reintegră 
în drepturile sale politiceşti (civile).
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numai la interzis, ci şi de orice altă persoană interesată; 

pe când nulitatea actelor făcute de interzisul judiciar fiind 

pur relativă, nu poate, din contra, fi invocată decât: numai 

de interzis (art. 952 C. civil *). 
_ Motivul acestei deosebiri este că, pe când interdicţia legală 

este o pedeapsă accesorie, cea judiciară este, din contra, o 

măsură de protecţie care are de scop apărarea. unui inca- 

pabil. Or a permite tuturor celor interesaţi de a invoca 

nulitatea, ar însemna a, întoarce în contra ineapabilului pro- 

teeţia înfiinţată în favoarea lui. . 

| 490. Alte incapacităţi de a dispune existente altă- 

dată şi inexistente în dreptul actual. — In dreptul nostru 

ariterior mai existau și alte incapacităţi relative la dreptul 

de a testa. Aceste incapacităţi, împrumutate dela dreptul 

bizantin, dela Novelele lui Justinian şi dela Bazilieale, sunt 

privitoare la arhiereii şi la ceilalţi călugări (art. 761 C. 

Calimach ?). 
Codul lui Andr. Donici mai prevede că testamentul 

celor ce 85 Iepădau de st. botez nu avea nieio tărie (capit. 

35 $ 93). | 

Ia fine, în codul Calimach mai găsim o ineapacitate 

relativă la donaţiuni, împrumutată dela Nov. VIL a împă- 

ratului Profirozenit din anul 947 al erei creștine, 

„Darurile ce se fac de către cei săraci şi neputernici, ori 

cu ce fel de chip, celor bogaţi şi puternici, nefiind rudenii, sunt 

cu totul oprite“, zice art. 1263 din codul Calimach. 

Această, dispoziţie figurează şi în soborniceseul hrisov 

dela 1785 *). 
In legătură cu această chestiune vom cita art. 1938 din 

codul Calimach, împrumutat tot dela dreptul bizantin, după 

care cei puterniei nu puteau prescrie contra, celor nepu- 

ternici 5). 

1) Vezi tom. III, partea I-a, p. 62 și tom. IV, partea I-a, p. 14 (od. a 2-a). 

Vezi şi tom. Î al acestei lucrări, p. 405, 556. 
1) Vezi rom. IV, partea I-a, p. 75 urm. 

3) Cpr.. L. 3, ab initio, Cod, De aposiatis, |. 7, Vezi tom. IV, partea I-a, 

p. 71 şi 80, 9. , 

4) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 77; tom. VI, p. 8, ad notam. Vezi şi art. 

12, capit. 24 din codul Andr. Donici. 

5) Vezi tom. IV, menţionat, p. 17 urm.; tom. VI, p. 7, nota 4; tom. XI, 

p. 15, text şi nota 5; p. 16, text și nota 5. Vezi și tom. IV ai acestei luerări, 

No. 548.



264 are INCAPACITĂȚI INEXISTENTE ÎN Da, ACTUAL 
„Le vassal ne preserit contre son seigneur, ni le seigneur contre son vassal'“, zice Loysel !), 

robii, cei care se îndoiau de starea lor (de statu suo du- bitantes vel errantes) : cei căzuţi în mâinile inamicului în timp de războiu (gus apud hostes sunt); ostatieii (obsides), cât timp nu li se permitea de a testa; risipitorii în timpul interdieției lor, eretieii (manichaeis) ; cei condemnaţi pentru difamaţie (ob carmen famosum); apostaţii, ete, 492. Persoanele capabile de a dărui şi incapabile de a testa (art. 806 şi 1231 C. civil). — Persoanele ca- pabile de a dărui şi incapabile de a testa sunt minorii care nau împlinit încă vârsta de 16 ani. Ştim, în adevăr, +.că aceşti minori, deşi incapabili dă esta, totugi pot prin Î 
| 
î 
| 
i 

”eontraetul lor matrimonial, să dea, viitorului lor soţ totul isau partea din avutul lor, cu asistența persoanelor al “căror eonsimţimânt este necesar la validitatea căsătoriei (art. 806, 1231), pe când autorizarea acestor persoane nu - poate să-i oblige a face un testament. 

INCAPACITATEA DE A PRIMI PRIN DONAȚIUNE SAU TESTAMENT 
493. Capacitatea fiind o regulă generală, iar inca- pacitatea, o excepţie (art. 856 Cc: civil), ori cine este capabil de a primi o liberalitate, afară. de persoanele le declară incapabile, şi după cum omul nu poate nunțe la facultatea de a, dispune, tot astfel, el nu poate să renunțe la aceea de a primi. 
În consecinţă, s'a, decis, cu drept cuvânt, că ace] care servește de redactor sau scriitor al unuj act pabil de a, primi liberalităţi Prin ace] act; de unde rezultă 

1) Loysel, op. cit, IL, p. 130, No, 734, 2) 'Prib, Tecuci, Dreptul din 1920, No. 24, p. 
> ne Îsi - 

283 
ă 

$i Tribuna Juridică din 1920, No. 12 si 13, p. 53, (en. obaorv. noastră)



INCAPACITATEA ABSOLUTĂ DE A PRIMI. — ART. 811, 8171 965 

494. Incapacităţile de a primi sunt de două feluri 

unele sunt absolute şi se opun ca o persoană să primească 

dela, oricin& (art. '808, 811 C. civil), iar altele sunt rela- 

tie şi se opun ca cineva să primească. liberalităţi numai 

dela unele persoane anume determinate. | 

I. INCAPACITĂȚILE ABSOLUTE DE A PRIMI - 

495. Incapacităţile absolute lovese: 1% persoanele care 

mau o existență fizică (art. 808 C. civil); 20 persoanele 

care nau o existenţă civilă (art. 811, 817 C. civil); 

30 străinii, însă numai în privința imobilelor rurale (art. 

18 Constit. 1923); şi în fine, persoanele necerte. 
Cât pentru călugări, ei nu sunt opriţi de a dobândi 

avere cu titlul gratuit, în urma intrărei lor în tagma mo- 

nachală. | 
496. 1* Persoanele care nau o existenţă fizică 

(art. 808 C. civil). — Cea dintâi condiţie pentru a putea - 

primi o liberalitate este de a avea fiinţă: 

„Esse enim debet cui datur“. (Acela căruia se face o libera: 

litate trebue să existe). (L. 14, în medio, Dig. De jure codicillo- 

rum, 29. 7). 

Nu este însă nevoe ca donatarul sau legatarul să fie năs- 

cut în momentul facerei darului sau morței testatorului, 

căci. printr'o favoare excepţională și printr'o ficţiune ad- 

misă în toate legislaţiile, copilul conceput sau zămislit 
(qua in utero est), se considera -ea existent, de câteori este 
vorba de interesele lui: , - 

Infans canceptus pro nato habetur, quotiens de ejus commo- . 
dis agitur“ |). . 

497. Copilul zămislit se consideră deci ca existent, 

1) Vezi supră, 32 şi tom. I al acestei luerări, p. 184, 185. Cpr, art. 84 

şi 986 C. Calimaeh (22 C. austriac); art. 1923, 2101 C. german, ete. — Cu toate 

acestea, se poate gratifica în Germania, prin legate, o persoană neconcepută în 

momentul :norţei testatorului (art. 2162, 2163, 2118), Vezi Roguin, Tr. de droit 

compare (Successions), III, 1552. 
“La moi, testatorul n'ar putea gratifiea un copil neconceput în momen- 

tul morţei sale, decât instituind un legatar cu sarcina de a da o sumă ovare- 

care copilului ce se va naşte din cutare persoană. Aceasta nu este în adevăr, o 

liberalitate făcută în folosul unei persoane inexistente, ci un mod conditional al 

liberalităţei, făcută în folosul unei persoane capabile. Vezi tom. IV, partea I-a, 

p. 8t. nota 2, -
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dacă se naște viu. fie chiar neviabil :) și chiar dacă el ar fi murit imediat după naştere, guamvis nutus illico decesseriţ (L. 2, cod, De posthumis heredibus înstituendis, 6. 29). Cât pentru copilul născut mort, el este inexistent (art. 654 C. civil ?). 
» Qui mortuis nascuntur, neque nati,. neque procreati videnturt. (Acei născuţi morţi nu se consideră nici da născuţi nici ca pro- creaţi). (L. 129, Dig., De verborum, significatione, 50. 16 5), 
498. Pentru a fi capabil de a primi prin donaţiune trebue a fi, dacă nu născut, cel puţin conceput în momentul donaţiunei ; adecă, după unii, în momentul autentificărei actului, iar după alţii, în momentul acceptărei donaţiunei. Pentru a fi capabil de a primi prin testament, trebue a fi născut, sau cel puţin conceput în momentul morţei testatorului, şi aceasta fără a se distinge dacă legatul este „pur şi simplu, cu termen sau condiţional. 
499. Dacă legatul este condiţional, legatarul va, trebui să mai fie capabil și în momentul îndeplinirei condiţiei, fiindcă transmiterea lucrului legat nu se îndeplineşte decât la acea epocă (art. 925 0, civil). Chestiunea este însă con- troversată £). 

500. 2" Persoanele cari n'au o existenţă civilă (art. 811, 817 0. civil), — Se poate dispune cu titlu gra- tuit nu numai în folosul persoanelor fizice, dar şi în fo- losul persoanelor morale, civile sau juridice; însă pentru ca asemenea liberalitate să fie validă, se cer următoarele condiţii : 

1% Persoana morală gratificată, fie națională, fie stră- ină, trebue să aibă o existență legală, adecă să fie recu- noseută prin lege în momentul facerei donaţiunei sau morţei testatorului, căci altfel ea va fi incapabilă ca și un copil neconceput ). | 
2% Persoanele morale lega] mente recunoscute, trebue 

    

1) Vezi tom. 1 al acestei lucrări, p. 137, No. 164. 1) Vezi supră, p. 32. 
3) Vezi tom. |, al acestei lucrări, p. 137. 

- 4) Vezi înfră, p. 556, No. 520 bis. - %) Liberalităţile făcute în frauda, legei unor persoane morale nerecunoscute. "de lege sau neautorizate, nu sunt numai anulabile, ci inexistente (art. 966, 968. C. civil), ea şi liberalitățile făcute unor persoane chiar recunoscute sau autori- zate, prin persoane interpuse sau. ascunse sub forma, unui contract eu titlu oneros (art. 812 C, civil). Vezi tom, IV, partea I-a, p. 9,



PERSOANELE MORALE. — ART. 811, 817 207 

să fie autorizate a primi liberalitatea (art. 811,817 C. civil), 

această autorizare având de scop, pe de o parte, neacumu- 

larea în mâna lor a unei prea, mari cantităţi de bunuri de 

mână moartă, iar pe de altă parte, împiedicarea liberali- 

tăţilor excesive care ar despoia familiile dispunătorilor. 

Autorizarea, necesară persoanelor morale spre a primi 

o liberalitate se dă de guvern, iar liberalitatea se primeşte 

de administratorii acelor persoane, în urma unui decret 

regal 1), care încuviinţează donaţiunea sau legatul, această 

autorizare putând chiar să rezulte din orice act al guver- 

nului care ar cuprinde-o în mod implieit?). 

Facultatea, pe care o are guvernul de a autoriza sau ; 

_nu pritiirea_Țiberalită ilor făcute persoanelor morale, con- 

stitiind” un act de tutelă administrativă, nu poate fi cenzu= | 

at de” vit: 0” 1AStăpță_ judecătorească, prin urmare,. nici de î| 

    
   

   

BO, De câteori o liberalitate imobiliară este făcută 

unei persoane morale, printr'o donaţiune între vii, admi- 

nistratorii acelei persoane sunt obligaţi a transcrie dona- 

ţiunea, spre a fi opozabilă terţiilor. Ei sunt -respeonsabili-au-— 

numai pențru lipsă de acceptată, dar și pentru lipsa de 

transeriere_la_ timp,..căei.. eu toată, tăcerea Jegei, art. Ș700, 3700. 

civil se aplică şi persoanelor morale £). 

502. Dreptul de fondaţiune pioasă âl particularilor 

(Stiftungen). — Nu trebue să confundăm ipoteza în care 

cineva ar gratifica o persoană morală inexistentă, acea În. 

care un testator ar lăsa totul sau parte din averea sa pentru 

crearea unui aşezământ publie, precum ar fi o şcoală, un 

azil, o bibliotecă, un spital, ete.; căci o asemenea liberalitate 

ar fi validă, cu toate că aşezământul înfiinţat n'ar fi avut 

ființă la moartea testatorului, rămânând însă ca persona- 

  

1) Vezi înfră p. 587, No. 528. 
2) Chestiunea de a se şti dacă societăţile comerciale pe care legea le pro- 

elamă persoane morale, afară de asociaţiile în participare (art. 78 $ ultim şi 

253 C. com.) pot sau nu să primească liberalităţi şi dacă ele sunt supuse dis- 

poziţiunilor art. 811 și 817 C. civil, este controversată. Vezi pentru negativa, Trib. 

Laon, Cr. judiciar din 1915, No. 55, p. 454 (eu observ. noastră), iar pentru afirma- 

tiva Cesare Vivante, Zrattato di diritto commereiale, II, 301, ete. Vezi tom. IV; 

partea I-a, p. 87, nota 2. Facultatea ce are guvernul de a da sau nu persoa- 

nelor morale autorizarea de a primi o liberalitate nu poate fi censurată de C. 

de cas. Cas. rom. Dr. 1920, Pand, rom. II p. 84 şi Cr. Just, 1920, No. 30 şi 31. 

3) Cas. S-a III, Dreptul din 1920, No. 27, p. 320 şi No. 30; p. 354. 

1) Vezi tom. LV, partea L-a, p. 91 şi p. 359. Vezi şi înfră, No. 552, p. 639.
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litatea lui să fie recunoscută printr'o lege posterivară. Fie- care particular are deci dreptul de fondaţiune, adecă de a întemeia un așezământ de utilitate publică pentru veşnieie, în baza unui vechiu obiceiu al pământului, rămas încă din dreptul roman, soluţia admisă, în genere, nu numai la noi î), dar încă în Franţa, în Italia 2), în Austria 3), în Germania (art. 80 urm. C. civil), ete. 
503. Modul cel mai des întrebuințat astăzi şi cel mai sigur în acelaş timp de a înfiinţa a fondaţiune, admis de jurisprudenţă, este de a institui legatară universală pe o persoană morală legalmente recunoscută 4), sau pe o per- soană fizică capabilă, eu sareina, de a consacra averea, le- gată la înființarea așezământului de binefacere 5). 504. 3: incapacitatea străinilor de a dobândi imobile rurale (art. 18 Const. 1925, fost art. 7 $ 5 Oonstit, veche).— Dreptul de a dobândi imobile rurale, fiind astăzi neconte-. stat un drept politie, străinii nau capacitatea de a dobândi prin donaţiune şi testament, ca şi prin orice alt mod de achiziţie, decât imobile urbane, drepturile anterior dobân- dite fiind însă respectate (art. 18 Const. 1923, fost art. 7, $ 5 Constit. veche). . 

505. In consecință, străinii n'ar putea dobândi astăzi niciun drept de folosință a pământurilor rurale, precum ar „fi, de exemplu, o proprietate cu bezman sau cu dijmă. Ei nar putea dobândi niei uzufruetul unui imobil rural, uzu- fructul fiind o dezmembrare a proprietăței €). 505 bis. Mai mult încă, credeam înainte, cu toată ju- risprudența care era fixată în mod invariabil în sens con- îrar, că străinii n'aveau "drept nici la valoarea imobilelor ce nu pot stăpâni în natură, pentrueă „reptulile valoarea sau prețul unui_bun, presupune un drept asupra însuşi acestui bun, drept pe care străinul nu-l are ). Azi însă, după art. 

  

  

1) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 98 urm. — Vezi însă Cas. rom. S-a L-a, Dreptul din 1909, No. 27, p. 211. Această decizie anulează testamentul de- fanctului Başota, după ce tot Curtea de easaţie l-a validat de mai multe ori. 2) Pacifiei- Mazzoni, Istâtuzioni di diritto civile italiano, VI,:75, p. 124 următ, 
5) Unger, System des Qesterreichischen allgemeinen Privatrechts, I, $ 44 p. 347 urm. Vezi art. 646 din codul austriac. *) Cpr. art. 525 urm., 2192 urm. C. german. 5) Vezi tom. IV, partea I-a, P. 96 urm. *) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 475, No. 644, 1) Vezi supră, p. 33, No. 64.
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j 
|! 18 al Const. din 1923, vor avea drept numai la valoarea 

acestor imobile. 
506. 40 Persoanele necerte. — Persoanele necerte nu 

pot fi gratificate nici prin donaţiuni, nici prin testament, 

pentrucă nu se ştie cine sunt, şi liberalităţile făcute unor 

asemenea. persoane sunt inexistente 1), 

„Incertae personae legatum înutiliter relinguitur“. (Un legat 

este lăsat în mod inutil unei persoane necerte). (Gaius, Instit., ÎI, 

Ş 238), | - 

506 bis. Ce se înţelege însă prin persoane necerte ? 

La Romani, persoana necertă era aceea a cărui individua- 

litate testatorul nu putea să şi-o închipuiască decât într'un 

mod imperfect, fără a avea despre ea, o idee preciză: 

„Incerta autem persona videtur, quam per imcertam opinionem 

animo suo testator subjicit“. (Se consideră ea persoană necertă, 

aceea despre care testatorul n'are în spiritul său decât o idee 
xu vagă“ (Gaius, Zoco cit. şi Instit. Justinian, De legatis, LL, 20, $ 25 *) 

Astfel, se considerau ea legate făcute unor persoane 

necerte, următoarele: „las atâta aceluia care va da copila 

lui fiului meu în căsătorie“: a. 

„Qui cumgue filio meo în matrimonium filiam sua collocaverit“ . 

(Gaius loco cit. şi Înstit. Justinian, loco cit.). 

Sau: „dau atâta acelui care va veni cel întâi la în- 

mormântarea mea“, ete. 

„Qui primus ad funus meum venerit“. (Gaius, loco cit). 

Se admitea însă, cu drept cuvânt, validitatea legatului - 

făcut unei persoane necerte, sub certa demonstratione, adecă 

unei persoane necerte aparţinând unei categorii de persoane 

certe şi cunoscute. 

Astfel, era valid următorul legat: „Las atâta aceluia din 

cognaţii mei, actualmente în viață, care va lua pe fiica mea 

de soţie, sau care va veni cel întâi la înmormântarea mea“. 

„Sub certa vero demonstratione inceriae personae vecie legatur, 

velut : ex cognatis meis, qui nunc sunt, Qui primus ad funus 

1) Cpr. art. 750 C. apaniol, 830 C. italian. Vezi tom. 1V, partea I-a, p. 

105 urm.; tom. IV, partea II, p. 159, 160, ete. 
2) Cpr. art. 830 C. italian. 

+
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meum venerit, ei X mmillia heres meus dato't. (Gaius, II, $ 238, în fine şi Instit. Justinian, loco cit., $ 25, în fine). - 
506 ter. Astăzi, trebue să înţelegem prin persoane necerie toate acele a căror individualitate nu este nici ae- tualmente determinată, nici susceptibilă de a fi determinată printr'un eveniment arătat în testament, ea propriis verbis testamenti et non aliunde,.. non ezirinsecus, Astfel, ar fi valide următoarele legate: „Las atâta aceluia care va lua pe fiiea sau nepoata mea de soţie“ ; sau, „las atâta părintelui a] cărui fiu va lua pe fiica sau pe nepoata, mea de soţie, ete.“; pentrucă, în aceste cazuri le- gatarul va fi determinat prin contractarea căsătoriei, fapt prevăzut în testament. 

Tot astfel, ar fi valid legatul făcut de un aviator aceluia care, la caz de accident mortal, va duce corpul lui familiei sale, ete. 
„Dar dacă asemenea legate sunt valide, ar fi nulă dis- poziţia făcută în folosul unei persoane, pentru ca, acea per- soană să dispue de legat conform voinţei şi dorinței testa- torului pe care ea o cunoaşte (fideicomis tacit), fiindeă, în specie, adevăratul legatar nu este arătat în testament 1). Tot ca nul, din cauza nedeterminărei persoanei, a fost considerat următorul legat: „Las atâta, rudelor mele cele mai nevoiașe, pe care le-aş fi uitat sau trecut eu vederea“. Legatele făcute în folosul săracilor unei comuni (art. „811 C. civil), sau în folosul săracilor în genere 2), sau le- gatele făcute pentru binefacere, nu sunt nule sub cuvânt că prin ele s'ar gratifica nişte persoane necerte, căci aseme- nea legate 'vor fi primite de comună, care, după legea comu- nală, are îndatorirea de a îngriji de săraci şi de neputincioşi. Art. 842 din codul Calimaeh admite această soluţie în privința legatelor lăsate pe numele lui Ohristos sau a unui sfânt: 

  

1) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 109, 110. 2) Dacă legatul a fost făcut pur şi simplu săracilor, fără nicio altă expli- 
caţie, se presupune că testatorul 2 avut în vedere săracii comunei în eare el 
domieilia sau Îşi avea, reședința de fapt. Cpr. art, 749 C. spaniol, art. 2072 C. ger- 
man, etc. Legatul făcut săracilor în genere, fără nicio altă arătare, nu constitue o 
dispoziţie făcută în favoarea unor persoane necerte, zice tribunalul din Aarillae 
(127 Aprilie 838). Tribunalele cercetează, în asemenea caz, care a fost intenţia 
eo torul, Spre a asigura executarea voinţei sale (France Judiciaire din 1888, p. 307),
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„Lăsând cineva legaturi pe numele lui Christos, îl va lua. 

biserica locului unde testatorul își are locuința“, zice acest tezt D, 

De asemenea, legatul făcut în folosul instrueţiunei 

publice nu va fi nul, ei va fi primit de Ministerul instrue- 

ţiunei publice, în urma unei autorizări dată prin decret 

regal (art. 811, 812 C. civil). 
Fondurile destinate învăţământului publie provenind 

din liberalităţi, se privighează, se administrează și se contro- 

lează astăzi de către Casa şeoalelor. 

II, INCAPACITĂȚILE RELATIVE DE A PRIMI 

507. Incapacităţile care se opun ea cineva să pri- 

mească liberalităţi dela persoane anume determinate, sunt re- 

lative: 10 la tutori în raport cu minorii (art. 809); 2% la 

medicii, ofiţerii de sănătate, farmaciştii şi miniştrii cultelor, 

în raporturile lor cu bolnavul ce ei au îngrijit sau asistat 

la ultima sa boală (art. 810); 3 și, în fine, la ofiţerii 

bastimentelor pentru care testamentul a fost făcut, în timpul 

unei călătorii pe mare (art. 883 C, civil). 

508. 10 Incapacitatea minorului faţă de tutorul său 

(art. 809). — Minorul, care a împlinit vârsta de 16 ani, 

nu poate, în principiu, să dispue prin testament în favoa- 

rea tutorului său (art. 809 C. civil), eu toate că el poate, 

într'o limită oare care, să testeze în favoarea altor persoane 

(art. 807 Q. civil). Motivele acestei dispoziţii sunt ea tutorul 

să nu uzeze de înrâurirea ce are asupra minorului, pentru 

a-l sili a-i face liberalităţi, pe care testatorul nu le-ar pu- 

tea revoca tot din cauza acestei înrâuri. 

Prezumpţia legală de sugestiune, statornicită de art. 

809 C. civil nu poate fi dărâmată prin proba contrară. 

Sancţiunea, acestei dispoziţii este anularea testamen- 

tului făcut în disprețul şi în contra legei. 

Această dispoziţie, care ne vine din vechiul drept 

  

1) In Roma păgână, se făceau legate Zeilor, gi asemenea legate foloseau 

templelor divinităților. Mai târziu, după ce, christianismul a răsturnat cu mâna 

sa puternică divinitățile de lemn, de piatră sau de bronz ale păgânismului, sau 

văzut legate mistice făcute lui D-zeu, lui Christos, Maieei Domnului, Sânţilor, 

Apostolilor, ete. Acest „misticism nu mai este din timpurile noastre, şi aseme- 

nea legate nu se mai văd astăzi.
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francez, înfiinţează o îndoită incapacitate, pe de o parte, incapacitatea contra minorului de a dispune în folosul tu- torului, iar pe de alta, incapacitatea pasivă a tutorului de a primi dela pupilul său; de uade rezultă că dispoziţia, făcută de un minor către tutorul său, în timpul incapaci- făţei sale, rămâne nulă chiar dacă această incapacitate re- lativă ar fi încetat în momentul morţei tutorului. | Incapacitatea, statornicită de art. 809 se aplică în două jeazuri, şi anume: 10 ea se opune ca minorul, să dispună jprin testament în folosul tutorului său; 20 ea se opune ijea minorul, în urma ajungerei sale la majoritate să poată, ildispune atât prin donaţiuni eât şi prin testament, în fa- voarea fostului său tutor, cât timp socotelile definitive ale tutelei n'au fost date şi primite. | Minorul devenit major, poate deci să dispue, atât prin donaţiuni, eât şi prin testament, în favoarea, fostului său tutor, însă el nu poate să facă asemenea dispoziţii, decât În urma predărei sau primirei socotelilor definitive, fie prin justiţie, fie prin bună înţelegere. 

Minorul devenit major „poate să „testeze în favoarea stiai SI tute, chiar “în ziua priimirei Goes ee 

   
   

  

urma dărei chitanței descăreă toare, însă el nu poate să dis- pue prin donaţiune, decât în urma; expirărei unei luni dela primirea socotelilor (art. 419 CO. eivil),_ „Incapacitatea, statornicită de art. 809 C. civil se aplică la toţi tutorii în genere: legali, testamentari sau dativi; la cotutori (art. 347, 348 C, civil) şi după unii chiar tuto- rilor de fapt (pro tutori) (art. 347 C. civil). Chestiunea. este însă controversată, 
Ea nu se aplică însă tutorilor ad hoc, niei membrilor eon- siliului de familie, nici curatorului minorului emanci pat, nici consiliului judieiar, nici consiliului îngrijitor rânduit mamei de către tată, conform ar, 345 codul civil. Ea nu se aplică, de asemenea, curatorului celui in- erzis legalmente (art, 13, 16 ce. penal), nici tutorului ce- | lui interzis judecătoreşte, ci numai tutorului legal, testa- | mentar și dativ rânduit minorului, | a Art. 809 Q. civil, nevorbind de cât de tutor, nu se aplică tatălui administrator legal în timpul căsătoriei; niei institutorilor, pedagogilor şi Profesorilor minorilor; nici
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stăpânilor sau patronilor faţă de servitori, calfe şi subor- donaţii lor, nici mandatarilor sau geranţilor de afaceri ai minorului, nici copiilor, soţiei, şi moștenitorilor tutorului, 
ete. În adevăr, în specie fiind vorba de o incapacitate, şi de o excepţie, această, incapacitate este de cea mai strictă interpretare. 

Această incapacitate suferă o excepţie importantă, căci ea nu-și nai are ființă atunci când tutela este admi-; nistrată de un ascendent al minorului, fie chiar mama na-! turală sau un ascendent al ei. i 
Legiuitorul a erezut că, afecțiunea ce ascendenţii au A descendenţii lor este „0 garanţie că ei nu vor abuza, toritatea lor spre a smulge o liberalitate dela minori, 509. incapacitatea medicilor, farmaciştilor, mini- * cultului, etc. (art. 810 C. civil). — Art. 810 din odul civil pune pe bolnavi la adăpostul înrâurirei ce, fără îndoială, exercită asupra spiritului şi voinței lor, acei che- maţi a le da ajutorul artei şi al religiunei. In consecinţă acest text dispune că medicii sau chirurgii, ofiţerii de să- nătate şi farmaciştii, care au tratat pe o persoană în boala din care acea persoană a murit, nu se pot folosi de libe- ralităţile ce ea a făcut în folosul lor,. în cursul acestei boli, aplicând aceeaşi regulă Şi la preoți. - | Această proibiţie  întemeindu-se pe o prezumție de sugestiune şi de eaptaţiune jure et de jure persoanele oprite de a primi liberalităţi dela bolnav nu pot dovedi că aceste liberalităţi sunt opera unei voinţi libere 1). 

Art. 810 din codul civil, ea şi art. 809 din acelaş cod, ediatează o îndoită incapacitate, şi anume: pe deo parte, incapacitatea bolnavului de a dispune, _iar pe de alta, ineapacitatea: medicului, farmacistului, ete. de a primi. Incapacitatea, statornicită, de acest text se aplică mai în- tâi tuturor acelor care exercită medicina, în mod legal, cât şi celor care o exercită în mod ilegal, şi chiar moaşelor, de câteori caută pe lehuză fără ajutorul medicului. 
Cât pentru infirmierii, care se mărginesc numai a în- griji pe bolnavi, ei nu intră în categoria medieilor, chirur- gilor, ete. 

| 

  

   

   

  

1) Cas, S-a I-a, Cr. Judiciar din 1919, No. 6,p. 57 şi Jurispr. română din 1919, No. 21, 22, p. 724. Trib. Juridică din 1919, No. 32—44, p. 189. ă 

72784 
i 18
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Incapacitatea de mai sus se aplică în al doilea Joc far- 

macistilor, care nu sau mărginit a elibera medicamentele: 

prescrise de medie, dar eare au tratat ei înşişi pe bolnav. 

de boala de care a murit. 
In fine, incapacitatea prevăzută de art. 810 CO. civil, 

se aplică preoţilor sau mai bine zis tuturor miniştrilor cul- 

tului, fie chiar ebraic, protestant sau muzulman, dacă ace- 
ştia au îngrijit şi asistat pe bolnav, dându-i sprijinul spi- 

ritual după regulele şi dogmele credinţei lor, în boala de 
care el a murit. 

Din cuprinsul art. 810 rezultă, în.adevăr, că libera- 

Jităţile făcute -preoţilor sunt oprite numai atunci când în- 

grijirile sufleteşti din ultima boală au fost de aşa natură 

încât au constituit un abuz de influenţă asupra voinţei 

slăbite a bolnavului; aşa că simplul fapt al spovăduirei, al 

împărtăşirei bolnavului sau al cetirei molivtelor pentru da- 

rea sufletului, nu poate constitui incapacitatea statornicită 
la art. 810 O. civil. !).. 

Daseălii, paraelisierii şi ceilalţi slujitori ai bisericei nu 

sunt însă loviți de nicio incapacitate, pentru că textul nu 

vorbește de ei şi pentrucă incapacităţile sunt de strictă in- 

terpretare. 

Calitatea de medie, farmacist, ministru al cultului, 

ete. nu este prin ea. însăşi o cauză de incapacitate. Pen- 

tru ca aceste persoane să fie incapabile de a primi liberali- 

tăţi dela bolnav se cer, în adevăr, următoarele condiţii: 

| 10 Liberalitatea trebue să fi fost făcută în cursul sau 

n timpul boalei de care bolnavul a murit; 20 moartea tre- 

bue să fi fost cauzată prin această boală; de unde rezultă 

că dacă dispunătorul a murit de boala în care a fost tra- 

tat, liberalitatea, este nulă, ea fiind validă dacă . bolnavul 

s'a însănătoşit 2); 80 donatarul sau legatarul trebue să fi 

  

1) C. Bucureşti şi Cas. S-a I-a Dreptul din 1916, No.7, p. 54 și Jurispr. 

română, din 1919, No. 21, 22, p. 124, precum şi Tribuna juridică din 1919, 

No. 42—44, p. 189 (eu observ. noastră). Autorităţile citate în tom. IV, partea 

I-a, p. 130, nota 3. Decizia menţionată a Curţei din Bucureşti adaogă că, în 

ţara noastră, influența sufletească a preoților asupra enoriașilor este aproape 

A nulă, aşa că dispoziţia art. 810 din codul civil în privinta acestora ar fi putut 

i foarte bine să lipsească. In adevăr, acest text are mai cu seamă în vedere pe je- 

'Isuiţii (de care ne-a ferit D-zeu) care, la catolici, se introduce în sinul familiilor 

gi caută să speculeze sentimentele religioase mai ales a celor slabi şi bătrâni. 

2) Autorii critică, eu drept cuvânt, legea mai ales în privinţa donaţiunei; 

care este menținută, cu toate că este presupusă a fi fost făcută sub influența 

unei presiuni sau captaţiuni nelicite. Vezi Com. noastre, tom. IV, partea I, p. 134. 
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tratat pe bolnav, adecă să-l fi îngrijit în mod continuu 1), In privința medicilor, farmaciştilor, ete., tratamentul con- sistă în îngrijiri medicale date în mod regulat şi obig- nuit. În privinţa miniştrilor cultului, pentru ca art. 810 să fie aplicabil, trebue să existe din partea lor un  trata- ment așa zis moral şi sufletese, care consistă în îngrijirile spirituale date bolnavului. 
Sancţiunea proibiţiei prevăzută de art. 810 C, civil, . este anularea liberalităţei. chiar dacă, ea ar. fi „fost. ascunsă sub formă unii contrâct cu_titlu oneros> Liberalitatea, îuA este însă inexistentă. 6i numai labilă, iar nulitated fiind relativă, nu poate fi in votaţi deeât--de- moştenitorii dispunătorului sau de; Jegătarii lui, o “Art. 810 vorbind numai de medici, farmacişti, preoţi, eie., incapacitatea statornicită de acest text nu poate fi întinsă, ca altădată, la stăpâni, patroni, servitori, inten- denţi, avocaţi, ete. Art. 810 din codul civil stabilind, în ade- văr, o incapacitate, ştim că incapacităţile sunt de drept strict.” 
503 bis. Art. 810, după ce statorniceşte incapacitatea de care am vorbit mai sus aduce oare care excepţii dela această regulă. 
a) Prima excepție. — Astfel medicii, farmaciştii, preoţii, ete., care au curarisit sau asistat pe un bolnav în cursul ultimei sale boli, pot să primească dela, acest bolnav, dona- ţiuni remuneratorii sau răsplătitoare, făcute cu titlu parti- cular, pentru că ar fi fost nedrept de a se împiedica răs- plătirea, serviciilor prestate de acei care ar fi curarisit sau asistat pe un bolnav în ultimele sale momente. 

„Aceste dispoziţii trebue să fie însă proporţionate ei starea dispunătorului şi Însemnătatea serviciilor prestate;'| de unde rezultă că, la caz de o dispoziţie prea, mare, ea va fi! redusă după aprecierea judecătorului de fond în măsura, de- terminată de lege, fără ca ei să poată anula întreaga dispoziţie. Cât pentru dispoziţia făcută de bolnav eu titlu uni- versal, judecătorii o vor anula pentrucă legea nu admite în specie decât o dispoziţie cu, titlu articular. 

  

        

m 

    

3) Astfel, medicul chemat numai la un consult, sau carea dat numi oara care sfaturi, s'au care sa mărginit a da bolnavului medicamentele prescrise de alții, nu este lovit de nicio incapacitate. Vezi tom. IV, partea I-a, p. 135, ad notam, 
.
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b) A doua eacepție. — Prin excepţie şi pentru respectul 
datorit legăturilor de sânge şi de familie, legea mai permite 
medicilor, farmaciștilor, preoţilor, ete. care sunt rude cu 

| dispunătorul până la al patrulea grad ineluziv (adecă veri 
| primari), să primească dela el o dispoziţie universală sau 
leu titlu universal, şi a fortiori, o dispoziţie cu titlu par- 
cur, afară de cazul când defunctul ar_avea descendenţi 
lIBau ascendenți; şi încă şi în asemenea caz, dispoziţia ia ar 
jar “validă, dacă medicul farmacist, preotul, ete., gratificat. 
ar fi el Însuşi mo ştenitor în linie „dreaptă. eu. „dispună 

      

e) A treia excepție. — Doetrina este aproape unanimă 

spre a decide că incapacitatea statornicită de art. 810 C. 
civil nu se aplică bărbatului medie, farmacist sau preot 
care ar fi curarisit ori asistat pe soţia sa în cursul boalei 
de care această din urmă a murit, pentrucă bărbatul nu 
face, în asemenea caz, decât să-şi îndeplinească o datorie 
impusă de lege (art, 194 0. civil). 

„Art. 810 din codul civil statornicind ca, principiu ge- 
neral, incapacitatea medicilor, farmaciştilor, preoţilor, etc., 
nu admite decât două excepţii dela această regulă, din care 
soțul nu face parte. Prin urmare, strict vorbind, trebue să 
aplicăm art. 810 C. civil în toată rigoarea, lui şi bărba- 
tului medie, farmacist sau preot, care ar fi curarisit sau 
asistat pe soția sa în: ultima ei boală. 

Excepţiile fiind de strictă interpretare, se decide, cu 
drept cuvânt, cu bolnavul n-ar putea să dispue în favoarea 
“medicului care l-a curarisit, sau preotului care I-a asistat în 
ultima sa boală, în afară de excepţiile admise de lege, chiar 
dacă aceste persoane ar fi amicii lui intimi. 

510 3: incapacitatea ofiţerilor de bastiment (art. 

883 C. civil). -— Pentru motive analoge celor-eare au edictat 
“ineapacităţile statornieite de art. 809 şi 810 C. civil, art. 
883 din acelaşi cod, împrumutat dela art. 3 al ordonanţei 
asupra marinei din August 1681, dispune că testamentul - 
făcut pe mare, nu poate să cuprindă, din partea unui că- 
lător nicio dispoziție în favoarea ofițerilor bastimentului, 
chiar dacă ei n'ar fi luat parte la confecţionarea acestui 

7
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testament 1); şi această dispoziţie se aplică tuturor testa mentelor făcute pe mare, chiar şi celor olografe 2), | Legea stabileşte și de astădată o prezumpţie de cap-. taţiune în contra ofiţerilor vasului călătorind pe mare,-nu- însă pe cun sfluviu, precum ar fi Dunărea sau altul, din cauza autorităţei şi înrâurirei ce aceştia exercită asupra că- lătorilor şi întregului personal al vasului: i | 
„Les officiers qui commandent un navire sont maâtres ă leur bord, aprâs Dieu, zice o veche formulă. 

Testamentele făcute în contra acestei dispoziţii nu sunt „nule în totul, ci numai în privința, dispoziţiilor care gra- tifică pe ofiţerii vasului ;_ căci, în regulă generală, ineapa- citatea unui legatar viciază numai legatul său, iar nu şi celelalte dispoziţii ale testatorului. 
Pentru motive analoge celor care au „determinat ex- cepţiile prevăzute de ari, 809 şi 810, în privinţa rudelor, ofiţerul bastimentului devine capabil, dacă este rudă cu testatorul, se înţelege până la al 12-lea grad inelvziv (art. 676 O. civil); fiindeă legea nu. mărginește de astădată ex- cephia; ca în art._809 şi 810, „la o linie sau la un grad “oarecare, ă 
Această excepţie nu se întinde însă la alianță sau ca- . sarea, de care legea nu vorbeşte 4). 

DESPRE ART. 908 DIN CODUL FR. 
(Incapacitate relativă la copii naturali, inexistentă 

în dreptul nostru). 

Sil. Axt. 908 din codul francez, modificat în parte, însă în mod insuficient, prin legea din 25 Martie 1896, dispune că copiii naturali nu pot să primească nimie prin donaţiuni sau testamente peste ceeace li-se dă la titlul 

  

1) Art. 883 Q, civil nu se aplică însă la donaţiuni, despre care el nw vorbeşte. 
2) Noul art. 995 din codul fr., modificat prin legea dela 8 Iunie 1893 este expres în această privință, 
%) Acest articol din codul civil a fost modificat de art. 4 din legea asupra impozitului progresiv pe succesiuni din 28 Iulie 1921, eare reduce dreptul de moștenire ab intestat până la gradul al IV-lea inclusiv, : *) Contră: Art. 995 C. îr., modificat prin legea din 8 Iunie 1893.
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succesiunei, copiii adulterini şi incestuoşi având drept numai 

la alimente. | 

Art. 908 din codul francez, eare constitue o nedrep- 

tate strigătoare, a dispărut din mai toate legislaţiile străine 

posterioare compilației napoleoniene. 

EI a dispărut din fericire (mare minune) şi din codul 

nostru ; de unde rezultă că, la noi, atât mama cât şi tatăl 

pot să dispue prin daruri între vii şi testament în folosul 

copiilor lor naturâli, fie chiar adulierini său, incestuoși, 

bine” înțeles” tă” inaitele păiței disponibile 1). Părinţii ” nu 

mai au deci interes, ca în Franţa, să nu-şi recunoască 

copiilor lor, pentru ca astfel să-i poată avantaja ca pe 

orice străin 2). - 
542. Sancţiunea incapacităţilor statornicite de lege 

în privinţa dreptului de a dispune şi de a primi (art. 812 

C. eiv.).— Art. 812 din codul civil euprinde sancţiunea dis- 

poziţiilor de mai sus. El declară nule și neavenite nu 

numai dispoziţiile directe făcute în favoarea unui incapabil 

(şi trebuie să adaogăm şi emanate dela un incapabil), dar 

şi cele indirecte care ar fi ascunse sub forma unvi contract 

cu litiu oneros (vânzare, schimb, tranzacţie, etc.), sau care 

ar fi făcute sub humele unor persoane interpuse. 

513. Donaţiunile deghizate sau ascunse sub forma 

unui contract cu titlu on2ros. — Liberalitatea este deghi- 

zată sau ascunsă sub. forma unui contract cu titlu oneros 

de câteori una din părţi declară că a primit un echivalent 

bănese, pe când, în realitate, n'a primit nimic 3). 

Jurisprudenţa, şi o parte din doctrină declară asemenea, 

|ibere t, “valide, de câte ori părţile sunt capabilă de a 

i! primi şi de a dispune cu titlu gratuit şi de câte ori ele n'au 

fr scop fraudarea unei legi, precum ar fi de exemplu, în 

azul art. 940 C. civil. | 
Donaţiunile deghizate sunt însă nule de câte ori sunt 

făcute în favoarea unui incapabil sau emană dela un in- 

capabil, judecătorii fondului apreciind în fapt dacă actul 

constitue sau nu o liberalitate deghizată. “ 

In specie fiind vorba de o fraudă la lege, iar terţii 

1) Vezi supră, p. 203, nota 3. 
2) Cpr. Planiol, ILI, 2945. 
3) Vezi infră, No. 535. p. 607 urm.
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fiind în imposibilitate de a-şi procura o dovadă serisă despre această fraudă (art. 1198 C. civil), vor putea dovedi simu- laţia prin orice mijloace: martori şi chiar prezumpţii luate în afară de act, fără niciun început de probă serisă 1). 514. Liberalităţile făcute prin persoane interpuse: (interpunere de fapt). — Dispoziţiile proibitive ale legei pot fi fraudate nu numai prin ascunderea, liberalităţei sub forma şi aparența unui eontraet eu titlu oneros, dar şi printr'un fideicomis tacit 1), adică prin interpunerea unei persoane capabile, însărcinată de a remite liberalitatea vnui inea- pabil (art. 812 C. civil). - 
Legea, mai face odată aplicarea acestui principiu în art. 940, 941 C, civil, în privinţa soților care şi-ar dărui indirect mai mult decât permite legea prin art. 939 C. civil, Pentru ca să existe o interpunere de persoane fraudu- loasă, trebue ea liberalitatea să fi fost făcută numai în aparență unei persoane capabile, în. scopul ca această per- goană so transmită unui incapabil. 
„În tacitis. fideicommissis Jraus_legis fieri videtur, quotiens quis  neque _testaumento, negue codicilis rogaretur, sed domestica cautione, vel chirografo obligaret se ad Praestandum fidei commis- sum ei qui capere non polest“. (Fideicomisele tacite sunt consi- derate ca făcute în frauda legei, când nu sunt făcute prin testament sau codicil, ci printr'o simplă făgăduință sau un înscris sub semnătură privată, prin care cineva se obligă a restitui acest fideicomis pe care legea o declară incapabilă de a primi). (L. 103 Dig., De legatis, XXX, I). 
»-Predonis loco intelligendus est îst Qui tacitam fidem inter- posuerii, ut non capienti restituerit hereditatem“. ('Trebue să fie considerat ca posesor de rea credinţă acela căruia s'a deferit o succesiune pe cuvântul ce a dat testatorului că o va remite unui incapabil). (L. 46, Dig., De hereditatis petitione, 5, 32). 

Inierpunerea de persoane fiind o fraudă la lege, în principiu, nu se presupune, ci trebue să fie dovedită de acel care cere anularea dispoziţiei (art. 1169 C. civil), această dovadă fiind uneori foarte anevoioasă „ deaceea Quintelian zicea, : 
» Natura esse dificile tacitum Jideicommissum probare“, 

  

1) Vezi tom, IV, partea I, p. 151 şi 311, precum şi înfră, No. 535 bis. 2) Mai vezi L, 18, Pr. ab initio, ig., De his, guae ut îndiquis auferun- tur, 24. 9. 
-
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Această dovadă se poate face prin orice mijloace: 
martorii, prezumpţii grave şi concordante, şi chiar prin 
interogatorul şi jurământul decizor al beneficiarului aparent). 

Judecătorii fondului apreciază, în mod suveran faptele 
care constituese interpunerea de persoane, precum şi dacă 
legatarul arătat în testament este sau nu o persoană interpusă. 

515. interpunerea de persoane care rezultă din pre- 
Zumpţii legale (art. 812). — Deşi, în principiu, frauda 
nu s3 presupune, totuşi prin excepție şi numai în unele cazuri 
strict şi limitativ determinate de lege, frauda este prezumată 
şi unele persoane sunt presupuse interpuse din cauza ra- 
porturilor de intimitate, de supunere şi de atârnare ce există 
între ele şi persoana incapabilă. 

Persoanele pe care art. 812 $ 2 le declară interpuse, 
sunt: 10 tatăl și mama, fie chiar naturali, copiii şi ceilalți 
descendenţi, precum și soțul persoanei. incapabile, 

Din împrejurarea că numai tatăl şi mama ineapabilului 
sunt presupuse persoanei interpuse, rezultă că această pre- 
zumpţie nu poate fi întinsă la ceilalţi ascendenți: buni,. 
străbuni, ete. F 

20 A doua categorie de persoane presupuse interpuse 
sunt copiii şi evilalţi descendenţi ai incapabilului, adecă: copiii 
legitimi, legitimaţi, adoptați şi chiar naturali recunoscuţi, 
fie chiar adulterini şi incestuoşi. Nu poate însă fi considerat 
ca interpus copilul născut din a doua căsătorie, față cu 
soțul rămas în viață, art. 812 neputând fi complectat prin 
art. 9412). 
/ 30 In fine, art. 812 consideră ca persoană interpusă, 
soţul legitim al incapabilului. 

Această presumpţie nu se întinde însă la concubinul 
sau concubina incapabilului, nici la logodnicul lui, nici la 
cuserii incapabilului (soerul şi soacra lui), nici la colateralii 
lui (fraţi, surori, -ete.), pentru că dispoziţiile restrietive 
sunt odioase * 

1) Cpr. L. 3 $'3, Dig, De jure fieci, 49. 14. 
2) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 156, nota 2, — Art. 941 din Codul civil 

declară, în adevăr, persoane interpuse: copiii ce soţul donatar are din altă că- 
" sătorie, precum și rudele soţului donatar la a căror succesiune aceata este che- 
mat în momentul donaţiunei. 

VĂ Deşi aceste persoane nu sunt presupuse înterpuse, totuşi se va pie 
dovedi, în fapt, că ele nu sunt adevărații beneficiari ai liberalităţei și că, în 
realitate, liberalitatea este făcută unui ineapabil.
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» Odia restrigenda, non amplianda“. (Legile riguroase trebue - să fie restrânse, iar nu întinse I), 

515 bis. Prezumpţia statornieită de lege fiind juris et de jure, nu_poate fi. doborîtă. prin dovada contrară, Per- soana presupusă interpusă ar putea însă să recurgă la in- terogatorul adversarului şi să-i  defere jurământul pentru „ca acesta să declare dacă n'are cunoştinţa că liberalitastea. este, în realitate, făcută persoanei presupusă interpusă, iar nu incapabilului. 
516. Incapacităţile la care se aplică art. 812 C; civil. — Art. 812 este el aplicabil tuturor incapacităţilor, atât celor absolute cât şi celor relative, sau numai la unele din ele? O distincţie se impune: Partea întâi a acestui text, după căre dispoziţiile făcute unui ineapabil sunt nule, chiar dacă ar fi ascunse sub forma unui contract cu titlu oneros, sau dacă ar fi făcute în numele unor persoane interpuse, se aplică la toate incapacităţile de a primi, atât Ja cele abso- lute cât şi la, cele relative, pentrucă această dispoziţie are un caracter general ?). - 

Cât pentru partea doua a art. 812, după care unele persoane sunt presupuse a fi interpuse, doctrina este aproape unanimă pentru a n'o apliea decât incapacităţilor relative prevăzute de art. 809 şi 810 C. eivi] ), | Trebue însă să observăm că chiar în ipotezele prevă- zute de art. 809 şi 810 c. civil, prezumpţia legală de interpunere: de persoane încetează în cazurile în care in- capacitatea ar înceta de a-şi avea ființă. 
In fine, această, prezumpție mai încetează de a fi aplicată de câteori liberalitatea, este făcută în urma morței ineapabilului, pentrucă atunei e] ne mai. existând, nu sar mai putea folosi de liberalitatea făcută tatălui, mamei, fiului sau soțului său, . - 

  

1) Vezi tom. 1 al acestei lucrări, p. 43 şi înfră, No. 645, | 2) Astfel, bolnavul nu poate să dispue prin persoane interpuse sau printro donaţiune făcută sub forma, unui contract cu titlu oneros. în favoarea medievlui sau farmacistului care l-a îngrijit sau în favcarea preotului care l-a asistat sulieteşte în ultima, sa boală (art. 810 C. civil). 3) Astfel, prezumpţia art. 812 $ 2 nu se aplică incapacităţilor absolute de a primi, nici chiar ineapacităței relative statornicită de art. 883 C. civil, nici tutorilor sau altor administratori prevăzuţi de art. 1308 C. civil, pentrucă, în acest din urmă caz, nu este vorba de o liberalitate, ci de contracte ordinare.
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„Sublata causa, tollitur efectus“. (Prin dispariţia cauzei, 

dispare şi efectul). 

517. Acţiunea în nulitate pentru fraudă la lege. — 

Liberalităţile făcute unui incapabil, fie prin persoane în- 

terpuse, fie printr'o donaţiune ascunsă sub forma unui 

contraet cu titlu oneros, sunt nule (art. 812 C. civil). Dacă 

ineapacitatea, este de ordine publică, precum este aceea, 

a străinilor de a dobândi imobile rurale (art. 18 Constit. 

1923), ei având drept numai la valoarea lor, liberalitatea 

este inexistentă, pe când în celelalte cazuri ea este numai 

anulabilă. ” 

In ambele cazuri este nevoe de o acţiune, însă În 

cazul întâi tribunalele nu vor anula liberalitatea, ci vor 

recunoaşte numai inexistenţa ei. În as:menea caz nulitatea 

nu poate fi confirmată şi nici prescripţia nu poate so 

valideze: 

„Quod nullum est confirmari nequit“ . (Neantul nu poate fi 

confirmat). (Argum. din art. 1168 C. civil D), 

547 bis. Anularea unei dispoziţii pentru cauză de 

incapacitate poate fi propusă de orice parte interesată, şi 

chiar de însuşi dâruitorul în cazul ant. 809 C. civil, prin 

urmare şi de creditorii lui (art. 974 C. civil). 

Anularea, liberalităţei face să reintre bonurile în pa- 

+rimoniul dispunătorului, ea şi cum ele mar fi eşit niciodată 

din acest patrimoniu. 
Dacă liberalitatea a fost făcută printr'o persoană în- 

terpusă, această persoană va restitui tot ce a primit îm- 

preună cu fructele bunurilor primite, nulitatea având loc 

atât în privinţa incapabilului cât şi a persoanei interpuse. 

Persoana interpusă ar putea însă să câştige fructele 

de câteori interpunerea ar rezulta din prezumpţia legală 

" (art. 812), dacă ea a fost de bună credinţă. 

547 ter. Acţiunea în anulare a unei donaţiuni sau 

unui legat făcut unui incapabil se stânge prin 30 de ani 

din ziua când donaţiunea a devenit perfectă sau din ziua 

morţei testatorului (art. 1890 C. civil). 

In cazul unei donaţiuni făcută de o femee măritată 

1) Vezi infrâ, No. 522, No. 565, ete.
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neautorizată, sau în caz de anularea donaţiunei. pentru vio- lenţă ori dol, se va aplica art. 1900 din codul civil, Acţiunea în anulare se mai stânge prin renunţarea celor în drept, sau prin executarea voluntară a liberalităţei din partea moştenitorilor în urma, morței dispunătorului. 518. Momentul când trebue să existe capacitatea de a dispune şi de a primi. — Pentru a se putea, determina momentul când trebue să exist capacitatea de a dispune şi de a primi prin acte eu titlu gratuit, trebue a se distinge între donaţiuni_şi testamente, 

-519. 1 Capacitatea de a dispune şi de a primi prin donaţiune. — Donaţiunea fiind un contract, dăruitorul trebue să fie capabil de a transmite proprietatea, iar donatarul capabil de a o primi în momentul când Ppărţile-îşi mani- _festă- voința de a da şi de a primi. 
Dacă voinţa dăruitoriilui- de a da şi aceea a donata- rului de a primi se manifestă prin unul şi același act, am- bele părţi trebue să fie capabile în momentul când ele îşi declară voinţa lor înaintea tribunalului. In acest moment, dăruitorul trebue să aibă capacitatea de drept, adecă să-np U fie supus nici unei capacităţi juridice de a dispune, şi ca-! i pacitatea de fapt, adecă să fie cu mintea, întreagă.- d Cât pentru donatar, este suficient ca, în acest moment, el să aibă capacitatea de drept, chiar dacă n'ar avea capa- citatea de fapt. 

De câteori acceptarea donatarului se face printr'un act posterior ofertei de a dărui (art. 814 $ 2), dăruitorul va, trebui să aibă capacitatea de fapt şi cea, de drept, nu nu- mai în momentul ofertei, dar și în momentul acceptărei, pentrucă numai atunci contractul devine perfect. EI trebue să mai aibă această capacitate şi în momentul notificărei „acceptărei, fără ca să fie nevoe ca capacitatea, dăruitorului să fi existat în tot timpul intermediar între policitaţie şi notificarea, acceptărei. 
* „Media tempora non noceni“, (Schimbările aduse în timpul intermediar nu strică). (LL. 6 $ 2, în medio, Dig, De heredibus nstituendis, 28. 5 1), 

In cât priveşte donatarul, el trebue să fie în dreptul DI 
1) Vezi înfra, p. 284,
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nostru, ca şi dăruitorul, capabil de drept atât în momentul 

acceptărei cât şi al notificărei acestei acceptări. | 

In fine, se decide în genere, că donatarul trebue să 
conserve capacitatea de drept de a primi, în timpul inter- 

mediar, adecă dela prezentarea actului tribunalului şi până 

în momentul acceptărei şi chiar notificărei acestei aeceptări, 

pentrucă oferta de a dărui, care este un element esenţial 

al contractului, n'ar mai exista, dacă donatarul ar fi de- 

venit incapabil de a primi această ofertă. 
520. 20 Capacitatea de a dispune şi de a primi prin 

“testament. — Testatorul trebue să fie capabil şi de drept 

“gi dei fapt: 10, în momentul facerei testamentului, pentrucă 

atunci se manifestă voinţa sa 1). 
20 'Testatorul trebue să fie. capabil. de drept, nu. însă 

şi de fapt în momentul mortei 8al6;—pefitrucă acesta este 

momentul când testamentul îşi produce efectele sale (art. 
802 C. eivil). 

Snintirea poate, în adevăr, să împiedice exerciţiul 

dreptului, nu distruge însă dreptul în sine, nici efectele 

acestui drept exercitat înainte în mod regulat: 

„Nam negue testamenia recte facta, negue ullum alium nego- 

tium recte gestum, postea furor interveniens perimit“. (Căci smintirea, 

intervenită mai în urmă nu distruge nici testamentul, nici alte 

acte juridice regulat fâente). Instit., Quibus non est permissum 
facere testamentum, IL, 12, $ 1, în fine *). 

Cât pentru timpul intermediar, cuprins între momentul 

“facerei testamentului şi acel al morţei, testatorul n'are .ne- 

voe să păstreze în acest interval de timp, atât capacitatea 

de fapt cât şi cea de drept, conform maximei: 

«Solemus dicere, media tempora non nocere» 5). 

520 bis. 'Precem acum la eăpacitatea legatarilor. La 

Romani, levatarul trebuia să fie capabil nu numai la moartea 

testatorului, dar şi în momentul facerei testamentului, conform - 

1) Cpr. art. 730 C. Calimaeh (576 C. austriac). 
2) Cpr. art. 729 C. Calimach (515 C. avstriac), 

3) Vezi supră, p. 283.— La Romani, incapacitatea legală a testatorului 

survenită în timpul intermediar, făcea, din contra, ca testamentul să fie nul 

(ârritum); însă dreptul pretorian îndulcise această rizoare, dând celui înstituit 
posesiunea secundas inbulas. Vezi tom. IV, partea I, p. 171.
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regulei Catoniene 1), datorită lui Porcius Cato Censorius, sau fiului acestuia, (acest punet este îndoelnie 2). 
Această soluţie nu mai este admisibilă astăzi, pentru că legatarul nu primeşte nimic în momentul facerei testa- mentului 3) şi pentrucă regula Catoniană, este abrogată. In dreptul actual, legatarul n'are deci nevoe de a îi capabil în momentul facerei testamentului, ci: numai în momentul morţei testatorului 4); gi încă şi atunci nu poate să fie vorba decât de capacitatea. de drept, iar nu de cea de fapt, care va fsiplinită prin reprezentaatul său legal. Di A. fortiori; deci, legatarul n'are nevoe de a fi capabil în timpul intermediar între facerea tastamentului şi „acel 

    

al morţei testatorului. a, 
Regula după care este suficient ea, legatarul să aibă, capacitatea de a primi în momentul morţei testatorului, sar aplica după unii, şi legatelor condiţionale, însă chestiunea este controversată 5). - - 

EFECTUL CONDIȚIILOR IMPOSIBILE, IMORALE SAU ILICITE ASUPRA _DONAȚIUNILOR ŞI TESTAMENTELOR (art. 900 C. fr. eliminat de legiuitorul nostru).. 

521. In termeni generali, condiţia este un eveniment viitor şi necert de care părțile fac să atârne un drept. 
„Pine Bedingung heisst eine Ereignung, wovon ein Recht 'ab- hângig gemacht wird“ (art. 696, ab initio, €. austria). 
În materie de donaţiuni şi testamente, se mai înţelege prin condiţii, sareinele (modus) impuse donatarului sau lega- tarului (art. 823, 829, 830 C. civil). 
»In legatis gquidem «i fideicommissis etiam modus adscriptus PI 

1) Vezi L, 1, Pr, Dig., De regula Catoniana, 34,7; 1. 29 şi 210. Dig. De div.: regulis juris antigui, 50. 17. Cpr. art. 729, 730 c, Calimach (575, 516 “C. austriac). Vezi tom I, al acestei luerări, p. 14, ter, text şi nota 1. Mai vezi tom. IV, partea I-a, p. 85, nota 1 şi p. 171, nota 4, precum şi legile şi autori- tățile citate acolo. ” 
, 1) Vezi Windscheid, Lehrbuch des Pandeltenrechis, III, $ 638, p. 585 nota 3 (ed. Kipp din 1901). 

3) Vezi art. 802, 808 $ 2 și 928 C. civil. ! - *) Zahariae, Handbuci, des „fr. Civilrechts, IV, $ 660, p. 245, text şi nota 7 (ed. Crome); Colin et Capitant, III, p. 651, 652; Planiol, III, 2979, ete. 5) Vezi supră, No. 499. Mai vezi tra. IV, partea I-a, p. 85, nota 1 şi 
"p. 172, 

: 
.
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pro conditione observatur“ (|. 1, ab initio, Cod, De hie guae sub 
mp ete., 6, 45), 

Nu însă despre aceste sareini este vorba în specie, ci 
„despre condiţie în sensul juridic al cuvântului. 

Donaţiunile şi testamentele putând, în adevăr, să fie 
| făcute atât pur şi simplu, cât gi sub un termen sau sub 

iţie-oarecare, ce se va întâmpla atunei când condiția 
impusă de dăruitor sau testator, ar fi imposibilă, ilicită sau 
contrară bunelor moravuri ? 

In privinţa convențiilor, prin urmare şi a donaţiu- 
nilort), avem un text positiv, şi anume, art. 1008 din 
codul civil, eare declară că asemenea condiţie este nulă şi 
desfiinţează convenţia, ce atârnă de ea.?). 

„Toemala împrotiva pravilelor şi a năravurilor celor bune 
nu se tocmeşte“, zice codul Caragea (art. 4, partea III, eapit. 1). 

Acest text este însă el aplicabil la testamente? Codul 
nostra păstrează tăcerea asupra acestui punct, mulţumindu-se 

a elimina art. 900 din codul francez, după care „orice 
condiţie imposibilă, contrară legilor sau bunelor moravuri, 
făcând parte dintr'o donaţiune sau dintr'un testament, nu 
anulează libertatea ci se consideră ca nescrisă) pro non 
scripta habetur, după cum se exprimă Justinian în insti- 
tutele sale (De heredibus instituendis, II, 14, Ş 10%). 

Această din urmă soluţie n'a fost însă admisă, conform 

teoriei Sabinienilor, în contra acelei susţinută de Proculeieni 
decât după multe discuţii, post multas controversias, căci 
iată cum se exprimă Ulpian în această privinţă: 

» Obtinuit, impossibiles conditiones testamento adscriptas pro 
nullo habendas“. (S'a decis, în fine, că condiţiile imposibile aduse 

5 Art. 1008 se aplică, în adevăr, şi donaţiunilor, donaţiunea fiind un 
contract. Vezi tom. IV, partea I-a, p. 176 tezt şi nota I, tom. VI, p. 111; tom. 
VIII, partea I-a, p. 34 şi 526, nota 3. Conform: art. 1065 C. italian şi art. 320 
din legea bulgară dela 1890, asupra succesinnilor, ete. 

2) In privinţa dreptului roman, vezi tom. IV, partea I-a, nota 3 dela 
p. 175, 176. 

3) Aceeași soluţie este admisă atât prin art. 849 din codul italian cât şi 

prin art. 130 din legea bulgară asupra succesiunilor din 1890. Codul italian 

este însă eriticat în această privinţă de unii autori. Vezi Laurent, Droit civil 

înternational, VI, 2117, p. 413. Vezi și tom. IV, partea I-a al coment. noastre, 

p. 179, ad notam. 

4) Mai vezi Gaius, Instit, III, $ 98; L..L. 1 şi 14, Dig., conditionibus 
institutionum, 28. 1, ete, Vezi în privința dreptului roman, Bufnoir, Pâcorie de , 

la condition p. 32 urm. (Paris, 1866).
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îatr'o dispoziţie testamentară sunt considerate ca, nescrise) (L. 3. Dig. De conditionibus et demonstrationibus, 35. 14), 

Un alt fragment din Digesta, zice, de asemenea, că se 'cobsideră ca inutilă convenţia care cuprinde condiţii impo- sibile de a fi îndeplinite sau care nu pot să existe: 
» Ea guae dari îm possibilia sunt, vel guae în rerum natura MON, Sunt, pro non adjectis habenturt. (L. 135, Dig., De div. regulis juris antigui, 50, 17); 
Codul francez şi cel italian (art. 849) au admis această din urmă soluţie, ea şi codul Calimaeh, care tre- cuse şi în vechiul drept fran ez, după cum ns atestă Pothier, eu toate că după mărturisirea lui Cujaeius.-unul din Sabi- nieni, ea nu poate fi sprijinită, prin motive serioase, după cum 0 recunoaşte însuşi Gaius în Institutele sale: 
„Et sane viz idonea diversitatis ratio reddi potest“. (Este greu de a justifica această, deosebire într'un mod satisfăcător). ((Instit. Comeut. II, $ 98, în fine). 
In adevăr, dispoziţia art. 900 din codul francez, de- rogatorie dela dreptul comun, eritieată întrun glas de au- tori 2), cu Marea în frunte, care se ştie că a fost avut în vedere de legiuitorul nostru, nu poate fi justificat niej în priviaţa donațiunilor, nici în privinţa testa mentelor, astăzi ne mai fiind o dezonoare de a muri fără testament, după cum era altă dată la Romani. De aceea art. 900 din codul în. a şi fost eliminat de legiuitorul nostra. Lestamentele făcute sub o condiţie in posibi.ă, imorală sau iTicită_ trebe „dei SE fie aflate, că-și doaţiunilE; Ir averea legată sub astis de condiţii-să se întoarcă la moştenitorii ab intestat; 

regula dreptului comun, care se bucurâ de favoarea legei, iar nu testamentul care este 0 excepţie. Apoi, în favoarea acestui sistem, singurul Juridic, se mai poate trage argu- „ment şi din art. 5 0, civil, care, spre deosebire de textul 

nea publică fiu numai prin convenţiuni, „dar şi prin dispoziţii particulare€. Do a N 
. 

1) Conform : art. 881 și 900 C, Calimach, Vezi însă arţ. 698 şi 712 din 
“codul austriac care a fost modificate de legiuitorul Calimach, ! 2). Vezi Valabregue, Revue pratigue de droit Franțais, tom. 55, anul 1884, 
p. 410.
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! Prin urmare, atât donaţiunile cât şi testamentele, fă- 

|! cute sub v condiţie” imposibilă imorală au îlicită; vor fi 

“duls766aforră” principiului general înseris în art. 1008 C. 

civil, după cum dispun anume art. 2171 din codui ger- 

man şi art. 482 al codului elveţian din 1907. În acest sens 

sau pronunţat multe din instanţele noastre judecătoreşti şi 

'* se pronunţă şi puţina doctrină ce o avem 1). Numai Curtea 

de casaţie persistă în a valida testamentele. făcute sub o 

condiţie imorală sau ilieită, aplicând, în această privință 

un text excepţional ca art. 900 fe., pe care legiuitorul l-a 

dat afară. vrmând şi de astădată părerea lui Mareade. 

Curtea de :casaţie nu anulează însă testamentele, de 

câteori condiţia ilicită sau imorală a fost cauza impulsivă 

şi determinantă a Jiberalităţei, ceeace se apreciază în mod 

suveran de instanţele de fond 2). | 

50| bis. Acestea odată expuse vom da câteva exemple 

de condiţii ilicite şi imorale. 

Astfel, se consideră ca ilicite toate condiţiile eare ar 

impune o constrângere libertăţei individuale (art. 13 constit.), 

restrângând sau desfiinţând drepturile ce aparţin individului. 

Condiţia de a îmbrăţişa sau de a nu îmbrăţişa o carieră sau 

o profesiune, ar fi validă după unii, şi ilieităh după alţii). 

Nu mai încape însă îndoială că condiția, de a nu îm- 

brăţişa nicio profesiune sau de a îmbrăţişa o profesiune 

ruginoasă, precum ar fi, de exemplu, aceea de a ţine o casă 

de toleranţă ete., ar fi ilicită. 

Libertatea de conştiinţă fiind absolută şi garantată prin: 

constituţie (art. 23), trebue să decidem că orice condiţie 

contrară acestei libertăţi eate ilicită *). 

“Pot ca ilicite vor fi considerate şi condiţiile care ar 

însărcina pe donatar sau legatar de a conserva și de a re- 

1) Vezi, între altele, Trib. Brăila, Cr. Judiciar din 1901, No. 73 (eu ob- 

servaţia noastră), ;precum şi autorităţile citate în tom. IV, partea I-a, p. 181, 

nota 2 și p. 182, nota 2. Mai vezi asupra acestei chestiuni, tom. 1, partea J, p. 299, (ed. 

a II-a); tom. III, partea II, p- 465, ad notam; tom. IV, partea I-a, p. 111 urm.; 

tom. VIII, partea I-a, p. 34, ete. 

2) Vezi tom. IV, partea I-a, p- 183, text şi nota 3. Cpr. Colin et Capitant, 

III, p. 640. | | 

3) Vezi tom. IV suscitat, p. 189. 

4 în privința condiţiei impusă donatarului sau legatarului de a se face 

ori de a nu se face preot ori călugăr, ea eate controversată, Vezi tom. IV, men- 

ţionat, P. 190, 191. 
!
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mite averea, dăruită sau legată, unei a, treia persoane, ceeace 
ar constitui o substituție fideicomisară (art. 803 C. civil); 
acele prin care s'ar impune donatarului sau legatarului obli- 
gaţia de a nu exercita drepturile sale civile sau politice ; 
de a vota întrun sens anume determinat, sau de a nu f 
funcţionar public; “condiţiile care ar deroga dela puterea, 
părintească sau maritală, dela tutelă, dela ordinea succe- 
siunilor şi, în fine, dela toate legile care interesează ordi- 
nea publică şi bunele moravuri !). | 

Tot ea ilicite se consideră condiţiile prin care donatarul 
sau legatarul ar fi oprit de a înstrăina sau de a ipoteca, 
averea dată ori legată, într'un mod absolut şi fără nicio 
restricție şi, după părerea noastră chiar dacă clauza de ne- 
înstrăinare ar fi relativă sau vremelnică, şi ar fi stabilită în 
interesul donatarului sau legatarului 2); pentrucă în am- 
bele cazuri bunurile sunt scoase din comerţ, cel puţin pentru 
un timp determinat, ceeace este contrar interesului obştese ?). 

521 ter. Se întâmplă uneori ca dispunătorul făcând 
un legat unui moştenitor sau unei persoane străine, să impue 
legaiarului: condiţia de a nu ataca, testamentul, adăogând 
că legatarul va fi lipsit de beneficiul legatului, dacă nu 
va respecta, această condiţie. Se înțelege că asemenea, clauză 
va fi validă dacă dispoziţiile cuprinse în testament sunt 
lieite -şi nu atacă rezerva moștenitorilor neapăraţi £). 

Pentru ca clauza penală înscrisă întrun testament să 
fie validă, mai cere, pe lângă cele de mai sus, ca testa- 
mentul să nu fie anulabil pentru vicii de formă, formele testa- 
mentelor fiind prescrise de lege sub pedeapsă de nulitate: 

» Testamenti, factio nec privati sed publici Juris est“. (Dreptul 
de a testa aparţine dreptului public, iar nu dreptului privat). (L. 
3, Dig, Qui testamente facere possunt 28. 1). 

1) In: cât priveşte chestiunea de a se şti ce se înțelege prin ordine publică, 
vezi tom. I al Coment. noastre, p. 224 urm. ; tom. IV, partea I-a, p. 187, nota 1: 
tom. V, p 134, nota 2; tom. VIII, partea I-a, p. 11, nota 1, ete. Vezi şi tom. I 
al luerărei de față, p. 130, No 185. Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1914, No. 32, p. 251. 

2) Cpr. Colin et Capiiaat, III, p. 641; Planiol, III, 3042, i 
3) Vezi tom. III, partea I-a p. 235 urm. şi tom. IV, partea I-a, p. 193 

urm.î tom. IV, partea II, p. 552, nota 3; tom. VIII, partea II, p. 181, 182 (ed. 
a 2-a, ete. Vezi şi tom. 1 al acestei lucrări, p. 563, No. 407. 

, *) Vezi tom. III, partea II, p. 855, text și nota 3; p. 882 și 890, nota 2; tom. IV, partea 1, p. 196 urm.; tom. IV, partea II, p. 137 și 581; tom. VI, p. 257, text şi nota 3; tom. X, p. 218, nota 3, ete. Vezi şi infrâ, No. 6172 şi No. 
167 bis. Vezi și tom. III ŞI acestei lucrări, No. 194, 

12784. — D. Alexandresen. — Principiile Dreptului Civil Român, Vol, [1 19
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521 quater. Condiţia de a se căsători, impusă dona- 
tarului sau Îegatarului, chiar cu o anume persoană deter- 
minată, deşi în această din urmă privinţă chestiunea este 
controversată, este generalmente recunoseută ca ilicită, dacă 
nu este nici o împiedicare la celebrarea ei din partea celui 
gratificat. | 

„Le mariage est un chose sainte; les conditions qui y in- 
vitent ne doivent pas âtre rejetâes“, zice Turgole!). 

Condiţia absolută de a nu se căsători era considerată 
ca ilicită la Romani şi în dreptul nostru anterior?). Astăzi 
chestiunea, este controversată ?). 

Tot ca ilieită. trebue să fie considerată şi condiţia de 
a nu se căsătâii impusă donatarului sau legatarului decât 
cu consimțământul unui terţiv, arbitrii Ziţii, afară poate 
„de cazul când acest terţiu ar fi tata sau mama persoanei 
gratificate. Este, în adevăr, de esenţa căsătoriei ea ea să fie 
rezultatul liberei voințe a părţilor: 

„Ne quod omnind nuptiis impedimentum, inferatur“. (Spiri- 
tul legei este de a nu admite nicio condiţie care ar putea să aducă, 
cea mai mică impiedicare la căsătorie). (L. 72 $ 4, Dig., în medio, 
De conditionibus et demonstrationibus, 35. 1). 

Condiţia de a nu se căsători impusă unui văduv sau 
unei văduve, a dat loc la dificultăţi. 

Jurisconsulţii romani declarase mai întâi asemenea 
condiţie ilicită, afară, de oarecare excepţii introduse în fa- 
voarea, copiilor. 

Sub împăratul August, văduvia ne mai fiind însă 
considerată ca demnă de favoare, legea Iulia Miscella, per- 
mite femeilor văduve de a se căsători în anul încetărei din 
viaţă a bărbaţilor lor, jurând însă că această căsătorie n'are 
de scop decât naşterea de prunci. Justinian abroagă însă 
acest jurământ *), 

Mai târziu însă, sub înrâurirea, ehristianismului, acelaş 

1) Condiţia de a se căsători impusă unui călugăr ar fi însă ilicită, pentrucă 
canoanele bisericeşti îl împiedică de a se însura. 

2) Cpr. L. L. 22 şi 79 $ 4; L. 72 $ 5, Dig, De conditionibus et demon= 
atrationibue, 35. 1; art. 887 C. Calimach. Cpr. art, 850 $ 1 C. italian, ete. 

3) Vezi tom. 1V, partea I-a, p. 199. Art. 850 din codul italian şi art. 131 
din legea bulgară asupra succesiunilor dela, 1890, consideră condiţia de a nu 
se căsători ea îlieită. . 

% L. 2, Cod, De indicta viduitate ei lege Iulta Miscella tollenda, 6. 40.
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împărat deelară ilicită condiţia de văduvie, prin Nov. 22, 
capit. 43 şi 44, soluţie care trecuse atât în dreptul vechiu 
francez cât şi în codul Calimach: 

„Insăreinându-se văduvoiul sau văduva ca să nu se însoţească, 
atunci are pulere această condiție“, zice art. 700, in medio din, 
acest cod). 

Astăzi, chestiunea este controversată. Se decide însă, în 
genere, că asemenea condiţie este validă mai cu seamă - 
atunci când este dictată de o cauză onestă şi respectabilă, 
precum ar fi, de exemplu, interesul copiilor născuţi din 
căsătorie, sau acel al soţului căruia condiţia de văduvie 
este impusă, spre a-l împiedica, a fi obiectul lăcomiei acelor 
care se căsătorese de speculă ?), 

Nu admitem acest mod de a vedea, pentrucă condiția 
de văduvie impusă donatarului sau legatarului : 

»Et contra jus publicum et jus libertatis“ 3), 

Atât art. 850 Ş ultim din codul italian cât şi art. 
131 $ ultim din legea bulgară asupra succesiunilor, dela 
1890, recunose însă validitatea acestei condiţii. 

In orice caz soţul rămas în viaţă este liber de a se 
căsători, renunțând la liberalitatea făcută în favoarea lui 
de către celălalt soţ 4). | 

FORMA DONAȚIUNILOR INTRE VII. - 

522. In regulă generală, contractele sunt nesolemne 
şi se formează prin singurul efect al consimţimântului păr- 
ților (art. 971 şi 1295 C. civil), actul scris nefiind cerut, 

  

1) Codul Calimach nu face nicio deosebire între văduvul sau văduva 
care are sau nare copii, pe când art. 700 corespunzător din codul austriac 
dispune că văduvul sau văduva care are unul sau mai mulţi cojii (wenn sie En 
oder mehrere Kinder hat), sunt singuri obligaţi a se supune condiţiei de a nu 
se căsători. Vezi Stubenrauch, Commentar zum ăsterreichischen allgemeinen liir- 
geriichen Gesetabuci, I, p. 892 urm. (Wien., 1902). 

2 Vezi tom. IV, partea I-a, p. 202, text şi nota 1 şi tom. VIII, partea I-a 
p. 16, text şi nota 3 (ed. a 2-a). Mai vezi și tom. V, p. 137, nota 2. Cpr. Cas. 
în, Sirey, 1914, 1, 460, D. P. 1915. 1, 28. Vezi Colin et Capitant, III, p. 641. 

3) Vezi trib. Brăila, Cr. judiciar din 1901, No, 73 (eu observ. noastră) 
(sentinţa foarte bine motivată, infirmată însă de C. din Galaţi. Vezi Dreptul 
din 1902, No. 69 şi Or. judiciâr din 1903, No. 25 (tot cu observaţia noastră). 

1) Planiol, III, 797, în fine. Acest autor, cu ocazia interpretărei art, 900 
din codul fr. (III. 3027), se referă la părerea noastră.
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pentru aceste contracte ca un element constitutiv al lor 
(ad solemnitate), ci numai cu un mijloc de probă (ad 
probationem). 

Prin excepţie însă, unele contracte sunt solemne, adică | 
supuse în privința existenței lor, unor forme anume sta- 

tornieite de lege, fără de care ele nu pot aveă fiinţă. Pentru 
aceste contracte, actul scris, învestit eu anumite formalităţi 
nu mai este cerut ca un simplu mijloe de probă (ad pro- 
bationem), precum este cerut în privinţa contractelor con- 
sensuale, ci ca un element constitutiv al contractului (ad 
solemnitatem,. - 

Contractele sau actele solemne în legislaţia actuală 
sunt: căsătoria, adopţiunea, convențiile matrimoniale, insti- 
tuţia contractuală (art. 933 O. civil otet subrogaţia, 
corivențiorială constituită de debitor (art. 1107 $ 2 C. civil), 
societatea în comandită pe ăeţiuni și societatea anonimă 
(art. 880. civil), donaţiunea, testamentul (art. 886 C. civil), 
revocarea expresă a testamentulii (art. 920 C. civil) și 
compromisul (art. 341 Pr. civ.2), ete. 
”— Donaţiunea este deci un contract solemn, pentru care 

se cer anume formalităţi și a căror lipsă atrage nulitatea 
ei; de unde rezultă că donaţiunea unui imobil nu este 
valabilă *). 

„Forma dat esse reit *). 

Aceasta rezultă nu numai din art. 813 C. civil (nu- 
litate virtuală), dar şi din art. 1168 din adelași cod, 
după care donaţiunea, nulă în privinţa formelor, trebue să, 

1) La Romani, ipoteca nu era, din contra, un contract solemn. Vezi tom. 
I al acestei urări, p. 68, nota 2, precum şi tom. IV al aceleiaşi lucrări, No. 486 și 514. 

2) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 68 și tom. II al aceleiași lucrări 
No. 736. 

- 3) Cas. S-a l-a, No. 102, din 4 Iunie 1919. Trib. juridică din 1920, No. 
1 şi 2, p. 1 urm. Această decizie pune, însă în principiu, că pseudo-donatarul 
(detentor precar) are dreptul să ceară a îi se restitui de adevăratul proprietar 
al imobilului, toate îmbunătățirile prevăzute de art. 494 C. civil, eare s'ar 
aplica la situațiunea construcţiilor şi lucrărilor făente de orice 'detentor eu 
titlu precar, nimic neopunându-se ea dispozițiile acestui text să se aplice și la 
alți posesori eare nu sunt terții. Mai vezi în acelaş sens, Cas. I, No. 102, din 4 
Iunie 1919. Trî5. juridică din 1920, No. 20, 21, p. 82 (eu observ. noastră în 
sens contrar). Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 464. 

1) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 68 şi infră, No. 652. 
5) Art. 1056 din codul italian dispune anume că orice donaţiune se face prin act, publie, sub pedeapsă ae nulitate. -
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fie refăcută cu formele legale. Vieiile unei donaţiuni nu 
pot fi reparate printr'un act confirmativ, nici de dăruitor, 
nici de donatar, deşi legea vorbeşte numai de cel dintâi, 
fiindcă neantul nu poate confirma nici în mod expres, nici 
în mod tacit (art. 1900 C. civil). 

> Qugd nullum est confirmari neguit“ 1). 

Este vorba, bine înţeles, în specie, numai de un vieiu 
de formă, căci dacă ar fi vorba de incapacitatea, dăruito- 
rului sau de un alt viciu, străin de formele donaţiunei, ea 
ar putea fi confirmată de dăruitor ?). 

Din împrejurarea că donaţiunea, este, în specie, inexis- 
tentă rezultă că inexistenţa ei poate fi propusă de toate 
părţile contractante, deci și de însuşi dăruitorul, fără ea 
acţiunea lui să poată fi declarată prescrisă. Dacă dăruito- 
rul a executat contractul inexistent, el va putea timp de 
30 de ani să ceară înapoi tot ce donatarul a primit în 
virtutea acestui contract. 
„În fine, o donaţiune neînvestită cu formele legale nu 

poate servi ca Just titlu spre a conduce la uzueapiune de 
10—20 de ani?). | | 

Sunt însă autori care susţin că nulitatea donaţiunei 
lasă să subsiste o obligaţie naturală, care se transformă 
într'o obligaţie civilă prin confirmarea moştenitorilor (art, 
1167 $ 3 C. civil), soluţie admisă și în privinţa testamen- 
telor neregulate şi chiar verbale *). 

Această soluţie este însă inadmisibilă, pentrucă trans- 
formarea unei obligaţii naturale într'o obligaţie civilă prin 
confirmare este contrară regulei : 

„Confirmatio nihil dat novi“ 5). 

Donaţiunea fiind un act solemn, trebue deci să fie 
„făcută priii _ăcf autentic. Părţile se vor prezenta înaintea, 
tribunalului, fig în persoană, fie prin mandatari învestiţi 
cu o procură autentică, pentrucă mandatul formând un 

  

  

  

1) Vezi supră, p. 287 şi înfră, No. 565. 
2) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 209, nota 1 şi tom. VII, p. 48. 

3) Vezi tom. XI, p. 248, nota 4 şi p. 256, text şi nota 3, | 
"€) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 208, ad notam și tom. 1V partea II, p. 458. 

5) Cpr. Planiel, III, 25, 32,
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tot indivizibil vu actul pentru care este dat, trebue să fie 
supus aceloraşi condiţii la care este supus însuşi actul, so- 
luţie aplicabilă tuturor contractelor solemne în genere 1), 
(Cpr. art. 1781, 1788 C. eivil). 

Formele autentificărei sunt cele prevăzute de legea 
pentru autentificarea actelor în genere, cetirea din cuvânt 
în cuvânt prescrisă, sub pedeapsă de nulitate, de art. 961 
e. civil, în privinţa testamentelor, nu se aplică însă dona- 
țiunilor, nici celorlalte acte autentice în genere 2). 

522 his. Formalitatea autenticităţei a fost introdusă 
pentru prima oară în Franţa, de către cancelarul D'Ag- 
nesseau, prin ordonanța asupra donaţiunilor din anul 1731. 

Motivele legei sunt, în această privinţă, următoarele: Mai 
întâi, actul autentie asigură odată şi mai mult neatârnarea 
voinţei dăruitorului, eare, întrucâtva, este garantat în contra 
captaţiunei la care este expus din partea celor interesaţi. 
Apoi, această solemnitate are de scop asigurarea irevocabi- 
lităţei darului, căci nu trebuie să fie în puterea, uneia, sau 
celeilalte din părţi de a desfiinţa donaţiunea prin desfiin- 
ţarea actului care constată dovada lui, ceeace ar fi fost lesne 
dacă nu sar fi prescris în specie existenţa unui act autentic. 

522 ter. Cu toate acestea sunt legislații străine, pre- 
cum este acea engleză, acea, sârbească, ete. în care dona- 
ţiunea nu este un contract solemn 3). 

Aceiaşi soluţie era admisă şi la Romani, unde Justinian 
consacră atât în Institute cât şi în Cod facultatea, de a dărui 
cu sau fără un act scris: . 

»Perficitntur autem (donationes), cum donator suam volun- 
tatem scriplis aut sine scriptis manifestaverit“. (Donaţiunile sunt 

1) Vezi tom. I al coment. noastre, p. 207, nota 2; tom. IV, partea I-a, 
p. 211, nota 1 și p. 227, nota 3; tom. VI, p. 6LI, text și nota 1; tom. VII, 
p. 128, text și nota 5; tom. VIII, partea I-a, p. 59, text şi notele 1 şi 2; tom. 
IX, ed. LI, p. 565, 566, text și nota 1; tom. X, p. 590, text şi nota 5; tom. XI, 
p. 257, nota 1, ete. Vezi şi înfrâ, p. 596. [Cpr. C. Craiova (în privinţa con- 
venţiilor matrimoniale), Pagin: juridice din 1912, No. 22 (eu observ. noastră); 

-Cas. $. 1-a, Jurisprud. română din 1914, No, 10, p. 146. Mai vezi tom. I al 
acestei lucrări No. 37 ter, p. 69 și No. 234, p. 291; tom. II], No. 262: tom. 
1V, No. 1, No. 357 şi 486, ete. | 

2) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 213 şi tom. IV, partea II, p. 86, nota 2, etc. 
3; Vezi tom. IV, partea I-a, p. 14, nota 3. Cpr. Bufnoir, Propridtă et 

contrat, p. 485 urm. — Art, 311 din legea bulgară asupra succesiunilor, din 1890, 
dispune, în această privinţă că orice donațiune de bunuri imobiliare trebue să 
se facă prin act notariat, snb pedeapsa de nulitate, nu mai donaţiunile de bunuri 
mobiliare putând fi făcute prin predarea directă a lucrurilor.
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perfecte îndată ce dăruitorul şi-a manifestat voinţa, printr'un act 
seris sau fără asemenea act). (Instit., De donationibus, IL, 7, $2, 
ab înitio!). | 

522 quater. In cât privește dreptul nostru anterior 
(codul Calimach, Regul. organic 2), codul Caragea, ete.), 
vezi tom. IV, partea I-a, p. 216—219. 

S'a decis că, în lipsa unei dispoziţii exprese în codul 
Caragea, care să ceară un act seris pentru existența darului, 
dovada lui se putea face şi prin martori ?). 

523. Formele speciale la care sunt supuse dona- 
ţiunile mobiliare (art. 827). — "Toate donaţiunile mobiliare, 
pentru care se încheie un act autentie,sunt supuse forma- 
lităţei statornicite de art. 827, C. civil, adică a statului 
estimativ, de care vorbeşte acest text, al cărui scop SEE 
a menţine principiul irevoeabilităţei darurilor, împiedicând 
pe dăruitor de a reţine unele lucruri cuprinse în donaţiune 
şi de a o revoca astfel în mod parţial. - 

Această dispoziţie nu se aplică însă donaţiunilor ma- 
nuale, nici celor deghizate sau ascunse sub forma unui 
contract cu titlu oneros, niei instituţiilor contractuale. (art. 
933 4). 

Ea se aplică însă nu numai mobilelor corporale, dar 
şi celor incorporale, precum şi tuturor donaţiunilor acestor 
mobile, fie remuneratorii, oneroase, eondiţionale, cu termen 

sau pure şi simple. | 
Actul sau statul estimativ, după cum îl numeşte art. 

772 C. civil, eare poate fi făcut şi printr'un act sub semnătură 
privată, trebue să coprindă descrierea individuală şi preţe- 

1) Vezi şi L. 34, Cod, De donationibus, 8, 54. 
2) Regul. organie al Moldovei (anexa lit. TV, punetul 5) punând în prin- 

cipiu că daniile şi darurile în viaţă trebuind să fie adeverite sau de către ju- 
decătoriile ţinutale, sau de către divanurile țărei de sus și ale țărei de jos, după 
voinţa și înlesnirea fețelor alcătuitoare, şi acest text nefăcând, nicio distineţie 
între donaţiunile mobiliare şi cele imobiliare, sa decis, uneori că, în urma a- 
cestui Regulament, donaţiunile au devenit în Moldova acte solemne, bine înțeles, 
afară de cele manuale, care erau permise, Cpr. Cas. S-a I-a, Bult. 1900, No.271. 
Vezi și Bult, S-a I, 1880,p. 243.— S'a decis însă ca formălităţile statornicite de ' 
Regul. organie nu privese pe părţi, ci numai pe terţii. Bult. S-a civilă, anul-1868, 
p. 133. In consecinţă, s'a decis că sub imperiul codului Calimach, între părţi si 
moştenitorii lor, darul putea fi dovedit prin orice mijloace de probă, deoarece 
art. 1616 din acest cod a fost înlocuit prin art. 6 lit. T, din Reguli. organie 
care înființează oarecare forme numai în privinţa terțiilor. C. Iaşi, Dreptul din 
1891, No. 61, p. 485 urm. (eu observ. noastră). 

- 2) Cas. S-a Ta, Bult. 1913, p. 1750. Bult. 1908, p. 822. 
*) Vezi infră, No. 625, în fine. !
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luirea fiecărui lueru dăruit, şi să fie semnat de dăruitor şi 
de donatar, sau de acel care acceptă pentru acest din urmă, 

523 bis. Lipsa actului estimativ nu atrage inexistența 
donaţiunei, după cum pe nedrept susţin unii, ci numai anu- 
larea ei; de unde rezultă că această anulare nu mai poate fi 
cerută dacă au trecut 30 de ani dela săvârşirea donaţiunei. 

523 ter. Actul estimativ poate fi înlocuit prin acte 
echivalente, de exemplu, printi'un inventar care ar stabili 
consistenţa, şi valoarea lucrurilor dăruite. Din împrejurarea, 
că actul estimativ nu este prescris ad solemnitatem, rezultă 
că dăruitorul care ar fi făcut tradiţia mobilelor nedeserise 
şi neprețeluite, nu le va putea cere înapoi dela donatar, 
pentrucă, în asemenea caz, donaţiunea fiind numai anu- 
labilă, anularea care rezultă din lipsa actului estimativ a, 
putut fi confirmată prin executarea voluntară a, donaţiunei 
şi în specie, tradiţia lucrurilor dăruite se consideră ca o 
confirmare tacită în sensul art, 1167 C, civil. 

523 quater. Doctrina şi jurisprudența admit că ere- 
ditorii dăruitorului chiar posteriori donaţiunei, pot să propue 
anularea donațiunei pentru lipsa actului estimativ, ceeace | 
implică că şi însuși dăruitorul are acest drept. 

Acest drept nu aparţine însă nici dărnitorului, nici 
creditorilor săi, atunei când cel dintâi a predat de bună 
voe donatarului lucrurile dăruite; căci în asemenea caz, 
dăruitorul ne mai putând să le revendice dela donatar, se 
înțelege că nici creditorii lui nu pot să aibă acest drept. 

524. Acceptarea donaţiunei (art. 814 ŞŞ 1 şi 2 
C. civil). — Donaţiunea, fiind un contract, nu se perfectează, 
decât prin acceptarea, ei, şi lipsa aceeptărei poate fi opusă 
chiar dacă donatarul a fost pus în posesiunea luerurilor 
dăruite şi a perceput fructele lor. 

Acceptarea se poate face atât de însuşi donatarul cât 
şi de un mandatar al său, fie legal sau convenţional. Man- 
datarul convenţional va trebui însă să fie învestit cu o pro= 
cură autentică !). 

Până în momentul acceptărei sau notificărei ei, dacă 
acceptarea, s'a făcut prin act separat, dăruitorul este în drept 
să-şi retragă oferta sau policitaţia, sa. 

1) Vezi supră, p. 293, text şi nota 3.
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Donaţiunea nu obligă deci pe dăruitor și nu-şi pro- 
duce efectele sale decât din ziua în care a fost acceptată 
(art. 814 C. civil). | | 

„_ Chestiunea de a se şti dacă donaţiunea trebuia să fie 
acceptată la Romani este controversată, Cei mai mulţi ad- 
mit necesitatea acceptărei, cu toată părerea contrară a lui 
Savigny!), pentrucă nimene nu poate să impue o favoare 
cuiva: | 

„Non potest liberalitas nolenti adquiri“. (O liberalitate nu 
poate fi dobândită de cineva contra, voinței sale). (L. 19 $ 2, Dig., . 
De donationibus,. 39. 5). 

Un alt fragment din Digeste zice, de asemenea: 
„Învito beneficium non datur“. (Nimene nu este obligat a 

accepta o binefacere în contra voinţei sale). (L. 69, Dig., De div. 
regulis juris antigui, 50. 17 2). 

Solemnitatea acceptărei era însă necunoscută la Ro- 
mani 3). 

524 bis. In dreptul actual, totul fiind solemn în ma- 
terie de donaţiuni, nu numai oferta de a dărui, dar şi aecep- 
tarea, trebue să se facă în forma autentică. “ 

În dreptul nostru, acceptarea mare îngă nevoe de a fi 
expresă, ea putând fi şi tacită. 

In privinţa, donaţiunilor manuale, acceptarea va con- 
sista în primirea lucrului dăruit. 

Dacă acceptarea n'a avut loc prin însuşi actul de do- 
naţiune, ea se poate face şi printr'un act posterior, însă 
numai înaintea morţei dăruitorului sau pierderei capaci- 

„tăţei sale, concursul consimnţimântulvi neproducându-se decât 
în momentul acceptărei (art. 942 C. civil *). 

Moștenitorii donatarului n'ar putea deci să primească 
donaţiunea în urma morţei acestui din urmă, căci ei re- 
prezentând pe defunct numai în privinţa drepturilor ce acesta, 
avea în patrimoniul lui, în specie, el nu avea şi deci n'a 

  

1) System des heutigen râmischen Rechis, IV, $ 160, p. 145 urm. — Contra: 
Dernburg, Pandelten, II, $ 106, text şi nota 4; Unger, System des oesterrei- 
chischen aligemeinen Privatrechta, 1, $ 95, p. 19, nota 96, ete. 

2) Vezi tom. I al acestei lucrări p. 55 şi p. 125 ter. 
3) Vezi tom. IV, partea II, p. 229, nota 1. 'Tot acolo se arată și dreptul 

nostru anterior în această privinţă, . . 
*) Vezi tom. IV, partea 1, p. 231 și pe 270; tom. VIII, părtea I-a, p. 142, '- 

nota 4 (ed. a 2-a). Vezi şi înfră, No. 534, p.: 306.
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putut transmite nici un drept, de oarece nu acceptase încă, 
donaţiunea. 

524 ter. Din împrejurare că o donaţiune neacceptată - 
nu face parte din patrimoniul donatarului, mai rezultă că 
creditorii lui nu pot s'o accepte nici în baza art. 974 C. 
civil 1), nici în baza art. 975 C. civil, pentrucă acţiunea, 
pauliană lasă a se presupune că debitorul şi-a micşorat 
patrimoniul printrun act fraudulos şi, în specie, donatarul 
a pierdut numai ocazia de a se înavuţi, ceeace el este în 
drept să facă fără a dauna pe creditorii săi ?), 

„Non fraudantur creditores, ciim quid non adguiritur a de- 
bitore, sed câm quid de bonis diminuitur“. (Creditorii nu se pot 
plânge că au fost înşelaţi de debitorul 'lor, de câteori acest din 
urmă pierde ocazia de a-și mări patrimoniul, ci numai atunci 
când el înstrăinează sau ascunde bunurile sale în dauna, lor). (L, 
134, Dig., De div. regulis juris antiqui, 50. 17 3). 

_525. Acceptarea donaţiunei făcută unui minor sau 
unui interzis (art. 407, 815 C. civil). — Donaţiunea fă- 
cută unui minor emaneipat se acceptează de însuși minorul, 
cu asistenţa curatorului său (art. 425 și 815 $ 2); sau de 
părinţi ori ceilalţi ascendenți ai săi (art. 815 $ 3 C. civil). 

Dacă tatăl curator ar fi în același timp şi dăruitor, ac- 
ceptarea se va face de minor, asistat de un curator ad hoc. 

Donaţiunea făcută unui minor neemancipat, care se 
află sub tutelă, sau unui interzis, se va, accepta de tutor 
cu asistența, consiliului de familie (art. 407, 815 $ 2 C. civil). 

Donaţiunea făcută unui minor, fie emanecipat sau ne- 
emaneipat, mai poate fi acceptată de părinţii săi (tatăl sau 
mama). Mama n'are, în asemenea caz, nevoe de autorizarea 
bărbatului, pentrucă ea intervine în specie ca un repre- 
zentant legal al minorului. 

Mama este în drept a primi, fără nicio autorizare, 
donaţiunea făcută copilului său, chiar când tatăl ar fi în 
viață şi n'ar voi s'o primească. | 

1) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 186; tom. V, p. 205 și p. 224. Mai vezi 
infră, No. 680 bis, precum şi tom. III al acestei luorări, No. 56. Chestiunea este 
însă eontroversată, 

2) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 232; tom. IV, partea II, p. 186: tom. V, 
p. 205 şi p. 224. Vezi și tom, IILE al acestei lucrări, No. 56 şi înfră, No. 680. 
Chestiunea este însă controversa:ă,. 

3) Vezi şi L. 6, Pr., în fine, Dig, Quae in fraudem creditorum, 42.8 
(alias 9).
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Mama naturală este şi ea în drepta primi donaţiunea 
făcută copilului ei firese neemaneipat.. 

„Mai mult încă, acest drepi îl'au şi ascendenţii depe mamă, 
pentrucă recunoaşterea ei face pe copilsă intre în familia sa, 
ca şi cum ar fi legitim (art. 652 $ 2, 677, 678 C. civil). 

„Nul n'est bâtard de par sa mâre“ 1). 

„Dreptul de a primi donaţiunea făcută unui copil minor 
îl mai au, după art. 815 C. civil, pe lângă părinţi, şi cei- 
lalţi ascendenți ai copilului, fără deosebire de sex şi de 
linie, chiar când ei n'ar fi tutori, şi părinţii, care s'ar afla 
în viață ar refuza donaţiunea. 

Acceptarea, părinţilor şi a celorlalţi ascendenți nu este 
supusă la nicio formalitate ; numai tutorul, care n'ar fi ascen- 
dent are nevoe de autorizarea consiliului de familie (art.. 
407 C. civil). 

Ascendenţii n'au nevoe de autorizarea, acestui consiliu, 
chiar când ar fi tutori, pentrucă tutela nu le poate ridica 
dreptul ce le conferă titlul lor de ascendenți. - E 

Dacă tutorul sau ascendentul este însuşi dăruitor, accep- 
tarea se va face de un alt ascendent sau de un tutor ad-hoc: 

Nemo în re sua auctor esse potest“ ?). 

Donaţiunea făcută unui copil zămislit se va primi de 
tatăl ori mama lui, sau de un alt ascendent ?), sub con- 
diţie însă ea copilul să se nască viu (art. 654, 808 C. civil). 

Cât pentru copiii găsiţi, cărora nu li sar putea rândui 
un tutor, ei vor putea fi reprezentaţi de primarul comunei 
(analogie din art. 311 C. civil, modificat prin L. din 15 
Martie 1906). 

Acei puși sub consiliul judiciar au capacitatea de a 
primi singuri donaţiunile făcute în favoarea lor, fără 
asistența consiliului, şi de a cere transcrierea donaţiunilor 
imobiliare. | 

Asistenţa consiliului va fi necesară la, acceptare numai 
atunci când donaţiunea ar fi supusă unor oarecare sareini 
(sub modo). 

1) Vezi supră, No. 118 şi tom. I al“acesti lucrări, p. 401, ete, 
2) Vezi șupră, No. 440 şi tom. Lal acestei lucrări, p. 261, 301, ete. 
3) Opr. art, 1059 $ 4 C. italian și art. 314$ 2 L. bulgară asupra succe= 

siunilor din 1890, ete. 
e
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526. Acceptarea donaţiunei făcută unei femeei: 
măritate (art. 199, 201 C. civil). — Art. 934 din codul 
fr. dispune că femeea măritată nu poate să accepte o 
donaţiune, fără autorizarea bărbatului sau a justiţiei. Acest. 
text a fost însă cu drept cuvânt, eliminat atât din codul nostru 
cât şi din cel italian, pentrucă el este de prisos faţă de. 
art. 199 şi 201, eare prevăd că femeea măritată sub orice 
regim, fie chiar separată de bunuri, nu poate să dobân- 
dească avere cu titlu oneros sau gratuit, fără consimţi-: 
mântul bărbatului sau autorizarea justiţiei +). 

A fortiori, deei, femeea măritată neautorizată nu poate. 
dispune de averea sa, prin donaţiuni între vii 2), 

Autorizarea bărbatului n'are însă nevoe de a fi autentică, 
fiind suficient ca ea să fie scrisă ?). | 

Autorizarea poate fi şi tacită de câteori bărbatul ia 
parte la act (art. 199 C. civil). 

Bărbatul poate să primească o donaţiune în numele: 
femeei, însă pentru aceasta are nevoe de o procură autentică, 
fie chiar generală, 

De câte ori o femee măritată va primi o donaţiune: 
fără a fi autorizată conform legei, acceptarea va fi nulă, 
nulitatea fiind însă relativă, deşi chestiunea este foarte: 
controversată *). 
527. Acceptarea donaţiunei făcută unui surdo-mut 
816 C. eivil*).— Surdo-mutul care poate să-şi comu- 

nice voinţa şi ideile sale prin scris, poate să primească 
donaţiunea el însuşi, sau printr'un mandatar învestit cu. 
o procură autentică, dacă este major şi capabil €). 

Dacă surdo-mutul nu poate să-şi comunice ideile sale- 
prin scris, acceptarea donaţiunei se va, face tot de el, însă; 
cu asistența unui curator ad-hoc, rânduit de consiliul de. 
fainilie, iar nu de tribunal, după cum impropriu se exprimă. 
art. 816 din codul eivi]. 

1) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 237 şi tom. VIII, partea I-a, p. 622, 
nota 4 led. a 2-aj. 

2) Vezi tom. IV menționat, p. 66 şi 237. , 
3) Vezi tom, IV menţionat, p. 287 şi tom. VIII, partea I-a, p. 630 ad notam. 
*) Vezi infră, p. 303. _ . 
3) Vezi asupra condiției juridice a surdo-muţilor, studiul ee am publicat 

în Dreptul din 1907, No. 56, precum şi T. G. Tănăsescu, Cr. judiciar din 1914. No. 59 și 60. 
$) Art. 936 $ 1 din codul fr. este expres în această privinţă,



= 
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Acceptarea făcându-se, după textul nostru, de însuşi 
surdo-mutul, rolul curatorului nu este decât acel al 
unui interpret; pe când, în codul francez, acceptarea se 
face de însuşi curatorul, ceeace este mult mai logic. 

Acest curator neavând la noi nici facultatea, nici 
obligaţia, de a accepta donaţiunea în numele surdo-mutului, 
nu va fi responsabil nici pentru lipsa de acceptare, nici 
pentru lipsa de transcriere a donaţiunei, ci numai atunci 
când ar refuza fără cuvânt asistenţa sa 1). 

“ La noi, unde acceptarea donaţiunei nare nevoe de a 
fi expresă, surdo-mutul, care ar fi în stare să-şi manifeste 
voinţa prin semne, ar putea să primească el însuşi dona- 
țiunea fără asistenţa curatorului, semnând actul de donaţiune 
prin punere de deget (art. 16 L. p. autentifie. actelor). 

In orice eaz, excepţia statornieită de art. 816 C. eivil 
fiind, ea toate excepţiile, de strictă interpretare, nu poate 
fi întinsă prin analogie la alte cazuri; de unde rezultă că 
surdo-mutul major şi neinterzis, chiar când n'ar şti a serie, 
are capacitate de a consimţi la celelalte contracte solemne, 
semnând actul cu punerea de deget?). 

Astfel, surdo-mutul ar putea să facă o donaţiune, un 
testament autentic, etc. și chiar un testament olograf, dacă 
ştie a serie. _ - 

EI are, de asemenea, capacitate de a primi singur o plată. 
Surdo-mutul, capabil de a-şi manifesta voinţa prin 

semne poate să adopteze și să se dea în adopţiune, să se 
căsătorească şi, prin urmare, să facă şi o convenţie matri- 
monială. 

| 
„Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia, . sau ad 

matrimonii conseguentias“ ?). - 
“Aşa dar, în rezumat, surdo-muţii sunt capabili de 

toate actele vieței civile, afară de excepția prevăzută de 
art. 816 C. civil, de câteoriei au uzul raţiunei şi pot să-şi 
manifeste voinţa. | 

528. Acceptarea donaţiunei făcută unei persoane 
morale. — Donaţiunile, ca şi legatele făcute unei persoane 

1) Vezi înfră, No. 552. 
2) Vezi tom. ], p. 7l,nota 1; tom. IV, partea - I-a, p. 241; tom. VI, nota 

1, in fine dela p. 454, 455; tom. VIII, partea I-a, p. 88, 89 (ed. 2-a), ete. 
3) Vezi supră, No. 483 și infră, No. 637, etc.
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morale recunoscută prin lege, se primesc de administratorii acelor persoane, în urma unui decret regal care învoeşte acceptarea, liberalităței (art. 811, 817 C. civil 1), | 

EFECTELE ACCEPTĂREI, 

529. Trebue să distingem, în această privință: 10 efectele acceptărei regulate, şi 20 efectele acceptărei neregulate. | 
529 bis. 1' Efectele acceptărei regulate.— Acceptarea făcută în formele legale leagă pe dăruitor şi pe donatar, - făcând ea donaţiunea să fie perfectă şi irevocabilă (art. 407 C. eivil). | 
Prin urmare, persoanele incapabile nu pot să atace, nici chiar pentru leziune, actele făcute de reprezentantul lor legal în marginele legei şi ale atribuţiei lor, ele fiind destul de apărate prin îndeplinirea, formelor edictate de lege. De câte ori însă, cu toată observarea, formelor legale, incapabilii au suferit o daună, ei au o acţiune în despă- gubire contra reprezentanţilor lor legali (art. 390, 1548 

C. civil). 
529 ter. 2' Efectele acceptărei neregulate. — Nuli- tatea; acceptărei atrage nulitatea donaţiunei şi de câte ori „mulitatea este absolută, ea poate fi propusă de toate păr- țile interesate, deci și de însuşi dăruitorul sau de repre- zentanţii lui. Trebue să considerăm ca absolută orice nuli- tate câre rezultă din neîndeplinirea formelor solemne ale donațiunei, sau din lipsa de calitate ori a anui mandat autentic din partea celor care au acceptat  donaţiunea şi, în fine, din lipsa autorizărei guvernului a Jiberalităţei fă- . cută unei persoane morale (art. 811, 817 C. civil), pentru că incapacitatea persoanelor morale a fost statornieită mai mult într'un interes publie decât în interesul acestor persoane. 530. Cazurile când acceptarea donaţiunei făcută unui incapabil este nulă.— Am văzut la No. precedent cazu- rile în care acceptarea, donațiunei făcută unei persoane ca- pabile este lovită de o nulitate absolută. 

  
  

1) Vezi supră, No. 500. Cpr. art, 1060 C. italian şi art. 315 din legea bul- gară asupra succesiunilor, dela 1890.
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In cât priveşte donaţiunea făcută unui incapabil, ac- 
ceptarea poate fi nulă în următoarele două cazuri: 10 când 
reprezentantul legal al incapabilului wa observat formele 
prescrise de lege; de exemplu: un tutor a primit donaţiunea 
făcută minorului sau interzisului fără autorizarea consiliului 
de familie (art. 407 C. civil); gi 20 când acceptarea a fost 
făcută de însuşi incapabilul fără îndeplinirea formelor le- 
gale; de exemplu: o femee măritată a primit o donaţiune 
fără autorizarea preserisă de lege (art. 199, 201 C. eivil); 
un minor emancipat sau un surdo-mut a primit o dona- 
ţiune fără asistenţa curatorului (art. 815, 816). ete. 

530 bis. Chestiunea este însă de a se şti dacă această 
nulitate este absolută sau numai relativă ? Deşi chestiunea 
este foarte controversată, controversa, existând și în vechiul 
drept francez „credem că nulitatea este relativă“. Este, în 
adevăr, de principiu că contractele încheiate între un incapabil 
şi o persoană capabilă leagă pe persoana capabilă, fără a, lega, 
pe cea incapabilă, în acest sens că rămâne la alegerea in- 
capabilului de a menţine contractul sau de a cereanularea, 
lui. Apoi, teoria nulităţei absolute se întemeiază mai cu 
seamă pe art. 934 şi 938 din codul francez, care au fost 
eliminate de legiuitorul nostru. Prin urmare, de câte ori 
tutorul a primit, în numele minorului sau interzisului, o 
donaţiune fără autorizarea consiliului de familie, sau de 
câteori o femee măritată a primit o donaţiune fără autori- 
zarea legală, nulitatea acceptărei este pur relativă; de unde 
rezultă că această nulitate. poate fi propusă numai de _in- 
capabil,: iar nici întrun caz: de dăruitor sau de „repre 
zentanții- lui 

Această nulitate fiind relativă, se prescrie prin 10 agi. 
din ziua, morţei dăruitorului (art. 1900 C.. civiiy*“soluţie 
admisibilă şi în privinţa donuțiunilor deghizate 1). 

530 ter. Asupra chestiunei de a se ști dacă nuli- 
tatea care rezultă din neobservarea art. 1231 este relativă 
sau absolută, vezi tom. I al acestei lucrări, p. 373, nota 1, 
precum şi tom. IV, No. 20 şi observ. ce am publicat în 
Cr. judiciar din 1915, No. 18, ete. 

  

1) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 245 urm, Mai vezitom. Lal Cora. noastre, 
(ed. II), p. 788, text şi nota 5; tom, II, p. 746, nota 4; tom, V, p. 34, precum 
și tom. ] al acestei lucrări, p. 373. Cpr. Colin et Capitant, III, p. 188,
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531. Consecinţile lipsei de acceptare (art. 820 C. eivil). — Minorii şi interzişii, cărora li sa făcut o do- nățiune, nu pot cere lucrurile dăruite, dacă această do- naţiune n'a fost acceptată în numele lor, de tutorul lor (art. 815 C.eivil), căci neexistând acceptare, nu există : nici jdonaţiune (art. 8140. civil). Minorii şi interzişii au 

   Ze civil). . 

Art. 820 din Codul civil, fiind apliearea unui principiu general, trebue să decidem că aceeaşi răspundere incumbă tuturor acelor care sunt însărcinaţi de a primi donaţiunea în numele incapabililor ca şi celor însărcinaţi numai. de a-i asista. | 
Tutorul, eare a făcut o donaţiune minorului sau in- ferzisului şi ascendentul care a făcut o donaţiune descen- dentului său, nu sunt responsabili în baza art. 820 C. civil pentru lipsa de acceptare, căci ei având interese opuse cu acele ale donatarului, nu puteau accepta donaţiunea. Ei nu vor fi responsabili decât întrun singur caz, şi anume: atunci când ar fi participat. la o acceptare, care ar putea fi declarată nulă, pentru că în asemenea caz, ei manifestând intenţia de a menţine donațiunea, erau datori a veghea ca ea să fie acceptată în mod regulat. 
532. Notificarea acceptărei (art. 814 partea finala).— Dacă acceptarea donaţiunei n'a fost făcută, prin însuşi actul de donaţiune, ci printr'un aet posterior, înainte însă de moartea dăruitorului sau pierderii. cupacităţei sale, dona- țiunea, nu-și va produce efectele sale decât din ziua în care se va fi comunicat dăruitorului actul de acceptare, prin portărei, căci concursul consimțământului şi, prin urmare, contractul n'are loc decât atunci când acceptarea parvine la cunoştinţa celui care a făcut oferta de a dărui. 
Din împrejurarea că donaţiunea nu este perfectă, în privinţa ambelor părţi, decât din momentul notificărei 

“a „aceeptărei, rezultă că dacă donatarul ar deveni incapabil sau ar muri după acceptare însă înainte de notifieare, 'no- tificarea acceptărei n'ar mai putea avea loe și donaţiunea nu va mai avea fiinţă. 
De asemenea, creditorii donatarului şi creditorii moște-
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nitorilor săi n'ar putea să notifice dăruitorului acceptarea 
donatarului defunct. Chestiunea este însă controversată în 
Franţa. 

Tot astfel, dăruitorul rămâne liber de a revoca -dona-: 
ţiunea cât timp notificarea acceptărei n'a avut loc, iar no- 
tifiearea nu sar putea face moștenitorilor săi, în caz când 
el ar fi murit înaintea primirei ei pentrucă nu există dona- : 
țiune cât timp acceptarea n'a fost notifieată, 

Tot pentru aceleaşi motive, notificarea nu va putea, fi. 
făcută dăruitorului, care ar fi devenit incapabil, fie de fapt, 
fie de drept, în urma acceptărei. 

EXCEPȚIILE ADMISE DE LEGE DELA PRINCIPIUL 
SOLEMNITAŢEI DONAȚIUNILOR 

533. Art. 813 C. civil dispune că toate donaţiunile 
se fac prin act autentic, 

Prin excepţie însă formele solemne nu mai sunt ne- 
cesare în următoarele cazuri, în cari există donaţiune indirectă. 

10 Când „feditorul renunţă la creanţa sa, reatituind 
debitorului Jitlul creanţei (art. 1138 C. civil); 

20 Când cineva serveşte preţul unei rente viagere ce 
el constitue zf titlu gratuit în folosul unui terţiu (art. 1642); 

"3% Dând cineva lasă anume să se împlinească preseripţia 
care curgea încontra lui; , 

40 Qafid cineva renunţă la beneficiul unei prescripţii 
câştigate (art 1839); 

50 Găâd cineva renunță la uzufruet sau la o snece- 
siune şi renunțarea sa foloseşte riădului-proprietar_ sau moș-. . 
tenitorilor, săi, -ori- tree Ja. gradul următor (art..697.€. civ.!); 

69 ACâpd se face o donaţiune "printr'un contract de 
asigurâre e viaţă; ae 

„- D0/Când-se- face-o donaţiune remuneratorie sau răs- 
e. PITT Sau în exe- 

me 

  

   

    
    

       
      cutarea unei obligaţii naturalg; 

80 Pând se face o donaţiune soţilor sau unuia din 

| Este vorba, bine înțeles în specie, de o simplă renunțare, căci dacă 
un moştenitor ar renunţa la succesiune în folosul altui moștenitor, aceasta n'ar 
mai constitui o donaţiune indirectă, ci o adevărată donaţiune, supusă, ca atare, 
formelor solemne ale donațiunilor (art. 697 şi 817 C. civil). 

20 
7278: 
Tr
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ei prin contractul de căsătorie (art. 932 O. civil). Aceste donaţiuni sunt însă, în realitate, investite cu formele so- lemnităţei, pentrucă ele fae parte din convențiile matrimo- niale, gare sunt contractele solemne (art. 1228 0. eiv. 708 urm. fr. civ.); 
0 În fine, când se face 0 donaţiune manuală sau o donațiune deghizată sau ascunsă sub forma unui contract cu titlu oneros. 

534. Donaţiunile manuale. — Donaţiunile manuale (de manu ad manum) sunt admise de doctrină şi de Jurispru- denţă, atât în Franţa cât şi la noi, pentru lucrurile mobile precum bani, juvaere şi altele 1), şi pentru orice sumă, iar nu numai pentru o sumă minimă, după cum pe nedrept se decide de unii 2. em , 
Jurisprudența, le scutește însă pe nedrept după părerea noastră, de taxele de înregistrare?) 

    
    

„Donaţiunile mobilelor, corporale nu sun supuse nici unei formalităţi de câteori există tradiţie reală“, zice Pothier. 

Tribunul Jaubert a zis, deasemenea : 
»Donaţiunile manuale nu sunt supuse la nicio formă, şi nu sunt cârmuite de altă regulă decât de tradiţie, afară de reducerea şi raportul lor în cazurile respective“. 

Mai mult încă, ilustrul cancelar Daguesseau, autorul ordonanţei din 1721, zicea că darul manual n'are nevoe de nicio lege, iar jurisprudenţa repetă după el că darul manual aparţine mai mult dreptului natural decât dreptu- lui civil, şi că el se. impune din ce în ce în fiecare zi, ca o necesițate în relaţiile ordinare ale vieţei. 
Curtea, de casaţie a decis, în Secţii- Unite, în unire eu coneluziile noastre, că între condiţiile ce se cer pentru va- liditatea unui dar manual este şi aceea ca tradiţia luerului dăruit să fie făcută înaintea. „morței_ dăruitorului; aşa, că nu poate să existe dar manual de câteori instanțele de fond constată că tradiţia lucrului dăruit nu sa făcut donata- 

  

1) Vezi infră, p. 308, , 1) Vezi tom. IV, partea I-a, nota 3 dep. 257, 258. Vezi asupra dona- țiunilor manuale, Bufnoir, Propricte et contrat, p. 493 urm. 3) Cas. Secţii-Unite, Bul. 1912, p. 2066 şi tem: IV, menționat, p. 258, ad notam.
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'rului de către dăruitor în timpul vieței acestuia şi în mo- 
mentul când el 'era. capabil de a .consimţi 1). Cu drept cu- 
vânt s'a zis, deci, că darul manual este tin contract-real 

în sensul riguros ce această expresie avea la Romani (re 
perficitur ?). a | 

„Donaţiunea manuală se îndeplineşte prin remiterea lucrului, 
pe care dăruitorul o face donatarului“, zice art. 273 lit. d (titlul 
final) din codul civil elveţian dela 1907 5), 

Darul manual fiind o adevărată donaţiune şi orice do- 
naţiune fiind un contract, cere, pe de g'parte, acordul voin- 
ţelor în vederea de a face şi de a primi o liberalitate, iar 
pe de altă parte, tradiţia reală a lucrului dăruit, care nu 
se consideră în specie numai ea o executare sOntraetului, 
ci ca un element constitutiv şi o cauză eficientă a dona- 
ţiunei. Tradiţia este deci aceea care, în specie, dă valoare 
şi efecte concursului de voințe. Ea creează deci darul ma- 

_nual şi transmite donatarului proprietatea lucrului dăruit Î). 
Tradiţia necesară pentru ca darul manual să existe, 

trebue să se îndeplinească întrun mod extern şi vizibil şi 
să procure_donatarului posesiunea reală şi efectivă auz | 
erului dăruit, căei numai astfel el va, putea să invoace -; 
_„ergăommes art. 972 şi 1909 O. civil. Dacă tradiţie este 
«sati hu t6ălă,” această este o chestie de fapt de suverana ji) 
atribuţie a instanţelor de fond. 

Art. 1316 din codul civil, vorbind de predarea care 

se îndeplinește prin__simplul-efect-a] - consimţimântului, se 
Dina

 nt e erat 
ie mm amana n er, 

1) Vezi tom. IV, partea I-a. p.260, ad notam. Mai vezi acest tom. No. 972 
şi 817, tom. VIII, p. 142, nota 4. Vezi şi supră, p. 297. ă 

2) Vezi supră, p. 8. i 
3) Vezi şi art, 1724 din codul civil neerlandez. Cpr. art. 943 C. austriac, 

1269 C. Calimaeh. Vezi asupra textului menţionat din codul austriac, Savigny, 
System des heutigen roemischen Rechis, LV, $ 116, p. 195 (ed. germ. din 1841); 
Stubenrauch, Commentăr zum oesterreichiachen allgemeinen birgerlichen. Gesetz- 
duche, II, p. 133 urm. (ed. a S-a), ete. Vezi art. 1269 C. Calimach reprodus 
infrâs p. 619 bis, No. 541 bis, în fine. 

î) Deci, dacă un lucru mobil a fost dăruit la mai multe persoane sucee- 
sive, aceea pusă în posesiunea lucrului va fi preferată și va fi proprietarul lui 

(art. 972). | - IN 
De asemenea, dacă dăruitorul a murit înainte de a făce tradiţia lucrului, 

moștenitorii lui sunt în drept a nu preda lucrul făgăduit, sau a-l revendica 
dela donatar, în caz când acest din urmă sar fi pus pe nedrept în posesiunea 
lui, fără ca el, să aibă, drept la vreo despăgubire. | 

După art. 1269 din codul Calimaeh (943 C. austriac), făgăduinţa scrisă 
de a dărui era, din contra, obligatorie pentru dăruitor, deei, şi pentru moşteni- 
torii lui. Vezi tom. IV, partea I-a, p. 216, 217 și p. 205, nota 1. 
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> referă la constatutul posesor 1) şi la ceeace altădată se nu- mia, tradiția brew maria. 
Tradiţia îndeplinită pe calea de constitut posesor nu produce existenţa darului manual, pentrucă pretinsul do- natar_n are posesiuiă-reală şi efectivă a lucrului dăruit; pe când tradiţia brevi manu, care are loe atunei când un creditor amanetar sau un depozitar al unui lucru mobil , Y ar deveni donatarul acestui lueru, îndeplineşte, din contra, i darul manual, pentrucă, în asemenea caz, creditorul gagist. ilsau depozitarul are posesiunea, reală a lucrului „dăruit, şi ițspre a se realiza un. dar manual, este suficient „ca ]ă__ ||această posesiune să se adaoge, din partea, proprietarului, intenţia, de a dărui la, care să consimtă şi donatarul 2). | "Tradiţia reală ŞI efectivă a lucrului dăruit scuteşte darul manual de formele statornicite de lege pentru cele- lalte_donaţiuni, şi redactarea unui act scris, departe de a. asigura eficacitatea darului, ar putea. din contra, uneori, să-l compromită, căci tradiţia ar putea, față cu un act scris redactat odată sau înainte de efectuarea ei, să fie considerată ca executarea unei donaţiuni... inexistente, .din | cauză că ar fi fost făcută printrun act sub semnătură privată. | 

    
   

| „Un dar manual nu este acela care se face prin act seris%? zice un autor ?), 

lată deci încă un caz, în care se poate zice: 
» Welius est non habere titulum, quam habere vitiosumt. (Este mai bine a nu avea titlu, decât a avea un titlu viciat î), 

Tradiţia fiind neapărată pentru perfectarea darului manual, şi ea nefiind cu putinţă decât în privința mobile- 
1) Există iconstitut posesor atunci când vânzătorul sau dăruitorul continuă în baza unei convăaţii; păstra lucrul vândut sau dăruit, cu titlu pretăr, adecă în calitate de chiriaş, depozitar, împrumutător, ete, posesiunea lucrului vândut; sau dăruit. In asemenea caz, vânzătorul sau dăruitorul posedă luerul pentru cumpărător sau donaţar, dela care el este presupus ă fi primit lucrul, după ce i l-a predat. Constitutul posesor, de care legea actuală ni vorbeşte, era anume prevăzut prin art. 573C. Calimach (428 C. austriac). Vezi tom. IV, partea I-a, p. 265, nota 3; tom, V, p. 164, text şi nota 2; tom. VIII, partea II, p. 218, nota 1 şi p. 220 (ed. a II-a, etc.) 

- 2) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 266, ad nota. 3) 'Proplong, Don. et tostaments, II, 1934. ) Vezi tom. I al acestei Îuerări, p. 611, No. 785 şi tom. IV al aceleiaşi luerări, No. 571.
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lor corporale, de aici rezultă că numai aceste mobile, pre- 
cum banii, produciele, juvaerele, ete., pot face obiectele unui 
dar manual ?). 

Astfel, imobilele şi mobilele incorporale (ereanţele) nu 
pot fi dăruite de manu ad manum. Pentru aceste din urmă 
se cere un act de cesiune (art. 1391 urm. C. civil). 

Nu pot, de asemenea, face obiectul unui dar manual 
titlurile nominative, nici drepturile personale şi cele reale, 
aplicabile unui Jueru care nu poate fi transmis dela mână la 
mână ?). 

Cât pentru creanțele constatate printr'un titlu la pur- 
tător, ele pot face obiectul unui dar manual, chiar dacă 
dăruitorul şi-a rezervat venitul sau uzufruetul lor, pentrucă, 
în specie, creanţa este incorporată titlului şi aparţine pur- 
tătorului. 

Dar dacă aceste titluri pot face obiectul unui dar ma- 
nual, creanțele negociabile, precum: cambiile, poliţele, tra- 
tele, biletele la ordine sau la domieiliu, ete., nu pot fi trans- 
mise dela mână la mână, numai prin tradiţie, proprietatea 
lor strămutându-se prin-gir- (art. 277 C. com.). 

Proprietatea, unui manuscris, ca şi aceea a unei cărţi 

imprimate poate însă face obiectul unei donaţiuni manuale 
cu toate că, după părerea generală, darul. manuserisului nu 
atrage transmiterea proprietă ei | Jiterare, adecă a dreptului 
de a-l da publicităţei 5). —— 

534 his. Darurile manuale nu deroagă dela regulele 
de fond ale donaţiunilor, ci numai dela regulele de formă. 
Ele sunt deci supuse raportului şi acţiunei în redueţiune. 
Ele nu pot avea loc decât între persoane capabile de a 
dispune şi de a primi; de unde rezultă că persoaiiele ino- 
rale n'au capacitatea de a primi un dar manual fără a fi 
autorizate de puterea executivă (art. 811, 817 C. civil?). 

Darurile manuale pot avea loc şi între soţi, ele fiind 
însă revoeabile (art. 937 C. eivil).. 

  

  

1) Vezi supră, p. 306. — Vasele sau corăbiile, deși sunt lucruri mobile 
(art. 490 C. com.), totuşi nu pot fi dăruite dela mână ia mână, penrtucă nu pot 
A înstrăinate decât printr'un act scris (art. 493 C, com.). Vezi tom. IV,. partea 
I-a, p. 272, nota 3; tom. VIII, partea II, p. 22; tom. XI, p. 359, ete. 

2) Vezi tora. IV, partea I-a, p. 273, ad notam. 
2) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 275, text şi nota 2; tom. XI, p. 361,ete. 
1) Vezi tom. 1YV, menționat, p. 89, 90 şi 276.



    

  

, 
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Darurile <manuale sunt în principiu irevocabile, ca orice donaţii în genere (art. 801 C. civil). Darurile manuale pot fi făcute sub o condiţie sau o sarcină, oarecare, precum ar fi aceea de a servi o rentă dăruitorului sau unui terțiu, ete.. | Acel care invoacă darul manual trebue să-l dovedească, (art. 1169 C. civi)). | 
„Actori incumbit onus probandi“. (Saveina, probei incumbă, reclamantului), sau „Zi incambit probatio qui Licet, non qui negas“. (Cel care afirmă trebue să, dovedească, fiu cel care tăgă- duește). (L. 2, Dig., De probationibus, 22.31). „Jăluitorul dator este a arăta, toate dovezile lucrului cerşut cu toate stările împrejur, şi toate dreptăţile cererei sale, iar nu pârttul“, zice codul lui Andr. Donici ($ 3, capit. 32). 
Dovedirea darului manual este cârmuită de legea lv- cului unde el a fost făcut 3). Aceasta nu este decât apli- carea principiului că mijloacele de probă . ale obligaţiilor sunt cârmuite de legea, ţărei în care s'a încheiat contractul 4). Deci, dacă darul manual a fost făcut în Englitera, în America, în Spania (art. 1244,0. civil spaniol din 1889), în Portugalia, în Germania şi în alte ţări unde proba, Poli este admisă fără nicio restricţie, elova putea în-ţoate cazurile! fi dovedit prin martori; pe când dacă el a fost făcut "în Franța, în România, ete., el nu va, putea, 5 

fi dovedit peste 150 dezei, să fie dovedit prin x martori și Prezumpții, decât atunci când ar exista un început de probă. serisă *) sau când ar fi rezultatul, unei fraude. Acel care invoacă, existenţa unui dar mânual va putea în orice caz, să-l dovedească prin mărturisirea și jură- mântul adversarului său, mărturisirea, fiind, după părerea generală, indivizibilă, conform principiului înscris în art, 1206 $ 2 0. civile), 

1) Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 510, No. 699. 2) Vezi şi C. Caragea, partea VI, capit. 2, $ 1. Mai vezi tom. VII, nota 4 dela p. 106, 107. . 
i 3) Cas. fr., Ş. Clunet, anul 1906, p. 412 și Co. judiciar din 1906, No. 33, p. 258 (eu observ. noastră), ” €) Vezi tom. I al Coment. noastre, p. 177, text şi nota 1; tom. IV, partea I-a, p. 288; tom. VII, p. 242, text și nota 5, ete. 5) Chestiunea este însă controversată, Vezi tom. IV, partea I-a, p. 286 urm. *) Chestiunea este însă şi de astădată controversată. Vezi tom. IV, partea. I-a, p. 290 urm. În orice caz, principiul indivizibilităței mărturisirei suferă maj multe restrieţii, asupra cărora vezi tom. IV menționat, p. 293.
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Situaţia care se prezintă de cele mai multe ori în prac- 
tică este aceea în care pretinsul donatar se găseşte în po- 
sesiunea 'mobilelor litigioase şi susține că aceste mobile i-au 
fost dăruită; pe când reclamantul tăgăduește existența da- 
rului manuglj În asemeneă”Tăz se decide, în genere, că, de- 
tentorul mobilelor litigioase n'are ăieio probă de făcut, 
sesiunea, lui constituind un titlu de proprietate (art. - 49 9 

20. civil î)4 dacă această posesiune este continuă, neîntre- 
ruptă” e, sub nume de proprietar. (animo._domint) 
(art. 1847 O. civil); de unde rezulta că art. 1909 C: civil 
nu se va mai aplica de câteori reclamantul va stabili că 
posesiunea pretinsului donatar este precară, delietuoasă, ne- 
certă, obseură sau echivocă ?). 

-— “Această dovadă se va putea face prin martori și pre- 
zum pții. 

Faptele principale, care se invoacă, în genere, spre a 
se stabili caracterul echivoc al posesiunei pretinsului do- 
nataz, sunt: comunitate de locuinţă între pretinsul dărnitor 
şi pretinsul donatar; oarecare acte emanate dela pretinsul 
dăruitor, acum defunct; încasarea cupoanelor, titlurilor pre- 
tinse dăruite, până în momentul morței sale, de către de- 
funct; atitudinea pretinsului donațay în urma _morţei . prez 
tinsului dărvitor, ete. î). | 

535. Donaţiunile deghizate *) sau ascunse sub forma 
unui contract cu titlu oneros. — Nu trebue să confundăm 
donaţiunile indirecte de care am vorbit supră, p. B94, care 
sunt şi ele scutite de formele solemne, cu donaţiunile 
deghizate, căci dacă ţi-am vândut cu,20.000_lei. un imobil 
care valorează, 309.000 lei, cu intenţia, dea te graţifica 
cu 280.000 lei, există_în special donaţiune- indirectă | pe 
când dacă în contrastul de mai sus ţi-am dat chitanţă de 
primirea preţului întreg._pe care nu l-am primit există o 
donațiune_dechizată. ăiei aparența anunţă o vânzare, pe 
când, în realitate: operaţia constitue o donaţiune. Liberali- 
tatea. nu este deci în realitate ceeace pare a fi, pe când în 

1) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 279, text şi nota 3 şi p. 286 urm.; tom. 
XI, p. 352, ete. 

2) Vezi tom. IV menţionat, p. 280 urm. şi tom. XI, p. 352 urm, 
2) Vezi asupra tuturor împrejurări, tom. TV, partea [ -a, p. 282 urm. 
1) Despre donațiuni deghizate vorbeşte art. 940 $ 2 C. civil, deelarându-le 

nule atunci când ascund o fraudă la lege. Vezi înfra, No. 614.



ț 
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„ indirectă, din contra, aparența este „conformă, cu realitatea 1). | Donaţiunile deghizate sunt ŞI ele scutite de, formele solemne ale donaţiunilor. 
Donaţiunea,_ este. deghizată atunei când ea se ascunde sub forma, și Acra unui contract cu titlu oneros sau unui alt contract, de exemplu: o vânzare, _0. locaţiune, -o societate, un împrumut,_0 convenţie matrimonială, ete. 2). Este” știut că atât . jurisprudența cât și o mare parte din doctrină sunt aproape unanime pentru a recunoaşte vali- ditatea. donaţiunilor deghizate; dacă contractul care scivâște a ascunde liberalitatea, a fost redactat conform. preseripțiilor “legei; dacă el a fost făcut între persoane, capabile, fără Lraudă și fără prejudiciul terţilor; dacă iperulita are de obiect numai partea disponibilă ŞI dacă ea a fost aceep- tată de_donatar,). 

Jurisprudența română a intaaţ Și ea, pe această cale 4), $ Este adevărat că Curtea din lași a protestat în termeni energiei contra, acestei teorii, care permite de a se că legea şi de a se înlăţura, preseripțiile ei printr'o minciună, însă această decizie foarte juridică, și foarte bine motivată a fost easată *). O parte însemnată din doctrină, apără cu drept cuvânt această din urmă - soluţie €). 
În zadar însă această doctrină Şi câteva Curți se în- cearcă, din timp în timp a protesta; căci o teorie stranie și contrară legei triumfă, așa că Jurisconsultul se găseşte dezanmat și unii din ei venunță chiar și dezesperă de a răsturna o Jurisprudenţă atât de constantă. 

DI 

1) Vezi Lacantinerie, Prâcis de droit civil, III, 941, p. 615 (ed. 9-a). 2) Vezi tom. IV, partea I-a, nota 3 dela p. 295, 296 şi supră, p. 544. 3) Vezi argumentele ce se invoacă in sprijinul acestei teorii, pe eare am -combătut-o din răsputeri, în tom. IV, partea l-a, p. 298 urm. *) Vezi deciziile citate în tom. IV menţionat, p. 298, nota 1, la care trebue să adăogăm Cas. S-a I, Bult. 1913, p. 1854 și Dreptul din 1913, No. 59 p. 4383 urm. (eu observ. noastră); Judecăt. ocol. Zătreni, Pagini juridici din 1915, No. 147, p. 1169; Trib, "Teleorman, Cr. Judiciar din 1916, No, 17, p- 140, ceu observ. noastră), ete. Maj Vezi C. Bucureşti, Or. judiciar ain 1916, No. 1, p. 7, Trib. Gorj, Or. judiciar din 1920, No. 55, 56, p. 446 (notele d-lui A. Cer- ban), Vezi şi tom. VIII, partea II, p. 40 (ed. 2-a). precum şi tom. IV, al acestei lucrări, No. 137, sn fine. 
5) Vezi tom. ÎV menţionat, p. 298, nota 1. Mai vezi în sensul nevalidi- tăței donaţiunilor deghizate, 'Trib. Gorj, Dreptul din 1891, No. 57. 5) Vezi tom. IV menționat, p. 301, nota 3, Cpr. Bufnoir, Proprictă ei ontrat, p. 506 urm. . 

donaţiunea
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» Validitatea donaţiunilor deghizate este consacrată printr'o 
jurisprudenţă atât de constantă, în cât este poate temerar de a, 
protesta, contra ei“, zice Baudry-Lacantinerie (III, 941). 

Demolombe, (XX, 99) zice, de asemenea, că a sosit 
prea târziu pentru a se încerca de a zeudui o Jurispru- 
dența, atât de statornică. 

Cu toate acestea, un alt autor, Duvergier;- îşi expri- 
mase încă dela 1843 convingerea că această jurisprudență 
va fi în curând părăsită. | 

De atunci au trecut peste 70 de ani şi mulţi vor trece 
încă, fără ca să se facă un reviriment în jurisprudență. 
Toţi suntem de acord a recunoaşte că statornieia, Jjurispru- 
denței este un bine; însă, cu toate aceste, uneori o schim- 
bare se impune, căci judecătorii sunt şi ei oameni Și, ca 
atare supuși greselilor. 

Jurisprudența și doctrina nu trebue să fie două surori 
rivale, așa cum au fost în prima jumătate a secolului al 
19-lea, zice profesorul Esmein, ci trebue să meargă mână, 
în mână spre a-și îndeplini gveaua lor misiune de a inter- 
preta legea. 

Or, în cazul de faţă, marea majoritate a doctrinei pro- 
testează contra, validităței donaţiunilor deghizate, protestare 
de care jurisprudența nu vrea să audă. Aceasta este o gre- 
şeală de neertat. Este, în adevăr, de regretat, că Jurispru- 
dența a ajuns atât la noi cât şi în alte ţări, a se substitui 
legei, aceasta nefiind misiunea ei. 'Tribunalele şi mai ales 
Curtea de casaţie trebue să tindă, în adevăr, a stabili o 
uniformitate în jurisprudență; scopul acestor Jurisprudenţi 
nu este însă de a îndrepta legea, ci de ao menţine aşa 
cum a făurit-o legiuitorul, şi de a face ca să fie de toţi 
respectată ! 

535 bis. Ori cum ar fi, validitatea donaţiunilor de- 
Shizate fiind recunoscută, ele sunt scutite de formule solemne, 
fiind supuse numai condiţiilor cerute pentru existenţa actului 
sub care au fost ascunse. Astfel, dacă liberalitatea, se as- 
cunde sub aparenţa unei vânzări, va trebui neapărat să 
existe, un obiect, un preţ şi consimțământul părților. 

Donaţiunea deghizată fiind un contract, trebue să în- 
îrunească următoarele condiţii: 10 părţile trebue să fie 
capabile de a dispune și de a primi; 2 donațiunea, trebue
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să aibă o cauză licită; 30 în fine, trebue să existe acord de voințe, adică intenţia de a dărui şi aceea de a primi. Dacă există sau nu intenţie de a dărui, aceasta, este o chestie de fapt, care atârnă de natura contractului și de împrejurările cauzei. 
Ca şi consimţimântul donatarului, intenţia dăruitorului de a dărui n'are nevoe de a fi manifestată în mod expres - Şi în termeni solemni; ea trebue însă să rezulte întrun mod clar şi neîndoelnic din actul făcut de părți, pentrucă intenția de a se despoia, de lucrul său nu se presupune niciodată. 

» Nemo res suas jactare praesumitur“. 

p La caz de îndoială, dispoziţia, va fi interpretată contra, —donatarului. 
“ 535 ter. Donaţiunile deghizate sunt supuse tuturor regulelov de fond la care sunt supuse toate donaţiunile în genere. Astfel, regulele relative, la capacitatea de a dispune şi de a primi, la indisponibilitatea bunurilor, la cazurile de revocare, etc. se aplică şi donaţiunilor deghizate. 

Aceste donaţiuni sunt supuse raportului de câteori au fost făcute unui descendent fără dispensă de raport, 
Ele sunt, de asemenea, supuse acţiunei în reducţiune, de câteori atacă rezerva, moștenitorilor .neapăraţi, ete. 
De câte ori simulația nu constitue prin ea, însăşi o cauză de nulitate, orice persoană interesată este în drept a stabili adevăratul caracter al donaţiunei deghizate, pentiru ca să se poată aplica, acestei dispoziţii regulele de anulare, de revocare, de reducțiune, ete., aplicabile tuturor liberali- -tăţilor în genere. 
Părţile contractante vor putea dovedi simulaţia, stabilind că contractul ascunde o liberalitate, conform dreptului co- mun, adecă prin martori ȘI presumpții în cazurile statorni- cite de art. 1191 C. civil, numai frauda la legile de ordine publică permițând părţilor de a administra proba testimo- nială atunci când ele atacă actul pentru simulaţie !). In cât priveşte însă pe terţii, ei fiind în imposibili- tate de a-şi procura o dovadă serisă despre simulaţia păr- PIN i 

1) Vezi tom. IV, partea, I-a, p. 154 şi 311 tom. VIII, partea I-a, p. 65, text și nota 4 și p. 103. Vezi și tom. ] al acestei Iuerări, p. 7],
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ilor care ascunde o liberalitate, vor putea în toate cazurile 
să administreze proba testimonială și a prezumpţiilor?). 

Moștenitorii dăruitorului se consideră ea, terţii, pentrucă, 
în specie, ei atacând o dispoziţie a autorului lor care le 
este defavorabilă, nu lucrează în calitate de reprezentanţi 
ai lui de cujus, ci în virtutea unui drept propriu pe care 
îl ţin dela, lege?). 

Acţiunea. prin care se tinde a se dovedi că contractul 
ombdos ascunde o liberalitate se prescrie prin 30 de ani 
(art. 1890 C. civil), iar nu prin 10 ani (art. 1900 C. civ.), 
întrucât, în specie, este vorba de o simulaţie?). 

     LIBERALITĂŢILE CARE NU CONSTITUESC -! 
O DONAȚIUNE. ALTE EXCEPȚII DELA PRINCIPIUL: 

SOLEMNITAŢEI DONAȚIUNILOR d 

536. Pe lângă liberalităţile de care ne-am ocupat până 
acum, mai sunt şi altele care nu constituesc adevărate do- 
naţiuni şi care, ca atare, nu sunt supuse formelor solemne. 
Acestea, sunt: 1% unele donaţiuni remuneratorii; 20 dona- 
țiunile__oneroase; 3% donaţiunile Patuale; 20 pactele de 
“familie; 5” şi Iiberalităţile făcute pentiu plata unei Gbligaţii 
naturale, ete. Ia Teama 
"587. 1 Donaţiunile remunerătorii—Donaţiunile re- 

muneratorii sau răsplătitoare (art. 810, 836) sunt cele cari 
au de obiect. răsplătirea serviciilor ce dăruitorul a primit 
dela donatar*). 

De câteori serviciile prestate de donatar pot fi apre- 
ciate în bani şi pot da loc la o acţiune în justiţie, însă 
valoarea, acestor servicii este egală sau aproape egală cu 
valoarea lucrurilor dăruite, pretinsa donaţiune neconstituind 
o liberalitate, ci o datio în solutum, adecă un act cu 
titlu oneros, nu este supusă regulelor dela donaţiuni?). 

  

1) Vezi supră, p. 218, precum și tom. IV, partea I-a, p. 151 și 31]; tom. 
VIII, partea l-a, p. 103, ete. Vezi și tom. I al luer.. de față, p.71. 

2) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 311; tom. VIII. partea I-a, nota 5 dela p. 
103, 104, ete. 

3) Vezi tom. IV menţionat, p. 312; tom. V, p. 283, text şi nota 1; tom. 
VII, p. 83, ete. . 

1) Cpr. art. 1259 C. Calimach. - 
5) Cât pentru cazul când serviciile prestate pot fi apreciate în bani şi 

liberalitatea între suma ce donatarul ar putea cere pentri răsplata servieiilor 
sale, chestiunea este controversată, Vezi tom. IV, partea I-a, p. 312, 314, 

Y
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» Labeo scribit, extra causam donationum esse talium ofiiciorum mercedes“. (Labeon decide că resplătirile de servicii nu sunt dona- țiuni propriu zise). (L. 19 $ 1, ab initio Dig., De donationibus, 39. 5). 
538. 2' Donaţiunile oneroase.— Donaţiunea oneroasă sau însărcinătoare este cea făcută sub oarecare sarcini, bine înțeles licite (sub modo), pe care dăruitorul le impune în mod expres donatarului (art. 823 C. eiv.?). - Vom decide şi de astădată, că de câteori sareinele impuse de dăruitor pot fi apreciate în bani și sunt egale sau aproape egale cu valoarea lucrului dăruit, de atâteaori dispoziţia nu mai este o liberalitate, ci un contract comu- tativ cu titlu oneros (art. 947 C. civ.), care nu va fi supus formelor donaţiunilor, ci va fi cârmuit, în privinţa dona- tarului, de prineipiile relative la actele cu titlu oneros, 
„Sed et hae stipulationes quae ob causam fiunt, non habent donationem“. - (Stipulaţiile care au o cauză nu se consideră ca donaţiuni). (L. 19 $ 5, Dig., eod. tit). 

Dacă sarcina impusă donatarului este mai mică decât lucrul dăruit, actul va avea un caracter mixt, fiind consi- derat ca donaţiune şi ca vânzare în proporția sarcinilor "impuse (art. 828 C. civil). 
Actul neputând, în asemenea caz, să fie 'schimbat, va trebui să fie redactat cu toate solemnităţile prescrise pentru donațiuni în genere (art. 813 C. civil). 
539. 3" Donaţiunile mutuale sau reciproci. — Donaţiu- nea mutuală sau reciprocă este aceea pe care două sau mai multe persoane şi-o fac, în genere, prin unul şi acelaş act - ŞI Chiar prin acte deosebite. 
Ea este un act cu titlu gratuit, fiind revoeabilă pentru survenire de copii (art. 836 C. civil). 
Prin urmare, i se vor aplica atât în privința forme= lor cât şi a fondului vegulele dela, donaţiuni. 
Se poate întâmpla ca lucrurile dăruite în mod mutual sau reciproc să aibă aceeași valoare. In asemenea caz, părţile au putut să considere actul ca schimb sau ca donațiune; chestie de intenţie. Dacă el l-a considerat ea donaţiune, se vor aplica regulele dela donaţiune; dacă el l-a considerat ea schimb, se vor apliea principiile dela actele cu titlu oneros. DI 

, 1) Cpr. art. 1260 c. Calimach, art. 525 urm. C. german; art. 273 lit. g, (titlul Anal) C. elveţian din 1907, ete.



  

i 
| 

| 

PLATA UNEI OBLIGAȚII NATURALE 

  

540. 4 Pactele sau aranjamentele d 
Contractele sau pactele făcute între membri aceleiăşi familii 
în scopul de a regula drepturile lor reciproce, n'ar avea, 
nevoe de a fi învestite, după unii, ea formele solemne, chiar 
dacă ax avea caracterul unei donaţiuni!). Adevărul este 
însă ce părțile vor trebui să recurgă la formele solemne 
de câte ori actul va avea caracterul unei donaţiuni. De 
aceea, părerea ilustrului profesor dela Heidelberg a fost 
părăsită de adnotatorul său, Crome?). | 

54âl. 5 Liberalităţile făcute pentru plata unei obli- 
gaţii naturale. Știind că obligaţiile sunt civile sau naturale. 
Obligaţia, este civilă atunci când este saneţionată printr”o 
acțiune; pe când obligaţia -naturală este aceea care nu dă 
loe la o acţiune, însă care poate fi executată de debitor. 
fără ca el să mai poată cere înapoi ceeace a prestat de 
bunăvoe art. 1092 $ 2 şi 1638 C. civ.5). 

Legea nearătând obligaţiile naturale, se decide, în genere, 
că chestiunea dea se ști dacă există sau nu obligaţie natu- 
vală, este lăsată la suverana aprecierea instanţelor de fond *). 

Ca exemplu de obligaţii naturale, putem cita: accea 
care rezultă din joe sau prinsoare (art. 1638 C. civil); 
obligaţia de a-şi înzestra copiii art. 186, ete. 

Acel care achită o obligaţie naturală nu face o libera- 
litate; nu poate deci fi vorba în specie de a aplica regu- 
lele de formă sau de fond dela donaţiuni, deşi chestiunea 
este controversată, 

541 bis. Se decide însă, în genere, eu toate că chestiunea 
este controversată, că deşi înzestrarea constitue un act cu 
titlu gratuit, supus formelor solemne ale donațiunilor, cehia 
când este făcută de părinţi și deşi în lipsa, acestor forme, 
înzestratul n'are nicio acţiune în contra înzestrătorului 

  

1) „ Wenn sie auch, ihrem Inkalte nach als Schenkungen zu beirachien sein -soliten“. Zahariae, Handbuch des fr. Ciwilrechts, IV, $ 659, p. 211 (ed. Ansehutz) 
şi Mass6-Vergă, III, $ 428, p. 74, 70. , 

2) Vezi opera citată în nota precedentă, IV, $ 666, p. 259, text şi nota 
17 (ed. Crome). 

5) Nu trebue să corespundă obligațiile naturale cu datoriile morale sau de conştiinţă, în executarea cărora, legea nu intervine. Cpr. C. Apel Veneţia, Dreptul din 1913, No. 26, p. 206 (eu observ, noastră). 
*) Vezi tom. IV, pariea I-a, p. 320, 321: toma. VI, p. 9. Cass, S-a I-a, Bul, 1909, p. 31 şi Dreptul din 190, No. 9. 16, p. 195. Vezi şi tom. Il al acestei lucrări, vo. 183.
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totuși atunci când, chiar fără formele legale, înzestrarea a fost executată de bună voe, părintele nu mai poate cere înapoi bunurile constituite dotă de câte ori el le-a predat în posesiunea înzestratului (art. 1092 $ 2 C. civi] 1), 
Curtea din Bucureşti a mers şi mai departe, punând în principiu că obligaţia luată de un părinte de a-şi în- zestra, copiii este validă, chiar dacă a fost cuprinsă Într'un dci sub semnătură privată, de oarece obligaţia de înzes- înare este o obligaţie naturală, care poate forma, cauza unei * obligaţii civile?). 
Am considerat însă aceste soluţii în totdeauna ea. inadmisibile, pentrueă donaţiunile cari n'au fost învestite eu formele solemne nu pot da naștere unei obligaţii ?). 
De aceea se și decide, eu drept cuvânt, că făgăduinţa de a dărui, constatată printrun act sub semnătura privată, este nulă și lipsită de orice efect *), contrar art. 1269 din codul Calimach, (943 C. austriac), care are următoarea cuprindere. 
„Nimene nu are drit să pornească albă pentru dăruirea care i Sau făgăduit numai, iar na i s'au trădat; dritul acesta trebue să se întemeieze pe o scrisoare de dăruire“. 

Tot astfel se exprimă şi art. 273 lit. e (titlul final) din codul elveţian dela 1907: 
Făgăduinţa de a dărui nu este validă, decât dacă a fost „pag € , , făcută prin act scris“, zice acest text. 

După acelaş text, numai făgăduinţa de a dărui un imobil sau un drept real imobiliar trebue să fie făcută prin 
act autentic. 

542. Donaţiunile făcute de Români în străinătate şi u 

de străini în România. Românul care va, voi să, facă o do- - națiune în străinătate, 0 va face înaintea funcţionarului competent străin (notar), conform regulei : 
» Locus regit actum“ (art. 2 Ş ultim C. civil). 

1) Vezi tom. I al Coment. noastre, p. 697, nota 3; tom, II, partea II, p. 590, nota 5 si p. 623, nota 2; tom. 1V, partea I-a, p. 321, text şi nota 8; tom. VI, p. 10, nota 2: tora. VIII partea I-a. p. 186, nota 1; Cas. S-a I-a Bul. 1909, p. 81 şi Dreptul din 1909, No. 16, p. 125; Trib. Tutova, Dreptul din 1910, „No. 41 (cu observ. noastră), ete. 
2) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 322, 323; tom. VIII, partea I-a, p. 100, nota 2 şi p. 185, 186, ete. 
2) Vezi tom. IV menţionat, loci supră cit. 
1) Cpr. Planioi, III, 2540. 
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El o va mai putea face ȘI înaintea agenţilor români din străinătate, conform legilor române (art. 23 L. din 13 Februar 1894 a art. 34 L. p. autentificarea actelor). 
Dreptul de a autentifica o donaţiune şi orice act au- tentie în genere îl au, prin delegaţie, nu numai agenţii români, dar și secretarii, ataşaţii şi cancelarii agențiilor noastre, (art. 24 L. menţionată din 13 Februarie 1894) şi chiar consulii noștri onorifiei 1). 
Dacă Românul vrea să facă o donaţiune într'o ţară în care acest contract nu este solemn, precum de exemplu, în Englitera, în Serbia, ete., el o va face în forma auten- tică, înaintea notarului (argument din art. 1773, 1789 C. civil), formele autenticităţei fiind acele ale legei țărei în care se face actul, tot conform vegulei de mai sus: 
„Locus regit actum“ ?), 

Cât pentru donaţiunile ce străinii ar voi să facă în România, ele vor putea, fi făcute conform legilor române, tot conform regulei de mai sus, dacă ei nu preferă să re- curgă la agenţii lor. diplomatiei, care vor instrumenta con- form legei lor naţionale, presupuhând, bine înţeles, că agenţii străini au această competenţă după legea ţărei lor. 
Rămâne însă, bine înţeles, că donaţiunea făcută de un Englez sau de un Sârb în România, printr'un act sub sem- nătură privată, va fi validă în Emglitera sau în Serbia, deși asemenea donaţiune este nulă după legea țării noastre. 

EFECTUL DONAȚIUNILOR ÎNTRE VII 
543. Efectele donaţiunilor sunt relative la părţile con- tractante și la, terţii. 
544. Efectele donaţiunilor între părți. Transmite- rea proprietăţei. — Efectul principal al donaţiunilor este de a transmite donatarului proprietatea lucrului dăruit, fără, ea, să fie nevoe de tradiţie (art. 971 şi 1295 C. civil?) ea servind numai la executarea contractului. 

  

  

1) Vezi tom. 1, p. 189 şi tsm. IV, partea I-a, p. 325. : 2) Vezi tom. 1, p- 207 urm.; tom, IV, partea I-a, p. 326; tom. VIII, partea I-a, p. 101, 102, text şi nota 1 (ed. a 2-a). Vezi și tom. IV al acestei lucrări, - No. 487. 
3) Vezi supră, p. 448. — Tradiţia nu este numai decât în privirea dona- ţiunilor manuale. Vezi supră, p. 306 urm,
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Pentru ca să, existe donaţiune simplul consimțimânt al părţilor nu ajunge însă, căei donaţiunea fiind un eon- traet solemn, solemnitatea, este preserisă pentru însăşi exi- stenţa. ei: - 
„Forma dat esse rei“. 

Pentru ca o donaţiune să poată transmite proprietatea. prin simplul efect al consimţimântului se cere, conform principiilor generale, ca ea să aibă de obiect un corp cert şi determinat, căci dacă luerul dăruit nu este determinat decât în specie, în genere (art. 964), proprietatea nu va fi strămutată dela dăruitor la donatar, decât prin “tradiţie sau printi'o nouă convenție, care va determina lucrul dăruit şi-l va. specializa 1). | | 
Donaţiunea, fiind un contract translativ de proprietate, autorii francezi aplică în specie art. 1599 din codul fi. (eliminat la noi), după care vânzarea lucrului altuia este 

nulă; așa că, în Franţa, donaţiunea lucrului altuia, este și ea nulă. Aceeași soluţie este admisibilă şi la noi, unde știm, 
cu toată controversa ce există asupra acestui punet, că vân- 
zarea lucrului altuia este tot nulă pentru lipsă de cauză (art. 966 C. civil 2). pu 

Rămâne însă bine înţeles că, dacă dăruitorul a dat eu necredință donatarului un lucru străin de care acest din 
urmă a fost evins, el va avea recurs în contra dăruitorului. 

545. Obligaţiile dăruitorului. — Obligaţiile dăruito- 
rului sunt relative la garantarea donatarului pentru evic- țiune (art. 828). 

546. Garantarea pentru evicțiune (art. 828 C. civil?). Dăruitorul nu este, în principiu, obligat a garanta pe do- natar „de evicţiune (art. 828 $ 1), pentrucă acest din urmă, primind o binefacere, nu poate s'o întoarcă în contra bine- 
făcătorului său, spre a-i cere mai mult decât acest din 
urmă a înțeles şi a voit să-i dea. 

  

1) Vezi supră, p. 11: şi tom. III ai acestei lucrări, No. 31. Mai vezi tom. III, partea ÎI, p. 8; tom. V, p. li, nota 2,p. 126 şi 167; tom. VIII, partea II, p. 14, 15. , 
2) Vezi trimiterile făcute supră, p. 158, nota 3. Mai vezi tom. IM al la= crărei de față, No. 30. 
3) Art. 828 QC, civil nu există în codul fr. EI este împrumutat dela art. 

1077 din codul italian,
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p»Einen geschenkten Gaul Sieht man nicht îns Maul, zice un 
vechiu proverb german !). (Calului de dar nu se caută în gură) 

Dăruitorul nu răspunde deci de o simplă,  greşală, ci 
numai de culpa lata şi de dol?). 

| Aceleași principii erau admise şi la Romani, unde dacă 
se dădea, un lucru străin, donatarul nu avea, la caz de evic- 
țiune, nicio acţiune în contra dăruitorului, ci numai acţiunea 
de dolo de câteori dăruitorul era, de rea credință 2). 

Pe lângă culpa lata și dol, dăruitorul mai răspunde 
de faptele sale personale (art. 828 $ ultim C. civil 4), apli- 
cându-se, în specie, prin analogie, art. 1337 urm. C. civil. 
Prin excepţie, dăruitorul mai răspunde de evieţiune de câte- 
ori sa obligat în termeni expreşi a garanta pe donatar (art. 
828 $ 2) și atunci când este vorba de o donaţiune one- 
roasă, garanţia fiind obligatorie -numai până la suma sar- 

* cinilor, căci numai până la această sumă, donaţiunea are 
caracterul unui contract eu titlu oneros (art. 947 C. civil). 

Osebit de aceste cazuri anume prevăzute de art. 828 
C. civil, dăruitorul mai răspunde de evicţiune către donatar : 
10 când donaţiunea este făcută cu titlu de dotă în favoarea 
căsătoriei (art. 1240 C. civil), ea având, în asemenea caz, 
caracterul unei convenţii cu titlu oneros 5); 2 când dona- 
tarul a plătit, fără a fi obligat, o datorie personală a dă- 
ruitorului, care greva bunurile dăruite, în care caz el este 
subrogat în drepturile ereditorului (art. 1108 Ş 3), 30 şi 
în fine, atunei când este vorba de o donaţiune remunera- 
torie, de câteori donaţiunea are de scop răsplătirea unor 
servicii apreciabile în bani, şi de câteori valoarea acestor 
servicii este egală sau aproape egală cu valoarea lucrului 
dăruit; căci, în asemenea caz, pretinsa donaţiune este un 
contract comutativ cu titlu oneros (art. 947 C. civil). 

In toate aceste cazuri, donatarul poate să-şi exercite 

  

1) Vezi Chaisemartin, op. cst., p. 271, No. 21. Acest proverb se aplică 
mai ales atunci când s'a dat cuiva un animal atins de un viciu redibitoriu, căci 
donațiunea nu este vânzarea, și acel cara face un dar dă ceeace are. 

2) Cpr. art. 521, 524 $1 C. german. 
3) Vezi L. 18 $ 3, Dig, De donationibus, 39. 5, precum şi L. 2, Cod, De 

evictionibus, 8. 45. Cpr. art. 1971 C. Calimach. 
:) Cpr; art. 1339 C. civil. 
2) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 334 şi tom. VIII, partea I-a, p. 244 urm. 

12184.—D. Alexandreseo. Principiile dreptului civil român. Vol II. 21



322 000. CIV, CARTEA [IL.—TIT, II.—CAPIT, III, PL. DATOR, 

recursul său atât în. contra dăruitorului cât şi în contra, 
moștenitorilor săi. | | 

541. Obligaţiile donatarului. — Obligaţiile donatarului 
sunt relative la plata datoriilor dăruitorului. 

Dacă donatarul s'a obligat fie în mod expres, fie în 
mod tacit, a plăti datoriile dăruitorului până la concurenţa, 
unei sume anume determinate, cl este ţinut a-şi îndeplini 
obligaţia sa cu bunurile sale personale, chiar peste valoarea 
luerurilor dăruite, pentrucă obligația sa rezultând, în ase- 
menea caz, din convenţie, orice debitor este dator a-i 
îndeplini obligaţiile sale. 

Dacă donatarul sa" obligat a plăti toate datoriile 
prezente ale dăruitorului, el nu trebue să plătească de cât 
acele care au dată certă în ziua donaţiunei (art. 823 C. civil). 

De câte ori însă donatarul nu sa obligat a plăti 
datoriile dăruitorului trebue să distingenr cazul când dona- 
țiunea are de obicet o sumă fixă de bani sau unul ori 
mai multe lucruri determinate în individualitatea lor şi 
acela al unei donațiuni universale sau cu titlu universal 
adecă care ar cuprinde toate bunurile prezente ale dăvui- 
torului sau numai o parte din ele. 

In cazul întâiu, fiind vorba de o donaţiune cu titlu 
particular, donatarul nu poate fi obligat la plata datoriilor dă- 
vuitorului, precum nici legatarul singular nu este obligat la 
plata datoriilor testatorului (art. 775 şi 909 C. civil!). 

„Aes alienum universi patrimonii, non certarum rerum onus 
est“. (Datoriile sunt o sarcină a întregului patrimoniu, iar nu a 
unor lucruri particulare 2). 

Donatarul n'ar putea, în asemenea caz, să fie obli- 
gat decât ipotecar, dacă imobilul dăruit ar fi grevat de o 
ipotecă, rămânându-i însă recurs în contra dăruitorului 
sau moștenitorilor săi. ” 

In cazul al doilea, adecă a unei donaţiuni universale 
sau cu titlu universal, donatarul universal, sau cu titlu 
universal va plăti datoriile dăruitorului ultra vires emolumenti, 
pentrucă acești donatari sunt consideraţi ca nişte succesori 
universali sau cu titlu universal, şi ştiut este că în dreptul 

  

1) Vezi tom. IV, partea L-a, p. 537; tom. IV, partea, II, p. 215 şi p. 293 ete. 
2) Vezi supră p. 6; p. 185 şi înfră, No. 699, precum și tom. |, al acestei lucrări, p. 509. No. 498, ete. 

N
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nostru, toţi moștenitorii plătese datoriile ultra vires here- 
ditarias, de câte ori ei n'au recurs la beneficiul de inventar 
(art. 897 C. civil!) | 

“La . Romani însă, donatarul. nu era nici în acest 
caz obligat la plata datoriilor. 

„Acris alieni, guod ex hereditaria causa venit, non €jus qui 
donationis titulo possidet, sed totius juris successoris onus est“. 
(Datoriile ereditare nu sunt în sarcina acelui care a primit ceva 
dela defunct cu titlu de dar, ci în sareina tuturor moştenitorilor) 
Cod, de donationibus, (|... 15, ab initio, 8, 54%). 

548. Efectele donaţiunilor în privința terţiilor. — 
Spre a vedea cum donatarul devine proprietar față de 
terţii, trebue să distingem cazul când donaţiunea are de 
obiect mobile corporale şi drepturi mobiliare (ereanţe), de 
acela când ea, are de obiect bunuri! mobiliare. 

549. 1” Donaţiuni de mobile corporale sau incorporale.— 
In privința mobilelor corporale, proprietatea lor se trans- 
mite, în privinţa terţilor, ea şi între părți, prin singurul 
efect al perfectărei contractului, tradiţia fiind necesară 
numai pentru perfectarea donaţiunei numai în privința 
darurilor manuale 2). 

Deci, dacă un lucru mobil a fost dăruit suecesiv la 
două persoane, fără ca niciuna să nu fi dobândit pose- 
siunea lui, cel întâi donatar va fi proprietarul lucrului 
dăruit. Dacă dăruitorul a trădat lucrul unui din donatari 
cel pus în. posesiunea lui va fi preferat, chiar atunci când 
titlul său ar fi posterior în dată, «destul este ea posesiunea 
lui să fie de bună credinţă (art. 972 C. civil). 

In privința creanţelor, donatarul nu devine proprietar 
faţă de terţii decât prin notificarea donaţiunei debitorului 
sau recunoaşterea donatarului de creditor, făcută de debitor 
printr'un act autentic (art. 1393 C. civil). 

Această, regulă suferă, excepţie în privința creanţelor 
constate prin titluri la purtător cari, în cât se atinge de 
transmiterea proprietăței faţă de terți, sunt supuse princi- 
piilor aplicabile mobilelor corporale. 

Fa suferă, de asemenea excepţie în privința efect-lor 

1) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 337 urm.; tom. VIII, partea T-a, ps 403, 
nota 1. Vezi şi tom, ] al acestei lucrări, p. 507 nota 3. 

2) Vezi supră, p. 306 urm. şi p. 319, nota 3.
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negociabile, care se transmit erga omnes prin gir (art. 
277 urm. C. com.). “ 

550. 2" Donaţiuni de bunuri imobiliare. Transcrierea 
donaţiunei (art. 818 O. civil). — 'Toate donaţiunile imobiliare 
sunt supuse transcrierei, fie ele pure și simple, condiţiongle 
sau eu termen, fără a se distinge dacă sunt răsplătitoare, 
'oneroase, mutuale sau reciproei 1) ete., dacă sunt făcute prin 
contractul de căsătorie (art. 932) sau în timpul căsătoriei 2). 

Axt. 834 $ 1 supune publicităţei şi cererile de revocare 
pentru ingratitudine relalive la imobile. Aceste cereri se 
înseriu pe marginea registrului în care s'a transeris dona- 
țiunea,; şi orice înstrăinări, ipoteci sau alte sarcini reale 
consimţite de donatar asupra imobilului dăruit, în urma 
acestei inscripţii, sunt lipsite de efeete în privinţa dărui- 
torului și a terțiilor achizitori ai imobilului *). 

Transcrierea este copia literală întrun registru special 
şi publie pe care fiecare poate să-l consulte. 

Ea are deci de scop prevenirea terţiilor în contra frau- 
delor dăruitorului. | 

Origina acestei publicități datează încă dela Romani 
unde, sub Justinian, donaţiunile superioare sumei de 500 
solizi (aproape 7500 lei), fie ele mobiliare sau imobiliare, 
erau ' supuse insinuației, adecă trebuiau să fie trecute în 
registre publice?). 

Formalitatea, - transerierei a fost introdusă în Franţa, 
prin legea din 17 brumariu al anului VII. 

Această publicitate, era neapărată pentru a înlătura frau- 
dele, necunoscută în dreptul anterior, .a fost introdusă în Mol- 
dova de abia la 1832, prin Regul. organice (anexa lit. 'T.). 

In Munteniă;faaserierea donaţiunilor imobiliare a fost 
introdusă printr'o circulară a Minist. justiţiei din 2 Ianuar 
1848. | 
Iodul actual a generalizat principiul transerierei, apli- 

1) Nu sunt însă supuse transerierei donaţiunile având de obiect imobile 
prin destinaţie. Vezi tom. IV, partea I-a, p. 346. 

2) In privința instituţiilor contractuale (art. 933 C. civil), chestiunea este 
controversată. Vezi tom. IV, partea I-a, p. 690 urm. 

i 3) Vezi tom. IV, partea l-a, p. 342 şi p. 470, 471. Vezi și înfra 
No. 575. 

*) Vezi Instit., de donationibus, 2, 1 $. 2, în medio, precum şi L. 36 $3, 
Cod. de donationibus, 8. 54.
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-cându-l la toate actele translative de drepturi reale imobiliare, 
eu titlu oneros sau cu -tiţlu gratuit, omiţând de a aplica, 
„aceleaşi principii şi în privinţa, actelor declarative de drepturi] 
precum este împărțeală, cezăcă iecontestat constitue o lacun | i 
regretabilă 1). _ 

Aşa dar, toate actele prin care se dăruese imobile ce 
sunt în comerț sau uzufruetul asupra acestor imobile. (art. 
1750 C. civil), nu sunt opozabile terţiilor decât în urma tran- 

-serierei lor. i a 
- Nu sunt însă supuse transerierei instituţiile contractuale, 7 

cel puţin în timpul vieţei. dispunătorului 2), nici donaţiunile 
mobiliare nu sunt, din contra, supuse acestei formalităţi. Sunt 
însă supuse transerierei donaţiunea dreptului de.a revendica 
un imobil sau de a cere anularea unei înstrăinări imobiliare, 
această donaţiune implicând transmiterea, unui drept de pro- 
prietate imobiliară, de oarece obiectul ei este însuşi lucrul, 
adecă un imobil, iar acţiunea nu seste decât mijlocul de a 
realiza dreptul. 

„8 gui actionem habet ad rem recuperandam, îpsam rem ha- 
“bere videtur“. (Acel care are o acţiune spre a cere un lucra ce-i 
este datorit, se consideră a avea acest lucru în posesiunea sa). 
(L. 15, Dig., De div. regulis juris antiqui, 50. 17). 

Mai este supusă transerierei și cesiunea cu titlu gratuit. 
a acțiunei care ar avea de obiect exercitarea pactului de 
răscumpărare relativ la un imobil. 

Transcrierea, se aplică și împărțelelor imobiliare făcute 
de ascendenți prin acte între vii, căci axt. 795 din C. civil 
Supune aceste împărțeli formelor, condiţiilor şi regulelor 
prescrise pentru donaţiunile. între vii. 

| Donaţiunea unor drepturi succesorale este Şi ea supusă 
banserierei, de câteori cuprinde bunuri susceptibile de 
ipotecă. 
_Acţul de donaţiune se transerie întrun registru special 

al tribun. judeţului iinde este situat imobilul dăruit (art, 
818 C. civil, 722 Pr. eiv.). 

Dacă bunurile sunt situate în diferite districte, tran- 
sorierea se va opera la tribunalele respeetive. 

1) Vezi supră, p. 412, No. 411. 
2) Vezi înfră, No. 625,
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În privința donaţiunilor deghizate, se va, transerie nu- 
mai actul cu titlu oneros care ascunde liberalitatea (art. 
1295 Ş 2 C. civil). 

Toate actele constitutive ale donaţiunei urmând a fi 
transcrise, de aici rezultă că trebue să se transerie nu nu- 
mai actul autentic care cuprinde oferta, de a dărui (art. 813), 
daw şi acceptarea precum și notificarea, aceeptărei, când ele 
au avut loe prin act separat (art. 814 C. civil). 

Legea nefixând termenul în care urmează a se face 
transcrierea, ea poate să aibă loc oricând, chiar în urma 
morţei dăruitorului sau donatarului, rămânând ea donatarul 
să sufere consecinţele întârzierei. 

„Bine Prist fir die Transkription hat der C. civil nicht be- 
stimmt. Die Transkription kann auch erst (nach) dem Tode ces Ge- 
schenkgebers geschehen“, zice Zachariae. (Codul civil n'a fixat niciun 
termen pentru transcriere. Ea, poate deci să aibă loc și în urma, 

_morţei dăruitorului 1). 

551. Persoanele care pot cere transcrierea, fără a 
fi silite la aceasta. — Persoana cea mai interesată a cere 
transcrierea este mai întâiu donatarul, căruia ea, foloseşte. 

» Ipsius donatarii interest festinare transcriptionem“. (Este de in- 
l însuşi al donatarului de a grăbi îndeplinirea, transcrierei). 

. Transcrierea mai poate fi cerută de succesorii univer- 
„sali, de acei eu titlu pantieular, precum şi de creditorii do- 
natarului (art. 974 C. civil), pentrucă toţi aceştia sunt in- 
teresaţi la, conservarea drepturilor autorului lor. 

Autorizarea, dată femeei măritate de a primi o dona- 
ţiune, îi conferă dreptul de a cere transerierea ei, fără altă 
autorizare. 

Bărbatul nu numai că este în drept a, cere transcrierea 
donaţiunei făcută soţiei sale, dar are - chiar obligaţia de a 
o cere, sub regimul dotal, de câteori el are administraţia, 
averei dăruite (art. 1242 C. eivil?). 

Același drept şi aceeaşi obligaţie o au: tutorul (art. 
815, 820), ascendenţii minorului donatar (art. 815), şi chiar 

1) Handbuch des fr. Civilrechis, IV, $ 704, p. 332, nota 9 (ed. Ansehiitz), $ 114, p. 411, nota 9 (et. Crome). 
2) Vezi infră, p. 327, precum și tom. IV, partea I:a, p. 238, 849 şi p. 354.
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tatăl administratorul legal al bunurilor dăruite copiilor săi 
minori, în timpul căsătoriei (art. 343 C. civilt). 

Transerierea mai poate fi cerută şi de dăruitor. 
Transcrierea se poate face prin mandatar. Mandatul 

conferit pentru acceptarea donaţiunei cuprinde dreptul de a 
o transcrie, după cum îl cuprinde şi mandatul care are de 
obiect administrarea averei donatarului sau dăruitorului: (art. 
1536). | 

- BB2. Persoanele obligate a cere transcrierea dona- 
ţiunei (art. 820 C. civil). — Deşi legea noastră nu ne arată 
persoanele vbligate a cere transcrierea donațiunei 2), totuşi 
din ant. 820 rezultă că această obligaţie o au atât tutorii 
minorilor şi interzișilor donatari, cât și bărbaţii, cel. piiţin 
atunci Garabet inigtrația— hunuril dăruite, adecă sub 
veoimul-alotal( art. 12420. civil ?). 

  

——— Aceragioblisăţie o mai _âu si administratorii persoa- | 
nelor -morale-£). întrun cuvânt toţi acei cari au obligaţia, de; 

- ÎI E] - . Sr 

a aceepta donaţiunea, au şi pe aceea de a o transerie, pentru 
x ICR = aa ee ie 

că transeripția nu este decât ui” coiiiplement "al aceeptărei. 
Mai mult încă, toți acei care, după, art. 815 C. civil,- 

au numai facultatea de'a primi donațiunea făcută unui 
incapabil, contractează, prin exerciţiul acestei facultăţi, obli- 
gaţia de a cere transerierea donaţiunei, sub pedeapsă de a 
fi declaraţi responsabili penititui lipsa acestei transerieris- 

Curatorul minorului emancipat sau „surdo-mutului, în 
cazul art. 8160. civil, nare însă OPligaţia de a cere tran- 
serierea, donațiunei, fiindcă acest curator asistă numai pe 
minor sau pe surdo-mut ?). 

Aceeaşi soluție este admisihilă în privința consiliului 
judiciar (art. 445, 458 C. civil). 
553. Persoanele care pot opune donatoțului sau re- 
prezentanţilor săi lipsa de transcriere (aut. 819). — 'Tran- 

   

  

') Cât pentru curatorul minorului emancipat, el n'are nici facultatea, nici 
obligaţia de a cere transerierea donaţiunai, acest drept aparţinând însuși mino- 
ului. Vezi tom. IV, partea l-a, p. 350 şi 353. Ă 

2 Art. „20 menţionat se mulţumeşte, în adevăr, de a conferi o acţiune 
în dauna: minorilor, interzişilor și fameilor măriiate, contra tutorilor și bărba- 
ților, pentru lipsă de transcriere. N 

| 3) "Transcrierea este însă numai, facultatisă, jar, nu obligatorie din partea 
bărbatului; de câteori femeea şi-a rezerrat adniinisttația bunurilor, ea neavând, 
în asemenea caz, niciun recurs în contra lui. Vezi tom. IV, partea I-a, p. 355. 

*) Vezi sugră, No. 501, p. 261. ” 
5 Vezi eupră, -p.-298 şi 300. >
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seripţia nu este o formalitate substanţială, a, donaţiunei, căci: 
ştim că, între părţi, ea este perfectă prin simplul efect al! 
consimțimântului, manifestat în forma solemnă (art. 813. 
urm. C. civil). Transeripţia nu' este deci privitoare decât la, 

i ! interesul terţilor căror donațiunile. imobiliare nu_sunto po-- 
“izabile până -la îndeplinirea. acestei formalităţi. 

| Din cele mai sus expuse rezultă că toţi acei care au 
interes a._dărâma liberalitatea, pot opune lipsa transerierei- 
Aceştia nu pot fi decât acei care, între donaţiune şi tran-- 
seriere, au dobândit, fie cu titlu. oneros, fie cu titlu gratuit 
proprietateă imobilului dăruit, Său măcar un__drept-real. 
asupra acestui imobil, de exemplu: o ipotecă, un_ uzufruet,. 

_o servitute, ete. ai Da 
Oreditorii care au o inseripţie . ipoteeară, asupra imo- 

bilului dăruit pot opune şi ei donatarului lipsa, transerierei. 
Creditorii chirografari ai dăruitorului hu sunt însă în 

drept a opune lipsa, transerierei donaţiunei, deși au interes: 
la aceasta, pentru că nu au niciun drept asupra imobilului 
(argum. din art. 723 Pr. eiv.). Creditorii chirografari pot 
însă să urmărească imobilul dăruit cât timp donaţiunea, n'a 

  

ar împsediea, această, urmărire (art. 514 Pr. eiv.). 
In fine, mai pot invoca, lipsa transerierei: succesori. 

cu titlu particular ai dăruitorului, precum ar fi, de exem- 
plu: un alt donatar al aceluiași imobil, care ar fi transcris. 
mai înainte donaţiunea sa, > 

Donatarul posterior nu se va putea însă folosi de an- 
terioritatea, transerierei sale, de câteori dona iunea, sa va, fi 

|_rezultatul fraudei concertată cu dăruitorul în contra pri- 
- mului donatar, pentrucă frauda conrupe totul (art. 723 Ş 

ultim Pr. eiv.). 

„Praus omnia corrumpit* 1). - 

Simpla, cunoștință ce donatarul posterior ar fi. avut: 
despre donaţiunea anterioară, nu se consideră însă ca. fraudă, (art. 723 Ş 1, în fine, Pr. civ.). 

554. Persoanele care nu pot opune lipsa transer ere: 
  

Vezi infră, No. 730 Şi tom. I al acestei luerări, p. 117.
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(art. 819 C. civil, partea finală). — Din partea finală a 
«ant. 819 C. civil rezultă că persoanele care nu pot opune 
lipsa, transerierei sunt: 1% dăruitorul și. moştenitorii” săi Uni= 
versali, pentrucă, în calitatea lor de 'reprezentanţi “âi dă- 
ruitorului, ei nu pot să aibă mai multe drepturi de cât 
„autorul lor; 20 donatarul şi reprezentanţii săi, pentrucăj, 
formalitatea, transerierei n'a fost înființată în interesul do? 
vatarului, ci în interesul terţilor, ca o garanţie a transă 
miterei proprietăţei imobiliare şi a ereditulu publie; 30 per 
soanele obligate a face trauserierea, adică: administra: 
torii persoanelor morale, tuterul.-şi. bărbatul, de câte ori e 
are administraţia bunurilor dăruite soției sale (art. 12421 
C. eivil 1). Motivul pentru care aceste persoane nu pot in- |! 
voca, lipsa transerierei, sunt următoarele: a) ele sau făcut 
culpabile de dol sau, cel puţin, de o negligenţă gravă, prin 
faptul că nu s'au conformat obligaţiei ce le impunea. legea, 

:Şi ştiut este că: ! 

„Nemo ex delicto suo +meliorem suam conditionem facere 
palat, (Nimene nu poate prin delictul să să facă condiţia mai 
Duna ). 

b) Apoi, aceste persoane fiind responsabile către do- 
natarii incapabili de lipsa transerierei (ast. 820 C. civil), 
nu pot să fie tocmai ele acele care să cauzeze dauna pe 
care mai în urmă ar fi silite a o repara: 

„Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit ex- 
iceptio“. (Cine trebue să garanteze, nu poate să evingă 5). 

Cele zise în privința persoanelor obligate de lege u 
face transcrierea se aplică și persoanelor care s'au obligat 
la transcriere prin convenţie. Astfel, persoana, care a primit 
mandat de a transerie donaţiunea şi reprezentanţii săi uni- 
versali nu pot opune lipsa de transcriere în caz de a do- 
bândi un drept asupra aceluiaşi imobil. 

Ascendenţii minorului care uzând de facultatea ce le 
ă art. 815 C. civil, au primit o donaţiune imobiliară fă- 
  

1) Reprezentanţii acestor persoane nu pot nici ei să opue lipsa transcrierei 
pentrucă reprezentanţii nu pot să aibă mai multe drepturi decât însuşi au- 
4orul lor. , 

2) Vezi tom. IV al acestei lucrări, No. 407. 

3) Vezi supră, 109, 188, 214, 221, 223, precum şi tom. ] al acestei lu- 
„rări, p. 450, text şi nota 2, tom. IV al aceleiaşi lucrări, No. 175, ete.
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cută minorului, contractând prin exerciţiul acestei facultăți 
obligaţia de a cere trangerierea acestei donaţiuni 1), n'a 
putea, de asemenea, să invoace lipsa acestei formalităţi, 
pentrucă ei sau obligat în mod implicit a cere transerierea, 
donaţiunei acceptată e ei; și aceeași soluție este admisi- 
bilă în privința moștenitorilor lor universali (art. 819 partea 
finală). | | e 

555. Finele de neprimire opozabile persoanelor care 
pot să opue lipsa transcrierei. — Achizitorul unui imobil 
care a transeris titlul său, nu mai poate invoca lipsa tran- 
serierei unei, donaţiuni anterioare a aceluiaşi imobil, atunei 
când el a renunțat lu aceasta, sau când a întrebuințat ma- 
nopere frauduloase împreună cu dăruitorul, spre a nimici 
efectele primei donaţiuni. Simpla, cunoştinţă a donaţiunei 
anterioare nu poate însă fi considerată ca o fraudă din 
partea, celui de al doilea achizitor al imobilului dăruit (art. 
723 Pr. :eiv.). 

555 his. Dar dacă persoanele cezire' pot opune lipsa, 
transerierei nu sunt decăzute din dreptul lor prin simpla, 
cunoştinţă ce au avut despre donațiune prin alte mijloace 
decât prin transeriere, chestiunea este de a se şti dacă ele 
pot fi decăzute din acest drept prin efeetul prescripției ? 
Cu alte cuvinte, donatarul care n'a transcris donațiunea, 
poate el, prin efectul preseripţiei, să dobândeaseă față de 
terţii proprietatea pe care titlul său nu i-a transmiş-o decât. 
faţă de autorul său și moştenitorii universali sau cu titlu 
universal a acestui din urmă, şi dacă. aceasta este cu pu- 
tinţă, de când începe a curge preseri pția ? 

"- Această, chestiune este foarte controversată, şi contro- 
versa datează încă din vechiul drept francez 2); însă părerea. 
cea mai juridică este, de bună seamă, aceea care pune în 
principiu că trebue să se aplice, în specie, donatarului pre- 
seripția de 30 de ani, și că această prescripţie curge din 
ziua de când el a început a poseda imobilul dăruit 5). 

1) Vezi supră, p. 324. 
2) Vezi Mourlon, Transeription, XI, 307 urm. p. 140 urm.; Pand. fr., Vo 

Don. et testaments, 3114 urm, Ia , 
2) Vezi Pand. îr., Vo cit. 5193,
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556. Irevocabilitatea donaţiunilor între vii. Carac- 
terul principal al donaţiunei. este irevocabilitatea, şi acest 
principiu este atât de esenţial donaţiunilor, îneât dăruitorul 
n'ar putea să stipuleze revoeabilitatea darului după bunul 
său place?) 

„lrevocabilitatea este sufletul donaţiunilor“, zicea Richard. 
„Hac proprie donatio appellatur, ciim dat aliquis ea mente ut 

statim velit accipientis fieri, nec ullo casu ad se reverti“ (Se numeşte 
donaţiune aceea prin care cineva voeşte ca lucrul să treacă de 
îndată la donatar și nici întrun caz să nu se inai întoarcă la 
dăruitor“. L. 1, Pr., ab initio, Dig., De donationibus, 39. 5). 

„Darurile după r-gulă nu se restoarnă“, zice art. 1272 din 
codul Calimach (946 C. austriac ?). 

„După ce se va da darul, nu se va mai cere înapoi“, zice 
Codul Caragea (art. 6, partea IV, capit. 1). 

In vechiul drept francez, principiul irevocabilităţei do- 
națiunilor era formulat în următoarea maximă: 

„Donner et retenir ne vaut“ 2). 

Legiuitorul a permis donaţiunile pentrucă nu putea să 
împiedice pe proprietar de a dispune de lucrul său (art. 
480 CO. civil), însă în acelaşi timp el le-a declarat irevo- 
cabile, precum ne atestă Pothier, spre a pune o piedică 
care să facă exerciţiul acestui drept cât se poate de greu. 

557. Aplicarea principiului irevocabilităței donaţiu- 
nitor condiție potestativă din partea dăruitorului (art. 822 
C. civil). — Art, 822 din codul civil cuprinde prima apli- 
care a principiului irevocabilităței donaţiunilor şi .a vechei 
regule „Donner et retenir ne vaut“. E] proclamă, în adevăr, 
anulabilitatea donaţiunei făcută, sub o condiție potest ativă 
din partea dăruitorului. După părerea generală şi cea mai 
juridică în același timp, conformă cu vechea tradiție de 
unde ne vine regula „Donner et retenir ne vaul“, se referă 
nu numai la condiția pur potestativă, adecă a cărei exe- 
eutare atârnă ex mețo arbizrio (art. 1010 C. civil), dar şi 

1) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 368. — In dreptul muzulman, donaţiunea este, din contra, revocabilă după voința dăruitorului. Vezi toin. IV menţionat, p. 15, ad notam,. : | ă 
2) Opr. art. 530 C. german. | . _ 
3) Vezi supră, p. 248 și înfră, No. 636, 646, ete.
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a condiția simplu potestativă, adecă, care, în acelaș timp, 
atârnă şi de un. fapt pe care dăruitorul ar putea să-l îm- 
piedice sau să-l facă să se îndeplinească (art. 1006 C. civil). - 
Prin urmare, condiţia simplu potestativă, permisă în con- 
tractele cu titlu oneros, este interzisă în donaţiuni 1). 

Aşa dar, toate donaţiunile, afară de cele făcute viito- 
rilor soţi prin contractul de căsătorie sau între soţi în timpul 
căsătoriei (art..826, 932 urm.,. 936 urm. C. civil 2), chiar 
şi cele indirecte şi deghizate, ete: sunt anulabile, dacă au 
fost fănute sub 'o condiţie potestativă, fie suspensivă, fie re- 
zolutorie, pentrucă, orice clauză eare lasă dăruitorului fa- 
cultatea de a nimici efeetul donaţiunei este contrară prin- 
cipiului irevocabilităţei. Astfel, vor fi anulabile următoarele. 
donaţiuni: îţi dau atâta, dacă mă voiu duce sau nu mă voiu 
duce la Bucureşti; dacă mă voiu căsători sau nu mă voiu 
căsători; dacă voiu îmbrăţișa cariera. de avocat sau de me-: 
die, ete. + | 

Dar dacă condiţia potestativă anulează, donaţiunea, ea. 
poate, din contra, fi făcută sub o condiție cazuală, mixtă 3).. 
ete., fie aceste condiţii suspensive sau rezolutorii, conform 
principiilor generale, legea. prevăzând ea însăşi o condiţie: 
rezolutorie în art. 825 C. civil. 

Donaţiunea, poate fi făcută nu numai sub o condiţie. 
suspensivă sau rezolutorie, dar şi cu un, termen oarecare, 
pentrucă termenul nu suspendă formarea obligaţiei, ci amână, 
numai executarea ei (art. 1022). Termenul donaţiunei poate- 
să fie mortea dăruitorului +). 

558. Donaţiunile făcute cu sarcina pentru donatar 
de a plăti datoriile dăruitorului (art. 823 C. civil). — Art, 
823 C. civil cuprinde o a doua aplicare a principiului ire- 
vocabilităţei donaţiunilor. 

Dăruitorul poate să impue donatarului orice sarcini ax: 
erede de cuviinţă, întrucât, bine înțeles, n'ax fi contrare le- 

t) Cpr. Colin et Capitant, III, ». 789: Planiol, III, 2605 şi alți autori: citați în tom. 1V, partea I-a, p. 373, nota 1. 
„1 2) Vezi înfrd, No. 636 şi 646. 
i 3) Condiţia mixtă este acea care atârnă nu numai de singura voință a. 'dispunătorului, dar în acelaș timp de această voință şi de aceea a unui terţiu (art 1007 c. civil). Cpr. Colin et Capitant, loco supră cit. Astfel ar fi, de exemplu, condiţia de a se căsători cu o persoană anume determinată. Vezi tom. IV, men- ționat, 374, nota 2 şi p. 378. 

” *) Vezi tom IV, partea I, p. 17, nota 3; p. 877, p. 394, ete.
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gilor de ordine publică sau bunelor moravuri: (art. 966, 
968 C. civil; în care caz, donaţiunea, se zice oneroasă sau 
însăveinătoare 1); însă el nu trebue să-şi rezerve dreptul de 
a lua darul înapoi, pentrueă aceasta ar fi contrar _ prinei- 
piului irevocabilităţei. De aceea, art. 823, care nu _este- decât. 
o aplicare a acestui—principiu, dispune că donaţiunea. este 
nulă, în sâis de anulabilă, ca şi în cazul art. 822, de câteori 
s'a, impus dontărului - obligaţia de a plăti datorii săi săi! 
cini care nu existau în momentul “ donaţiunei _ Si eăre ni) 
erau arătate în actul de danig 2). a 

Dăruitorul poate însă să impue donatarului, fie în mod 
expres, fie în mod tacit sau implicit, plata datoriilor pre- 
zente, adecă care existau în momentul donaţiunei. In ase- 
menea „caz, donatarul va plăţi numai datoriile având o dată 
cexță Anterioară. donațăunei (art. 1182 C. civil), chiar dacă 

  

      

  

"” xăloârea lor ar fi mai înăre decât valoarea bunurilor dăruite. 
“căci altfel el ar fi la disereţia.-dăruitorului, care ar putăa, 

să antidateze_datoriile contraetate_ în urma donățiunei. 
| Donatarul nu poată nici întrun caz, să se. Jibereze de 

executarea, sareinilor- impuse prin_donaţiune.. prin. părăsităaj 
şi lepădarea bunurilor dăruite. Chestiunea . este însă contid- 
versată 5). 

Dăruitorul ar putea să impue donatarului, chiar plata 
unor datorii viitoare, dacă ele sunt determinate prin actul 
de donaţiune; pentrucă, în asemenea caz, nimic nu mai | 
atârnă de voinţa dăruitoruilui. 

Dăruitorul poate, de asemenea, să oblige pe donatar 
la ceheltuelile sale de înmormântare, pentrucă deşi aceste 
cheltueli nu sunt determinate în momentul facerei donaţiunei, 
totuşi determinarea lor nu“atârmnă de voința dăruitorului. 

Tot astfel, dăruitorul ax putea să oblige pe donatar la 
plata datoriei alimentare ce el ar datori membrilor familiei 
sale în lipsă (art. 187 C. civil). Aceasta este o sarcină, 
care iarăși nu atârnă de voinţa dăruitorului. 

  

   

   

  

1) Vezi supră, p. 316, No. 538. 
2) Aceasta se aplică însă numai liberalităţilor obișnuite, căci donaţiunile 

făcute viitorilor soţi prin contractul de căsăţorie, sau soţilor în timpul căsătoriei, 
sunt valide chiar dacă ar impune donatarului obligaţia de a plăti datoriile 
nedeterminate (art. 826 C. civil). Vezi infră, No. 646, i 

3) Vezi tom. 1V, partea I-a p. 480 şi înfrâ, No. 561.
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559. Donaţiunile făcute sub rezerva de a dispune de 
lucrul dăruit (art. 826 C. civil). — Aceasta este ultima apli- 
care a principiului irevocabilităţei donaţiunilor. De câteori 
dăruitorul şi-a rezervat dreptul de a dispune de lucrul dă- 
ruit, donaţiunea. este anulabilă, pentrucă el dă cu o mână 
Și reţine cu alta. N Ia 

„C'est donner et retenir guand le donateur s'est râserve la puis- sance de disposer de la chose par lui donnte*, zice art. 274 din cutuma Parisului. 

Acest principiu nu se aplică însă donaţiunilor făcute viitorilor soţi prin contractul de căsătorie (art. 932 urm.), nici celor făcute între soţi, în timpnl căsătoriei (art. 936 urm.), căci aceste donațiuni sunt valide chiar dacă dăruito- rul și-a rezervat dreptul de a dispune mai târziu de lueru- rile dăruite (art. 826 C. civil?). 
Dacă dăruitorul şi-a, rezervat dreptul de a dispune nu- mai de o parte din lucrurile dăruite, donaţiunea, este anu- labilă, însă nu în întregimea ei, ci numai în privinţa  lu- cerurilor pentru care dăruitorul și-a rezervat dreptul de a dispune. Astfel, dacă ţi-am dat casa mea, cu mobilele din ea, rezervându-mi dreptul de a dispune numai de mobile, donaţiunea va fi anulabilă numai în privinţa mobilelor şi validă în privința casei. Aceasta nu este decât aplicarea, maximei cunoscute. 

» Utile per inutile non vitiaturt. (Ceeace util nu este viciat prin ceeace este inutil). ([,. 1$5, în fine, De verborum, obligationibus, 4. 1.2) 

Pentru ca rezerva stipulată de dăruitor să poată anula, donaţiunea în privinţa luerului rezervat, dreptul de a dis- pune trebue să atârne numai de voința dăruitorului, iar nu şi de o împrejurare eare n'ar sta în putinţa. lui de a o vealiza. Astfel, dacă ţi-am dat casa mea cu mobilele din ea, și cu rezerva dreptului de a dispune de mobile la caz când, sora mea se va mărita, donațiunea nu va putea f anulată în privinţa, mobilelor, decât dacă condiţia se va îndeplini, și aceasta chiar dacă naș exercita dreptul ce-mi am rezervat. Deci, dacă sora mea nu se va mărita, ceeace 

  

1) Vezi iînfră 3317 No. 60 bis. 
2) Vezi înfră p. 337.
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bilă decât atunci când a fost făcută sub o condiţie pote 
tativă din partea dăruitorului (arţ. 822 C. civil), eceae& 
în specie nu este. - 

Art. 824 presupune că dăruitorul n'a. făcut el însuși 
uz de dreptul ce și-a rezervat; de aceea textul suscitat 
dispune că bunurile asupra cărora el şi-a “rezervat dreptul 
de proprietate trec la moștenitorii săi îb intestat. Nimie 
n'ar împiedica însă pe dăruitor de a propune el însuşi anu- 
lavea donaţiunei pentru bunurile rezervate, refuzând prez 
darea lor sau cerându-le înapoi, dacă el le-a predat dona-i: 
tarului. Dacă el a; dispus de aceste bunuri în timpul vieţei|| 
sale, înstrăinarea este validă, fiind că el era proprietarul lor.ţi 

560. Donaţiunea de bunuri viitoare (axt. 821 C. 
civil). — Art. 943 din codul francez, urmând în această 
privință ordonanța din 1731 (art. 15), declară aceste do- 
națiuni nule, ceeace este logic, pentrucă, într'0 donaţiune de 
bunuri viitoare atârnă de voința dăruitorului de a nimici 
darul, ceeace este contrar regulei: „Donner et retenir ne _ 
vaut“. Va să zică, în codul francez, ca şi în cel italian 
(art. 1064), nulitatea donaţiunilor de bunuri viitoare nu 
este decât o consecință a irevoeabilităţei donaţiunilor (art. 
801 C. civil), consecinţă atât de firească, încât ea ar exista, 
chiar în. lipsa unui text expres de lege, în baza principiilor 
generale (art. 822, 948 $ 3, 962, 964, 95 C. civil). 

Legiuitorul nostru, după ce afirmă principiul irevo- 
cabilităței donaţiunilor (art. 801 C. civil), adăogând că donaţiunea”este-anulabilă, de câteori atârnă. de_xoinţiu- dăxni- „torului de a-i nimici sau micșora efectele (art. 822), de 
odată părăsește aceste— principii” declarând onaţiunea de 
bunuri viitoare numai revocabilă. şi aceasta, fără a distinge 
dacă ea cuprinde o univăisalitate de bunuri, o parte din 
această universalitate sau un lucru determinat. Mai mult 
încă, el uită de a pune în armonie această schimbare cu 
celelalte dispoziţii ale codului; căci art. 826 declarând că, 
art. 821 nu se aplică donaţiunilor făcute viitorilor soţi 
prin contractul de căsătorie, nici celor făcute între soţi în 
timpul căsătoriei, ax avea aerul dea spune că asemenea, 
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donaţiuni de bunuri viitoare sunt irevocabile, ceeace este 
contrar art. 933 și 937 care, după legea noastră, nu con- 
stituese o excepţie, ca în codul francez, ci aplicarea dreptului 
comun, adecă a art. 821 C. civil, după eare donaţiunile de 
bunuri viitoare sunt permise, însă sunt revocabile după voința 
ăruitorului sau. a... moștenitorilor... săi, fără -arătarea ie - 

unui-moțiv. ă 
Am susținut altă dată că donaţiunile de bunuri vii- 

toare sunt, în legislaţia noastră, adevărate donaţiuni mortis. 
causa 1), după cum erau considerate în vechiul drept fian- 
cez, în provinciile de drept seris; mai târziu am reeuno- 
scut însuși că ne-am înșâlat; căci atât donaţiunea cu pri- 

|eină de moarte cât și testamentul pot fi revocate numai în 
timpul. „vieţei. diruitorului saw testatarului; „pe când dr&ptul__ nn ag pene 

    
   

de a cere revocaiea donațiunilor de bunuri viitoare nu se 
“Istânee prin iitoartea “dăruitorului; “6â- trece” la“ mioştenii 

săi, câe-l pot“exereita, timp de 30 de îâni. - 
560 bis. Ce tuebue să înţeleg aci prin bunuri vii- 

toare ? Prin bunuri viitoare se înţelege, în genere, lucrurile 
corporale care n'au încă ființă, iar prin bunuri prezente, 
cele care există, guae în natura rerum sunt. 

In acest sens, recolta, ce va „produce o vie, o livadă, 
ete., este un lucru viitor, care poate însă face obiectul unei 

„obligaţii (art. 965 C. civil). | 
Prin bunuri viitoare (res sperata), se mai înţelege 

vănatul, ce cineva, s'ar obliga a da, înainte de a-l ucide 2), ete. 
În materia tradiţională a. donaţiunilor, prin bunuri 

„oitoare se înţelege însă acele care nu aparțin încă dărui- 
torului în momentul donaţiunei şi care nu vor putea să 
intre în patrimoniul lui de cât print”un act al voinţei sale. 
Astfel sunt, de exemplu, bunurile ce el își propune de a 
dobândi sau ce, eventual, este chemat a culege dint”o mo- 
ştenire viitoare; bunurile ce el va avea, la moartea sa (art. 
933 C. civil), ete. a 

În codul fe., bunurile viitoare nu pot face obiectul 
unei donaţiuni decât prin contractul de căsătorie, între vii- 
torii soţi, și între soţi în timpul căsătoriei; pe când în codul 

1) Vezi asupra acestor donaţiuni supră, p. 246, 247, 
e z Vezi Unger, System dea ovesterreiohisehen allgemeinen Privairechta, I, Ş 45. 361. 
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nostru, art. 821 permite în toate cazurile aceste donaţiuni, 
«deelarându-le însă zevocgbilgalupă simpla voință a dărui- 

Dacă s'a făcut o donaţiune cumulativă de bunuri pre- | 
zente. și viitoare, ca._în cazul art, 934. donaţiunea, de: bu-/ 
nuri prezenţe. va. fi.irevocabilă, iar. cea. de. bunuri viitoare/, 
va fi revoeabilă,. căci nu vedem. raţiunea pentru care oj 
«donaţiune de . bunuri prezente ax fi revocabilă numai 
pentrucă ar fi fost făcută printi'un act care ar cuprinde 
în acelaşi timp şi o donaţiune de bunuri viitoare. Din 
„contra, este de principiu că ceeace este util nu este viţiat 
prin ceeace este inutil. 

    

  

E
 

» Utile per inutile non vitiatur“ 1). 

lată cum se exprimă, în această privință, L. 1 $ 5, 
în fine, Dig., De verborum obligationibus, 45. 1, din care 

„este extrasă maxima de mai sus: 
„Nam si tot sunt stipulationes, quot corpora, duae „sunt 

-quodammodo stipulationes, una utilis, alia inutilis: neque vitiatur 
utilis per hanc inutilem“, (Căci dacă există atâtea, stipulaţii cât 
şi corpuri, există în specii două stipulaţii, una utilă şi cealaltă 
inutila și ceeace este util nu poate fi viciat prin ceeace este înutile 

CLAUSELE COMPATIBILE CU CARACTERUL DE 
IREVOCABILITATE AL DONAŢIUNILOR INTRE VII 

561. Legiutorul fr. prevede două clauze care pot 
figura într'o donaţiune fără a aduce vreo atingere prinei- 
piului irevocabilițăţei darurilor, și anume: 1 rezerva. în 
folosul dăruitorului sau unui terțiu a uzufruetului lueruri- 
lor dăruite. (art. 949,950 C. fe.); și 3 stipularea dreptu- 
„lui de_reîntoaxeere -a bunurilor dăruite, în folosul dăzuitg- 
rului. Legea noastră nu revale dec această din urmă 
„clauză (art. 825 C. civil), eliminând ast. 949 și 950 din 
codul francez. 

562. 1* Donaţiunile cu rezerva uzufructului. — "Toate 
lucrurile care sunt în comerţ pot face obiectul unei dona- 
“ţiuni sau unui legat 2). 

  

1) Vezi supră, p. 334. | 
1) Cpr. art. 195 şi 1264 C. Calimach. Vezi tom. IV, partea I-a, p. 398 şi 

partea II, p. 246. , 

19784 | 23
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Se poate dărui nu numai proprietatea plină, dar şi nuda proprietate singură sau numai uzufructul, căci atât rezer- va uzufruetului cât și dispunerea numai a acestui drept nu sunt contrare principiului irevocabilităţei donaţiunilor. Art, 949 din codul francez o spune anume, însă acest text a tost eliminat” de legiuitorul nostru, Marcade observând, cu drept cuvânt, că acest text este inutil 1), 
Dacă dărnitorul şi-a rezervat uzufruetul, acesta se va stinge la moartea, lui, spre a se uni cu nuda, proprietate (art. 557 C. civil). Regulele dela uzufruet sunt aplicabile în specie, cu această deosebire că dăruitoru! este scutit de a da eauţiunea prevăzută de art. 541 C. civil. Jurisprudenţa decide chiar că dăruitorul poate să-și rezerve asupra bunu- rilor dăruite drepturi mai întinse decât acele ale uzufrue= * tuarului, precum ar fi, de exemplu : acel de a face contracte: de închiriere opozabile donatarului pentru toată durata uzu- fructului; acel de a aduce diferite modificări, schimbări și prefaceri luexvului supus uzufructului, fără ca donatarul să poată avea vreo pretenţie în această privință. Această so- luţie este Juridică," pentrucă asemenea rezerve nu aduce nici o atingere irevocabilităței dreptului conferit  donatarului ) 563. 2' Reîntoarcerea convenţională a bunurilor dă- ruite (art. 825 C. civil). — O altă clauză compatibilă cu principiu! irevocabilităţei donaţiunilor este convenția. prin care se atipulează într'o donaţiune, nici odată însă întrun testament, că bunurile dăruite se vor reîntoarce la dăruitor, în caz când el ar supraviețui fie donatarului singur. fie donatarului şi descendenților săi (art. 825_C. civil). 

„Se numește drept de reîntoarcere sau reversiune, dreptul ce poate să aibă uu dăruitor, care supravieţueşte donatarului său, de a-şi luă înapoi lucrurile dăruite“ zice Domat. » Quod dedit, iterun adeum revertatuv“, (Ceeace cineva a dat cuiva să se reîntoarcă iarăși la dăruitor). (L. 12, ab înitio, Coa, Communia utriusque judicii, 3. 38). 

Această clauză nefiind incompatibilă eu principiul irevoeabilităţei donațiunilor, era admisă și la Romani *) Reîntoarcerea bunurilor dăruite, pe care legea timbrului 

  

ma ) Mareade, III, 688, Vezi şi Planiol, II, 2614. ) Cpr. Colin et Capitant, III, p. 783. 
3) L. 2, Cod, De donationibusquae sub mov, ete, 8. 53. 

>
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(art. 50), o consideră ea o nouă donaţiune, supunând-o 
taxelor de înregistrare, se numeşte convențională, prin opo- 
ziţie la reîntoarcerea legală (retour legal), pe care art. 747 
din codul fi. (eliminat din codul nostru şi din cel italian) 
o admite în folosul ascendentului care a făcut o donaţiune 
descendentului său. Ascendentul îşi reiă, în Franţa, lu- 
evurile dăruite de el descendentului său, dacă se mai găsese 
în natură în succesiunea descendentului donatar, depărtând 
dela aceste lucruri pe ceilalți moştenitori ai deseendentului, 
în caz când acest descendent moare fără copii legitimi, 
legitimaţi sau adoptați *). 

Legiuitorul nostru a desființat acest drept al ascenden- 
tului dăruitor, permițând numai reîntoarcerea convenţională 
şi reîntoarcerea succesorală în folosul adoptatorului şi a des- 
cendenţilor săi (art. 316, 317 C. civil). 

De câteori elauza de mai sus, stipulată de părţi, se în- 
deplinește, donaţiunea, este revocată şi bunurile se reîntore 
la dăruitor prin îndeplinirea condiţiei rezolutorei exprese (art. 
1019 C. civil). 

Dreptul de reîntoarcere se deschide prin moartea do- 
natarului singur, sau a donatarului și a descendenților săi, 
întâmplată înaintea morței dăruitorului. 

Absența, declarată a donatarului şi, după împrejurări, 
a descendenților săi, face de asemenea, ca dreptul de reîn- 
toarcere să se deschidă cel puţin în mod provizor (argum. 
din art. 109 C. civil). 

Intoarcerea bunurilor dăruite dela donatar la „dărui- 
tori, fiind efeetul condiţiei rezolutorii exprese stipulată în con- 
tractul de donaţiune, se facede drept (art. 1019 C. civil); aşa, 
că dacă donatarul refuză de a restitui bunurile dăruite, dă- 
vuitorul se va, adresa la justiţie, nu pentru a cere revocarea 
donaţiunei şi reîntoarcerea acestor bunuri, după cum pe 
nedrept susține 'Poullier, căci el au intrat de drept în pa- 
trimoniul lui prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii, ei pentru 

1 Vezi asupra acestei instituţii, inexistentă în dreptul nostru actual și " anterior, în cel italian, german, elveţian, etc., existentă însă în dreptul roman Uipiani Regul., tit 6, De dotibus, $ 4; L. 6, Pr., Dig, De jure dotium, 23, 3 
L. 2, Cod, De bonis qua liberis în poteatate patris constitutis, etc., 6, 61; Nov. 25 a împăratului Leon ete.) existentă de asemenea, în vechiul drept fran- cez (art. 313 din cutuma Parisului, 315 din cutuma Orleanului, ete.), tom. III partea II al Coment. noastre, p; 165 urm. şi tom. IV, partea I-a p. 400 nota 1.
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a le revendica, fie dela, donatar, fie dela terţii care le-au fi dobândit dela acest din urmă. 
Acţiunea în revendicare a dăruitorului poăte fi exer- citată timp de 30 de ani (art, 1890), terţii achizitori putând să opue dăruitorului această prescripţie. 
Preseripţia va începe a curge din ziua când terţii de- tentori au intrat în posesiune, iar nu din ziua, deschiderei dreptului de reîntoarcere. 
Acest drept se poate stinge în timpul vieţei dăruitoru-. lui prin renunțarea sa expresă sau tacită 1), înainte de în- deplinirea, condiţiei rezolutori, căci dreptul la reîntoarcerea, “bunurilor dăruite fiind în patrimoniul dăruitorului, el poate. fi cedat altuia, deci şi donatarului. Nu se va aplica. deci, în specie, maxima: 

» Quad quis si velit habere non potest, ei renuntiare non potesti. u se poate renunța la ceace cineva vrea să dobândească şi nu poate dobândi). | 

Această maximă nu se aplică, în adevăr drepturilor: condiţionale care rezultă dinta”o convenţie, ci numai eventua-- lităţilor legale, precum sunt, de exemplu, speranţa ce ar re- zulta, dintro succesiune sau o prescripţie neîndeplinită ete. ?). Dreptul de reîntoarcere se mai stinge prin moartea, dăruitorului întâmplată înaintea morței donatarului sau descendenților săi, sau prin absența dăruitorului declarată. înaintea morţei donatarului sau descendenților săi, sau prin absenţa dăruitorului declarată, înaintea morței :donatarului sau descendenților săi. In cel din urmă caz stingerea, este- însă provizorie, 
Reîntoarcerea convenţională fiind rezultatul îndeplini- rei condiţiei rezolutorii exprese, trebue să fie stipulată în mod expres, fără a se cere însă niciun termen sacramental. Această clauză, este de strictă interpretare, căci altfel eon- diţia rezolutorii expresă ar deveni o condiţie nezolutorie ta-. cită, ceace este inadmisibil. La caz de îndoială ea va, fi deci interpretată în contra, dăruitorului, pentru că reîn- foaxcerea bunurilor în patrimoniul acestui din urmă esă DI 

1) Dacă dărnitorul a renunțat sau nu la dreptul său, aceasta este o- chestie de fapt de suverana apreciere a instanțelor de fona. 2) Aubry et Rau, VII, $ 700, p. 373, nota 16 (ed. a 4),



REÎNTOARCEREA CONVENȚIONALĂ.—ART. -825 341 

din dreptul comun şi nimiceşte efectul contractului, putând 
să aducă pagube terțiilor. . 

Dreptul de reîntoarcere poate fi stipulat în două. 
AWPeazuri,,şi anume: atunci când donatarul ar muri înaintea. 

dăruiteruhui în care caz moartea donatarului întâmplată, 
înaintea acelei a dărnitorului, va aduce revocarea donaţiunei 
şi reîntoareerea bunurilor la dăruitor, fie că donatarul a 
lăsat sau ma lăsat descendenţi; şi 20 pentru cazul când 
donaţarul şi descendenţii săi ax fi_muvit. înaintea dărui- 
torului, în care caz existența unui -singur. descendent-dia 
paatea donatarului ar împiedica. îmdeplinirea- condiţiei. rezo- 
lutorii Și răintoarcerea bunurilor.la dăruitor- 
"Dacă contractul de donaţiune prevede că reîntoarcerea, - 
bunurilor la dăruitor va avea lloe atunci când donatarul 
ar muri înaintea dăruitorului fără a lăsa copii, existența. 
copiilor la moartea donatarului ar împiedica reîntoarcerea. 
bunurilor, chiar dacă acești copii ar muri fără posteritate: 
naintea dăruitorului; de oarece condiţia, rezolutorie ca do- 
natarul să moară fără, copii nu sa îndeplinit. Exis- 
tenţa copiilor lăsaţi de donatar la moartea lui va, stinge 
dreptul de reîntoarcere, chiar dacă aceşti copii ar fi re- 
nunțat la, succesiunea donatarului. Chestiunea este însă în 
ambele cazuri controversată, 1). 

„Liberorum appellativne nepotes et praenepotes, caeterique qui 
ezhis descendent, continentur. (Sub denumirea de copii se cuprind 
nepoţii şi strănepoţii, precum şi toţi descendenţii lor) — L. 220, 
ab înitio, dig. De verborum significatione, 50. 16). 2). 

„Cuvântnl copii este deci sinonim de cel de descendenţi, 
afară, bine înțeles, de cazul când o restricţie oarecare 
ar rezulta din voinţa dăruitorului. 

Dreptul de reîntoarcere nu poate fi stipulat decât în 
folosul dăruitorului, nu însă în folosul moștenitorilor săi sau 
în acel al unui: terţii. 

1) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 406, text şi notele 3 și 4, 
2) Cpr. art. 62 826 şi 966 OC. Calimaeh (681, 763 C, austriac); $6, capit. 

36 C. Andr. Donici ete. Vezi tom. IV menționat p. 113, text și nota 4 şi p. 
407, nota 2; tom. VIII, partea I-a p. 879, text şi nota 2. Mai vezi tom. IV 
al acestei lucrări, No. 79. , 

Copiii legitimaţi ai donatarului, chiar adulterini şi încestuoşi au aceleşi' 
drepturi ca și copiii legitimi (art. 306 C. civil). (uid în privinţa copiilor a- 
doptaţi și acei naturali față de mamă? Vezi tom. [V menţionat, p.* 407, nota 2.
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Stipularea reintoareerei bunurilor la o laltă persoana, decât dăruitorul este însă, prin escepţie permisă în privința donaţiunilor eare se fac viitorilor soți prin contractul de căsătorie (art. 932 urm. C. civil) și în privinţa donațiuni- lor făcute între soţi, fie prin contractul de căsătorie, fie în timpul căsătoriei (art. 936 urm. C. civil). Aceasta rezultă la noi din ast. 826 care, spre deosebire de codul francez, dispune că art. 825 din codul civi] nu se aplică donaţiuni- lor prevăzute în capit. VI şi VII (legea zice din eroare în capit. VIII și IV) a tillului de faţă 1). 
564. Efectele dreptului de reîntoarcere convenţională (art. 952 din codul fr. eliminat de legiuitorul nostru). — În lipsă de text, trebue să aplicăm, în privinţa efectelor drep- tului de reîntoarcere, principiile generale. Prin urmare, până la îndeplinirea, condițini rezolutorie. care grevează contractul de donaţiune, donatarul fiind, pendente con- ditione, proprietarul, poate să înstrăineze luerul dăruit, să-l ipoteceze, ete. Cumpărătorul sau creditorul ipotecar nu va dobândi însă decât un drept supus rezoluţiunei, așa cum îl are şi donatarul, ştiut fiind că: 

„Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse haber. (Nimene nu poate transmite mai multe drepturi decât are e] însuşi ?). 

In urma îndeplinirei condiției rezolutorii se vor aplica, art. 1015 şi 1019 C. civil, adecă donaţiunea va fi revocată cu efect retroactiv, iar imobilele dăruite se vor întoarce la dăruitor libere de orice sarcini, după cum dispune anume, art. 952 din codul francez: 
»Besoluto jure dantis, vesolvituy jus accipientis“ (art. 1770 C. civil 3) 

In baza acestui principiu va cădeă și ipoteca legală, a femeei donatarului, întrucât legiuitorul nostru n'a admis excepția pe care o admite, în această privinţă, art. 952 din codul francez, care, în dreptul nostru a fost eliminat 4), 

    

T) Vezi înfra, No 646. 
2) Vezi supră, p. 18 şi 292, precum și tom. I al luerăre: de faţă, p. 200, 495, 497, p. 584; ete, Mai vezi tom. IV al acestei lucrări, No. 204. 3) Vezi tom. 1 al: lucrărei de față p. 200, 431, 495, 497, 523, 593. Vezi și înfvd, No 967, p. 346 ete. E 
*) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 414, 415.
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Dacă este vorba. de mobile corporale, care, la moartea 
donatarului, sar găsi în posesiunea lui, dăruitorul va putea 
să le ia înapoi în natură, în starea, în care se căsese, nestricate 
însă prin culpa sau faptul celui dintâi, eăei el nu răspunde 
decât la deteriorările pricinuite prin culpa sau faptul său. 

Dacă donatarul a înstrăinat mobilele corporale ce făceau 
obiectul donaţiunei, dăruitorul nu le mai poate revendica del 
terţii de bună credinţă, care le-au dobândit prin preseripția, 
instantanee (art. 1909 C. civil), moştenitorii donatarului 
fiind obligaţi a restitui, în asemenea; caz, valoarea mobilelor 
dăruite, căci dreptul dăruitorului sa prefăcut, în privința 
acestor mobile, într'o creanţă, adecă înti”o acţiune personală 
contra moștenitorilor donatarului. | 

Dacă donaţiunea axe de obiect 6' sumă de bani, s'au 
lucruri ce se consumă prin întrebuințare, dreptul. dăruitorului 
este din capul locului o ertanță condiţională în contra 
donatarului, şi acest drept se va deschide la. îndeplinirea 
condiţiei rezolutorii. | | 

Donatarul nu va restitui însă fruetele percepute de el, 
ei numâi lucrurile sau capitalul primit (argument din art. 
762, 834, 838, ete. C. civil). 

Cât pentru” moștenitorii donatarului, ei nu vor restitui 
fructele percepute de autorul lor, ci numai cele percepute 
de ei în urma îndeplinirei condiţiei rezolutorii. 

Din împrejurarea că donatarul este în drept a percepe frue- 
tele până la îndeplinirea, condiţiei, rezultă că el are dreptul 
de a face aete de administraţie, administraţia nefiind decât 
o consecinţă a folosinţei. Prin urmare, contractele de închiriere 
arendare, făcute de bună credinţă de către donatar, în cursul 
folosinţei sale în limitele unor acte de administraţie, adecă 
cel mult pe cinei ani (art. 427, 1268, 1419 C. civil), sunt 
deci valide, rămănând ca să fie evocate prin acţiunea 
pauliană, dacă au fost făcute în frauda şi în dauna, drepturilor 
“dăruitorului (art. 975) 1). 

1) Vezi şi art. 1380, $ 32, Vezi, infra, No 568 (?) p. 667.
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ACȚIUNEA IN ANULARE A DONAȚIUNEI 
(Aplicarea art. 1900 C. civil). 

565. Art. 1900 din codul civil dispune că acţiunea, pentru anularea unei convenţii se prescrie prin 10 ani. Această dispoziţie derovatorie dela dreptul comun (art. 1890) se aplică, donaţiunei, pentrucă donaţiunea, este o convenție. Preseripţia statornieită, de art. 1900 C. civil fiind însă o confirmare tacită nu se aplică donaţiunei de câteori ea, este nulă în privința, formelor (art. 1168 C. civil), pentru- că numai actele anulabile pot fi confirmate, nu însă şi cele inexistente. 

„Se poate da, sănătate unui, bolnay, nu însă unui mort“ zice un autor 1). 
Quod nullum est confirmari neguit ?), 

Această, prescripţie nu va fi aplicabilă, în specie, de . cât atunei când donaţiunea, va, fi anulabilă pentru un viciu -oarecare, de exemplu, pentru neregulavritatea, acceptărei. 565 his. Print'o stranie anomalie însă, pe care unii autori se încearcă în zadar a o justifica, art. 1167 $3 per- mite moștenitorilor dăruitorului de a confirma atât dona- țiunea, inexistentă, cât Şi cea anulabilă, fie în mod expres, fie în mod tacit, de unde rezultă eă art. 1900 C. civil, ina- plicabil dăruitorului, se aplică moștenitorilor lui. Donaţiunea, inexistentă în timpul vieţei dăruitorului, se consideră ea existență în urma, morţei sale, ceeace este contra tuturor regulelor logicei ?). 

CAZURILE IN CARE DONAȚIUNEA POATE FI REVOCATĂ 
566. Cu toate că donaţiunile sunt în principiu irevo- cabile, totuși ele pot fi revocate, după cererea dăruitoru- lui şi a reprezentanților săi în trei cazuri, Și anume : 10 pen- tru  neîndeplinirea sarcinilor sau obligaţiunilor impuse donatarului (art. 829, 830, 832 0. civil); 20 pentru ingra- titudinea donatarului (art. 829, 831, 833 0. civil); 8% şi 

1) Beudant, Contrats et obligations, 294, p. 164. | 2) Vezi supră, p. 282, 298 şi infră, No. 582, ete. 35) Vezi tom. IV, partea I-a p. 207, ad notam şi p. 417; tom. VII, 2. 49 urm. tom. XI, p, 271, ete. 
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în fine, pentru suVenire. de copii dăruitorului, în urma fa- 
cerei donaţiunei (art.. 829, 836 urm. C. civil). 

"+ Donaţiunea se mai revoacă prin îndeplinirea, condiţiei 
rezolutorii, de câte ori a fost supusă unei asemenea condiţii. 

În fine, donaţiunea de bunuri viiţoare. este. revocabilă, 
după bunul plae_ al dăruitorului, însă. pe_calea, de acţiune 
principală (art. 821 O. civil). 

"567. Revocarea donaţiunei pentru neîndeplinirea sar- 
cinilor sau obligaţiilor impuse donatarului (art. 830, 832 
C. civil). — In dreptul actual, neîndeplinirea sareinilor sau 
obligaţiilor impuse donatarului, fie în folosul dăruitorului, 
fie în folosul unui terțiu *) nu mai este privită ca uniact de 
ingratitudine, după cum era altă dată atât la Romani cât 
şi în vechiul drept francez; căci revocarea, are loc, în spe- 
eie, ea în toate contractele sinalagmatice, în baza condi- 
ției rezolutorie-taeite;-eare_în-aceste contracte este totdeauna, 
subînțeleasă (art. 1020, 1021 0. civil). In adevăr, de câte. 

natura, devenind -bilaţeral din unilateral ce. era..2 2: 

ori” se impune donatarului o sarcină, contractul îşi schimbă. 

Art. 830 din codul civil nefiind decât o aplicare a 
art. 1020 şi 1021 din acelaşi cod, trebue să aplicăm re- 
vocărei donaţiunilor, pentru neexecutare de sareini, princi- 
piile case cârmuese condiţia r&zolutorie tacită, De aceea, art. 
832 din codul civil dispune că revocarea nu se îndeplinește. 
niciodată de drept, ci nunai prin justiţie. (art. 1021 C. ei- 
vil), și aceleaşi principii se aplică și Legatelor (art. 930 C. 
civil). Judecătorii vor aprecia dacă sarcina impusă dona- 

1) De exemplu: îţi dau moşia mea cu sarcina de a plăti mamei mele o 
rentă viageră de 12000 lei pe an. Aceasta este o stipulaţie pentru alţii perfect 
validă în legislaţia noastră, cu toată eliminarea din codul nostru a art. 1119-1122: 
fr. Vezi tom IV, partea I-a, p. 421, nota 3; tom V, p. 97 urm.; tom. VIII, partea 
II, p. 107, nota 1 (ed. a 2-a); tom, X, p. 102, 103, gi deeiizile citate acolo, 
adde . C. Iaşi, Dreptul din 1914, No. 30 și Justiția din 1916. No, 6, p. 163 
urm. (altă decizie, eu observ. noastră). Vezi şi Cas. S-a II-a, Dreptul din 1916, 
No. 24, p. 186. De câte-ori stipulaţia făcută peutru altul constitue o liberalitate, 
ea este scutită de formele solemne. Casa. S-a T-a, Bult. 1904, p. 1227. C. Iaşi 
Dreptul din 1914, No. 30; Baudry et Barde, 0biig., I, 167: Aubry et Rau, 
IV, $ 348 ter, p. 527 (ed. a 5-a), ete. Vezi tom. IV, partea I-a, p. 300; tom. 
V, p. 102, nota 1; tom. VIII, partea II, p. 108, ad noiam, ete. Mai vezi asupra 
stipulațiilor pentru alții, tom. III al luerărei de faţă, No. 27, p. 51 și p. 622, 
text şi nota 1; tom. IV al acestei lucrări No. 436. Șt. Seriban, Dreptul din 1916, No. 45, p. 359, 360. - 
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tarului sau legatarului are destulă însemnătatea spre a aduce revocarea. donaţiunei sau tțtamentului 1), | 
Executarea, sarcinilor impuse sonatarului sau legata- rului *), fiind o condiţie a liberalităţei, neîndeplinirea acestei condiţii va pune lucrurile în starea de mai nainte (art, 1019 C. civil), revocarea având loc nu numai pentru vii- tor, dar şi pentru - trecut (ez. tunc).  Donatarul neavând, în adevăr decât un drept supus revocărei, n'a putut tran- smite altora mai multe drepturi de cât avea el! însuşi $), de ukde şi regula: 

islesoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis“ *). 

Prin urmare, înstrăinările” imobilului dăruit, precum şi sareinile reale (ipoteci, uzufruet, servituţi, ete.), constituite asupra lui de către donatar sunt desființate, iar imobilul se întoarce la dăruitor liber de orice sarcini, menținându-și numai actele de administraţie făcute la donatar, deși, după 
rigoarea, principiilor, și aceste acte ar trebui să cadă 2). 

În urma revocărei donaţiunei, donatarul va restitui 
u numai lucrul dăruit, dar şi fructele percepute atât inainte cât şi în urma, cerevei de revocare, pentrucă el nu se poate folosi de un contract pe care n'a voit să-] execute. (Chestiunea, este însă controversată €), 

Dăruitorul va trebui însă să despăgubească pe donatar j de cheltuielile. necesare făcute pentru conservarea lucrului "dăruit, precum ȘI 5plus-valuta adusă. lucrului prin_aceste | cheltuieli; iar dăruitorul va fi despăgubit de degradătrile t+ cauzate Tuerului prin faptul_sau culpa donatarnlui. 
evocarea donaţiunei pentru neîndeplinire de sarcini 

') Cas. S-a L-a, Dreptul din 1914, No, 52, p. 409. Vezi tom. IV, partea II, p. 145, text şi nota 5. - . 
2) Deşi legea actuală. n'o spuae, după cum o spune art. 897 şi 898 din codul Calimach (709, 710 c. austriac), totuşi este necontestat că se poate im pune 0 sarcină şi legatarului şi că neîndeplinirea acestei sarcini poate aduce revocarea legatului, tot în baza art. 1020, 1021 C; civil, fări ca acest drept să poată fi ridicat de, iestator printr'o clauză a testamentului, judecătorii putând în orce caz să acorde un termen de grație legatarului pentru executarea sarcinei impuse, Cas. S-a I-a, Jurisprudența română din 1915, No. 44. p. 530 “No” de ordine 549. Vezi tom, IV, partea II, p. 319 ŞI p. 444. Mai vezi înfra, No. 713 şi 746, 
î) Vezi supră, p. 669. 
1) Vezi supră, p..671. 
5) Vezi supră, p. 671. 
5) Vezi tom. IY, partea I-a, 424, text şi nota 3. 
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a dat loc la dificultăţi în privinţa donaţiunilor mutuale 
sau reeiproei!) 

Cât pentru donaţiunile indirecte şi cele deghizate, ele 
sunt supuse tuturor cauzelor de revocare. 

Aceeași soluţie este admisă în privinţa donaţiunilor 
manuale şi celor remuneratorii sau răsplătitoare, pentru 
ceeace întrece valoarea, serviciilor prestate, și chiar în pri- 
vinţa donaţiunilor făcute prin contractul de căsătorie. 

Donaţiunile făcute în favoarea “căsătoriei, fie aceste, 
donațiuni făcute prin contractul de „căsătorie, fie prin actâă 
separate, prin excepție, nu sunt însă revodabile pentru _in- 
gratitudine (art. 835 C. civil) 2). 

„Revoearea pentru neexecutare de sarcini nu are loc 
de drept, ci numai prin justiţie (art. 1021 C. civil), afară 
de cazul unsi stipulaţii contrare. 

Art. 1021 C. eivil fiind aplicabil în specie, judecătorii 
pot acorda donatarului un termen de graţie pentru a-şi 
îndeplini sarcinile impuse prin actul de donaţiune *). 

Tot din art. 1021 C. civil mai rezultă, deși chestiunea, 
este controversată, că, dăruitorul poate cere nu numai revo- 
carea donaţiunei cu daune-interese, dar şi executarea sareini- 
lor impuse, după cum dispune anume art. 525 din codul 
german, pentrucă impunerea unei sarcini dăruitorului având 
de efect prefacerea, donaţiunei dintr'un contract unilateral 
întrun contract bilateral, art. 1021 C. civil devine în totul 
aplicabil şi cazului de faţă, soluţie care era admisă şi la 
Romani +). | 

Donatarul poate fi obligat la executarea sarcinilor Şi 
din partea terțiilor în folosul cărora sar fi stipulat o prestație 
apreciabilă în bani. 

Din cele mai sus expuse rezultă că donatarul nu poate 

   

  

') Vezi tom. IV, partea I-a p. 426. 
*) Vezi infră, la No. 569 quinquies. 
3) Cas. S-a I-a, Jurispr. rom. anul 1915. No. 34, p. 530, No. de ordine 548. Asemenea termen nu poate însă fi acordat donatarului atunei când părțile au stipulat in donaţiune un pact comisor expres, care atrage de drept revocarea “donaţiunei, fără nici o somaţie sau cerere în judecată. Judecătorii se vor măr- gini a constata că revocarea a avut loc de drept prin neexecutarea sarcinilor. Vezi tom. partea I-a p. 428. | 1) L.9. De donationibus 8.54; L, 3, Cod, De contrahenda emptione, 4-38, ete,
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nici întrun caz să se libereze de executarea sarcinilor, prin 
părăsirea şi lepădarea, bunurilor dăruite 4), fie donat. pură, 
şi simplă, oneroasă sau însăreinătoare. 

Donatarul fiind personal obligat a executa, sarcinile im- 
puse, pierderea, lucrului dăruit întâmplată prin caz fortuit în 
urma donaţiunei, nu-l scuteşte de această obligaţie, el fiind 
obligat a executa, sarcinile cu propria lui avere, căci el fiind 
proprietarul lucrului dăruit, paguba acestui lucru îl pri- 
veşte “pe el: | 

„Res perit domino“, sau: 
„Casum sentit dominus* ?), 
Revocaxea poate fi cerută de însuşi dăruitorul, de 

moștenitorii şi chiar creditorii săi, în baza art 974 C. civil. 
Creditorii moștenitorilor au şi ei acest drept, dacă de- 

bitorul n'a, renunțat la acţiunea ce-i aparţinea. În caz deo 
asemenea renunțare, creditorii pot s'o dărâme prin acţiunea 
pauliană (aut. 975 C. civil). 

Acţiunea în revocare se exercită contra donatarului 
sau moștenitorilor săi, iar nu în contra terţilor detentori ai 
bunurilor dăruite, ei putând însă să fie puși în cauză în 
acţiunea de revocare *). 

Dăvuitorul sau moștenitorii lui pot însă să revendice 
dela terţii detentori lucrurile dăruite, dacă nu este vorba, 
de mobile, care ar fi devenit proprietatea lor prin pres- 
eripţia instantanee (art 1909 C. civil), după-ce s'a judecat 
cu donatarul sau moștenitorii lui şi a dobândit revocarea 
donaţiunei*) 

Acţiunea în revocare este divizibilă de câteori însăşi 
sareina este şi ea divizibilă. 

Contra donatarului și  moștenitorilor--săi acţiunea în 
revocare poate fi exercitată timp dezeâ=de ani dela na- 
şterea, ei (art. 1890 C. civil), soluţie admisă şi în vechiul 
drept francez, după cum ne atestă Dumoulin, Furgole, 
Richard, ete Cu toate acestea, unii, precum Marcad6 (III, 
710), aplică în sperie art. 1900 din codul civil, ceeace este 
inadmisibil, pentrucă nu este vorba. aci de o acţiune în 
anulare, ci de o acţiune în revocare. 

1) Vezi supr,, p. 333. 
2) Vezi supră, p. 181, 213, precum şi iînfrâ, No. 618, în fine, No. 702, ete. 
5) Vezi tom. 1V, partea I-a, p. 423, 
*) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 423.
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567 bis. Cererea în revocare a unei donaţiuni sai 
a unui testament nu este, după părerea generală, supușă 
punerei în întârziere din partea dăruitorului sau moştenite 
rilor testatorului, pentrucă legea nu prevede  asemen A 
formalitate, şi orice fine de neprimire a unei acţiuni cere un 
anume text de lege 1). 

În orice caz, punerea în întârziere este inutilă de 
câteori sarcina consistă în nen faciendo, căci nu se poate 
oblisa pe dăruitor, a face donatarului în fiecare moment al 
zilei somaţie de a nu contraveni obligaţiei ce el şi-a luat 
prin contraci. | 

568. evocarea donaţiunei pentru ingratitudinea 
donatarului „(art. 831 urm. C. civil). — La Romani, 
revocarea dohaţiunei pentru ingratitudinea donatarulni n'a, 
fost admisă, ca principiu general, decât sub Justinian, 
ea nefiind ădmisă înainte decât în privința donaţiunilor 
dintre ascendenți şi descendenţi, Justinian generalizând a- 
ceastă dispoziţie în anul 530, declară prin legea, așa zisă Ge- 
neraliter, toate donaţiunile revocabile pentru cauză de in- 
gratitudine 2). Cazurile de ingratitndine sunt, prin această 
lege, mărginite la patru. şi între ele nu figurează refuzul 
de a da alimente. Justinian consideră însă, prin această 
lege, neîndeplinirea sarcinilor impuse de dăruitor ea un 
act de ingrațitudine; pe când art. 1275 și 1288 din codul 
Calimaeh deosebesc, din contra, aceste cauze de revocare, 
care erau dgosebite şi sub codul Caragea, (art. 6, partea, 
IV, eapit. 1) și sunt deosebite și în dreptul actual. 

Această cauză de revocare nu se mai întemeiază pe 
o condiţie rezolutorie tacită, ca revocarea pentru  neînde- 
plinirea de sarcini, ci este o pedeapsă, pe care legea o pro- 
nunță contra donatarului ingrat, pedeapsă care se datorește 
legei, iar nu intenţiei presupuse a părţilor contractante. Do- 
natarul este pedepsit, pentru că a, lipsit către binefăcătorul 
său de recunoștință, această datorie morală, pe care Cice- 
one o numiă mama tuturor virtuţilor. | 

»Haec est virtus vion solum mamima, sed eliam mater om= 
nium virtutumi, zice, cu drept cuvânt, acel mare cugetător al an- 
tichităţei 2). 

  

U Vezi tom. IV, partea I-a, p. 434 şi tom. IV, partea î!, p. 446. 
2) L. 10, Cod, De revocandis donationibus, &, 56. 
3) Cicerone, Pro Planeio, $ 33.
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Revoearea pentru ingratitudine fiind o pedeapsă, toate 
dispoziţiile relative la această materie sunt de strictă, inter- 
pretare.: 

» Poenalia non sunt extenda“ !), 

568 bis. Faptele care atrag revocarea donaţiunei pentru ingratitudinea donatarului au o mare analogie cu cele care pot să atragă excluderea dela succesiune pentru 
|nedemnitate (art. 655 C. civil); însă, nu trebue să cufun- dăm aceste două materii, căci legea. este mai aspră faţă de 
donatar decât față de moștenitorul ab intestat. 

569. Faptele care constituese ingratitudinea dona- tarului (art. 831 C.. civil) — Faptele care atrag revocarea donaţiunei pentru ingratitudine sunt determinate de lege în mod limitativ. Ele sunt în număr de trei, şi anume: 10 aten- tatul din partea donatarului Ja viața dăruitorului, 20 delic- tele, cruzimile sau injuriile grave ce dăruitorul a suferit dela. donatar ; și înfine, 3% refuzul de alimente din partea, donataru- lui, de câteori dăruitorul este în lipsă. Faptele de ingratitu- dine imputabile donatarului, pot fi stabilite prin orice probe, precum : martori, prezumţii, ete., pentrucă dăruitorul n'a putut să-şi procure, contra, donatarului, probe serise despre existența lor (art. 1198 C. civil). 
Legea 10, Cod, De revocandis donationibus, 3, 56, recomandă judecătorilor de a nu se opri decât la o dovadă clară şi coneludentă : 
„Si fuerint în judicium dilucidis argumentis  cognitionaliter approbatae“. 

569 bis. 1 Prima cauză de ingratitudine, şi cea mai gravă din toate este, după cum se exprimă art. 1276 din codul Calimach (948 C. austriac), vrăşmășireuvieţei, dăruitorului, sau după cum se exprimă codul actual, aten- 
“tâtirt-de-către donatar la, viaţa dăruitorului : 

„Si vitae periculim aliguod ei intulerit“ (L. 10, Cod, De re- vocandis donationibus, 8 56). 

  
Legea nu cere de astădată, precum cere în art. 655 

O. civil, ca să existe o condemnare în contra donatarului, 
fiind suficient ca el să fi manifestat . voinţa ..d8â cauza 

  

1) Vezi tom. 1 al acestei lucrări, p. 20, 243, 329, ete,, precum şi suprâ, p. 1l5, în fine, ete.
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moartea dăruitorului, chiar dacă acesta n'ar fi fost nici măcar rănit; de unde rezultă că revocarea va fi pronun- țată, ehiar dacă condemnarea donatarului ar fi devenit imposibilă, de exemplu: prin  preserierea aețiunei publice, prin. moartea donatarului- întâm plată înainte de dobândirea unei. hotărâri-eondemnatorie contra lui, ete. _ Intenţia, criminală a donatarului de a atenta la viața, dărnitorului, chiar manifestată printi'un început de execu- i tare, nu se consideră, în genere, ca un aet de ingratitudine; dacă această tentativă nar. fi avut nicio urmare din cauza a însăşi voinţei donatarului, care sar fi oprit la timp. 
„Il n'est jamais sage de fermer la voit au repentir“ zice un autor 1), 

Cuvântul atentat implică în sine voința criminală de a ucide (animus_occidendi) ; de unde rezultă că revocarea nui va fi admisă dacă donatarul ar fi cauzat moartea dăruitorulu Vin imprudență (art. 248 C. penal), sau în duel; întrun | icces de nebunie (art. 57 C. penal), ori aflându-se în stare He legitimă apărare (art. 58, 256 um. C. penal), ete. i! Cât pentru erimele pe care legea le declară scuzabhi 
(art 250 , C ei.) — a m „9 urm. U. pen); ele-cat-sub-scutul- SE SLC. civil şi, ca atăre. pot aduce vevocarea donaţiunei 2), Faptul că donatarul ar fi fost minor (doli capaz) momentul atentatului, n'ar putea să-i servească de scuză/ dacă sar constata, că el a luerat cu pricepere. 

   

  

„În delictis neminem aetas excusat“ (In delicte, vârsta nu seuzează pe nimeni) 8). 
7 

569 ter. 2: Al doilea caz de ingratitudine, prevăzut de art. 831 C. civil, este acela în care donatarul s'a făcut culpabil către dăruitor. de delicte, cruzimi sau în jurii grave €). 

  

  

1) Am combătut însă această părerea lui Demolombe. Vezi tom. IV, partea I-a, p. 442, nota 1. 
2) Ce trebue să decidem în caz când bărbatul şi-ar fi ucis femeea, sau 

femeea şi-ar fi ucis bărbatul surprins în flagrant delict de idulter (art. 253 C. penal. Vezi tom. IV, partea I-a, p. 443, ) Cpr. art. 1162 Q, civil, : 
, *) Cavintele: excese, cruzimi și însulie grave mai figurează, şi în art. 212 C, civil, ca motive de divorţ și au acelaşi sens. Vezi tom. al acestei lucrări, p. 210. No 372 urm,
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Această cauză de ingratitudine cuprinde actele con- 
trare siguranței proprietăţei şi onoarei dăruitorului, care va- 
tămă, pe acest din urmă la trup, la cinste sau la avere, 
după cum se exprimă art. 1276 din codul Calimaeh (948 
C. austriac). 

| Prin delicte trebue să înţelegem aci nu numai crimele: 
și delietele în contra, persoanei, dar şi în contra averei dă- 
ruitorului : 

p+-Sive în personam, sive îm ves donatoris“ (L. 10, Coă, De 
revocandis donationibus. 8,56). 

Calificativul grav, care se găseşte la finele art. 831 se 
referă la injurii; însă totuși nu mai puţin adevărat este că 
judecătorii nu vor admite revocarea, decât atunci când de- 
lietele, ea și injuriile vor prezenta o gravitate oarecare: 

„Ita ut înjurias atroces în eum effundat, vel manus împias în- 
ferat, vel jacturae molem ex insidiis suis ingerat, quae non levem 
sensum substantiae donatoris imponat, vel vitae periculum aliguod ei 
intulerit “. 

Poruncim în genere, ca, toate donaţiunile să fie valide Şi ire- 
vocabile, afară de cazul cânâ donatarul, iar fi făcut culpabil de 
ingratitudine şi de injurii grave către dăzuitor; precum ar fi faptul 
de a fi ridicat o mână impie în contra lui, acele de a-i fi cau- 
zaț cu răutate pagube mari, sau, în fine, de a fi pus viaţa sa în 
primejdie). (L. 10, ab înitio, Cod, tit. cit.). : 

Astfel, nu mai încape îndoială că donaţiunea nu va 
putea fi vevoeată pentrucă donatarul ar fi vânat fără per- 
mise pe moșia dăruitorului, deși acest drept este prevăzut 
și pedepsit de lege (art. 6 L. asupră poliţiei vânatului din 
28 Martie 1906). : 

Pentru ca delictul să poată da loc la revocarea, donaţiu- 
nei, el trebue să fie comis de însuşi donatarul, sau de 
altul din ordinul său, personal în contra dăruitorului sau 
a averei sale, sau în contra persoanei ori averei soțului 
dăruitorului, sau contra rudelor sale de aproape *). 

Această soluţie, aplicabilă şi injuriilor grave, era admisă 
şi la Romani: „i 

«Patitur autem guis injuriam mon solum per semet ipsum, 
sed etiam per liberos suos,... item per uzorem suam: d enim magis 

  

1) Cpr. art 957 C. civil, relativ la violenţă.
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praevaluit». (Se primeşte o injurie nu numai când ea este adresată direct unei persoane, dar încă copiilor şi soţiei sale, aceasta fiind opinia care a prevalat). (Instit. IV, 4. De înjuriis, $ 2, ab înitioj. 
Prin cruzimi ( saevitia), legea înțelege actele grave de asprime, de vexaţiune sau de Tăutate, chiar dacă n'ar fi pedepsite de lege, îndreptate în contra dăruitorului. Mai constituese o cauză de revocare a donaţiunei: in- juriile sau insultele grave (injuriae atroces), adresate dărui- torului sau rudelor sale de aproape. 
Injuriile consistă în cuvinte, scripte sau fapte ofensă- toare, prin care se atentează la onoarea și demnitatea unei persoane, prin care se vatămă pe dăruitor la cinste (art. 1276 C. Calimach), fără a se distinge dacă aceste injurii au fost rostite de .donatar în public sau în secret, precum și dacă rezultă din acte scrise, - cuvinte sau fapte, precum ar fi de exemplu, relaţiile culpabile. ce donatarul ar fi avut cu soţia dăruitorului, ete, 

569 quater. Cât pentru injuriile grave aduse de do- natar memoriei dăruitorului, săvârşit din viaţă, se decide, în genere, deși chestiunea, este controversată, că ele nu conferă moștenitorilor acestui din urmă dreptul de a cere revocarea donaţiunei, pentrucă art. 931 C. civil, care admite soluţia contrară, se aplică numai legatelor, nu însă și donaţiunilor (argum. din art. 933 $ 2) 1). 

569 quinquies. 30 In fine ultimul caz de ingratitu- dine prevăzut de art. 831 C. civil este refuzul fără cuvânt “al donatarului de a alimentă, la caz de nevoe, pe binetă- cătorul său: 

« Necare videtur, non tantum îs qui partum perfocat, sed et 15 gui abjicit et qui alimonia denegat». (Părintele se consideră că ucide pe copilul său nu numai înădușându-l, dar încă părăsindu-l în urma nașterei și refuzându-i alimente). (L. 4, Dig, De agnos- cendis et alendis liberis, 95. 3). 

Justinian nu prevăzuse refuzul de a alimentă pe do- nator între cauzele de revocare ale donaţiunilor, probabil din DI 
1) Vezi tom. IV. partea I, p. 450, text şi nota 2; tom. IV. partea II. 

p. 452, Vezi și infră. No 148, - 

D. Alezandresco. Principiile Dreptului Civil Român. Vol. II, 
23
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cauza, beneficiului competentia sau deductionis, de care se 
bucură. dăruitorul. 

Acest beneficiu consistă în dreptul ce aveă dăruitorul de a opri, la predarea lucrurilor dăruite, ceeace-i trebuiă 
pentru hrana lui. | 

In cât privește însă codul Calimach, art. 1273 şi 1974 
(947 C. austriac) impun donatarului obligaţia de a alimentă 
pe dăruitor, fără a declară însă donaţiunea revocabilă din cauza neîndeplinirei acestei obligaţii 1), 

570. B) Donaţiunile supuse revocărei pentru ingra- titudine (art. 835 C. civil). — "Toate donaţiunile sunt revo- cabile pentru ingratitudine, puţin importă persoanele dela care emană. formele sau modalităţile sub care au fost. făcute, afară, bine înţeles, de cele exceptate prin art. 835 C. civil; căci textul de mai sus exceptând dela această regulă numai donațiunile făcute în favoarea căsătoriei, asemenea ex- cepţie confirmă tocmai regula. generală: 

< aceptio firmat vim legis în casibus non exceplis». (Excepţia confirmă puterea legei în cazurile neexceptate de ea) 2), 
„Astfel, în baza art. 831 C. civil, toate donaţiunile, 
Chiar şi cele manuale, sunt revocabile pentru ingratitudine, 
fie remuneratorii, oneroase, mutuale, directe sau indirecte, şi chiar ascunse sub forma unui contract cu titlu oneros. 

Se admite însă, după Pothier, că revocarea, pentru in- grătitudine nu se aplică prezenturilor obișnuite ce se dau dela mână la mână, din cauza micei lor însemnătăţi. 
Donaţiunile făcute de terţii (rude sau străini), fie prin contractul de căsătorie, fie printrun alt act, în favoarea cășdtoriei, adecă sub. condiţia că o căsătorie va aveă loe între două persoane determinate, nu sunt însă revocabile pentru ingratitudine, prin excepție și din cauza caracterului lor particular (art. 835 C. civil) 3). 
Revocarea pentru ingratitudine având, în adevăr, un caracter penal, pedeapsa nu trebue să atingă decât pe cel 

  

1) Cpr. art. 528, 529 0. german. 
2) Vezi tom. I al acestei lucrări, p, 43 şi înfră, No. 684 bis. . 2) Vezi supra, p. 346, 347; tom. 1V, partea L-a, p. 453 urm. și tom. VIII, partea I-a, p. 183.
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tu culpabil şi, în specie, ea ar atinge nu numai pe soțul donatar I; „_iderat, dar și pe celălalt soț, precum și pe copiii născuți di |. acea căsătorie, în favoarea cărora donaţiunea a fost făcutăj şi cărora nu li se poate impută nici o culpă. Iu „___ Cât pentru celelalte cazuri de revocare, ele sunt apli- cabile și donaţiunilor făcute în favoarea, căsătoriei. (argum. din art. 836 C, civil). - 
„Art. 835 C. civil nu se aplică, de aseinenea, donaţiu- nilor ce viitorii soţi şi-ar face între ei fie prin contractul de căsătorie, fie printun act separat, aceste donaţiuni fiind supuse regulei generale a revocabilităţei, iar nu excepţiei sta- tornieite.. de art, 895 C. civil; căci motivele care au făcut să se edicteze această excepție lipsesc în specie; de oârece revocarea nu aduce nicio daună copiilor, fiindcă ei vor găsi în patrimoniul soțului inocent, şi dăruitor, bunurile pe care, de altfel, le-ar fi găsit în patrimoniul soțului ingrat D. Cu toate acestea, chestiunea, este foarte discutată în F ranţa. 
„571. C) Acţiunea în revocare pentru ingratitudine (art. 832 c. civil). -— In codul german, revocarea pentru ingratitudine se îndeplinește print” simplă declaraţie făcută donatarului: «durch, Frhlărung gegeniiber dem, Bescheniten» (art. 531 $ 1). In urma acestei revocări, se poate cere restituirea darului conform. dispoziţiilor relative la înavuţire fără: cauză, 

aa Nu tot astfel este însă în dreptul nostru, în cel france Aj d: | i Și în cel italian 2), unde revocarea__pentru . ingratitudine, ca ” po şi cea, pentru, neîndeplinire de sarcini (art. 832), nu se În- deplinește spso jure, precum se îndeplineşte aceea pentruță :* survenire- de copii at 836 C. civil), ci trebue să, fie cerută îi dela justiţie, care apreciază gravitatea, faptelor imputate do- $ natarului. 
Revocarea pentru ingratitudine este pe de o parte facul- tativă din partea dăruitorului, iar pe de alta judiciară. Motivul principal care a făcut pe legiuitor să: admită această soluţie este că asemenea revocare fiind o reparare 

   

    

    

1) Opr. Planiol, III, 3200; Colin e Capitant, III, p. 803; Cas, belg, Sirey, 1913, 4. 15, etc. , | | 2) Conform: Art. 329 din legea bulgară, asupra succesiunilor dela 1890 (eartea II). . , | ;
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înfiinţată numai în folosul dăruitorului ofensat, el trebue să 

aibă facultatea de a iertă pe donatar prin renunțarea sa la 
revocare D, şi el ar fi fost lipsit de acest drept, dacă revo- 

a ar fi avut loc îpso jure.    572. D) Termenul acțiunei în revocare. pentru in- 
gratitudine (art. 833 $ 1). — Codul actual a curmat discu- 
ţiile din dreptul vechiu francez asupra timpului cât trebuiă 
să ţie acțiunea în revocare pentru ingratitudine, dispunând 
că această acţiune se stânge în toate cuzurile, prin trecerea 

$ unui_an din ziua de când. l_ donatar ul..a comis faptul;ofensător, . 
Sau din Ziua de când acest fapt a ajuns la cunoștința dăr ui- 
torului (art. 833 $ 1)2). 

” ceastă regulă se aplica și dispoziţiilor testamentare 
(art. 930 C. civil). Deci, dăruitorul „sau . moștenitorul care -au 

PI isat: să „treacă un an. „dela termenele mai. Sus. Andicate,, „ră 

  

ipe donatar sau legatar 5, 
„Acest termen nefiind, conform părerei generale, o ade- 

vărată, prescripţie, art. 1876, după care preseripţia nu curge 
în genere, contra minorilor şi interzişilor, şi art. 1881, după 

  

    

NS care prescripţia nu curge între soţi în timpul căsătoriei, nu 
x. sunt aplicabile în specie; de unde rezultă că acest termen 

„po N leurge între soţi, după cum el curge în -eontra-minorilor.- și | 
N intezișilor, tutorii lor fiind obligaţi de a exercită acţiunea, 
d. „termenul--prevăzut. de lege, sub pedeapsă de a fi respon- 

bili de negligenţa, lor (art. 390 C. civil). 

N «Das Jahr ist heine Verjăhrungszeit sondern eine Frist 
Nita utilis)», zice Zahariae. (Acest an nu este o 0_preseripţie, ci 

orei N un reaer anul util) 4), 

1) Cpr. art. 532 C. german ; art. 949 C. austriace (1278 Q. Calimach), etc. 
2) Termenul de un an este admis de codul german (art. 532), de codul 

elveţian dela 1904 (art. 373 lit. o, titlul final), de codul italian (art. 1082), de 
legea buigară asupra succesiunilor dela 1890 (art. 330), etc. 

2) Dăruitorul şi moştenitorul ar putea însă să stabilească prin orice 
mijloace că deși actele de ingratitudine ar fi putut să parvie la cunoştinţa lui, 
totuşi, de fapt, el nu le-a cunoscut, căci pierderea dreptului de a cere revocarea 
darului sau testamentului întemeindu-se pe O „prezumptie de iertare din partea 
Jor, totuși, rațional vorbind, ei n'au putut să ierte un fapt despre care n'au 
avut cunoştinţă. 

4) Handbueh des fi. Cîvilrechis, IV, $ 218, p. 426, nota 16 (ed. Crome).
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Tot pentru motivele de mai sus se decide că termenul 
de un an, prevăzut de art. 833 $ 1, constitue o decădere 
la care nu se aplică regulele ordinare ale prescripţiei şi, în 
special, regula romană, după care nulitățile pot în totdeauna 
îi opuse pe cale de excepţie, ele fiind imprescriptibile, 

«(Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad exei- „piendum». (Mijloacele, care sunt vremelnice spre a conferi o ac- ţiune, sunt perpetue spre a conferi e excepţie) 1). 

Termenul de un an statornicit de art, 833 Ş 1, nu va 
fi, de asemenea, suspendat nici prin imposibilitatea, fizică în 
“care Sar găsi dăruitorul de a exercită acţiunea, de câteori, 
de exemplu, el a devenit nebun după ce a luat cunoştinţă 
de faptele care eonstituesc ingratitudinea, cu toate că nu era 
interzis, căci dreptul actual n'a consacrat nicăiri maxima: 

«Contra non valentem Agere non currit praescriptio» 2), sau: 
<Agere non valenti non currit praeseriplio» 2). * 

A fortiori, deci, termenul de un an nu va putea fi 
suspendat prin demenţa sau interdicţia donatarului, inter-:/ venită în urma comiterei faptelor care constituese ingra- 
titudinea. 

573. E) Persoanele care pot cere revocarea dona- 
țiunei pentru ingratitudine (art. 333 $ 2). — La Romani, 
acțiunea în revocare pentru ingratitudine nu putea fi exer- 
citată decât de dăruitor--contra, donatarului : 

« Achionem îla personalem esse *olumus, ul vindicationis tantum habeat effectum, nec în -heredem detur, nec tribuatur heredi». (Voim ca acţiunea să fie personală și să nu poată. nici întrun mod trece la moștenitori). (L. 7, 4n:nedso, Cod., De revoeandis donationibus, 8. 56) 

  

!) Vezi asupra, acestei maxime. înfră, No. 748, în fine, şi tom. III al acestei lucrări, No. 336, precum şi tom. IV, No. 639 şi 614. Asupra chestiunei de a se şti dacă această maximă, extrasă din legea 5'$ 6, Dig., De doli mal ei melus-ezeeptione, 44, 4, mai este sau nu admisibilă în dreptul actual (chestie controversată); vezi tom. VII, p. 84 urm., precum și tom. XI, nota 4 dela -p. 47, 48; p. '226, p, 515, ete. 
2) Chestiunea de a se şti dacă această maximă, extrasă de Bârtolus din L. 1 $ 2, Cod., De annali ezceptione tollenda, 1. 40, admisă în vechiul drept francez și în codul Calimach (vezi tom. XI, p. 20. text şi nota 3), mai este sau nu admisă în dreptul actual, este controversată. Vezi tom. III, partea I-a, p. 860; tom. SKI, p. 48, 49; p. 172 urm., p. 507, p 523, ete, 
3) Vezi asupra acestei maxime, tem. 1V al acestei lucrări, No. 659.
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Acţiunea odată începută de dăruitor putea însă fi con- 
tinuată atât în contra moștenitorilor donatarului, cât și de. 
către moștenitorii dăruitorului, conform maximei: 

a 
A
R
E
S
 

<« (inca actions. age morte aut _tempore_ pereuni, semel în- 
udicio,. salvae permaneni>. Ț. 139, Dig, De div. regulis clusae 

Juris antiqui, 50. 17) 1). 

Codul Calimach modificase în această privință dreptul 
roman, căci art. 1278 din acest cod (949 C. austriac) pre- 

„ vede că dacă vătămatul dăruitor nu va fi iertat cu dovadă 
pe nemulțămitorul primitor al darului, se dă dreptate și 
+ moștenitorilor dăruitorului să pornească jalbă, și asupra 

| ! moștenitorului aceluid pentru răsturnarea darului. 
Art. 933 $ 2 din codul actual, după ce primeşte prin- | 

cipiul roman al personalităței acţiunei dăruitorului, admite. . 
două excepţii care nimiceşe aproape în totul regula generală. 
În adevăr, acest text dispune că acţiunea în revocare poate 
fi continuată de moștenitorii universali (regulaţi, neregulați, 

     

legătari universali_sau cu titlu uitversal): | 
i Îgtunei când eă ăfostExârcitată de dăruitor şi el 

1t pendate lite; şi E 
"29 Acţiunea poate fi exercitată de moștenitori atunci 

căra ăruitorul a murit în termenul util, fără.a o fi exercitat. 
Prima excepţie este logică, ea nefiind decât aplicarea, 

maximei mai sus citate: <Omnes actiones guae morte vel 
tempore pereuni..., ete.». : 

| A doua excepţie nu se prea, justifică însă, erei acţiunea 
„dăruitorului fiind personae înherens, ar fi trebuit, după 
rigoarea principiilor, să se stângă. prin moartea lui. Legea 
presupunând că dăruitorul ar fi exerzitat el însuși acţiunea, 
dacă ar fi trăit până la expirarea termenului conferit pentru 
“aceasta... i | 
1,” Legea conferind acest drept, prin excepție, moștenito- 
jrilor, și excepţiile fiind de drept strict, acţiunea în revocare: 

u aparține nici întrun caz creditorilor dăruitorului, care, 
upă unii, nar putea nici să contine acţiunea începută de: 
utovul lor. 

   

  

    

1) Vezi tom. al acestei lucrări, No. 276, p. 213 şi No. 424. Mai vezi. 
tom. IV al aceleiași lucrări, No. 91.
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Tot pentru aceleași motive, acţiunea în revocare nu va 
puteă fi exercitată nici de creditorii moștenitorilor dăruitorului. Se decide însă, în genere, că dăruitorul poate să cedeze acţiunea sa unui. terţiu,.după_ce ea a fost, deschisă, căci prin cesiune el_o exercită. Da 

ât pentru acţiunea, în: revocare pentru neîndeplinire. de sarcini, sina-că_ea_poate fi exercitat. atât_de. exeditorii dat buitorului cât şi de cei ai moștenitorilor lui 1). i n i inert a ara tree mpa 
E Area for Aaa PE Eat / 

    
574. F) Persoanele în contra cărora se poate cere revocarea donațiunei pentru ingratitudine (art. 833 $ 2). — Acţiunea în revocare pentru ingratitudine nu poate fi exer- "citată decât în contra, donatarului, iar niciodată în contra | moștenitorilor lui, pentrucă ea având un caracter penal, orice pedeapsă nu poate fi pronunțată decât în contra celui culpabil 2).:-— _____Cu toate acestea, după art. 1278 din codul Calimach (949 ca austriac), revocarea darului putea fi cerută şi în contra moștenitorilor donatarului. 
Dar dacă acţiunea în revocare nu poate 'fi începută în contra moștenitorilor donatarului, ea poate, după părerea ge-| nerală, să, fie continuată contra lor, dacă -dăruitorul, care oț 

p exercitase, a murit pendente lite. | Dacă donatar tari în urma pronunţărei . hotărirei fi dela prima instanţă, care ar fi adiis” evocarea, moştenitorii 4 
Îlui vor putcă” necontestat s'0 atace cui apel. 

eee      
   

575. G) Efectele revocărei donaţiunei pentru in titudine. — Aceste efecte pot fi relative la terţii și-a 
ţile contractante. 

_576. 1* Efectele revocărei relative la terții (art.. 834 $ 1 C. civil). — Revocarea donaţiunei pentru ingratitudine nu produce niciun efect în privința terţiilor, care au con- tractat cu donatarul. recunoscut. ingrat, pentrucă “această ve- 
vocate este o pedeapsă cate nu trebue și nu poate să atingă decât pe cel vinovat şi, în specie, singurul vinovat este numai donatarul. | 

Apoi, terţii care-au dobândit. un drept real asupra imo- 

  

1) Vezi supră; p. 348, | o N 2) Vezi asupra principiului personalităţei culpei.supră, p. 41.
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bilului n'au putut să prevadă revocarea, după cum ei au 
putut so prevadă în cazul unei donaţiuni făcută sub modo. 

In fine, în specie, lipsind condiţia rezolutorie taeită, care 
y „este subînţeleasă de părți de eâteori reveearea are loc pentru 
Ineîndeplinire de sarcini, revoearea pentru ingratitudine nu 

i pune lucrurile în starea de mai "nainte, ci lasă, din contra, 

pe donatar să rămâe proprietar până în momentul revocărei ș . 
de unde rezultă că și actele făcute de el trebuie să fie res- 

ipectate, ca unele ce -emană dela un adevărat proprietar (art. 
834 $1 C. civil. 

„Nu se va mai -aplică. dei în . specie regula: ——_ 

  

   
> 

ă « Resoluio Jure. dantis,- resolvitur jus aceipientis>. 1), 

In adeviir, revocarea pentru ingratitudine se face numai 
pentru viitor ( ex nunc), nu înşă şi pentru trecut (ex func), 

„aşa cum se întâmplă în caz de revocare pentru neîndeplinire 
ide sarcini (art. 830), şi pentru survenire de copii dăruito- 
irului (art. 856 urm. C. civil); căci dacă donaţiunea ar fi 
"revocată în praeleritum, terţii ar fi pe nedrept pedepsiţi 
pentru o faptă ce nw le poate fi imputată. 

Aceeaşi soluţie era admisă și la Romani ?). 
Instrăinările şi sarcinile reale constituite de donatar 

asupra imobilului dăruit sunt deci valide și opozabile dărui- 
torului, dacă au fost făcute înainte de a fi parvenit cererea 
de revocare la cunoștința terţiilor, prin înserierea în extract 
a acestei cereri pe marginea registrului în care donaţiunea a 
trebuit să fie transerisă, conform art. 818 C. civil. 

Cât pentru înstrăinările totale sau parţiale consimţite 
de donatar în urma, înscrierei cererei de revocare pe mar- 
ginea registrului de transeripţiuni, ele sunt nule prin efectul 
revocărei, şi terţii achizitori nu le vor mai puteă opune dă- 

vuitorului, căci ei fiind vestiți despre cererea în revocare, au 
comis o imprudenţă contractând cu donatarul. 

Prin urmare, este drept ca ei să sufere consecinţele: 
negligenţei lor 3). 

Inscrierea cererei de revocare pe marginea registrului 

   

» Verzi supră, p. 342, 546 şi înfră, p. 371, ete 
2) L. 7, în medio, Cod., De revocantiis donationibus, 8. 56. 
3) Vezi supră, p. "824, ,
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de transcripții, nefiind cu putință - decât atunci când dona- 
ţiunea imobiliară a fost trânserisă, se naşte întrebarea: ce se 
va întâmplă atunci când transcrierea ei n'a avut loc? Che- 
stiunea este controversată 1). : | 

In orice caz donaţiunile de bunuri pmobiliare nefiind 
„supuse transerierei, în privinţa acestor bunuri revocarea îşi 
va produce efectele sale din ziua cererei în judecată, conform 
dreptului comun, rămânând -ca achizitorii de bunuri corporale 
să invoace prescripţia instantanee, dacă sunt de bună credință 
(art. 1909 C. civil). 

Drepturile dăruitorului putând deci fi compromise în 
privinţa mobilelo» dăruite de el, prin actele de dispoziţie ce 
donatarul ar puteă să consimte în auma, cererei de revocare, 
însă -înăintea pronunţărei hotărîrei, se conferă dăruitorului _ 
facultatea de a luă măsuri conservatorii spre a-și apără drep- 
turile sale, el fiind în urma introducerei în revocare un pro- 
prietar condiţional (art. 1016 C. civil). 

577. 2 Etectele revocărei între părțile contrac- 
tante (art. 834 $ 2). — In vechiul drept francez, autorii 
erau împărțiți asupra efectelor ce trebue să producă între 
părţi revocarea donaţiunei pentru îngratitudine 2). 

Ant. 834 $ 2 din codul actual a curmat discuţiile de 
altădată, dispunând că donatavul trebue să restitue valoarea 
lucrurilor înstrăinate de el prin acte cu titlu gratuit sau 
oneros, iar nu prețul cu care el a înstrăinat aceste bunuri. 

Această valoare va fi aceea ce, după spusa experţilor, 
obiectele înstrăinate aveau în momentul cererei de revocare, 
de când cererea de revocare începe a-şi produce efectele sale. 

. Donatarul, în contra căruia sa admis cererea de revo- 
care va mai restitui şi veniturile sau fructele produse de 
lucrul dăruit din ziua cererei în revocare, pentrucă din acea 
zi încetează și dreptul său de proprietate, el dobândind până 
în acea zi atât fructele percepute «cât şi cele ce a neglijat 
de a percepe, şi pe care el trebue să le ceară dela dăruitor. 

După rigoarea principiilor ar fi trebuit însă ca dona- 
tarul să restituiască toate fructele, ehiar și cele percepute 

  

1) Vezi tom. IV, partea 1, p. 471. 
2) Cpr. arţ. 1277 C. Calimach (949 .C. austriac):
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până în' ziua, cererei de revocare, ca și moștenitorul nedemn (art. 657 C. civil), pentrucă este nedrept ca un donatar ingrat 
să se folosească de liberalitatea de care sa, arătat nedemn. 

Legea presupune că donatarul a înstrăinat lucrurile dă- 
ruite. Deci, dacă ele n'au fost înstrăinate, donatarul le va 
restitui în natură, în starea în care se găsesc atunci când el 
încetează, de a fi proprietar, adecă în momentul cererei de 
revocare, rămânând numai să se răfuiască între dăruitor: ŞI 
donatar pierderile, degradările sau îmbunătățirile aduse lu- cerului dăruit. | 

Echitatea, cere, în adevăr, ca dăruitorul să plătească, pe 
deoparte, mărirea valorei lucrului dobândită prin lucrările 
făcute de donatar, iar pe de alta, să fie despăgubit de degra- 
dările și deteriorările aduse lucrului prin faptul donatarului; 
căci dăruitorul nu trebue nici să se, înavuţească în detri- 
mentul donatarului nici să sufere o pagubă din culpa, lui. 

Dăruitorul va, trebui însă să respecte contractele de închiriere sau de arendare încheiate chiar pe un period mai 
lung de cinci ami, în care caz aceste contracte nu se mai 
consideră ca acte de administraţie, ci ca acte de dispoziţie, 
pentrucă donatarul fiind proprietar până în ziua revocărei, 
actele de dispoziţie emanate dela el sunt opozabile dăruito- 
rului, rămânând ca acest din urmă să fie despăgubit de do- 
natar, de câteori el ar suferi o pagubă din cauza termenului 
prea lung al contractului de închiriere sau arendare. 

578. Revocarea donațiunei pentru Survenire de copii dăruitorului, în urma donațiunei (art. 836 urm. C. civil). — 
Ultima : cauză de revocare a donaţiunilor este survenirea de 
copii dăruitorului, în urma donaţiunei. In adevăr, donaţiunea 
făcută de o persoană care, în momentul facerei ei, nu aveă copii 
legitimi sau legitimaţi, este revocată de drept, dacă dăruitorul 
dobândește în urma donaţiunei un copi), fie chiar postum. 
„Această cauză de revocare, necunoscută în dreptul nostru 

anterior, în unele legiuni străine precum: codul german, codul 
elveţian din 1907, codul austriace (art. 951, 954, corespun- 
zători eu art. 1283, 1287 C. Calimach) 1) ete. îşi are origina 

  

„2 Codul spaniol (art. 644 urm.), codul portughez: (art. 1483 urm.) codul italian (art. 1083 urm.) şi legea bulgară asupra, succesiunilor din 1890 (art. 333 urm.), ete., admit, din contra, această cauză de revocare.
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sa în legea romană aşa zisă 2 Unguam, pentru că începe prin aceste cuvinte, care nu declară revocabilă pentru sur- venire da copii decât donaţiunea făcută: de un patron liber=: tului său 1). 
o 

Câteva, cutume şi ordonanța din 1731 (art. 39 urm.) au generalizat însă principiul legei romane, aplicându-l la toate donaţiunile în genere în interesul copiilor; căci dispo- ziţia legei nu se poate explică decât prin interesul copiilor dăruitorului, pe care ea a vroit să-i apere. 
Această dispoziţie. este însă departe de a-și atinge scopul, căci deși donaţiunea se revoacă în interesul copiilor, totuşi. bunuwrile dăruite nu devin proprietatea loc, ci se întore la dăruitor care este liber de a dispune de ele în folosul unei alte” persoane, de astă-dată în mod irevocabil. Mult mai logice eră deci proectul primitiv al codului, după care donaţiunea, era, irevocabilă, conform principiilor generale (art. 801), rămâ- nând ca copii care Sar naște în urma donaţiunei, să ceară; reducerea ei, de câte ori asemenea donaţiuni le-ar atinge” rezerva 2). Acest sistem era, admis în codul Calimach şi este şi astăzi în codul austriac, | = 

    

579. Condiţiile la care este Supusă revocarea dona- țiunei pentru survenire de copii (art. 836, 837 C. civil). — Două condiţii sunt necesare pentru ca donaţiunea să fie revo- cată pentru survenire de copii: 10 Dăruitorul nu trebue să aibă nici copii, nici alți descendenţi” E5isteați” îni-"inorienti facerei donațiunei 2), adecă a autentificărei actului; 2% în urma donațiuniei”-el “trebue să dobândească un copil legitiri Săt 
legitimat, fie chiar adulterin sau încestuos (art. 306'C 353), u_însă adoptat, De câteori această îndoită condiţie se înde- IE Dee donaţie afară, de prezenturile obișnuite şi cele exceptate prin art. 836, sunt revocate de drept. 

Este de observat că, în dreptul nostru, legitimarea unui 

    

1) L. 8, Cod. De rerocandis donationibus 8.56. Mai vezi L. 6. Cod., De institubonibus et substitulionibus, 6.25; L. 40 $ 3, Dig. De păctis, 2.14, etc. 2) Cpr. Planiol, 1, 2659. Vezi înfră. p. 1728, 3) Legea necerând ca dăruitorul să nu fi avut niciodată copii, ci numai ca să n'aibă copii existenţi în momentul donaţiunei, de aici rezultă că dona- ţiunea făcută de un dăruitor care a avut copii, însă pe care nu-i mai are în momentul săvârșirei darului, este revocată, de drept prin naştere unui alt copil în urma donaţiunei, i „ , 
! 

a 

- 

n bin 

NE:
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copil natural va aduce revocarea donaţiunei, chiar dacă acest 
„copi eră născut înainte de donaţiune. Aceasta rezultă din 

. împrejurarea că legiuitorul nostru a eliminat din art. 960 fr. 
cuvintele: «si Penfant naturel est ne depuis la donationă 
cuvinte care au fost adaose proiectului primitiv după cererea 
tribunatului £). 

Deși legea vorbeşte de eopii l& înmulțit, totuşi existenţa 
unui singur copil sau descendent, ori care ar fi sexul lui, în 
momentul facerei donaţiunei, fie acest copil legitim, legitimat 
sau născut dintro căsătorie putativă chiar anulată, face ca 
darul să fie irevocabil, conform principiului general, căci nu 
se poate zice de cel ce are un eopil.că n'are copii. 

«Non est sine liberis, cui vel unus filius, unave filia est; 
heee enim enuneialio: habet liberes, non habe liberos, semper plu- 
rativo numero profelur, sicut et pugillares et codieilli». (Nu se poate 
zice că cel care are un fiu sau o fică n'are copii, cu toate că prin aceste, 
cuvinte, are copi, n'are copii, şe înţelege pluralul, căci aceste cu- 
vinte se întrebuinţează și în privința acelui care n'are decât un 

copil, ca și în 'cazul când se vorbeşte de tablete de ceară, pe care 
se i făgăduinţi și codicilii). (L. 148, Dig., De verb. significatione, 
50.16). 

Pentru a. împiedică revocarea, eopilul trebue să fie născut 
(viu), iar nu numai conceput în momentul facerei darului 

(art. 837 C. civil). De câteori. există un copil conceput în 
momentul facere: darului, dăruitorul se consideră deci ca 
neavând copii căci nu se poate aplică în specie maxima: 

< Infans coneeptus pro nato habetur quotienis de ejus commodis 
agitur> 2); , 

pentrucă aplicarea ei ar îi contrară interesului copilului 3)- 
Apoi, legea presupune că părintele a cărui copil nu este născut 
n'a putut încă să aprecieze toată «puterea afecţiunei părintești: 

«Major solet esse affectio erga filios qui jam sunt in rerum 
natura, quam în naseituros, ut nos docet experientia, optima rerum 
magistra», zice un vechiu. autor (Liraqueau). (Alai mare este afec- 

1) Vezi tom. IV, partea I, p. 480, nota 4 și p. 486, No. 2. Vezi şi tom. 
I al acestei lucrări. p. '300, No. 445, în fine. 

2) Vezi asupra acestei maxime supră, p. 82, 265, precum și tom. I al 
acestei lucrări, p. 134, 135, 244, 3183, ete. : 

? Colin et Capitant, III, p. 806; Planiel, I1I, 2684, ere.
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ţiunea către fii născuţi, de cât căire cei care au a se naște, după 
cum ne învaţă experienţa, cea mai bună a noastră călăuză). 

Tatăl care are un copil >natural, chiar recunoscut, se 

consideră că nu are copii, pentrucă nicio legătură nu există. 
între el şi copii săi, după cum spune anume art. 1589 din 
codul german 1 

Ştim însă că, în legislaţia noastră, toţi copii mamei se 
consideră ca legitimi, şi intrând cu desăvârșire în familia sa 
(art. 652, 677, 678 G. civil) şi aceasta în baza principiului 
cunoscut. - 

    

  

| «Rein Mutter tiăgt einen Bastart (Nul n'est bâtard de par 
sa mâre) 2). - 

De aici rezultă că mama, care ar aveă un copil natural 
recunoscut n'ar fi considerată ca neavând copii și, prin urinare 
existența unui asemenea copil ar împiedica revocarea dona- 
țiuni de a avei loc 2). 

Copilul adoptat ce dăruitorul ar aveă în momentul fa- 
cerei donaţiunei, neintrând în familia adoptătorului, nu se 
consideră ca un copil legitim sau legitimat. Alta este în adevăr 
iubirea ce un părinte are pentru copilul său adevărat, și alta 
pentru un copil înfiet, 

Copilul absent al dăruitorului se consideră ca existent 
în timpul perioadei punerei în posesiune provizoria (arţ. 106 
urm.), şi ca inexistent în timpul periodei punerei în posesiune 
definitivă (art. 114 urm. C. civil), 

A doua condiţie cerută pentru ca donaţiunea să fie 
revocată, este ca dăruitorul să dobândească în urma facerei 

ei un copil legitim sau legitimat, nu însă adoptat. 
Naşterea sau recunoașterea iinui copil natural n'ar revocă 

deci niii întrun caz donaţiunea, chiar în privinţa mamei 

dăruitoare, pentrucă alfel ea ar aveă interes a-şi cre o pos- 
teritate nelegitimă, spre a puteă redobândi bunurile eșite din 

patrimoniul ei, ceeace ar fi imoral. | 
Cât pentru chestiunea de a se şti dacă copilul. născut 

dintr'o căsătorie putativă produce revocarea donaţiunei, ea este 

  

1) Vezi supră, p. 60. 
2) Vezi supră, p. 60, 299 pi tom. I ai acestei lucrări, p. 300. ete. 
3) Vezi tom. IV, partea I. p. 483.
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controversată în caz când dătuitorul este acela: care, cu rea 
credință, a contractat o căsătorie ce mai în urmă a fost 
anulată 1). o | 

După art. 836 C. civil, donaţiunea este revocată chiar 
prin survenirea unui copil ori nepot postum, adecă născut 
în urma morţei dăruitorului: căci revocarea având efect re- 
troactiv până în ziua facerei donaţiunei, când dăruitorul eră 
în viaţă, el se foloseşte de dânsa, transmițând bunurile dăruite 
copilului sau nepotului care s'a, născut în urma raorţei sale. 

Donatarul n'a puteă, spre a împiedică revocarea, să 
„conteste legitimitatea copilului sau nepotului survenit în urma, 
donaţiunei, pentrucă această acţiune nu aparţine decât tatălui 
şi moștenitorilor săi. 

"EL ar puteă însă să dovedească că dăruitorul a 'recurs 
la manoperile prevăzute și pedepsite de art. 275 C. penal, 
pentru a face să se creadă că femeea sa a născut, în urma 
facerei donaţiunei, un copil pe care nu l-ar fi născut îu rea- 
litate și, în asemenea caz, proba, testimonială va fi admisibilă 
de câteori vor există fapte constante şi precize, care să facă 
suspect actul de naştere al copilului şi posesiunea sa, de stat 
echivocă. 

580. Donaţiunile revocabile pentru survenire de copii (art. 836 C. civil). — “Toate donaţiunile între vii, ori care 
ar îi formele sub care au fost făcute, afară de cele exceptate 
prin art. 836, sunt revocabile pentru survenire de copii. 

Astfel, sunt revocabile pentru această cauză: donaţiunile 
ordinare;. donațiunile oneroase sau însărcinătoare ; donaţiunil 
remuneratorii; donaţiunile mutuale sau reciproci; cele manuale, afară de prezenturi. obișnuite (art. 759 C. civil); donaţiunile | 
indirecte şi deghizate; remiterile de datorii făcute, debitorului 
animo donandi (art. 1138); renunţările la succesiune, la, legate 
sau alte drepturi, cu intenţia de a face o liberalitate; rentele -.__ 
viagere înfiinţate cu titlu gratuit, sub forma unei donaţiuni 
(art: 1640 C. civil)2); donaţiunile de bunuri prezente sau 
viitoare făcute de terţiile persoane soţilor, în favoarea căsă- 

  

1) Vezi tom. I al Coment, noastre, p. 672, text și nota 4 și tom. IV, partea I. 486, nota 1. 
2) Vezi tom. IV, pattea |, p. 491, text şi nota 2 și partea II, p. 211, nota i
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toriei; instituţiile contractuale, (art. 933 C. civil; împărțelele 
e > — : . A II făcute de ascendență sub forma unei donaţiuni, nu însă cele 

făcute sub forma, unui testament; căci testamentel& nu sunt 
supuse acestei reyocări, nici chiar pentru cauză de eroare, : 

    când, de exeriplu, testatorul sar fi săvârşit dit” viață” fail ” 
ag De ua mega mem e doarece mccain pF a ști că femeea lui a născut „n.copil sau a rămas îngreu- 

marea mea mo sa neca a ierarezaii nată 1). 
In fine, spre deosebire de codul francez, mai sunt supuse 

acestei revocări donaţiunile ce viitorii soţi şi-ar face între ei, 
fie prin contractul de căsătorie, fe Priza act separat 
înainte însă de a se căsători 2). 3 Ă 

581. Donaţiunile care, prin excepţie nu sunt revo- 
cabile pentru naștere de. copii (art. 836 C. civil). — Prin 
excepție, nu sunt revocabile pentru naştere de copii în urma, 
donaţiunei : prezenturile obişnuite, care sunt. scutite de raport 
(art. 759 C. civil) şi care nu sunt revocabile nici pentru 
Angratitudine; donaţiunile făcute între soţi în timpul căsă- 
toriei (art. 937 $:3 C. civil): şi, în fine, donaţiunile făcute 

Șoților „de, către ascendenți, lor, în favoarea căsătoriei 3). „1 Este însă de observa că aceasta nu este o adevărată 
excepție, căci ascendentul care face o donaţiune descenden- 
tului său ce se căsătorește, lare un copil actualmente existent,! 
şi când el ăte un copil, această donaţiune nu este revocată 
prin nașterea altui copil. Suntem deci în regula generală, 
iar nu în excepţie” Că âtare, această dispoziţie este inutilă 4), 

    

'$82. Modul cum se îndeplineşte revocarea pentru 
survenire de copii în urma donaţiunei (art. 836, 839 (. civil). 
Revocarea donaţiunilor pentru neîndeplinire de sarcini și in- 
gratitudine nu se îndeplineşte niciodată de drept, ci trebue 
totdeauna să fie pronunțată de justiţie (art. 832 C. eivil). 

In cât privește însă revocarea pentru naștere de copii 
în urma donaţiunei, revocarea are loc de drept (art, 836), 

  

- 1) Vezi tom. IV, partea [, p. 491 şi partea II. .p, 441, text şi nota 1. C. Rennes, Dreptul din 1916, No. 49, p. 390 (cu observ. noastră). 
2) Vezi tom, IV, partea I, p. 492 şi 727. Vezi şi înfră, No. 637. C. Bu- 

cureşti, Dreptul din 1915, No. 53, p. 418, care reproduce nu numai părerea 
dar si argumentarea noastră. - 

3) Opr. Cas. S. i; Bult. 1901, p. 1460. 
1) Opr. Colin et Capitant, III, p. 806. 
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fără ştirea și voința dăruitorului și fără intervenţia justiţiei ; 
căci îndată ce în urma donaţiunei s'a născut un copil, do- 
natarul nu mai are nici un titlu spre a reţine lucrul dăruit. 
Prin urmare, condiţia rezolutorie se: îndeplinește, în specie, 
prin voinţa legei, iar nu prin voinţa părţilor, 

De aceea, art. 839 din codul civil dispune că dărui- 
torul nu poate nici- el mai "nainte, nici în urma îndeplinirei 
revocărei, să renunţe la această revocare, fie printr'o clauză 
a donaţiunei, fie printi”o convenţie anterioară sau posterioară, 
pentrucă această renunțare ar constitui o nouă liberalitate, 
revocabilă da şi donaţiunea anterioară. 

Dăruitorul ar putea însă, prin contractul de căsătorie, 
să renunțe Ja revocarea donaţiunei, atunci. când el sar că- 
sători cu persoana căreia donațiunea ar fi fost făcută, fără 
însă ca asemenea renunțare să poată avea loc în urma cele- 
brărei căsătoriei :). , 

Din împrejurarea că revocarea donaţiunei se îndeplinește 
de drept, fără voinţa părţilor, rezultă următoarele consecinţi: 
10 vevocarea pentru' survenire de copii poate fi opusă de 
toate părțile interesate, adecă de _dăruitor şi creditorii săi, 
de moştenitorii săi, în urma morței sale, și chiar de_terţiile 
persoane, lucrând în numele or p Opiit; dacă ei. ar. avea 
vreun interes la aceasta; 20 liicturile” dăruite vor pute fi 

"revendicată “dela doiiătar şi chiar dela terţii detenţori treizeci 
„, desani dela nașterea copilului (art. 840 C. civil); 30% dona- 

iunea Tisd desfa geo gopl prin naşterea copilului, nu 
poate fî confirmată prin niciun eveniment _posteriox,..nici prin 
moartea copilului, nici. prin. aceea: a,.dăruitorului, nici... prin executarea voluntară a denaţiunei (art. 838, 839 C. civil), 
pentiucă neantul nu poate fi confirmat. 

t
e
n
 

  

<(Juod nudlum est confirmari--nequita-2). 

— 582 pis. In fine, trebue să observăm că, în caz de 
pronunţarea divorțului pentru cauză determinată, donaţiunile 
făcute între soţi, fie prin contractul de căsătorie, fie după 
săvârșirea ei, sunt revocate de drept și în virtutea legei, 

  

1) Vezi tom. IV, partea I. p. 497. 
2) Vezi supră, p. 282, p. 344, ete.
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“chiar în contra voinţei. soţiloi 1), prin singurul efect al tran- 
serierei sentinţei de divorţ (art. 280 C. civil 2), 

583. Consecințele revocărei de drept ale donațiunei 
(art. 838 ş 1 C. civil). — Proprietatea lucrurilor dăruite 
Hind revocată de drept prin survenirea unui copil. legitim 
sau legitimat dăruitorului, în urma donaţiunei, donatărul -va, 
restitui lucrurile primite, iar dacă nu le-a piimit, el nu le 
va puteă cere dela dăruitor. ME 

„ Donatarul care ar fi fost pus în posesiunea lucrurilor 
“dăruite în urma revocărei donaţiunai, mar puteă să pretindă 
că această executare voluntară ar constitui o confirmare a 
donaţiunei, căci donațiunea fiind revocată, nu mai există, şi 
„ceeace nu există nu poate fi confirmat 2). | . Revocarea odată îndeplinită, moartea. copilului, care a Z/ | produs-o, nu poate să facă ca donațiunea revocată să reînvie A 

584. Efectele revocărei între părțile contractante, —- 
Revocarea pentru survenire de copii dărnitorului, în urma 
 donaţiunei, îndeplinindu-se în baza unei. condiţii rezolutorii 
legale, îndeplinirea acestei condiţii punând lucrurile în starea, 

-de mai "nainte, donatarul va restitui tot. ce a primit dela 
-dărnitor. | , 

Contra terţilor detentori dărnitorul nu va aveă decât o 
acțiune reală în revendicare, care aparţine oricărui proprietar; 
contra donatarului însă el vă aveă acţiunea personală care 
izvorăşte din contract și din desfiinţarea, lui - 

Revocarea, deși este făcută în interesul copilului survenit 
în urma donaţiunei, nu dă niciuri drept acestui copil, chiar 
dacă dăruitorul ar păstră lucrurile dăruite şi n'ar dispune 
din nou de ele, ceeace el este în drept să facă; și copilul 
nu se va puteă folosi în mod indirect de aceste bunuri, decât 
atunci când el va supraveţui părintelui său dăruitor și va, 

  

1) Cpr. art. 351 şi 1584 C. german, 
2) Vezi tom. II, ed. III, al Coment. noastre, p. 178 şi tom. IV, partea I, p. 456, 
3) Vezi supră. p. 368. 
1) Cpr. art. 264 O. fe, eliminat de legiuitorul nostru ca inutil. Vezi însă art, 1090 $ 2, C. italian şi: art. 337 din legea bulgară asupra succesiunilor, - din 1890. . 

D. Alezandresco. Principiile Dreptului Civil Român. Vol. II. 4 
4
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găsi bunurile dăruite în patrimoniul. lui Î. De aceea, am şi 
arătat supră, p. 363, că legea nu-și atinge scopul ce și-a 
propus prin această revocare. 

585. Restituirea fructelor (art. 838 ş 2 C. civil) — 
Revocarea donaţiunei având efect retroactiv, ar fi fost just 
ca donatarul să restituiască toate fructele, chiar și cele per- 
cepute înainte de revocare; pentrucă, în urma acestei revo- 
cări, el. se consideră ca și cum nar fi fost niciodată pro- 
prietar. Pentru motive de echitate, şi în baza intenţiei pre- 
supuse a dăruitorului, care a înţeles să gratifice pe donatar, 
sa admis însă că acesta dobândeşte proprietatea fructelor, 
de orice natură ar fi, până în ziua notificărei nașterei sau 
legitimărei copilului, care a produs revocarea, notificare care 
poate fi făcu:ă printrun act extrajudiciar sau altfel, întrucât 
legea nu ne arată formele acestei notificări. 

Din cele mai sus expuse rezultă că dăruitorul n'ar puteă 
cere fructele pentru timpul anterior notificărei, sub cuvânt că 
donatarul ar fi avuţ cunoștință de nașterea sau legitimarea 
copilului. 

Dacă donatarul nu se găseşte în posesiunea lucrurilor 
dăruite, el va piteă cere fructele dela dăruitor. 

Din faptul că legea conferă donatarului proprietatea fruc- 
telor, rezultă că el are dreptul de a face 'acte de administraţie, 
administraţia nefiind decât o consecință a folosinţei. Prin 
urmare, actele de administraţie, precum contractele de închi- 
riere şi arendare, încheiate pe un period cel mult de cinci 

ani, precum și actele emanate dela donatar, chiar în urma, 
revocărei, însă înainte de notificare, vor fi respectate de 
dăruitor. | 

586. Efectele revocărei în privinţa terţiilor (art. 963 
C. îr., eliminat de legiuitorul nostru). — Revocarea dona- 
ţiunei pentru survenire de copii având efect retroactiv, şi 
donatarul fiind presupus că n'a fost niciodată proprietar 
asupra, lucrurilor dăruite, orice act de dispoziţie făcut de el, 

1) Vezi tom. IV, partea I, p. 479, p. 494 și 498. Cpr. Planiol, III, 2659.
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cu titlu oneros sau eu titlu gratuit, se consideră ca făcut aj 

non domino şi, ca atare, este nul în baza regulei cunoscute:; 

« Resoluto jure dantis, resolvilur jus acciptentis> 1). 

Bunurile se vor întoarce deci la dăruitor libere de orice 
sarcini. Art. 936 din codul fr. este expres în această pri- 
vință, şi deși acest text a fosi eliminat de legiuitorul nostru, 
totuși soluţia este acceaş din cauza efectului retroactiv al 
revocărei în baza căruia dăruitorul n'a încetat de a fi pro- 
prietarul bunurilor dăruite. 

Dăruitorul sau moştenitorii lui au deci acţiune în reven- 

dicare contra terţiilor detenţori ai bunurilor dăruite și această 
acţiune se va prescrie prin de ani dela naşterea sau le- 
gitimarea copilului (art. 840 C. civil). - 

In privinţa fructelor percepute de terţii se va aplică 
aceeaşi dispoziţie ca și donatarului, adecă art. 838 $ 2, şi - 

aceasta tot în baza intenţiei presupuse a dăruitorului; căci 
dacă terții ar fi avut obligaţia de a restitui fructele până în 
ziua notificărei, ei ar îi avut de sigur recurs în contra dona- 

——avului, pentru care donaţiunea, în loc de ar fi o cauză de 
binefacere ar fi fost o cauză de ruină: 

Din împrejurarea că terții dobândesc proprietatea fruc- 

telor de orice natură până la notificare, întocmai ca şi dona- 

tarul, rezultă că şi ei, iar nu numai donatarul, sunt în drept; 4 

a face acte de administraţie, precum: contracte de închiriere; 

avendure (art. 427, 534, 1268 1419 C. civil) şi altele, pe 

care dăruitorul le va respecta, afară de cazul când ele ar Fl 

frauduloase, în care caz ele vor putea fi revocate prin ac-": 

țiunea pauliană (art. 975 C. civil). : ( 

i 

587. Ptescrierea acţiunei prin care dăruitorul cere 

restituirea lucrurilor dăruite, fie dela donatar, fie dela terții 

detentori (art. 840 C. civil). — Revocarea pentru survenire 

de copii în urma donaţiunei, având de efect reîntoarcerea 

bunurilor dăruite libere de orice sarcini reale, dăruitorul poate, 

1) Vezi supră, p. 342, 346, 360, ete, Vezi însă art. 1088 din codul ita- 
lian (art: 331 L. bulgară asupra succesiunilor din 1890). după care atât revo- 
carea pentru îngratitudine cât şi cea pentru naştere:de copii, nu aduce niciun 

prejudiciu terţiilor care ar fi dobândit drepturi asupra imobilului dăruit înainte 
de transcrierea cererei de revocare. Acest sistem, care ocroteşte drepturile ţer- 
țiilor, este cu mult preferabil. |
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în urma. revocărei, să ceară restituirea lucrurilor dăruite atât 
dela donatar cât şi de la terţii care le-au dobândit dela el.. 
Acţiunea pe care el'o are în contra terţiilor este o adevărată 
acţiune în_.revendicare, iar în contra donatarului o acţiune: 
personală izvoiită din rezolvirea, contractului. Ambele aceste 
acţiuni se preseriu prin 30--de”ani; 66ăform n dreptului comun 
(art. 840 C. civil), din ÎNSA terei | sau legi imărei, opilului 
cre a produs revocarea, şi aceasta chiâr dacă tă urmă sar: 
mai fi născut şi alţi copii. j 

Prin urmare, dacă donatarul a posedat neîntrerupt im 
bilul dăruit 30 de ani dela nașterea sau legitimarea copilului 
care a produs revocarea, el a devenit. proprietarul acestui 
imobil prin uzucapiunea cea lungă !). 

Donatarul sau moștenitorii săi nu pot însă să opue 

uzucapiunea de. 10 sau 20 de ani (art. 1895 urm. C. civil): 
pentrucă dăruitorul nu exercită contră donatarului o acțiune 
în revendicare, ci .0 acţiune personală izvorită din rezilierea 
contractului. Apoi, în urma revocărei, donatarul ne mai având 
nici un titlu, titlul şău fiind desfiinţat, condiţia esenţială a 
uzucapiunei scurte îi lipseşte cu. desăvârșire. 

Acţiunea în revendicare ce dăruitorul are contra terţiilor 
se preseriu tot prin 30 de ani. ă 

Ca și donatarul, terţii nu pot să opue uzucapiunea de 
10 sau 20 de ani, tot din cauza lipsei. de titlu. 

In caz când donaţiunea revocată ar fi avut de obiect 
mobile corporale, terţii achizitori de bună credinţă vor puteă 
opune dăruitorului prescripția instantanee (art. 1909 C. civil).. 

  

PARTEA DISPONIBILĂ A BUNURILOR ŞI REZERVEI. 

588. "Consideraţii generale asupra rezervei. — Art. 
480 din codul civil, defineşte proprietatea: dreptul de a dis- 
pune de bunul său în mod exclusiv și absolut, însd în li-: 
mitele determihate de lege. Or, tocmai legea a mărginit, în 
unele cazuri, dreptul de a dispune cu titlu gratuit, deosebind 

cazul când proprietarul nu lasă la moartea lui descendenţi 

1) Fiind vorba, în specie, de o adevărată preseriptie se vor aplica reguleie 
_xelative la intreruperea și suspendarea ei. Textul fr. o spune anume, însă aceasta. 
eră de prisos.
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sau ascendenți (tată și mamă sau numai unul din ei), de 

cazul. când el lasă asemenea rude în viaţă. In cazul întâi: 

proprietarul poate dispune prin acte cu titlu gratuit: de toată 

averea sa, iar în cazul al doilea, el nu poate “dispune decât. 

de o parte din ea. | 

Partea de. care el poate să dispue prin donaţiune sau 

testament, se numeşte partea disponibilă, iar partea de care: 

el nu poate să dispue se numește legitima sau rezerva 

(Pfhehttheil). 
Rezerva sau legitima poate deci fi. definită: o parte din 

succesiunea ab intestat, garantată de lege în folosul unor 

moştenitori numiţi rezervatari (altă dată neapăraţi), în n contra 

liberalităţilor defunctului. 

«Rezerva, zice foarte bine o decizie veche din 1876 a Curţei 

din București, -este..0_ unitate ereditară, care_este însăși succesiunea 

ab intestat;-măi-Biiţin: partea bunurilȘr_ Sr_disponibiles 

Din împrejurarea că rezerva este o pante din succesiunea 

ab intestat (pars hereditatis), rezultă mai multe consecinți :: 

10 Pentni a puteă cer& rezerva, trebue a fi moştenitor, 

căci pentru a fi moştenitor rezervatar, trebue mai înainte de 

toate a fi moştenitor: 

< Prius est esse, quam esse tale». 

< Apud nos non habet legitimam nisi, qui heres est» zice Du-. 

moulin. 

20 Moştenitorul . care renunță la succesiune nu poate-, pt 

reclamă, rezerva printro acţiune, nici a o reţine „printr'o ex- 

cepţiune; d A 

„8% Moştenitorul rezervatar, care renunţă. la _suecesiune,$ : : 

fiind străin 5 această. “Succâsiune, nare, în genere, dreptul. 

sub titlu “de donatar sau legatar, decât la partea disponibilă: 

nu însă_şă_Ta_iezervă 1). — 
40 Rezerva fiind o parte din succesiunea ab intestats, 

de aici rezultă că, de câteori succesiunea unui străin se com= 

pune numai din imobile situate, în Roniânia,, develuţia acestor: “, 

bunuri, prin urmare, și rezerva, și. partea disponibilă se deter- | 

mină după legea, română, conform.ari, D.G. civil 
cezariana ana aceea det, 

ar 
ci
te
 

      

na area i a eee 

  

1) Vezi tom. III, partea II, p. 564 urm. tom. IV, partea |, p. 510 şi: 

p. 541. Vezi și supră, p. 153
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5” Rezerva fiind o parte din succesiune, iar nu o simplă 
creanţă aparținând fiecărui copil în succesiunea, părintelui său, 
după cum eră legitima altădată, de câteori copilul, căruia, ea | 
este datorită, renunță la ea, această renunțare sporeşte partea, 
elorlalți copii sau, în lipsa lor, partea moștenitorilor, deci 
lasa următoare (art. 697 C. civil); pe când legitima renun- 

țătorului sporeă altădată partea donatarului sau legatarului 
universal, etc. o | 

La Romani, timp de mai multe secole, noţiunea, rezervei 
A ph fost necunoscută, căci părintele de familie putea să dispue 
He toată averea sa în favoarea străinilor fără a lăsa nimic 
icopiilor săi: 

  

« Paterfamilias, uti legassit super pecunia tutelare sue rei, 
îta jus esto». (Ceeace părintele de familie a dispus prin testament 
asupra bunurilor sau tutelei copiilor săi, să fie ca o lege) (L.. celor 
12 table, tabla V $ 3) 1). 

Această omnipotenţă a părintelui de familie a fost însă 
mărginită la începutul imperiului prin introducerea querelei i 

Y jnofficiosi testaments, guerelei inofficiosi donationis şi que- 
| „telei înofficiosa dotis 2), care pentru prima oară face să apară, 

Î moţiunea rezervei. | 
i Câtimea, legitimei, cuvenită fiecărui copil, o fixase mai 

N întâi la o pătrime, probabil după analogia cuartei falcidie. 

«Elenim în sigtlis hovredibus ratio legis Haleidice ponenda 
est». (Aplicarea legei Falcidia trebue să se facă în deosebi pentru 
fiecare moștenitor). (Instit., De lege Falesdia, II, 22, Ş 1, în fine 3). 

? re Justinian recunoscând că legitima copiilor este prea mică, 
4 a a suit-o la jumătate sau la a treia parte din succesiune, 
O „după cum numărul lor era mai mare sau mai mic de patru 

t Y (Nov, 18, capit. 1), soluţie care trecuse atât în codul lui 
>uat Andre. Donici (eapit. 35 $ 7) cât şi în codul Calimach (art. NY 968) 9, 

4 

  

i 1) Vezi şi Nov. 22, eapit. 2. Cpr, supră, p. 19, No. 3. 
* 2) Cpr. Dernburg, Pandekten, III, $ 156, p. 303 urm. (ed. a 7-a), 

3) Vezi şi L. 8 $ *, Dig, De snofficioso testamento, 5, 2, unde vorbeşte 
de guaria debite portipnis. Cpr. pravila lui Matei Basarab, glava 282, pentru 
falehidion, precum şi Andr, Donici (eapit, 35, $ 7), care numeşte falehidion 
partea, legitimă a fiilor. Cpr. Domât, I.04s esoiles dans leur ordre naturel, VI, 
p. 331 urm. (ed. Carr6). 

?) In cât privește vechiul drept francez şi dreptul revoluţionar, vezi Colin
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Obligaţia de a păstră din averea sa o parte neatinsă 
pentru moștenitorii rezervatari este sancţiunea unei datorii 
naturale sau de pietate (officium pietatis), care există între 
ascendenți și descendenţi, datorie din care izvorăşte și obligația 
alimentară (art. 185 urm. C. civil). Ar fi fost, în adevăr, ne- 
drept şi inuman ca un ascendent să poată dispune cu titlu 
gratuit de toată averea sa, fără a lăsa nimic descendenților 
săi, sau ca un copil să aibă facultatea de a lăsă pe părinții 
săi peritori de foame. lată pentru ce legiuitorul a voit ca, 
înainte de a face liberalităţi la străini, ascendenți şi descen- 
denţii să fie obligaţi a “lăsa o parte din averea lor neatinsă, 
îndeplinindu-și astfel o datorie ce le impune natura: 

Pai . 

<Et natura primo curat compelenter, sie ad extraneas largi- 
tates aceidere». (Păriaţii nu vor putea face liberalităţi, decât după 
ce ei vor satisface ceeace datorese naturei). (Nov. 18, cap. 1, 
în fine). ! 

Aceste considerații de o înaltă ordine socială sunt sufi- 
"ciente pentru a justifică instituţia rezervei, pe care toate legis- 
laţiile, afară de acea anglo-saxonă, o consacră fără şovăire 1). 

Este adevărat că unii publiciști sau încercat a combate 
instituţia rezervai și a, cere abrogarea ei, în numele dreptului 
de proprietate și a libertăţei care trebue să aparţie părintelui 
de familie. Lupta lor, care tindea a ne duce cu câteva secole 
înapoi, adecă la legea celor 12 table, a rămas însă zadarnică, 
pentrucă dreptul individului trebue să cedeze înaintea inte- 
resului obștese. ! 

In acest sens, un edict al lui Francisc al Il-lea, încă 

et Capitant, III. p. 691, 693 urm. Art. 765 din codul austriac atribue fiecărui 
copil, cu titlu de parte "legitimă (als Pflichttheil) jumătate (din Hlfte), din 
ceeace i s'ar fi cuvenit după ordinea succesiunei legitime. 

Ia Grecia, neexistând un cod civil, care să cuprindă dispoziţii cu privire 
la diferitele instituţii juridice, raporturile 'de drept civil şi, în special, în ceeace 
priveşte dreptul succesoral, vocaţiunea la succesiune a diferitelor clase de moz- 
tenitori. calitatea lor și cotitatea disponibilă, se aplică novelele lui: Justinian, 
constituţia imperială a lui Leon şi manualul lui Harmenopol. - Din combinarea 
acestor tezte rezultă că atunci, când la moartea sa, testatorul lasă mai mult de 
trei copii, partea legitimă a moștenitorului este jumătatea din averea sa, iar 
cotitatea disponibilă este . cealaltă jumătate, văduva având în acest caz, o parte 
virilă în uzufruet, Trib, Ilfov, Dreptul din 1916, No. 39, p. 309, 310, 

:) Vezi tom. IV. partea I, p. 518, nota 1. Rezerva testamentară este 
admisă şi în imperiul otoman, unde toate "bunurile sunt disponibile numai prin 
daruri între vii. Vezi tom. IV menţionat loco supră cast.
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-din 1560, opera cancelarului de L'Hospital, supranumit 
<Vedite des secondes noces», zicea foarte hine, că: 

«Micșorarea familiilor bune aduce, ca consecinţă neapărată, 
micșorarea puterilor Statului» 1). 

Reforma propusă este deci departe de a fi folositoare 
şi de a. aduce roadele aşteptate; iar cea mai bună dovadă 

-de aceasta este legislaţia anglo- -saxonă, unde libertatea ab- 

solută de a testă a introdus. ura și discordia în. familii, în 
locul păcei, armoniei și egalităței ce trebue să domnească în 
:sânul lor, prin excluderea fetelor dela succesiune în folosul 

“copiilor de sex masculin, și prin menţinerea dreptului de 
primogenitură. Se 

“Aceasta dovedește un adevăr incontestabil, şi anume, că 
libertatea omului nu poate fi absolută, căci el are nu numai - 
“drepturi, dar şi datorii de îndeplinit. Or, toemai rezerva este 
„0 datorie a naturei, după cum foarte bine o spune Justinian 

în Nor. 18, capit, Î. Această instituţie se justifică deci în 
-deajuns. Ea îşi are temeiul său juridic în însăşi existenţa 
“familiei, fiind una din condiţiile sale esenţiale 2). 

589. Persoanele care au drept la rezervă. —; 
soanele care astăzi au drept la o rezervă, sunt descen enţii, 

(art. 841, 842 C. civil) și dintre ascendenți nuihai tatăl şi 
mama-(art. 843). 

In lipsă de descendenţi şi de ascendenți, dreptul roman 
şi dreptul nostru anterior confereă fraţilor dreptul de a atacă 
testamentul fratelui lor, atunci când defunctul lăsase averea 
sa unei persoane infame... furpibus personis scriptis here-. 
dibus (Instit., De mnoffieioso testamento, II, 18 $ 1, în 
mediio) 3), la o fată netrebnică și defăimată (C. Andr. Do- 
nici, capit. 36 $ 6, îni fine), sau la o persoană necinstată 
“(art. 989 .C. Calimach). 

- 1) Vezi în privinta istoricului acestui edict celebru, împrumutat dela 
1. 6, Cod., De secundis nuptiis, 5. 9, tom. IV, partea I, p. 518. nota și 
Planiol UI, 1399, 1400. 

. 2) Vezi în privinţa criticelor nejustificate aduse rezervei, tom. IV, partea I, 
p. 518 urm, Cpr. Colin et Capitant, III, p. 696 urm. 

3) Mai vezi 1. 27, Cod., De innofficiosu testamento, 3. 28; Nov. 18, 
-capit. 1: Nov. 115, capit. 3, ete. In. vechiul drept îr.. fraţii nu aveau drept la 
legitimă, după cum ne atestă Domat, /Lois eiriles dans leur ordre naturele, 
VI, 337, No,'8), 
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In dreptul actual, fraţii nau drept la nicio rezervă,. 

pentrucă nu poate să fie vorba de o datorie de pietate între- 

fraţi 1). Ei nn-auz pe nici 1 AlinoRte 2). 

Femeea săracă, care vine la succesiunea bărbatului în 

baza art. 684 C. civil, nu este, deasemenea, rezervatară, deși. 

ea are asupra averei bărbatului ei un drept de succesiune, . 

iar nu un drept de creanţă ?)- | 

Această soluţie este nedreaptă, şi mult mai logice și 

mai echitabile sunt legile străine, care conferă o rezervă s0- 

țului supravieţuitor. Acestea sunt: codul italian (art..812 urm,;. 

codul spaniol din 1889 (art. 807, 30); codul german (art. 

2303 $ 2); codul elveţian din 1907 (art. 470, 471, 40); 

legea bulgară asupra succesiunilor din 1890 (art. 97 urm. 

modificate prin legea din 7 Februarie 1906), etc. 4). 

590. Rezerva descendenților (art. 841, 842 C. civil). 

Toţi copiii, sau mai bine zis, toți descendenții legitimi în: 

infinit au drept la rezervă, pentrucă, după cum zice codul: 

lui Andr. Donici (capit. 36 $ 6): pc 

| «Toţi nepoţii ce sunt dintrun singur fiu sau fiică, se soco-- 

tesc un trup». 

In rândul copiilor legitimi trebue să punem pe Cel lem 

gitimaţi, „chiar. adulterini și incestuoşi (art. 306) și pe cei. 

adoptați, în priviiță succesiunii adoptătorului (art. 315 C.. 

civil); pe cei născuţi dintr”o căsătorie-putativă” (art. 183, 184 

_C. civil), şi chiar pe cei naturali faţă de mama lor și ascen- 

denţii depe mamă, soluţie admisă după unele cutume şi în. 
- mea pe 

vechiul “drept francez 5). ea 
“Tot astfel, nepoţii au o rezervă în succesiunea bunului 

lor, pe care îl -moştenese după. art. 669 C. civil (arf. 842) 6). 
mem 

  

') Contră: Art. 471 din codul civil elveţian dela 1907. 

2) Contră: Art, 141 C, italian. 

3) Vezi tom. III, partea I. p. 209, text şi nota 1; tom. IV, partea I,. 

p. 523; tom. VIII, partea 1, p. 599, ad notam, etc. Vezi și supră, p, 68. . 

1) Ast, 796 din codul austriace (nereprodus în codul Calimach). dispune - 

din contra, că soţul n'are niciun drept la o parte legitimă (hat aacar kein Recht: 

auf einem Pflichitheil. Vezi însă în privința văduvei, art. 1243 din acelaşi cod. 

5) Faţă de tatăl natural, nu poate să fie vorba de nicio rezervă, fiindcă. 

copiii naturali nu moştenese nici întrun caz pe tatăl lor. Vezi supră, p. 60,. 

61, No. 199 
6) Dacă acești nepoți vin la succesiunea bunului sau bunei prin repre- 

zentarea unui fiu săvârșit din viâţă (tatăl lor) (art. 664 urm. C. civil), rezerva.



378 cov. crv.— CARTEA LII. — 117. U.— CAP. IV, — ART. 841, 842, 

„591. In sistemul codului actual partea disponibilă este, 
în genere, cât partea unui copil. Dacă există numai un singur 
copil la moartea părintelui, averea acestuia se împarte în 
două: jumătate este rezerva, iar cealaltă jumătate este partea disponibilă, de care el poate să dispue prin donaţiuni sau 
testament, fie în folosul unui străin, fie în folosul unui mo- 
ştenitor, fie chiar rezervatar (art. 846), putând se arunce și în mare, după cum se exprimă pravila lui Matei Ba- 
sarab (glava 982), 

Dacă există doi descendenţi, fiecare din ei are ca re- 
zervă a treia parte din averea ascendentului său, iar cealaltă treime este partea disponibilă. | 

_ Dacă există trei descendenţi, fiecare din ei are ca rezervă în averea ascendentului, o pătrime, iar celaltă pătrime este 
partea, disponibilă. | 
„Im fine, dacă ascendentul a lăsat la moartea sa patru 

sau mai mulţi descendenţi (fii, nepoți, strănepoţi, etc.), partea 
disponibilă este invariabil fixată la o pătrime, iar rezerva, la 
trei pătrimi. Această rezervă rămâne neatinsă în averea 
ascendentului,. ia descendenţii o moștenese ab intestat în indiviziune (art. 669 C. civil) 1). ) 

591 bis. Sancţiunea acestei dispoziţii este reducerea 
donaţiunilor şi testamentelor care ar întrece partea dispo- 
nibilă (art. 847 urm. C. civil) Asa dar, numărul descendenților 
pe care ascendentul îi va lăsă la moartea sa, este haza, care 
va determina câtimea rezervei şi a.părţei disponibile. Care 
sunt însă copiii ce trebue numărați și ce nu trebue numărați ?. 

Mai întâi este evident că descendenții necapabili de a 
moşteni nu numără, pentrucă nu sunt moştenitori. 

Tot astfel, nu numără niei copilul declarat sau numai 
presupus absent. Dacă presupunem că un străin împământenit 

pare un copil român (adecă născut în urma împământenirei) iși altul străin (născut înainte), acest din urmă nu va numără, Viar cel dintâi va numără. 

  

„lor este. aceea, pe care ar fi avut-o tatăl lur dacă ar fi trăit, fiindcă. în ase- "ienea caz, descendenții succed per moda unnius, și nu pot aveă cu toţii la un loc, decât partea ce ar fi avut autorul pe care ei îl reprezintă. Vezi supră, p.52. 1) In cât priveşte fixarea rezervei şi legitimei în dreptul nostru anterior, vezi tom. IV, partea 1, 529, nota 1. ,
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Tot astfel, trebue să decidem, deşi chestiunea este con-,/ 
troversată, că copii capabili, care au renunţat la succesiunej 
sau care Sau făcut nedemni de ea nu numără pentru calcular j 
rezervei, asemenea moştenitori fiind presupuşi că n'au fost 
niciodată moştenitori (art. 696 C. civil) 1). Î 

591. Rezerva ascendenţilor (art. 843 C. civil). — 
Tatăl și mama legitimi, sau care au legitimat pe copilul lor 
matural (art. 306 C. civil), au şi ei dreptul la o rezervă în 
averea, acestor copii 2). o 

Părinţii moştenese această rezervă întocmai ca şi des- 
cendenţii, adecă ca o succesiune ab intestat. 

Pentru ca parinţii să aibă însă o rezervă în averea 
copiilor, aceștia trebue să w'aibă descendenţi (art. 843 C. 
civil), fiindcă ei dacă ar aveă descendenţi legitimi, legitimaţi 
sau adoptați, aceşti descendenţi ar exclude pe ascendenți (art. 
670 C. civil) şi în asemenea caz, părinţii nefiind moştenitori 
nu pot aveă nicio rezervă. | | 

" Pentru ca. acești descendenți să facă obstacol la, rezerva 
părinţilor, nu este suficient ca €i să existe numai, ci trebue 
să fie moșteniţosi, adecă să nu fie renunțători, nici nedemni.- 

(art. 696 C. civil). 
Este de observat că art. 843 C. civil nu conferă re- 

zerva decât tatălui şi maniei legitimi, precum și mamei natu- 
rale (art. 678 C. civil), nu însă și celorlalţi ascendenți (biini; 
străbuni,. etc.), după cum o conferă atât textul corespunzător 

francez (915), cât şi cel italian (art. 867) 5). Aceşti ascen- 

  

       
î 

1) Art. 767 din codul anstriae esre expres în această privință (art. 976 
C. Calimach modificat). Vezi însă art. 2310 C. german. - 

2) Tatăl natural nu are însă nici o rezervă în averea copilului său firesc 
recunoscut. pentru că el nu-l moștenește niciodată, după cum rezerva nu se 
cuvine nici părinţilor adoptivi, pentru că nici ei nu moștenese pe acești copii 
(art, 315 C. civil). | | 

Cât pentru mama, naturală, este însă netăpăduit că ea are drept la rezervă 
în averea copiilor săi fireşte recunoscuţi, dacă aceşti copii n'au lăsat descendenţi 
legitimi, legitimaţi -sau adoptați (art. 843 C. civil), pentrucă ea moşteneşte în 
asemenea caz, pe copiii săi naturali, ca şi pe cei legitimi (art. 678 C. civil) Vezi 
tom. LV, partea I, p. 534, nota 1. | 

3) Conform: Art. 92 L. bulgară, asupra succesiunilur din 1890. După 
art. 62 şi 966 din codul Calimach (42 şi 762 C. austriac), codul lui Andr. Donici 
(capit. 36, $ 6) şi codul Caragea (art. 3l urm., partea IV, capit. 3), bunii şi 
străbunii aveau drept la rezervă, fiindcă prin părznții se înțelegeau toate rudele 
de sus, soluţie admisă şi la Romani. «Patris norine avus quogue demonstrari 
inteligitur», (Sub numele de tată se înţelege și bunul). (L. L. O1 şi 201, în fine, = 

„dig. De verb. significatione, 50. 16. Vezi tom. IV, partea I, nota 5 dela p. 535, 
536 și p. 179, nota 1. Cpr. Dernburg, Pandekten, III, $ 149, p, 292. 

Y 

7
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-denți nu vor aveă drept decât la alimente, când vor fi în 
lipsă (art. 187 C. civil). | | | 

Prin 'urmare, numai tatăl şi mama sunt rezervatari în 
legislaţia noastră. Dacă ambii părinţi vin la succesiune, ei 

"-au dreptul la rezervă în mod colectiv și o iau în indiviziune. 
Deci, dacă defunctul ma lăsat, la moartea lui, nici des- 

cendenţi, nici tată sau mamă legitimă, nici mamă naturală, 
“el va puteă dispune, prin donaţiune sau testament, de în- 
treaga sa avere, și celelalte rude ale lui, oricare ar fi, n'ar 
puteă atacă liberalităţile sale. | 

- Descendentul care, la moartea sa, lasă în viaţă pe tatăl 
Și pe mama sa, sau numai pe unul din ei, nu poate dispune . 
prin donaţiune sau testament decât de jumătate. din - averea. 
sa. O jumătate din această avere este partea disponibilă, iar 
„cealaltă jumătate este rezerva ascendenților (art. 843 C. civil) 1). 

Dispoziţia art. 843 este lesne de aplicat în ipoteza art. 
670 C.. civil, adecă atunci când defunctul n'a lăsat. descen- 

-denţi, nici “fraţi sau surori, nici descendenţi dintm'aceştia. 
Textul legei nu prezintă de asemenea dificultăţi în ipo- 

teza art. 671, adecă atunci când ambii părinţi se găsesc în 
viață şi vin la succesiunea copilului lor, împreună cu fraţii 
'sau surorile lui, ori cu descendenţii acestora. 

Axt. 843 dă însă loc la dificultăţi şi chiar la o ano- 
malie în ipoteza art. 671 şi 673, adecă atunci numai când 

„unul din părinţi vine la succesiune, în concurenţă cu fraţii 
"şi surorile defunctului sau descendenţii lor; căci, în această 
ipoteză, fraţii sau surorile ori descendenţii lor luând trei pă- 
trimi „din „avere, iar părintele numai o pătrime (art. 671, 
673 '€. civil), rezerva acestuia fiind de jumătate (art. 843), 
“este :mai mare decât partea lui de succesiune 2). 

„592. Condiţiile cerute pentruca descendenții şi ascen- 
„denții să aibă drept la rezervă. — Rezerva nefiind decât suc- 
-cesiunea ab 'intestat micșorată cu liberalităţile defunctului 3), 
“trebue neapărat ca, descendenţii și ascendenţii să fie moşte- 
nitori. spre a fi în drept a o reclamă. 

1) In cât privește rezerva ascendenţilor în codul Calimach, vezi tor. IV, 
rpartea I, p. 538, nota |. 

2) Vezi tom. IV, menţionat, p. 539, 540. 
'3) Vezi supră, p. 873.
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Rezerva poate fi cerută prin două moduri: 1% prinț 

acţiunea în. reducţiune; şi 2“ pe cale de excepţie, atunci cân 

„descendentul sau părintele, către care "Sa tăcut manei când 

-o reţine din bunurile ce lerare în mâna sa. i ! 

In primul caz, descendentul săi părintele care renunţă 

la succesiune, nu poate cere rezerva prin acţiunea în reduc- 

“iune, căci moștenitorul renunțător ne mai fiind moștenitor. 

(art. 696 C. civil), nu mai este nici rezervatar. 

Cât pentru a dona ipoteză, adecă aceea a reţinerei re- 

zervei pe cale de excepţie, ea este mult mai grea. 

Chestiunea este, în adevăr, de a se ști dacă moşteni- 

“torul care renunţă la succesiune, fiind donatar sau legatar, 

poate sau nu, pe lângă partea disponibilă, să reţie şi rezerva? 

Asupra acestei faimoase și celebre chestiuni a cumulărei re- 

zervei cu partea, disponibilă, care a dat loc la atâtea, discuţii 

și pe care am atins-o supră, p. 153, nu există mai puţin 

„de trei sisteme, pe care le-am expus pe larg în tom. IV, 

partea I, p.. 541 urm. 1). Sistemul care ni se pare cel mai); 

juridic este acela care pune în principiu că descendentul do- 

natar sau legatar, fără dispensă de raport, nu poate săă; | 
   

     
    

    

; 
pi 
i i reție sau să reclame decât partea disponibilă, el neputând să 

reţie, nici să primească nimic. cu titlu de rezervă, pentrucă 

rezerva nefiind decât o parte din succesiunea ab intestat, şi) 

„descendentul care renunţă la succesiune, fiind presupus căi 

ma fost niciodată moştenitor, (art. 696 C. civil), nu poate, 

nici să reclame, nici să reţie vreo parte din această succe- $ 

siune. Acest sistem este formal admis prin art. 1003 din 

„codul italian şi art. 253 din legea bulgară asupra succesiu- 

nilor, din 1890. 
Descendentul donatar sau legatar nu va puteă să cu- 

-muleze partea disponibilă cu rezerva, decât atunci când partea, 

-disponibilă i-a fost dată sau legată cu dispensă de raport 

şi când el a acceptat succesiunea, cumulul rezultând atunci 

„din voinţa defunctului 2). 

Judecătorii fondului apreciază și decid în mod suveran 

  

1) Vezi asupra chestiunei, Colin et Capitant, III, p. 103. 

2) Vezi. înfră, No. 600 Mai vezi tom. IV, partea I. p. 543, nota 3 şi 

sp. 584, text-și nota'2. -
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dacă intenţia dăruitorului sau testatorului a fost ca moște- 
nitorul rezervatar să poată cumulă rezerva cu partea dispo- 
nibilă £). 

593. Formarea masei asupra căreia urmează a se 
calculă partea disponibilă şi rezerva (art. 849 C. civil). — 
Operația prin care se reconstitue întregul patrimoniu al de- 
functului și se formează masa asupra căreia se calculează 
partea disponibilă și rezerva, este relativă la cinci puncte: 
10 la bunurile existente în succesiune în momentul morţei 
dăruitorului sau testatorului ;- 20 la preţeluirea acestor bunuri; 
3% la bunurile de care el a dispus prin donaţiuni între vii; 
5% şi în fine, la deducerea datoriilor defunctului din averea 
sa reală. 

594. Bunurile existente în succesiune la moartea 
dăruitorului sau testatorului. — "Toate bunurile, mobile sau 
imobile, corporale sau incorporale, ete. care au o valoare 

reală apreciabilă în băni şi se găsese în patrimoiul dispună- 
torului în momentul morţei sale, chiar cele de care el ar fi 
dispus printr'o instituţie contractuală, printrun testament sau 
print”o împărţeală de ascendenți având această din urmă 
formă, etc., se adună la un loc şi formează masa sau activul 

ereditar asupra căruia are să se calculeze partea disponibilă 
ŞI rezerva. 

Bunurile dăruite descendenților prin acte între vii, fără 
dispensă de raport, se consideră de asemenea ca avere exis- 
tentă la, moartea  dăruitorului, dacă descendenţii donatari 
primesc succesiunea; căci, în asemenea caz, ei trebue să ra- 

porteze la masa succesorale bunurile primite, care se vor 
întoarce libere de orice sarcini înființate 'de donatari. 

Creanţele insolvabile nu vor figură în masă, decât pentru 
dividendul. ce poate fi încasat 2). 

« Cujus debitor solvendo non est, tantum habet în bonis, quan- 
tum exigere polest>. (Dacă un testator are un debitor insolvabil, 
nu se socotește în bunurile succesiunei decât ceeace se va încasă 
din creanță) (L. 63 $ 1, Dig., Ad legem Faleidiam, 35. 2). 

1) Vezi tom. IV, partea I, p. 543, nota 3, în fine. 
2) Opr. Cas. tr. Sirey, 1913. 1. 353; D. P. 1914, 1. 219.
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Creanţa insolvabilă va figură însă în masă în două 
cazuri şi anume: 10 atunci când debitorul ei va fi însuşi 

moștenitorul rezervatar, pentrucă atunci nu poate fi considerat 
ca insolvabil; 2" atunci când creanţa a fost legată debitorului, 

el fiind presupus, în asemenea caz, solvabil, de oarce el este 
presupus a se plăţi ca însuși prin efectul compensaţii: 

<Sed cum. debitori liberatio velinguitur, 4pse sibi solvendo 
videtur: ipse et quod ad se athinet, dives est». (De câte ori testa- 
torul a legat însuși debitorului său liberarea datoriei, acest de- 
bitor poate; totdeauna să zică că este solvabil, neavând nimie 
de plătit faţă de el însuși, el este deci bogat). (L. 89, în medio, 
Dig. tit. eil.). 

In ceeace priveşte creanțele îndoelnice, ele se vor vinde 
şi preţul va figură în masă. 

In activul ereditar vor figură nu numai creanţele ce 
defunctul ar aveă în contra terţilor, dar şi în contra însuși 

moștenitorului rezervatar, chiar dacă el ar primi susecesiunea 
fără beneficiu de inventar, după cum vor figură în pasivul 
succesiunei și creanţele ce moștenitorul ar aveă contra .de- 
functului *). 

Tot ce are o valoare reală apreciabilă în bani formând 
masa asupra căruia se calculează partea disponibilă şi rezerva, 

această masă va trebui să cuprindă: proprietatea, marfa şi 
clientela unui fond de comerţ; concesiunea dreptului de a 
avea o farmacie, proprietatea operelor literare, artistice, ştiin- 
ţifice, industriale şi brevetele de invenţie conservate conform 
legei în vigoare; capitalul ce o societate de asigurare sar fi 
obligat a plăti succesiunei defunctului, pentru primele plătite 
de el; partea indiviză ce defunctul ar fi avut în niște lucruri 

comune înie- el şi moștenitorul rezervatar sau un terțiu, etc. 

Nu . vor figura însă în activul creditar; drepturile via- 
gere care se. stâng Odată cu moartea titularului, precum: 
uzufruct și renta viageră constituite asupra capului dispună- 

torului; bunurile care, de fapt, Sar găsi în patrimoniul de- 
fanctului, însă care ar fi încetat de a fi proprietatea lui; 
bunueile date defunctului cu stipularea dreptului de reîntoarcere 

. căție dărnitor, în caz de a muri. donaţarul înainte (art. 825 

1) Vezi infră, No. 598,
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C. civil); drepturile ce legea pensiunilor din 1925, conferă 

prin art. 18 urm. copiilor asupra pensiunei pe care o aveă: 
tatăl lor în calitate de funcţionar public, pentrucă copiii nu 
găsesc dreptul în succesiunea tatălui lor, ci-l dobândesc dela 
lege, etc. 

595. '2* Preţeluirea bunurilor ce dispunătorul a 
lăsat în momentul morței sale. — Masa bunurilor existente 
în momentul morţei dispunătorului odată asttel formată, trebue 
să se proceadă la preţeluirea acestor bunuri, deşi art. 849 
nu prevede decât preţeluirea bunurilor. dăruite 1), căci altfel 
nu ar puteă află valoarea întregei averi şi calculul prescris 
de lege ar fi cu neputinţă 2). 

Această preţeluire se va face după valoarea ce bunurile: 
existente în succesiune aveau în momentul deschiderei şi 

„pentrucă aceasta, este momentul când se deschide dreptul moş- 
tenitorilor rezervatari. 

< In guantitate patrimoniă exgquirenda visum est, mortis tempus 
spectari». (Pentru a fixa puterile unei succesiuni, se decide că trebue 
să ne regăsim la timpul morţei tentatorului). (L. 73, Pr. ab înito, 
Dig., Ad legem Falcidiam, 35. 2) 3). 

Preţeluirea se va face după valoarea reală ce lucrurile au 
pentru toată lumea 4), iar nu după preţul afecţiunei, nici după 
utilitatea particulară, ce moștenitorul, donatarul sau legatarul 
ar putea trage din lucru. ” 

_«Preha rerum non ex affectu nec utilitate singuloruin, sed 
communiter funguntur>. (Valoarea lucrurilor se socotește după preţul 
lor comun, iar nu după afecțiunea și ideea particulară ce cineva 
îşi face despre ele). (L. 63, Pr. Dig, fi. cit.) 

Nu se va aveă, de asemenea, în vedere venitul care ar 
figură în rolul de contribuţii, nici preţul mâi mare sau mai 
mic ce moștenitorul ar fi putut dobândi dela un cumpărător 
temerar, negue ex stultitia emptoris 5). 

1) Vezi Colin et Capitant, III, p. 720. 
2) Cpr. art. 999 lit. 8. C. Calimach. 
3) Vezi și L. L. 6 şi 30, Cod, De snoffieioso testamento, 3.28. Cpr. art, 

970 C. Calimach.-- Vezi. însă, în privinta donaţiunilor, art. 1283 din același cod! 
(951 C. austriac). | 

4) Cpr. L. L. 42 şi 62 $ 1, Dig, Ad legem Faleidiam, 35. 2. 
5) L. 3, Pr., în medio, Ad legem Falcidiam, 35. 2.
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Preţeluirea nefiind. supusă niciunei forme speciale, poate 
fi tăcută şi prin buna înţelegere a părților, destul este ca 
ea să fie făcută în prezenţa părţilor, de unde rezultă că pre- 
țeluirea făcută de însuși testatorul mar fi obligatorie. 

< Quarta qua per legem Falcidiam rebinetur, cestimatione, quam 
testator fecit, non magis minus potest, quam auferri». (Spre a face 
preţeluirea bunurilor în scopul de a fixa quarta ce revine moșteni- 
torului, se are în vedere valoarea reală a bunurilor, iar nu preţe- 
Imirea făcută de testator, Această preţeluire nu poate nici să mic- 
șoreze partea rezervată moștenitorului, nici să-i o ridice în totul). 
(L. 15 $ 8, Dig, tz. ct) | 

In regulă generală, toate bunurile lăsate de defunct sunt 
supuse prețeluirei 2). Numai banii ce se găsese în numerar 
nu sunt supuși acestei formalităţi. Rentele şi celelalte valori 
cotate la bursă vor fi preţeluite după cursul ce aveau în mo- 
mentul morţei dăruitorului sau testatorului, 

596. 3* Bunurile de care defunctul a dispus prin 
donațiuni între vii (calcul fictiv). — Masa bunurilor exis- 
tente odată formată, în urma deducerei datoriilor, şi a sarci- 
nilor impuse donatarilor, se adaogă prin calcul fictiv, „bunurile 
de care defunctul a dispus prin donaţiuni între vii, fără a 
se ţine sâama de veniturile și fructele acestor bunuri 3). 
Astfel se reconstituește patrimoniul defunctului, aşa cum sar 
fi găsit în ziua morţei sale, dacă el n'ar fi făcut nicio libe- 
ralitate, și asupra acestui patrimoniu se socotește partea dis- - 
ponibilă şi rezerva. 

Toate bunurile dăruite de defunct trebue să reintre în 
mod fictiv în succesiune, chiar atunci când defunctul n'ar fi 
lăsat la moartea lui nicio avere, afară de cazul .bine înțeles 
când dispunătorul ar fi interzis donatarilor sau legatarilor 
raportul fictiv, zicând de exemplu, că liberalitatea va fi so- 
cotită exclusiv numai asupra bunurilor ce el va lăsă la 
moartea sa, pentrucă chestiunea de a se ști cum trebue să 

1 Cpr. art. 999 C. Calimach. 
2) Opr. art, 999 lit. 8. C. Calimach. 
3) Vezi tom. IV, partea Î, p, 569. Vezi însă în privinţa fructelor prinse 

de rădăcini şi celor percepute în urma morţei dăruitorului, tom. IV, men- 
ţionat, p. 570, | 

D. Alexandresco, Principiile Dreptului Civil Român, Vol, II, . 25.
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se calculeze partea disponibilă este, la urma, urmei, o chestie 
de intenţie. 

Art. 849 din codul civil fiind conceput în termeni ge- 
nexali, calculul fictiv de care vorbeşte acest text se aplică 
nu numai donaţiunilor solemne, dar tuturor liberalităţilor în 
genere, prin urmare: 'donaţiunilor manuale, celor directe ca 
şi celor indirecte, donaţiunilor deghizate, ete.; acelor făcute 

atât străinilor cât şi unui moștenitor, chiar cu dispensa de 

raport, care ar acceptă succesiunea sau care ar lepăda-o, fie 
aceste donaţiuni făcute din capital sau din venituri. Ele se 
aplică donaţiunilor ordinare, ca şi celor reciproci, remune- 

ratorii, oneroase, ete, rămânând ca să se deducă valoarea 

serviciilor prestate sau sarcinilor executate.. El se aplică, 
după cum ştim, și împărțelelor făcute de ascendenți prin 
acte între vii. Chestiunea este însă controversată 1). 

Nu intră însă în acest calcul fictiv sumele date de 
pomană, precum şi cele prevăzute de art. 759 C. civil, adecă: 
cheltuelile de nutriment, întreţinere, educaţiune, cheltuelile 
ordinare pentru îmbrăcămintea copiilor și alte obiecte tre- 
buitoare ia intrarea lor în armată; cheltuelile de nuntă şi 
prezenturile obișnuite. 

Cât pentru înstrăinările cu titlu oneros, nu mai încape 
îndoială că ele nu intră în masa asupra căreia se calculează 

"partea disponibilă şi rezerva, pentrucă aceste înstrăinări adu- 
când un echivalent în patrimoniul defunctului, modifică numai 
compunerea acestui patrimoniu, în loc de a-l micșoră, după 
cum îl micşorează liberalităţile făcute de el. 

Inzestrările făcute de defunct sunt însă, după părerea 
noastră, supuse raportului fictiv, după cum sunt supuse și 
raportului real (art. 758, 761, 1282, 1914 C. civil), pentrucă 
deși, după expresia lui Iulian, bărbatul, în acest contract 
joacă rolul unui cumpărător sau unui creditor: 

<Quodăm modo creditor aut emptor intelligitur qui dotem 
petit». (L. 19, Dig, De obligationibus et actionibus, 44. 7) 2). 

totuși dota este, în privința constituitorului ei o liberalitate, 

1) Vezi supvă, p. 223 urm. 
2) Vezi tom, Iv, partea I, p. 566 şi 615; tom. VIII, partea I, p. 243 

şi 255, ete.
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de oarece părinţii nu mai sunt astăzi obligaţi, ca altădată 
a-și înzestră copii Î ci e pare nu 

596 bis. In cât privește bunurile dobândite de copii 
în baza art..285 C. civil, în cazul de divorţ al părinţilor 
lor, ele nu sunt, de asemenea, supuse nici raportului real, 
nici raportului fictiv statornicit de art. 849 C. civil, pentrucă - 
ei nu dobândesc aceste bunuri în baza unei liberalități, ci 
în baza legei, care voegte să oprească, pe cât se poate, des- 
părțeniile 2). 

596 ter. Curtea din Iaşi a decis că calcularea părţei 
succesorale cuvenită văduvei sărace, conform art. 684 C. civil, 
are a se face tot conform art. 849, adecă: adăogându-se la 
averea, găsită în ființă la moartea bărbatului şi valoarea. lu- 
crurilor de care el a dispus cu titlu gratuit în favoarea mo- 
ștenitorilor săi, soluţie formal admisă prin noua lege franceză 
din 10 Martie 1891. Această soluţie este însă, în dreptul 
nostru, inadmisibilă, pentrucă art. 849 C. civil cuprinzând o 
excepție se aplică numai când este vorba de calcularea, părței 
disponibile într'o succesiune cuvenită moștenitorilor rezerva- 
tari, şi ştim că femeea n'are nicio rezervă în averea băr- 
batului ei 3), | 

597. 4 Prețeluirea bunurilor dăruite prin acte 
între vii. — După ce Sau determinat bunurile de care de- 
fanctul a dispus prin acte între vii, trebue să se proceadă 
la preţeluirea lor spre a se cunoaște valoarea totală a masei 
din care partea disponibilă şi rezerva nu sunt. decât o 
fracțiune. 

Această preţeluire se vă face, ca şi pentru bunurile 
lăsate de dispunător în succesiune, după valoarea ce aveau 
în momentul morței sale, pentrucă atunci numai se datorește 
rezerva, moștenitorilor neapăraţi. 

1) Vezi tom. IV, partea I, p. 566; tom. VIII, partea I, p. 184, ete, 
?) Vezi tom. II, ed. III, p. 204; tom. IV, partea I, p. 567, ete. 
Lucrurile. dăruite care au perit înaintea morței dăruitorului prin caz 

fortuit și fără culpa donatarului nu intră, de asemenea, în masa bunurilor 
asupra căreia trebue să se calculeze partea disponibilă, după cura dispune anume 
art. 970 $ 1 din coddl neerlandez, care face o aplicare a principiilor generale. 
Vezi tom, IV, partea I, p. 568, text şi nota 2. i 

3) Vezi supră, p. 68, nota d, dn fine. Vezi critica deciziei Curţei din 
Iași făcută de noi în Dreptul din 1893, No. 12, p. 91 urm. 

- 
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Pentru a se fixă valoarea acestor bunuri se va luă de 
bază starea. în care ele se găseau în momentul facerei dona- 
țiunei, ceeace însemnează că nu se va ţine nicio socoteală de 
îmbunătățirile sau deteriorările aduse lucrului dăruit prin 
faptul donatarului, ci numai de acele care ar rezultă din 
natura lucrurilor sau dintr'un caz fortuit. Legea a voit, cu 
alte cuvinte, ca bunurile dăruite să fie preţeluite după va- 
loarea ce ele ar fi avut dacă rămâneau în patrimoniul de- 
functului, fără a se ţine în seamă prefacerile aduse prin 
faptul donatarului, soluţie nu se poate mai dreaptă și mai 
echitabilă. 

Dacă imobilul dăruit a perit prin caz fortuit, raportul 
fictiv neavând loc, nu se va mai face nicio preţeluire. 

Dacă acest imobil s'a vândut de creditorii donatarului, 
ceeace se va adăogă prin calcul la bunurile existente în suc- 
cesiune, nu va fi preţul adjudecărei, ci valoarea imobilului 

din momentul deschiderei succesiunei. 

Mobilele vor fi preţeluite în același mod ca şi imo- 

bilele; de unde rezultă că moștenitorul supus reducţiunci, 
spre deosebire de moștenitorul supus raportului real, se va 
folosi de îmbunătăţiri sau va suferi deteriorările ce vor mări 
sau micșoră valoarea mobilelor în intervalul dela facerea do- 
națiunei și până la moartea dăruitorului. 

Această soluţie se aplică nu numai mobilelor corporale, 
dar și celor incorporale, precum: creanțele, rentele, acţiunile 

societăţilor comerciale sau industriale, ete. Din lucrurile mo- 
bile se exceptează însă cele fungibile şi consumptibile (art, 
526 C. civil), care vor fi. prețeluite după valoarea ce ele aveau 
în.momentul facerei donațiunei, pentrucă dacă ele par fi 
fost dăruite,  disprniatorul - c-ar fi întrebuninţat sau vândut, 
așa că valoarea ce sar fi găsit în succesiune este aceea pe 
care aceste lucruri ar fi avut-o întrun timp apropiat de 
donaţiune. 

598. Deducerea datoriilor defunctului din averea 
sa reală. — Partea disponibilă şi rezerva, se calculează asupra 
activului net al succesiunei, din cuzafa avere a defunctului, 
după cum se exprimă art. 968 şi 969 din codul Calimach; 
iar art. 970 din același cod, care n'are corespondent; în codul



CALCULUL PĂRȚEI DISPONIBILE ȘI A REZERVEI.— ART. 849. 389 

austriac Î), adaogă că «curată avere se numeşte aceea care 
rămâne după scăderea datoriilor, a cheltuelilor de înmor- 
mântave. şi trebuincioaselor. pomeniri făcute după. starea, mor- 
tului. 

Se va procede deci la, deducerea pasivului. Aceasta se 
va face deducându-se datoriile defunctului nu din masa 
Zotală, după rum aceasta ar părea să rezulte din termenii art. 
949, ci din acea= formată din bunurile existente în succesiune 
în momentul morţei dispunătorului; căci creditorii succesiunei 
nu pot aveă, drept gaj de cât bunurile ce aparţin defunctului 
în momentul morţei sale,. nu însă şi acele care au eșit din 
patrimoniul lui în timpul vieţei sale. 

Legea voește ca înainte de a se calculă partea dispo- 
nibilă şi rezerva, să se scadă datoriile defunctului, pentrucă 
nu se consideră ca avere decât ceeace rămâne în urma plăței 
acestor datorii: -..- 

Bou ou tute liguntur a. ăssi,. deducto cere alieno> 2). 

Prin datorii se înțelege toate obligaţile civile, nu însă 
cele naturale (art. 1092 $ 2) existente în contra defunctului; 
ori care ar fi natura lor. Astfel sunt, de exemplu, contri- 
buţiile datorite fiscului, salariile servitorilor, plata, slugilor şi. 
a argaţilor după cum se exprimă pravila lui Matei Basarab: 
(glava 282); datoriile ipotecare sau chirografare ale defunc-i 
tului, contractate chiar către moştenitorii care ar fi acceptat 
succesiunea pur și simplu și după părerea generală, chiar: 
sarcinile suceesiunei, adecă obligaţiile care au luat naștere în. 
urma morţei lui de cujus, qua ab herede caperunt, precum 
sunt: cheltuelile de înmormântare (funeris impensa), cele 

  

1) Vezi însă art. 785 din codul austriac care dispune că: «datoriile şi 
alte sarcini care apasă asupra succesiunei, din timpul oieței defunctului (bei 
Lebenzeiten des Erblassers), trebue să fie deduse din masă». 

Chestiunea de a se ști dacă cheltuelile de înmormântare (die Begrăb- 
misskosten) se consideră ca. o datorie a suecesiunei, conform. principiilor romane 
(IL. 8 $ 9, Dig., De inofficioso testamento, 5. 2), este controversată în Austria. 
(Vezi tom. IV, partea |, p. 577. nota 2). Mărturisim că nu pricepem rostul 
acestei controverse, față de art. 549 din codul austriac (704 C, Calimach), după 
-care cheltuelile de înmormântare potrivite cu uzurile locului şi starea defune- 
tului, fac parte din sarcinile inerente suecestunei». Cpr. Unger, Das ăsterrei- 
-chische Erbrecht systematiseh dargestelit, Ş 81, p. 342, 

?) Vezi supră, p. 117, 118, 183, 204, 233 şi infră, p. 397, precum și 
tom. I, al acestei lucrări, p. 159, ete. , ,
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făcute cu ocazia punerei. peceţilor, inventarului, preţeluirei 

averei, ete. 

In cheltuelile de înmormântare intră; pomenirile ce se 

obișnuesc a se face după starea defunctului (art. 970 C. 

Călimach), pomenirile pentru odihna sufletului lui (glava, 
282 prav. Matei Basarab); doliul văduvei (art. 1279 Cc. 
civil); |cheltuelile necesare pentru ridicarea unui monument. 
în merhoria defunctului, ete. - 

Toate aceste cheltueli vor fi în raport cu starea și po- 
ziţia. socială a defunctului: 

< Sumplus funeris arbitrantur pro facultatibus, vel dignitate 
defuneti». (Cheltuelile- de înmormântare se fac în proposţie cu averea 
şi starea defunctului). (L. 12 $ 5, Dio., De relagiosis et sumptibus 
funerum, 11.7) i 

„După cum creanțele ce defunctul aveă contra unui 
moștenitor se pun în socoteala activului succesiunei, tot asttel 

se vor scădea din masa datoriile ce defunctul ar aveă către 
moștenitorii săi, fără a se ţine vreo socoteală de confuziunea. 
ce rezultă din acceptarea pură şi simplă a moștenitorului, 
căci această confuziune nu atinge datoria, ci împiedică numai 
urmărirea ei 1). 

599. Imputarea liberalităţilor. — Masa odată formată 
şi preţeluirea. bunurilor făcute, este uşor de a se determină 
partea disponibilă şi rezerva. 

Pentru a se şti însă dacă, liberalitatea, defunctului întrece. 

sau nu partea disponibilă și, în consecință dacă este reduc- 
tibilă, trebue să știm care liberalităţi se impută asupra părței 
disponibile, și care sunt imputabile asupra rezervei. 

600. Liberalităţile imputabile asupra părței dispo- 
nibile. -— Sunt imputabile asupra părței disponibile: 

10 'Toate donaţiunile sau legatele, directe sau indirecte 
învestite sau nu cu formele solemne, făcute unor persoane 
străine, sau chiar unor moștenitori nerezervatari pentrucă 

" donatarii și legatarii neavând, în speci& dreptul la rezervă, 
;: nu poate să fie vorba de a se imputa asemenea liberalităţ 

i asupra rezervei ; 

  
; 1) Vezi supră, p. 383. ,
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2% 'Toate liberalităţile făcute prin donaţiune sau testa=i - 
ment unor moștenitori. nerezervatari, care au renunțat la - 
succesiune,. pentrucă moştenitorul renunțător se presupune că. 
m'a fost niciodată moştenitor; a 

| 3” Toate liberalităţile. făcute unei persoane, care ar fi. . 
venit la succesiunea dispunătorului în momentul facerei do- - 
națiunei, dar care sa săvârşit din viaţă înaintea deschiderei - 
succesiunei, fără a lăsa reprezentanţi; 

Ă 4” "Toate liberalităţile făcute cu dispensă de raport 
“unui moştenitor -rezervatar care a primit succesiunea; căci 
prin această dispensă defunctul a arătat voința sa ca libe- 
salitatea făcută de el să nu fie imputată asupra părţei ere- 
ditare a moștenitorului. Be poate deci cumulă calitatea de 
moştenitor rezervatar cu aceea de legatar, dacă aceasta a fost 

_întenţia defunctului 1). 
5 In fine, legea mai declară imputabile asupra părţei 

disponibile liberalităţile prevăzute de art. 845_C. civil. 
zip ate ie 

- E 

601. Cazul: excepțional prevăzut de art. 845 C; 
civil. — Art. 845 din codul civil a cărui origină se găsește 
în art. 26 al legei din 17 Nivâse anul II, asimilează donai 
țiunilor oarecare înstrăinări făcute de defunct cu titlu oneros. 
Prima specie de înstrăinare prevăzută de acest text este:. 
1” înstrăinarea unor bunuri mobile sau imobile, făcută de un 
părinte copilului său sau de un copil părintelui său, eu sar- 
cina unei rente viagere. De exemplu; vând unui copil sau 
unui nepot al meu cutare imobil, stipulând ca el, să-mi plă- 
tească, în tot timpul vieţei mele, drept preţ, o rentă via- 
geră de 120000 lei anual 2). 

A doua specie de înstrăinare prevăzută de acest text 
este: 20 înstrăinare cu rezerva uzufructului din partea vân- 
zătorului. De exemplu: vând unui copil sau unui nepot al 
meu moșia mea cutare cu preţ de atâta, rezervându-mi uzu- 

î) Vezi supră, p. 381. . 
- 2) Art 918 din codul fr. şi 811 din codul italian, mai vorbesc de o în- 
străinare cu fond pierdut /ă fonds perdus), cuvinte pe care legiuitorul nostru 
le-a eliminat, cu drept cuvânt, 'pentrucă înstrăinarea cu sarcina unei rente via- 
gere nu este decât o specie sau o formă a înstrăinărei cu fond sau capital 
perdut, Opr. Planiol 111, 3089, Colin et Capitant, III, p. 718, ete.
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fructul. acestei moșii. Cu alte cuvinte, ceeace am vândut în 
specie este nuda proprietate. 

Dacă aceste înstrăinări cu titlu oneros au fost făcute 
către persoane străine sau către un moştenitor nerezervatar, 

legea !€ consideră ca serioase şi sincere, cât timp cel în 
drept n'a stabilit simulaţia lor i 

De câteori însă aceste înstrăinări au fost făcute unui 
moștenitor rezervatar, legea le presupune nesincere şi că ascund 
o liberalitate, cu toate că au aparența unui contract cu titlu 
oneros, scutindu-le, ca atare, de raport și declarându-le im-" 
putabile asupra părţei disponibile, fără ca pretinsul cumpă- 
rător să poată dovedi că contractul este, în realitate, ceeace 
are aparenţa de a fi, adecă un contract cu titlu oneros (art. 
1202 C. civil). 

«Also, es îst eine praesumplio juris et de jure, talem aliena- 
tionem fuisse donationem», zice Yahariae 2). 

Deși frauda, în principiu nu se presupune: 

<Fraus nunquam praesumilur», 

totuși ea este presupusă în specie, pentrucă: 

«Inter proximos fraus facile praesumâtur». (Intre rude de 
aproape frauda se presupune cu ușurință). 

Pentruca asemenea prezumpție să fie aplicabilă, se cere 
însă ca înstrăinarea să fi fost făcută direct între tată și fiu, 

iar nu prin p ne interpuse, fiindcă prezum pţia stator- 
nicită - de art. A C. civil nu este aplicabilă în specie. 

Scopul acestei dispoziții excepţionale este de a împiedică 
pe de cujus de a avantajă pe unii din moștenitorii săi re- 
zervatari în. dauna, celorlaţi, făcând liberalităţi simulate care 
ar atinge rezerva. Apoi, o altă cauză care a contribuit la 
edictarea art. 845 este dificultatea de a socoti valoarea rentei 
viagere și a uzufructului, din cauză că aceste drepturi fiind 
viagere, preţeluirea lor are în totdeauna un caracter necert 

1) Excepţia cuprinsă în art. 918 nu poate, în adevăr, să fie interpretată 
în sens extensiv, «Die în art, 918 (845) enthallene Ausnahme ist nicht auszu 
dehnen». Zahariae, Handbuch des fr. Civilrechts, IV, Ş 640, p. 174, nota 16 
(ed. Crome). 

2) Zahariae, op, cit., IV, $ 685, p. 265, nota 12 (ed. Anschiitz). Vezi Și 
$ 1441, p. 518, nota 16 (ed. Crome)
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și aleator, pentrucă valoarea lor atârnă de existenţa mai 
lungă - sau mai scurtă a persoanei în folosul cărora au fost 
constituite. 

Pentrucă prezumpţia excepţională și exorbitantă, stator- 
nicită de art. 845 C. civil să-și primească aplicarea, se cer . 
două condiţii şi anume: 

A) 'Trebue să fie vorba de o înstrăinare cu titlu oneros 
sau cu titlu gratuit, care să impue cumpărătorului sau dona- 
tarului sarcina unei rente viagere, ce urmează a fi plătită 
fie autorului înstrăinărei, fie unui terțiu ales de părți, căci 
iegea nu distinge, și frauda pe care voeşte so înlăture ar fi 
toemai cu putinţă, prin: faptul că sar alege anume ca rentier 
0 persoană bătrână și bolnăvicioasă. 

B) Pentruca prezumpţia de gratuitate statornicită de art. 
845 C. civil să existe, se „cere, în al doilea, loc, ca cumpă- 
xătorul. lucrului înstrăinat, fie acest lucru mobil sau imobil, 
să fie, în momentul înstrăinărei, moștenitor prezumptiv în 
linie dreaptă ascendentă sau descendentă (textul zice suece- 
sibil), adecă moştenitor rezervatar al proprietarului care în- 
străinează. - 
„În lipsa ambelor acestor condiţii sau a uneia din ele, 
înstrăinarea va fi considerată, până la dovada contrară, ca 
făcută cu titlu oneros, aşa cum se arată. 

Dacă, din contra, aceste două condiţii sunt îndeplinite, 
înstrăinarea este presupusă a fi cu titlu gratuit, și această 
prezumpţie fiind juris et de jure, nu poate fi combătută 
prin proba, contrară (art. 1202 C. civil). 

602. Eiectele prezumpţiei statornicite de art. 845 
C. civil. — De câteori se aplică acest text, înstrăinarea cu 
titlu oneros în aparenţă se consideră, după cele mai sus 
expuse, ca o donaţiune scutită de raport, fiindcă legea o de- 
clară imputabilă asupra părţei disponibile 1). Ca atare, numai 
ceeace întrece partea - disponibilă se readuce la masa succe- 
sorală, dacă moştenitorii rezervatari o cer (art. 848 C. civil). 

  

1) Ceeace se impută asupra părței disponibile nu este valoarea nudei pro- 
prietăţi, ci valoarea în deplină proprietate a bunurilor înstrăinate, după cum o 
spune anume textul corespunzător francez, pentrueă prezumpţia de liberalitate 
există în privinţa, întregei valori a bunurilor înstrăinate. Această valoare se va 
determină printw'o expertiză, avându-se în vedere momentul morţei autorului 
înstrăinărei, iar nu momentul când a fost făcută înstrăinarea. 

N .
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Pentruca donaţiunea să poată fi imputată asupra părței 
disponibile se cere însă ca defunctul să nu fi dispus de 
această parte prin liberalităţi anterioare înstrăinării, căci dacă, 
toată partea disponibilă a fost epuizată prin liberalităţi ante- 
rioare, scutirea de raport, care rezultă din aut. 945 nu mai 
produce niciun efect și înstrăinarea se consideră ca o dona- 
țiune supusă în întregimea ei reducţiunei, pentru a se com- 
plectă rezerva, celorlalți moștenitori. 

- 603, Mijloacele ce părțile pot să întrebuinţeze 
pentru a se sustrage dela prezumpția de liberalitate sta- 

tornicită de art. 845. — Legiuitorul înțelegând că prezumpția. 
de -liberalitate statornicită de art. 845 C. civil, ar puteă să 
aducă inconveniente serioase atunci când înstrăinarea cu sar- 
cina unei rente viagere sau cu rezerva unui uzufruct, făcută 
către un moștenitor rezervatar, ar fi lipsită de fraudă, a, 
permis părţilor de bună credință să se sustragă dela această 
prezumpţie excepțională. De aceea, partea finală a art. €45 
declară că imputarea și reducerea (legea, zice în termeni im- 
proprii raportul) nu pot fi cerute de moștenitorii care au 
recunoscut în mod expres sau tacit, fie în actul de înstrăi- 
nare, fie prin alt act separat anterior sau posterior înstrăi- 
nărei, că operaţia este în realitate o vânzare, iar nu o libera- 
litate. Prezumpţia de fraudă încetând în privinţa moştenito- 
rilor care au recunoscut natura actului, nu mai pot, la 
moartea vânzătorului să facă ca bunurile vândute să reintre: 
în masă pentru calcularea rezervei lor. Aceasta este un pact 
succesoral permis prin excepție, fiindcă, după cum zice Za- 
hariae, recunoașterea dată înainte de moartea lui de CUJus 
implică o renunțare la succesiunea lui. 

<Die vor dem ode des Erblassers. statigefundene Anevlen- 
nung în volirt einen Erbversieht» 1). 

4 Dacă toți moștenitorii n'au recunoscut natura actului, 
i prezumpţia de liberalitate statornicită de lege subzistă pentru 
acei care au rămas străini de această recunoaștere (art. 969 

IC. civil), aşa că legea nu-și atinge scopul ce şi-a propus. 

  

') Handbuch des fr. Oivilrechis, IV, $ 695, p. 325 (ed. Crome). Vezi 
supră, p. 96, No. 192,
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603 bis. Liberalităţile imputabile asupra rezervei.— Am arătat care sunt liberalităţii imputabile asupra părţei disponibile. Cele imputabile asupra rezervei sunt următoarele: 1* "Toate dispoziţiile directe sau indirecțe, _chiar_ ascunse sub forma unui.contraet._cu_titlu_oneros; făcute unui moș.) tenitor.rezervatar,' fără--dispensă-de raport” âtucă când el primește succesiunea, pentrucă aserienea, liberalităţi se -con- sideră ca un avans făcut moștenitorului asupra părţei cuve- nite ui din succesiunea ab intestat a defunctului (avancement d hoirie). 
Donatarii sau legatarii străini sunt deci în drept a cere ca rezervatarii, donatarii sau legatarii, care au primit succe- siunea să impute asupra rezervei lor toate avansurile primite dela defunct asupra părţei lor de succesiune, , 
2 Mai sunt imputabile asupra rezervei toate bunurilgi dăruite ca o anticipare asupra succesiunei, atunci când su i cesibilul donatar se săvârşeşte din viață înainte dăruitorulu 4 lăsând un copil care vine la succesiunea acestui din urmă prin reprezentarea tatălui său 1). a 

ACȚIUNEA ÎN REDUCȚIUNE. | 

604. Natura acţiunei în reducțiune (art. 847, 1641 C. civil). — Acţiunea în reducţiune este sancţiunea directă a dispoziţiilor legislative privitoare la rezervă. De câteori, deci, liberalităţile făcute prin donaţiune sau testament, chiar sub forma unei rente viagere sau -sub aparenţa unui contract cu titlu oneros, vor întrece partea, disponibilă, persoanele în drept pot cere dela justiţie reducerea acestor liberalităţi, Find libere de a, renunța la reducţiune, însă, bine înțeles, numai în urma deschiderei succesiunei, căci altfel renunţarea, lor ar constitui un pact succesoral oprit de lege. 
Acţiunea în reducţiune fiind divizibilă, ca orice acţiune ereditară, fiecare moștenitor rezervatar n'o poate exercită, decât în marginea şi pentru garantarea rezervei sale calculată în raport cu numărul tuturor moștenitorilor rezervatari, stabilirea, 

  

1) Cas. S. 1, Bulet, 1913, p. 1379 şi Dreptul „din 1913, No, 63, p. 500,
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drepturilor succesorale și calcularea legitimei după numărul? 
moștenitorilor care au acceptat 'succesiunea, fiind o constatare 
de fapt care seapă de sub controlul Curţei de Casaţie. 

Această acţiune este, în dreptul nostru, o acțiune per- 
sonală. Aceasta rezultă din art. 855, modificat dela codul 
francez, după care rezervatarii nu sunt în drept a urmări 
bunurile dăruite, în mâna terțiilor detentori. | 

Dreptul de reducţiune nu izvorăște din contract, ei din 
lege, și rezervatarii îl exercită în contra voinței dăruitorului, 
care ha putut transmite donatarului un drept irevocabil, 
pentrucă el a dispus de ceeace legea nu-i permite. 

Acţiunea în reducţiune nu este o acţiune în anulare a 
donaţiunei, căci defunctul fiind proprietar şi capabil, nu există 
în specie nicio cauză de anulare. Moștenitorii a căror rezervă 
a fost atinsă, nu 'vor cere deci anularea dispoziţiei, ci numai 
reducerea sau micşorarea ei în limitele părţei disponibile. 

Rezerva nefiind decât succesiunea ab intestat micşorată 
cu partea disponibilă, moștenitorul n'o poate cere pe calea 
acţiunei în reducțiune, căt timp succesiunea nu este încă 
„deschisă. 

<Nulla est viventis 'hereditas». 1), 

Din cele mai sus expuse rezultă că copiii w'ar puteă 
să oblige pe părinţii los, care ar fi risipitori sau răi admi- 
nistratori, să le asigure în timpul vieţei rezerva lor, căci nu 
poate fi vorba de rezervă, cât timp succesiunea nu este încă 
deschisă. 

Copii sunt în imposibilite de a luă chiar măsuri con- 
servatorii, pentrucă nu se poate luă nicio măsură pentru 
conservarea unui drept care nu există încă. 

605. Persoanele care pot să exercite acțiunea în 
reducțiune (art. 848). —— Numai moştenitorii rezervatari, 
erezii ori reprezentanţii lor pot exercită acțiunea în reduc- 
țiune, adecă descendenţii și din ascendenți, numai tatăl şi 
mama (art. 843). Aceste persoane nu pot cere reducerea libe- 
valităţilor excesive decât sub condiţia de a primi succesiunea, 

  

1) Vezi supră, p. 21, .
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fie pur: și simplu, fie sub beneficiu de inventar, pentru că, spre a aveă drept la rezervă,- trebue a, fi moştenitor. Acţiunea, în reducțiune fiind divizibilă, ca orice acțiune ereditară, fiecare moştenitor o poate exercită pentru partea sa, ȘI renunțarea unor din ei nu împiedică exercitarea ei din partea celorlalți. Numai moștenitorul renunțător nu mai poate exercită această acţiune. 
Acţiunea în reducţiune nu este personală moștenitorului rezervatar, căci ea fiind uv drept ereditar, trece la. moște- - nitorii săi, ca orice drept bănesc. De aceea, art. 848 C. civil . o conferă nu numai moștenitorului rezervatar, dar şi moște- . nitorilor săi, soluție care ar fi fost adevărată chiar dacă legea n'ar fi spus-o anume, | Acţiunea în reducţiune mai poate “fi exercitată de repre- zentanţii moștenitorului rezervatar (les ayanis-cause) adecă: de cesionarii, donatarii, legatarii şi creditorii moștenitorului, pentru-că, această acţiune nu este personae 1nharens, ci o acțiune băneassă (art. 974 C. civil). 
Dacă rezervatarii au renunţat, în urma deschiderei sue- cesiunei, la acţiunea în reducțiune, creditorii lor pot atacă această renunțare ca frauduloasă (art. 699, 975 Cc. civil). Această acţiune nu aparţine însă donatarilor, nici lega- tarilor defunctului, precuni ea nu aparţine nici însuşi de- functului. 
Ea nu aparţine nici creditorilor defunctului cel puţin în privința donaţiunilor 1). 
Creditorii defunctului pot însă cere în totdeauna redu- cerea legatelor, pentru că legatele nu se plătese decât în urma, datoriilor: 

«Nemo liberalis, nies liberatus», sau 
«Bona non întelligunlur, nici deducta cre alieno» 2). 

Cât pentru dăruitor, este evident că el n'are acţiunea 

  

1) Cpr. art. 763 C. civil, după care creditorii defunctului nu pot cere . nici raportul. Vezi supră, p. 157. | 
Pentru ca creditorii defunetului să nu poată reduce donaţiunile „sale, 

inventar, sau ca patrimoniul defunctului să fi fost separat de acel al moşte- nitorului. Vezi tom. IV, partea I, p. 610. 
2) Vezi supră, p. 389 și trimeterile făcute acolo,
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în reducțiune, pentrucă el despuindu-se de averea sa în mod 
irevocabil (art. 801 C. civil), nu poate să-și întoarcă darul: 

«Donner et retenir ne vaut». 

Dăruitorul, care sar găsi în lipsă, ar puteă numai să 
ceară alimente și să provoace revocarea donaţiunei, dacă do- 
natarul i-ar refuză aceste alimente (art. 831, 30). 

606. Liberalităţile supuse reducţiunei (art. 847 C. 
civil). -— 'Toate liberalităţile făcute prin acte între vii sau 
testament, sunt reductibile, de câteori întrec partea dispo- 
nibilă. Prin urmare, acţiunea, în reducţiune se aplică dona- 
țiunilor scutite de raport, celor manuale cu şi celor deghizate 
sau ascunse sub forma unui contract cu titlu oneros, dona- 
țiunilor de bunuri viitoare și celor dintre soţi, ete. Sa decis 
că și fidejusiunea este reduetibilă, de câteori ea a fost sub- 
scrisă pentru garantarea unei donaţiuni. 

Inzestrările, care sunt supuse raportului real şi celui 
fictiv, statornicit de art. 849 C. civil, sunt supuse și acţiunei 
în reducţiune, spre a se restabili egalitatea dintre copii 1). 

Moştenitorul rezervatar, care atacă liberalitatea defune- 
tului ca, întrecând" partea disponibilă, sau care invoacă numai 
art. 849 pentru a determina partea disponibilă şi rezerva, 
exercitând un drept pe care legea i-l conferă direct, nu este 
reprezentantul defunctului și, deci, nu poate fi legat de măr- 
turisirile și declaraţiile lui, care aveau de scop tocmai frau- 
darea dreptului său; de unde rezultă că “moștenitorul a cărui 
czervă, este atinsă, poate să stabilească prin orice mijloace, 

martorii, prezumpţii grave și concordante, ete. existenţa, unei 
donaţiuni indirecte, oculte sau simulate, făcută unui străin 
sau chiar unui alt moștenitor, în scopul de a-i atinge tezerva 2). 

607. Condiţiile cerute pentruca reducțiunea să poată 
Îi admisă (art. 847 C. civil). — Pentruca reducțiunea, . să 
poată fi admisă, atât donaţiunile cât și legatele trebue să fie 
excesive, adecă să întreacă partea - disponibilă și să atace 
rezerva moștenitorilor neapărați. 

  

1) Vezi tom. III, partea II, p. 59%; tom. IV. partea I, p. 613 urm.; tom. VIII, partea I, p. 184 şi p. 239 urm. Vezi şi supră, p. 160, No. 341. Mai vezi tom. IV a] acestei lucrări, No. 54. 
2) Cas. rom,, I, Cr. jud. 1923, No. 15 şi Pand. rom,, 1923,
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Moştenitorul care cere reducţiunea, trebue să dovedească mai întâi, că bunurile existente în succesiune nu ajung a-i complini rezerva, şi apoi, că liberalitatea făcută de defunct, întrece partea, disponibilă, această îndoită dovadă făcându-se conform dreptului comun. 
Rezerva n'ar fi atinsă dacă defunctul a dispus de imo- bilele sale lăsând în succesiune bunuri mobiliare suficiente pentru a complectă această rezervă. 
Fie că rezerva ar fi lăsată, moștenitorilor, în mobile sau în imobile, dispunătorul nu se poate atinge de ea. El trebue so lase intactă şi liberă, nesupusă unui termen, unei con- diții sau sarcini oarecare, ut pura moz restituatur, după expresia lui Justinian 1), 
<Legitima, trebue a se dă fără întârziere, curată și slobodă de condiţii sau alte însăreinări, pentrucă condiţiile și celelalte în- sărcinări se pun numai la acea parte de moștenire ce trece peste legitimă», zice: art. 972 din codul Calimach (774 C. austriac), 
Se decide însă; în genere, că tatăl, care ar lăsă totul sau 0 parte numai din cotitatea disponibilă, ar putea, să gre- veze rezerva lor de sarcini posibile şi licite, sarcini pe care legatarii sunt; liberi a nu le execută, renunțând însă la partea disponibilă lăsată lor. Dacă ei ar primi legatul, sarcinile vor trebui însă să. fie execuiate, opţiunea lor neaducând nicio atingere rezervei. Nimic nu se opune, în adevăr, ca moște- nitorul rezervatar să poată optă între rezerva sa liberă şi întreagă și rezerva grevată de o sarcină compensată cu un folos din partea disponibilă. | | 
Testatorul, care ar face moștenitorului rezervata» un legat a cărui valoare ar întrece rezerva, poate deci să-i impue o sarcină licită, declarând că legatul va fi redus la vezerva sa, în caz când legatarul ar refuză de a îndeplini această sarcină. Opţiunea pe care testatorul o conferă, în asemenea caz, moștenitorului este legală, pentrucă rezerva, lui. - rămâne intactă, el neperzând decât ceeace trece peste această rezervă, 

| 

  

î) Cpr. LU, 32 și 36 $ 1, Cod., De snoffietoso lestamento, 3. 28. Vezi tom. IV, partea I, p. 618 şi tom. 1V, partea II, p. 233, Vezi și snfră, No. 693,
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Această, clauză se numește clausula sau cautela Socini 
(dela numele jurisconsultului Mariano Socino Junior, din 
Siena, mort la 1556). 

Art, 844 din codul civil nu este decât o aplicare a 
principiilor de mai sus. 

607 vis. Modurile cum se exercită acțiunea 'în re- 
ducțiune. — Acţiunea în reducţiune se exercită fie. pe cale 
principală, fie pe cale incidentală excipiendo. | 

In consecință, s'a decis foarte bine că judecătorul ac- 
Hunei fiind și judecătorul excepțiumei 2). instanţa de fond - 
violează, acest principiu şi comite un “exces de putere atunci 
când, înti”o acțiune în revendicare întemeiată pe o donaţiune, 
respinge mijlocul de apărare tinzând la reducerea ei, pe motiv 
că 0 asemenea cerere în reducţiune nu poate fi făcută pe 
cale incidentală, ci numai pe cale principală faţă cu toţi 
moștenitorii dăruitorului 3), | 

608. Cazul prevăzut de art. 844 C. civil 4). Art 
844 din codul civil presupune că dispoziţia cu titlu gratuit 

"a defunctului (donaţiune 'sau testament) are de obiect un 
uzufruct, un drept de uz sau de abitaţie (art. 565 urm.), 
care nu sunt decât nişte diminutive ale uzufructului, ori o 
rentă viageră; și, în asemenea caz, se naște întrebarea: cum 
Sar puteă oare stabil că rezerva este sau nu este atinsă, 
pentrucă atât uzufructul cât şi renta viageră stângându-se 
odată cu moartea beneficiarului acestor drepturi (art. 557, 
1651 C. civil), preţeluirea lor au în totdeauna un caracter 
nesigur şi necert. Art. 844 având tocmai de scop de a curma 
discuţiile care existau asupra acestui punct în vechiul drept 
francez, adoptă o măsură propusă altădată de Lebrun, con- 
ferind moștenitorilor rezervatari un drept de opţiune. Aceşti 
moștenitori au, în adevăr, alegerea: sau de a se executa dis- 
poziția fără nici o reducere, sau de a lăsa, donatarului ori 
legatarului proprietatea deplină a părţei disponibile, ori a 

  

5 Vezi tom. IV, partea 1, p. 620, tezt şi nota 2, 
2) Pentru ca judecătorl acţiunei să fie judecătorul excepțiunei trebue însă ca excepţia să nu fie prin natura ei deferită altor. judecători. 
3) Cas. $. 1. (11 Iunie 1914), Dreptul din 1914, No. 60, p. 473, 
1) In cât priveşte coneiliarea art. 844 cu art. 1641 din codul civil, vezi tom. IV, suscitat, nota 3 dela p. 620, 621. ,
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rămășiței din această cotitate, dacă o parte din ea se găseşte atinsă prin liberalităţile anterioare. Cu chipul acesta, mmoşte- nitorul rezervatar este el însuşi judecătorul intereselor 'sale. Dacă el crede că liberalitatea detunetului îi atinge rezezva, el n'are decât să-și oprească acea rezervă, iar restul să-l lase în deplina proprietate a donatarului sau legatarului. Această opţiune, pe care o are moștenitorul rezervatar, face ca uzu- fructul sau renta să nu mai tie supuse reducţiunei din cauza, socotelelor nesigure şi problematice la care ar dă, loc redu- cerea dreptului viager, și ca ele să fie executate, fără nici o xeducere, sau să fie înlocuite prin partea disponibilă în deplină proprietate. 
Dacă, moștenitorul rezervatar a optat pentru abandonarea părţei disponibilă, exerciţiul acestei opțiuni având efect re- troactiv, moștenitorul are drept la fructele rezervei întregi din ziua deschiderei succesiunei, iar nu din ziua opţiunei sale. 
Dacă el moare înainte de a-și fi exercitat opţiunea, el o transmite moștenitorilor săi. Creditorii lor nu pot însă să exercite această opțiune, în baza art. 974 C civil, pentrucă această facultate nu face parte din gajul lor. 
Dispoziţia art. 844 fiind excepţională, nu poate fi în- tinsă la alte cazuri neprevăzute de lege. 
Odată opţiunea făcută și acceptată de donatar, moște- nitorul nu mai poate reveni asupra ei. Pentru ca dreptul de opțiune să poată aveă loc se cere ca dispoziţia, care are de obiect, un uzufruct sau o rentă viageră să nu treacă peste câpitaldul, ci. numai peste venitul părței disponibile. 
Chestiunea de a se ști dacă dreptul de opţiune conferit de lege, se aplică numai atunci când există o singură dis- poziţie de uzufruct sau rentă, sau şi atunci când există mai multe dispoziţii de asemenea natură, este controvezată 1). 
Oricare ar fi părerea ce sar adoptă, asupra acestui punet, este necontestat că art. 844 nu se aplică decât raporturilor 

dintre rezervatari cu donatarii . și legatarii, nu însă şi rapor- turilor dintre donatari şi legatari între ei. 
Legea nearătând formele în care moștnnitorul trebue 

să lase donatarului sau legatarului proprietatea deplină a 

  

') Vezi tom. IV, partea I, p. 626. 
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părței disponibile, ea se va putea, face printrun act extra- 
judiciar, rămânând ca justiţia să intervie numai atunci când 
părţile nu sar înţelege între ele. 

Tot controversată este şi chestiunea de a se şti dacă 
moștenitorii rezervatari trebue să lase în natură donatarilor 
sau legatarilor de drepturi viagere, bunurile rămase în suc- 
cesiune, sau dacă ei pot să de o sumă de bani care să 
reprezinte valoarea acestor bunuri 1). . 

Art. 844 -este el aplicabil în ipoteza inversă prevăzută 
de acest text, adecă: atunci când defunctul a dispus cu titlu 
gratuit de nuda proprietate a unei părți mai mare decât co- 
titatea disponibilă, despăgubind pe moștenitorul rezervatar 
prin aceea că i-a lăsat o parte mai mare în uzufeuet? Deși 
chestiunea, este și de astădată controversată,'rotuși credem că 
dispoziția ari. 844 trebue să fie mărginită numai la cazul 
anume prevăzut de acest text, pentrucă dispoziția legei este 
necontestat excepțională și, ca atare, de strictă interpretare. 

609. Finele de neprimire opozabile acțiunei în re- 
ducțiune. —- 10 Moştenitorul care a renunţat la succesiune 
nu mai poate fi primit a cere reducerea liberalităţilor. de- 
functului, pentrucă el nu mai este moştenitor. 

2” Moştenitorul rezervatar nu poate -de asemenea, să 
exercite acţiunea în reducţiune contra donatarilor sau lega- 
tarilor, dacă a primit dela un defunct un dar sau un legat, 
imputabil asupra rezervei sale (art. 845 C. civil), 

30 Acţiunea, în reduețiune mai este inadmisibilă de 
câteori moștenitorul a renunțat la ea, fie în mod expres, fie 
în mod tacit, cu toate că ar fi primit succesiunea. 

4% In tine acţiunea în reducţiune se stânge prin pre- 
scripţia de 30 de ani din ziua morței dăruitorului sau testa- 

„torului (art. 1890 C. civil). Donatarii sau legatarii nu pot 
însă să opue moștenitorului uzucapiunea de 10 sau 20 de ani, 
ei neavând un titlu just în sensul juridic al cuvântului, 
fiindcă nau dobândit lucrul a non domino, ci dela adevă- 
ratul lui proprietar. 

  

1) Vezi tom. IV menţionat, p. 628.
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610. Ordinea în care trebue să se reducă liberali- 
tățile defunctului (art. 847 C. civil). — Partea disponibilă 
odată determinată, toate liberalităţile care o întrec sunt re- 
ductibile (art. 847 C. civil). Liberalităţile care vor fi reduse 
cele dintâi, sunt cele din urmă, ele fiind acele care atacă 
rezerva. Trei cazuri pot să se înfăţişeze în practică: 10 de- 
functul a făcut numai donaţiuni; 20 el a făcut numai legate; 
3% sau în fine, el a făcut și donaţiuni şi legate. O 

611. 1: Defunctul a făcut numai donaţiuni (art. 
830 $ 2). — In caz când defunctul a făcut mai multe do- 
națiuni, în diferite timpuri, ele nu sunt toate reductibile ca 
legatele (art. 852), ci reducţiunea va începe dela cea din 
urmă donaţiune, trecându-se apoi la a doua ȘI așa mai de- 
parte, pe rând- până la cea mai veche. 

_<Qui prior est tempore, potior est jure». (Cel care are un 
titlu anterior are un drept preferabil) 1). 

<Les premiers vout devant», zicea Loysel 2). 

Un proverb german zice, de asemenea: 

«Die ăltesten Briefe gehen vor». (Titlurile cele mai vechi tree 
înainte). - 

Aceeași idee o exprimă un proverb spaniol, în urmă- 
loarea cuprindere: 

« Quiet premiero viene, premiero tiene». 

Mai sunt şi alte proverburi, care pot fi invocate în | 
acelaşi sens. lată unul, extras din Sachsenspiegel : 

« Wer zu erst komt, mahl zu erst». (Cine vine cel dintâi ma» 
cină cel dintâi 3). 

<En moulins banaux, qui premier. vient, premier engraine», 
zicea Loysel. (Grana prior subdat pristino, qui prior adstat) (Qui 
premier vient au moulin, premier doit moudre). 

1) Această maximă este extrasă din L, i, Pr, Dig., Qui potiores in 
pignore, ete., unde se zice: «Potior est în pignore, qui prius credidit pecuniam, 
et aceipit hipothecam». (Creditorul care cel dintâi a împrumutat banii şi a 
acceptat ipoteca, are un drept de preferinţă asupra lucrului ipotecat), Vezi 
asupra acestei maxime, în privinţa privilegiilor şi ipotecilor, tom. X, p. 362, 527, 
537, 543, 608, 653, 668, precum şi tom. ÎV al acestei lucrări; No. 419, 490, ete. 2) Loysel, op. cit. 1, p. 429, No. 490, 

3) Chaisemartin, op. cât. p. 245, No. 9%.
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Reducerea se face deci după ordinea datei, cu începere dela cea din urmă, soluţie admisă şi la Romani 1), pentrucă ultimele donațiuni sunt cele care întrec pariea disponibilă. Regula art. 850 $ 2 se aplică la toate donaţiunile în genere, precum donaţiunilor manuale, deghizate, de bunuri viitoare, donaţiunile făcute între soţi în timpul căsătoriei, etc, și ele vor fi reduse în ordinea lor ehronologică cu începere dela cea din urmă, fără a se avea în vedere modalităţile sub care au fost făcute, etc. 2), 
Dacă mai multe donaţiuni au fost făcute în aceeaşi zi, toate vor fi reduse prin analogie, afară de cazul când dona- țiunile făcute de două persoane deosebite ar arătă ora facerei lor, în care caz ultima donațiune va fi cea dintâi redusă. Art. 1779 C. civil, după care ipotecile îuserise în registru în aceeași zi au acelaşi rang, nu este deci aplicabil în specie. 
Ordinea, statornicită de art. 850 $ 2 va fi urmată, chiar atunci când dispunătorul ar fi derogat dela această regulă printr'o anume clauză înscrisă în testament sau în dona- țiune, pentrucă principiul irevocabilităței . darurilor este un principiu de ordine publică, dela care nu se poate derogă prin convenţii particulare (art. 5 C. eivil). 
Principiul statornicit de art. 850 $ 2, după care redu- cerea, donaţiunilor se face după ordinea ehronologică, cu în- cepere de la cea mai din urmă, a dat loc la dificultăţi, atunci când donatarul pierzând bunurile dăruite, a devenit insolvabil 

chestiunea fiind, în asemenea caz, de a se şti cine trebue să sufere paguba insolvabilităței donatarului supus redue- țiunei. Chestiunea este controversată, însă părerea cea mai Juridică este, de bună seamă, aceea care decide că paguba întreagă care rezultă din insolvabilitatea ultimului donatar cade asupra moştenitorului Iezervatar, pentrucă donatarul anterior poate să respingă donaţiunea, acestui moștenitor, de oarece liberalitatea sa nu poate fi supusă reducţiunei prin efectul unui eveniment posterior, ca una ce, din capul locului, a tost făcută de defunct asupra părţei sale disponibile, 
PI | 

*) Opr. LL. 7 şi 8, Cod., De nofficiosis donationibus, 3. 29. Vezi şi 
Nov. 92, capit. 1. Pr. 

2) Cpr. art. 1091 C, italian.
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612. 2* Detunctul a făcut numai legate (art. 852, 
853, C. civil). — Inainte de a atinge donaţiunile, reducţiunea 
loveşte mai întâi legatele (art. 850 $ 1). Pentru ca legatul 
să fie supus reducțiunei trebue să existe însă în averea tes- 
tatorului o parte din porțiunea disponibilă, pe care el a 
întrecut-o. Deci, dacă defunctul apucase a dispune prin do- 
naţiuni între vii de întreaga parte disponibilă, legatele lăsate” 
în urmă. nu vor fi reduse, ci vor fi caduce, adecă nu vor 
produce nici un efect, pentrucă testamentele având, în privinţa 
drepturilor “ce rezultă din ele, data, morţei testatorului, chiar 
când ar aveă o dată anterioară donaţiunilor între vii, testa- 
torul a dispus de o avere ce nu-i mai aparţineă, şi care eră 
a vezervatarilor; de oarece el dispusese mai înainte de în- 
treaga.. sa parte disponibilă, prin daruri între vii Î), 

În caz însă când legatele sunt reductibile, “legea actuală 
admite reducerea proporţională sau prin analogie (pro rata) 
a tuturor legatelor în genere, fie ele universale, cu titlu uni- 
versal sau singulare. Nu se distinge, de asemenea, dacă legatul 
are de obiect: un lucru mobil sau imobil, corporal sau incor- 
poral, un corp cert şi determinat în individualitatea sau 
numai în specia sa, ete, 2). , ÎN 

Această reducere proporţională a tuturor legatelor în 
genere și chiar a sublegatelor de care este grevat un legat 
particular, sa părut mai conformă intenţiei probabile a de- 
iunctului, de câteori el n'a manifestat o voință contrară (art. 
853 C. civil). | _ - 

Această soluţie se aplică tuturor testamentelor în ge- 
nere, oricare ar fi forma sau data lor, fie că legatele ating 
partea disponibilă şi întrec rezerva, fie că activul succesoral 
nu ajunge la plata tuturor legatelor. 

Reducerea proporţională a tuturor legatelor fiind inte- 
meiată pe voința presupusă a defunctului, nu va aveă loe 
de câteori el a arătat în termeni expreși o voinţă contrară, 
după cum dispune anume art. 927 din codul francez, fără a 
se cere însă întrebuinţarea vreunui termen sacramental. 

Testatorul poate deci să ordone ca unele legate să nu 

  

1) Cpr. art. 925 C. fr. eliminat la noi ea inutil. . 
- 2) In cât priveşte reducerea legatelor în codul Calimach (art. 998, 783 
O. austriac) şi în vechiul drept francez, vezi tom. 1V, partea 1, p. 641.
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fie reduse decât în urma altora sau chiar să scutească un 
legat de reducere, dacă rezerva moștenitorilor ar puieă fi 
împlinită din reducerea celorlalte legate. - | | 

Legatarii ar puteă, de asemenea, să deroage şi ei prin 
comuna lor înțelegere dela reducerea proporţională a, legatelor, 
sub condiţia, bine înțeles, de a nu aduce nici o jignire re- 
zervei moștenitorilor. . 

613. 3 Defunctul a făcut în același timp şi dona- 
țiuni şi legate. — In caz când defunctul a făcut în acelaşi 
timp și donaţiuni și legate, se vor reduce mai întâi legatele 
și apoi donaţiunile, chiar când testamentul ar fi cu mult 
anterior donaţiunei, pentrucă, testamentul nu “are, în privinţa 
efectelor sale, decât o singură dată şi anume: aceea a morţei 
testatorului (art. 802 C. civil). 

Rezervatarii nu se vor atinge deci de: donaţiunile de- 
functului, decât atunci când n'au putut să-şi complecteze re- 
zerva lor din reducerea legatelor, şi aceasta pentru două 
motive: 10 dreptul legatarilor este totdeauna posterior acelui 
al donatarilor; 20 donaţiunile fiind, în principiu irevocabile 
(art. 801), donatarul are un drept câştigat la lucrul dăruit 
încă din momentul perfectărei contractului, pe care dărui- 
torul nu i-l poate răpi prin facerea unui testament. 

Donaţiunile revocabile (art. 937 C. civil) şi cele de 
bunuri viitoare (art. 821, 933 C. civil), deşi au o mare ase- 
mănare cu legatele, totuși se consideră ca donaţiuni, iar nu 
ca legate și, prin urmare, nu vor fi reduse decât în urma 
legatelor. 

614. Modul cum se face reducțiunea. — 'Trebue să 
distingem, în această privință, cazul când reducțiunea se 
exercită contra donatarului, de acela când ea se exercită 
contra, terţiilor. 

614 pis. 1 Cazul când reducţiunea se exercită contra 
donatarului (art. 770, 851 C. civil). — Sancţiunea, dreptului 
de rezervă fiind acţiunea -în reducțiune, de câteori liberali- 
tăţile defunctului întrec partea, disponibilă, legatarii sau do- 
natarii trebue să restituiască acest excedent moștenitorilor 
rezervatari, pentrucă defunctul a dispus, în asemenea caz de 
0 avere. care trebuia să rămâe neatinsă în patrimoniul său,
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Legea nearătând cum se face reducţiunea legatelor şi 
donaţiunilor, în principiu, ea se va face, ca și raportul (art. 
764, 765 C. civil) în natură (în re), de câteori va fi vorba 
de lucruri divizibile, precum ar fi, de exemplu: o moșie, o 
sumă de bani, ete. (art. 770 şi 851), pentrucă moștenitorii 
având un drept real asupra lucrului dăruit sau legat și re- 
zerva, fiind o parte din succesiune (pars hereditatis), ei nu 
pot, în principiu, fi siliți de a primi echivalentul rezervei lor 
în bani, soluţie care era admisă și în vechiul drept francez. 

De câteori, deci, lucrul legat este un lucru cert şi de- 
terminat, el va fi împărţit între legatari și rezervatari. Dacă 
împărțeala în natură este cu neputinţă, se va aplică prin 
analogie art. 1388 C. civil, adecă lucrul legat sau dăruit se 
va vinde la licitaţie, iar preţul se va împărți între moşte- 
nitori şi legatari. Dacă licitaţia nu este cu putință, precum 
ar fi, de exemplu, în cazul când legatul ar consistă înti”o 
servitute de vedere sau de trecere, legatarii vor păstră lu- 
crurile indivizibile, fiind obligaţi a plăti rezervatarilor suma 
până la care legatul lor este supus reducţiunei. 

Principiul reducţiunei în natură se aplică atât imobilelor 
cât şi mobilelor, pentrucă legea nu face de astădată deose- 
birea pe care o face în materie de raport (ant. 764, 765, 
772 C. civil). | 

Acest. principiu suferă însă următoarele excepții: 
1 In cazul art. 851, adecă atunci când donaţiunea 

„excesivă supusă. reducţiunei, a fost făcută unui descendent 
„cu scutire de vapori. In acest caz, descendentul, în loc de 
“a da înapoi partea care întrece cotitatea disponibilă, este în 
drept a scădeă, această parte din ceeace i se cuvine ca mo- 
ştenitor rezervatar, dacă în succesiune există bunuri de na- 
tura celor dăruite, spre a fi atribuite comoştenitorilor săi, 
putând chiar să oprească, pe lângă partea disponibilă, şi 
partea lui din rezervă în natură. In acest caz, reducţiunea 
se face prin luare mai puţin, pentrucă descendentul donatar 
păstrează cu titlu de rezervă partea pe care el ar trebui so 
aducă în succesiune, luând până la concurența acestei părți 
cu atât. mai puţin din bunurile nedisponibile ce se găsese în 
succesiune. 

„ Reducţiunea prin luare mai puţin fiind o excepţie dela
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principiul general care voeşte ca ea să se facă în natură, 
aplicabilă numai donaţiunilor, nu poate fi aplicată legatarilor 
scutiți de raport, cu toată controversa ce există asupra, 
acestui punct. e 

2” A doua excepţie dela principiul reducţiunei în natură 
o găsim în art. 770 C. civil, care complectează art. 851 1), 

De câteori donaţiunea excesivă, făcută cu dispensă de 
vaport, are. de obiect un imobil și când în succesiune nu 
există bunuri de aceeaşi natură, care să intre în loturile 
comoștenitorilor, trebue să distingem: dacă reducţiunea este 
cu putință fără deprecierea imobilului, ea se va face tot în 
natură (art. 770 $ 1); dacă reducerea aduce o depreciere 
imobilului, art. 770 C. civil face aplicarea maximei: 

<« Pars. major trahit ad se minorem». (Partea cea mai mare atrage pe cea mai mică). 

In adevăr, de câteori partea imobilului supusă reduc- 
 țiunei (excedentul) trece peste jumătatea, valoarei. imobilului 
întreg, donatarul va aduce imobilul întreg la succesiune, ră- 
mânând ca el să ia din masă valoarea părței disponibile la 
care are drept. , 

*De câteori, din contra, partea imobilului supusă reduc- 
țiunei este mai mică decât cealaltă parte, donatarul poate să 
păstreze imobilul în întregime, rămânând ca el să despăgu- 
bească pe comoștenitorii săi. luând cu atât mai puţin din 
succesiune, sau dându-le în bani valoarea părţei care întrece 
partea disponibilă (art. 770 $ 2) 2). 

3 A treia excepţie rezultă din natura lucrurilor dăruite. 
In adevăr, de câteori donaţiunea reductibilă are de obiect, 
lucruri fungibile sau consumptibile (art. 526 C. civil), dona- 
tarul se va liberă, restituind o cantitate de lucruri de aceeaşi 
specie și calitate, el fiind presupus a fi întrebuințat lucrurile 
dăruite după destinaţia lor. 

4” In fine, ultima excepţie dela principiul reducerei în 
natură, o găsim în art. 855 C. civil, care prevede cazul când 

  

. 1) Art, 170 C. civil, care figurează în secţia II a tit]. I din cartea III , care se ocupă de raport, nu este acolo la locul lui, pentrucă acest text n'are în vedere un caz de raport, ci un caz de reducţiune. Vezi tom. III, partea II, p. 677; tom. IV, partea I, p. 585, ad notam, și p. 646, ete. 
2) pr. C. București, Dreptul din 1907, No. 46, p. 384,
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lucrurile dăruite au fost înstrăinate de donatar şi care mo- 
difică principiile codului francez. 

615. 2 Cazul când reducțiunea se exercită contra 
terțiilor (art. 855 C. civil). — Ast. 855 prevede ipoteza în 
care bunurile dăruile au fost înstrăinate de donatar, fie cu 
titlu oneros, fie cu titlu gratuit, însă rezolvă această chestiune 
cu totul altfel de cum o rezolvă art. 930 din codul francez 
şi art. 1096 din codul italian 1). 

In adevăr, textele de mai sus, căutând a împăcă toate 
interesele, atât acel al rezervatarilor cât şi acel al terţiilor 

achizitori, dispun că moştenitorii pot, să revendice imobilele - 

dăruite dela terţii achizitori, însă numai atunci când dona- 
tarul, care a înstrăinat lucrurile dăruite, este insolvabil. 

Legiuitorul nostru, sâcrificând interesul rezervatarilor, 
de a căror lucruri s'a dispus prin donaţiunea supusă redue- 
țiunei, a ocrotit numai interesul terţiilor, deşi aceștia nu 
puteau dobândi decât un drept supus reducţiunei, aşa cum 
îl aveă în patrimoniul său însuși donatorul. In adevăr, art. 
855 din codul civil obligă pe donatar, autorul înstrăinărei 
să plătească comoștenitorilor săi în bani, dar nu în natură 

partea, care întrece cotitatea disponibilă, după valoarea ce 
lucrurile aveau în momentul morţei dăruitorului; de unde 
rezultă că, la caz de insolvabilitatea donatarului, rezervatarii 
vor rămâneă păgubași; pentrucă ei nu pot să revendice lucrul 
dăruit, fie el mobil sau imobil, dela terţi achizitori. Conse- 
cințe sistemului său, legiuitorul nostru n'a mai reprodus art. 

929 din codul fr., după care imobilele revendicate de rezer- 
vatari dela terţii achizitori sunt declarate libere de ipoteci 
sau alte sarcini reale înființate de donatar, în baza, princi- 
piului cunoscut, pe care codul nostru, de astădată, nu l-a 
admis. 

« Resolulo jure concedentis, resoluitur jus concessum» 2). 

Din cele mai sus expuse rezultă că, de câteori imobilul 
dăruit se găseşte, ia moartea dăruitorului, în patrimoniul 

1) Conform acestui din urmă text: art. 343 din legea bulgară asupra 
succesiunilor dela 1890. 

2) Vezi supră, p. 245, 342, 346, 360, 371. şi dnfră, No. 639, ete. |
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donatarului, reducţiunea se va face în natură, rezervatarii 
primind imobilele cu sarcinile reale: ipoteci, servituţi, uzu- 
fruct, ete., constituite de donatar. 

Soluţia admisă de art. 855 C. aivil nu-și primește însă, 
după părerea noastră, aplicare decât în privinţa înstrăinărilor 
cu titlu oneros sau gratuit, anterioare deschiderea succesiunei 
dăruitorului; căci dacă donatarul a, înstrăinat lucrul dăruit 
în urma morței dăpuilovului, rezervatarii au acțiunea în 
revendicare contra terţiilor achizitori, de oarece dreptul lor - 
la reducţiune fiind deschis în momentul înstrăinărei, donatarul 
a dispus de un lucru care aparținea, rezervatarilor 1), 

616. Efectele reducțiunei. — Efectele reducţiunei sunt. 
relative: 1% la folosință sau fructe; 20 la despăgubirile ce 
donatarul poate să datorească sau la care poate să aibă drept; 
3” şi în fine, la proprietatea bunurilor dăruite. 

617. 1* Efectele reducțiunei în privința folosinţei 
(art. 854 C. clvil). — Dacă condiţia rezolutorie tacită, pe 
care unii autori o subînţeleg în donaţiunile excesive, ar fi 
aplicabilă în specie, ar fi trebuit ca donatarul să restituească 
în urma reducţiunei, toate fructele percepute de el. 

Art. 854 din codul civil face însă aplicarea principiului 
contrar, admițând că, donatarul, fie el străin sau succesibil, 
restitue atât fructele civile cât şi cele naturale ale părţei ce 
trece peste cotitatea, disponibilă, din momentul morței dărui-. 
torului; de unde rezultă că el păstrează fructele percepute 
înaintea morţei dăruitorului, şi aceasta în calitate de pro- 
prietar, iar nu în calitate de posesor de bună credinţă ; pen- 
trucă, înainte de reducţiune, donatarul eră proprietar, iar nu 
un simplu posesor; și cea mai bună dovadă că legea îl con- 
sideră ca, proprietar, este că art. 855 respectă înstrăinările 
consimţite de el. 

Art. 854 se aplică tuturor donaţiunilor, chiar celor 
deghizate sau ascunse sub forma și aparența unui contract 
cu titlu oneros. 

Este de observat că textul nostru se deosebeşte de cel 

  

1) Vezi tom. IV, partea |, p. 655, text şi nota 2. Cpr. în acelaşi sens, p. 16. orj, Cr. judiciar din 1920, No. 55, 56, p. 446 -(cu nota d-lui A, Cerbar în sens contrar). i
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francez; căci pe când acest. din urmă cod pune.o restricţie 
dreptului rezervatarilor, obligându-i a cere reducerea în timp 
de un an dela moartea dăruitorului, sub pedeapsă de a 
nu dobândi fructele decât din ziua cererei în judecată, legiui- 
torul nostru n'a mai reprodus această restricţie, care se înte- 
meiază numai pe echitate 1); de unde rezultă că, la noi, ca 
şi la Romani, rezervatarii au în totdeauna drept la fructe 
din ziua deschiderei succesiunei, oricând ei ar fi exercitat 
acţiunea în reducţiune. : 

In această privinţă, nicio deosebire nu există deci la 
noi între reducţiune şi raport; căci, după art. 762 C. civil, 
fructele lucrurilor supuse raportului sunt datorite tot din 
ziua deschiderei succesiunei, fără nicio cerere în judecată. 

618. 2* Efectele reducțiunei în privinţa despăgu- 
birilor ce donatarul poate să datorească, sau la care poate 
să aibă drept. — Donatarul a cărui donaţiune a fost redusă, 
n'are dreptul de a fi despăgubit pentru reparaţiile de între- 
ținere (art. 545, 546 C. civil), aceste reparaţii privindu-l pe 
dânsul, ca unul ce a avut folosința lucrului dăruit. 

Donatarul va fi însă despăgubit de către rezervatari 
pentru cheltuelile necesare şi utile făcute de el lucrului dă- 
ruit, căci altfel rezervatarii Sar înavuţi în detrimentul lui, 
ceeace echitatea nu permite: 

«Jure nature cquum est, neminem cum altevius detrimento 
et înjuria fier locupletiorem». (Echitatea naturală cere că nimenea 
să nu se înavuțească în detrimentul altuia). (L. 14, Dig., De con- 
diclione indebi, 12, 6 şi L. 206 Dig, De div. regulis juris antiqui 
50, 17 și art. 549, în fine C. Calimach) 2). 

618 vis. După părerea generalmente admisă, donatarul 
supus reducţiunei, are dreptul să reţie imobilul până la plata 
despăgubirei ce i se cuvine, în baza art. 771 C. civil. 

18 ter. Dacă imobilul supus reducţiunei a fost de- 
gradat sau deteriorat prin faptul, culpa sau negligenţa dona- 
tarului, moștenitorii rezervatari au. drept la o despiigubire 

1) Vezi şi art. 890 din codul nostru (1005 C. fr.), unde legiuitorul nostru 
a mai făcut o modificare analogă. Vezi tom. IV, partea IT, p 659, 1 nota 2 și 
tom. IV, partea II, p. 211, nota 4. | eee 

2) Vezi supră, p. 179 şi înfră, No. 713.
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atât în baza art. 767 C. civil cât şi în baza principiilor 
generale (art. 998, 999 C. civil). 

Donatarul răspunde deci de stricăciunile cauzate prin 
faptul, culpa sau negligența sa, până la concurenţa valorei 
cu care imobilul a scăzut în momentul deschiderei succesiunei, 
răzpunzând, după unii, chiar de micşorarea valorei ce ar re- 
zultă din schimbările ce el ar fi adus, de bună credinţă, lu- 
crului dăruit. 

Dacă degradarea sau deprec!erea imobilui n'a provenit 
din faptul donatarului, ci din întâmplare, din vechime sau 
forță majoră, el îu este responsabil, iar paguba priveşte 
numai pe rezervatari, conform principiului: 

< Res perit domino» sau 
<Casum sentit dominus» 1), 

619. 3: Efectele reducţiunei în privinţa proprietăţei.— 
Detunctul care având moștenitori rezervatari a dăruit sau 
legat în totul sau în parte bunurile: sale, după ce a dispus 
mai întâi de toată partea sa disponibilă, a făcut o dispoziţie 
ce nu puteă să facă, şi moștenitorii săi rezervatari sunt în 
dept a cere, prin exerciţiul acţiunei în reducţiune, ca bunu- 
rile astfel dăruite sau legate să reintre în masă. Reducţiunea 
neavând însă efect retroactiv, donatarul a cărui donaţiune 
sa redus, a fost proprietar până în momentul reducerei, și 
dovada. de aceasta este că ela putut să transmită altora 
proprietatea lucrului dăruit, terţii achizitori fiind la adăpost 
de orice revendicare din partea rezervatarilor. Aceasta rezultă 
atât din eliminarea art. 929 tr. cât şi din principiul înscris 
în art. 855 din codul nostru, care menţine înstrăinările con- 
simţite de donatar. Apoi, aceasta mai rezultă şi din art. 954, 
după care donatarul câștigă fructele produse de lucrul dăruit, 
până în ziua morţei dăruitorului. Din .toate acestea, rezultă 

“că donaţiunea este desființată numai în viitor (ex nunc), 
„fără niciun efect retroactiv, soluție admisă de lege și în pri- 
vinţa revocărei donaţiunei pentru ingratitudinea donatarului 
(art. 834 C. civil). Numai revocarea donaţiunei pentru neîn- 
deplinire de sarcini (art. 830) și pentru survenire de copii 

  

1) Vezi supră, p. 181, 213, 348, şi snfră, No. 702, ete. Mai vezi tom. III al acestei lucrări, No. 47, p. 57.
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donatarului, în urma donaţiunei (art. 836 urm.), are efect 
„retroactiv și desființează actele de dispoziţie şi sarcinile reale 
constituite de donatar. | 

Aceasta este acţiunea în reducțiune. In unele privinţe 
ea se apropie de raport, iar în altele ea se deosebeşte de 
această operaţie 1). | 

DONAȚIUNILE FĂCUTE VIITORILOR SOŢII PRIN 
CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE DE CĂTRE 

TERŢII, RUDE SAU STRĂINI. 

620. Legiuitorul voeşte ca bunurile să rămână în fa- 
milie. De aceea el a și prescris pentru existenţa donaţiunilor 
îndeplinirea unor forme solemne (art. 813 C. civil), spre a 
garanta pe dăruitor în contra captaţiunei la care el este 
expus din partea celor interesaţi 2). 

Legea a derogat însă uneori dela regulele generale în 
privinţa donaţiunilor făcute în vederea unei căsătorii şi înte- 

„meierei unei familii nouă, pentrucă cel mai bun mijloc de a 
înlesni căsătoriile, baza familiei, este de a pune cât se poate 
de puţine piedici donaţiunilor, fără care legătura căsătoriei 
adeseori nu sar puteă formă 3). 

Rămâne însă bine înţeles că legea nu deroagă dela unele 
regule ale donaţiunilor, decât în privința celor făcute viito- 
rilor soţi prin contractul lor de căsătorie (art. 932), căci 
dacă ele au fost făcute printrun alt act, dreptul “comun va, 
fi aplicabil în totul. a 

Donaţiunile făcute viitorilor soţi prin contractul lor de 
căsătorie, fiind făcute sub condiția suspensivă a celebrărei - 
căsătoriei, la caz de neîndeplinirea acestei condiţii, donaţiunea 
este caducă, ca şi contractul matrimonial: 

< Deficiente conditione, deficit donatio». (Neîndeplinirea condi- 
ției aduce desființarea donaţiunei). 

1) Vezi tom, IV, partea 1, p. 664 urm. 
2) Vezi supră, p. 294. 
3) In cât priveşte donaţiunile ante sau propter nuptias în dreptul roman 

şi în dreptul nostru anterior, vezi tom. IV, partea I, p. 670, nota 2 şi p. 725, 
nota 2; tom. VIII, partea 1. p. 156, ad notam şi p. 690, text și nota 1. Cpr, 
C, Galaţi și Cas. S. [, Dreptul din 1912, No. 27, p. 211; Bult. 1913, p. 1761 
şi Or. judiciar din 1914, Nc. 19, ete. _
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Aceasta nu este decât aplicarea principiilor generale, 
care cârmuesc contractele condiţionale (art. 1017 C. civil). 

Dacă căsătoria în vederea căreia donaţiunea a fost făcută, 
este mai în urmă anulată, donaţiunea, împreună cu convenţia 
matrimonială în care a fost făcută, va cădeă, afară de cazul 
unei căsătorii putative (art. 183, 184 C. civil), în care caz 
ea își produce efectele în privința soțului de bună credință 1), 

| Caducitatea donaţiunei își produce efectele sale şi în 
privința, terţilor, chiar dacă ei au fost de bună credinţă. 

Donaţiunile făcute viitorilor soţi prin contractul de că- 
sătorie pot fi relative: 10 la donaţiunile de bunuri prezente 
(art. 932); 2% la cele de bunuri viitoare (art. 933); 30 la 
cele de bunuri prezente. şi viitoare (art. 934), şi în fine, 
4% la cele făcute sub o condiție potestativă din purtea dă- 
vuitorului (art. 822, 823 şi 826 C. civil). 

621. 1) Donaţiunile de bunuri prezente (art. 932 
C. civil). — Art. 932 are de obiect o donațiune de bunuri 
prezente, deși textul n'o spune anume, după cum o spune 
art. 1081 din codul francez. Aceasta rezultă din comparaţia, 
textului de mai sus cu art. 933, care se ocupă de donaţiu- 
nile bunurilor viitoare, şi cu art. 934 şi 935, care se ocupă 
de donaţiunile cumulative de bunuri prezente și viitoare. 

Persoanele capabile de a dispune, fie rude sau străine, 
pot să dăruiască averea lor în totul sau în parte, ambilor 
viitori soți sau numai unuia din ei. Dacă această donaţiune 
a fost făcută prin contractul de „căsătorie, se vor aplică re- 
gulele prescrise în capit, de față. Dacă donaţiunea a fost 
făculă printrun act separat, se va aplică dreptul comun. 

| Spre deosebire de codul îr., nici întrun caz nu se poate 
însă dispune în favoarea copiilor ce se vor naște din căsă- 
toria proiectată, pentrucă aceşti copii nefiind încă concepuți, 
nau capacitatea de a primi (art. 808 C. civil). Legea noastră 
n'a admis, în această privinţă, nicio excepţie 2). 

Art. 932 C. civil dispune că donaţiunile (de bunuri 

  

»?) Vezi tom. IV, partea I, p. 671, 672; tom. VIII, partea I, p. 133, 124 și 187, 
2) Vezi tom. IV, partea ], p. 674, text și nota 2, p. 679, nota 1; tom. VIII, partea I, p. 9, ad notani, p. 180, ad notam, ete. Vezi şi înfră, p. 416,
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prezente), făcute soţilor sau unuia din ei prin contractul de 
căsătorie, nu suni supuse la nicio formahitate. Ele nu sunt 
însă scutite de formele solemne, pentrucă trebue să fie făcute 
prin contractul de căsătorie, care este un contract solemn 
(art. 1223 C. civil, 708 Pr. civ.) 1), aşa că, în realitate, 
textul de mai sus, care se ocupă numai de formele dona- 
ţiunei, nu deroagă dela dreptul comun. 

In ceeace priveşte chestia de fond, aceste donaţiuni sunt 

revocabile pentru neîndeplinire de sarcini din partea dona- 
tarului (art. 829, 830) şi survenire de copii, dacă dăruitorul 
nu este ascendentul soţului  donatar (art. 836), ele nefiind 
însă revocabile pentru ingratitudine (art. 835). 

Ele sunt supuse raportului atunci când soțul donatar 
moşteneşte ab infestat pe ascendentul său dăruitor (art. 751 
C. civil); ele sunt reductibile de câteori atacă rezerva moșie- 
nitorilor neapăraţi (art. 841 urm.); ele nu pot fi făcute de 
persoane incapabile de a dispune unor persoane incapabile 
de a primi (art. 808); ele sunt supuse transcrierei de câteori 
au de obiect imobile (art. 818) și formalităţei statornicite de 
art. 827, de câteori au de obiect, lucruri mobiliare. În fine, 
în cazul unei donaţiuni de bunuri prezente, făcută prin con- 
tractul de căsătorie, ea obligă pe dăruitor a garantă pe soțul 
donatar de evicţiune, conform art. 1240 C. civil 2), ete. 

Există însă oarecare deosebiri între donaţiunile ordi- 
nare şi cele de bunuri prezente făcute prin contractul de 
căsătorie, asupra cărora vezi tom. IV, partea I, p. 677, 678. 

622. Donaţiunile de bunuri viitoare sau instituţiile 
contractuale (art. 933 C. civil) 5). — Instituţia contractuală, 
de care am mai vorbit supră, p. 20 şi p. 160, este o dis- 
poziţie făcută prin contractul de căsătorie, prin care o per-; 
soană, capabilă de a face o donaţiune, rudă sau străină cu 
donatarul, dă viitorilor soţi sau unuia din ei, totul sau part 
din bunurile sale viitoare, adecă ce va lăsă la moartea sai 

Această instituţie, necunoscută la Romani și în dreptul 

1) Cpr. Cas. 8. 1, Bult. 1912, p. 1133. 
2) Art, 828 C. civil, (împrumutat dela art. 1077 din codul italian) nu 

este deci aplicabil în specie. Vezi tom. IV menţionat, p. 616, 677, 
3) Vezi asupra acestei materii, Colin et Capitant, III, p. 821 urm.
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nostru anterior, împrumutată dele vechiul drept francez, este 
un pact succesoral, adecă o convenţie asupra unei succesiuni 
nedeschisă, excepţional permisă de lege. | 

Instituţia, contractactuală există și în dreptul nostru, 
pentrucă art. 933 din codul civil permiţând dăruitorului de 
a dă viitorilor soţi, sau unuia din ei, bunurile sale viitoare, 
prin contractul de căsătorie, prin bunuri viitoare a înţeles 
cele ce el va lăsă la moartea sa. Fiind deci necontestat că, 
prin bunuri viitoare, legea înţelege aci bunurile ce dăruitorul 
va lăsă, la moartea sa, este evident că instituţia, contractuală 
își are ființă și la noi, fiindcă dăruitorul, care dispune de 
averea, sa viitoare prin contractul de căsătorie, dispune de o 
avere de succesiune, instituind moștenitor prin contract pe 
soţul donatar. De aceea, jurisprudența n'a tăgăduit niciodată 
existența acestei instituţii în dreptul nostru actual 1). Numai 
amicul nostru, C. G. Disfescu, o tăgăduește, eroare involuntară, 
pe care am semnalată în tom. I, partea I, al Coment. noastre 
(Introduceie), p. 48, ad notam. 

622 nis. O deosebire însemnată există însă între legea, 
noastră și cea franceză; căci; pe când în codul fr. se poate 
institui moștenitor, prin contractul de căsătorie, nu numai 
pe soți, dar și pe copiii soţilor neconcepuţi în momentul 
instituţiei, ce se vor naște din căsătorie, legea noastră nu se 
ocupă de acești copii și nu deroagă dela dreptul comun decât 
în privinţa soţilor 2). 

622 ser. Ca și donaţiunile de bunuri prezente, dona- 
țiunile de bunuri viitoare sau instituţiile contractuale (cuvinte 
împrumutate dela vechiul drept francez) 3), sunt supuse ra- 
portului real și raportului fictiv statornicit de art. 849 Ci 
civil. Ele sunt, de asemenea supuse reducţiunei, după cum 
dispune anume art. 1090 din codul francez. Instituţiile con- 
tractuale pot fi supuse acelorași modalităţi și sardini, la care 
pot fi supuse orice liberalităţi în genere. 

  

1) Vezi deciziile citate în tom. IV, partea I, p. 683, nota 1, 
2) Vezi supră, p. 414, text şi nota 2, 
3) Vezi Domat, Lois civiles dans leur ordre naturel, V, p. 29. No. 10 

(ed. Carr6)
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623. Caracterele instituții contractuale. — Instituţia 
contractuală este un texmen de mijloc între donaţiunea inter 
vivos şi testamentul. Ea se deosebește de donaţiunea între 
vii pentru a se apropiă de testament, întrucât are de obiect 
bunurile viitoare adecă totul sau parte din averea ce dis- 
punătorul va lăsă la moartea sa, şi întrucât ea nu se des- 
chide decât la moartea lui, dăruitorul rămânând proprietar 
şi având facultatea de a înstrăina bunurile dăruite prin acte 
cu titlu oneros (argum. a conirario din art. 933 $ 2) 1). 

Pe de altă parte, eu se deosebește de terstament, spre 
a se apropiă de donaţiune prin caracterul său de irevoca- 
bilitate, întrucât dăruitorul nu mai poate dispune de bunurile 
sale prin acte cu titlu gratuit (art. 933 $ 2). Ea are deci, 
pe de o parte, caracterul unui testament, iar pe de alta, acel 
al unei donaţiuni, nefiind, în realitate, nici una nici alta. De 
aceea, Furgole o numeă o dispoziţie amfibie, iar alţii o nu- 
mesc o dispoziţie hermafrodită. 

623 vis. Instituţia contractuală fiind un: mod de a 
dispune de averea sa cu totul excepţional, este de strictă- 
intrerupere 2), Ea constitue, pe de o parte o derogare dela 
art. 800 C. civil, iar pe de altă parte, o derogare dela art. 
702 și 965 $ 2, care opresc pactele succesorale. 

Aceste consideraţii au şi făcut pe legiuitorul italian şi 
pe alte legiuiri străine, precum, de exemplu: dreptul bulgar, 
codul elveţian din 1907, etc. a nu mai admite această insti- 
tuţie. Codul german o admite însă sub numele de pact suc- 
cesoral (Prbvertrag) (art. 2274 urm.) 3). 

624. Actele prin care se poate 'face o instituție 
contractuală. — Instituţia contractuală nu poate fi făcută decât 
prin contractul de căsătorie (art. 932, 933 C. civil). O in- 
stituție contractuală făcută printrun alt act, ar fi inexistentă. 

Ea poate fi făcută prin mandatar; mandatul trebue însă 
să fie autentic și special. 

1) Vezi înfră, p. 421, 
2) La, caz de îndoială, dispoziţia nu va fi deci interpretată ca o instituţie 

contractuală sau donaţiune de bunuri viitoare. Vezi tom. IV, partea I, p. 684. 
2) Vezi supră, p. 20, tezt și nota 2. 

D, Alezandresco. Principiile Dreptului Civil Român. Vol, II. 27
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624 pis. Cu toate că instituţia contractuală se apropie, 
sub unele raporturi, de testament, totuși se decide, în genere, 

că două sau mai multe persoane pot face o donaţiune de 
bunuri viitoare în folosul ambilor soţi sau al unuia din ei 
prin același contract de căsătorie. Art. 857 C. civil, care 
opreste testamentul conjunctiv nu este deci aplicabil în specie. 

625. Bunurile care pot îi cuprinse într'o instituţie 
contractuală şi plata datoriilor dăruitorului. -— Instituţia 
contractuală poate să aibă de obiect toate sau parte numai 
din bunurile ce dispunătorul va lăsă la moartea sa. In cazul 
întâi, instituţia. contractuală este universală, iar în cazul al 
doilea, cu titlu uriiversal. Ea poate fi făcută și cu titlu par- 
ticular sau singular, adecă să aibă de obiect o sumă de bani 
sau un lucru determinat. 

Dacă instituţia contractuală este universală, soțul donatar 
va plăti toate datoriile dispunătorului (art. 893), pe când el 
mu le va plăti decât în proporţie cu ce va luă, în caz când 
instituţia va fi cu titlu universal (art. 896 C. civil), el ne 
plătind de loc aceste datorii, de câteori ea va aveă de obiect 
un lucru anume determinat (art. 775, 909 C. civil). Cu alte 
cuvinte, vom aplică instituţiilor contractuale, în privinţa plăţei 
datoriilor, regulele dela legate. 

625 pis. Şi fiindcă regulele dela legate sunt aplicabile 
în specie, vom decide ca soţul instituit, care trebue să plă- 
tească datoriile dăruitorului, le va plăti ultra vires emolu- 
menti, de câteori el va intră în posesiunea bunurilor fără 
inventar (art. 697 C. civil). 

Soţul instituit moștenitor nu va plăti însă legatele lăsate 
de dispunăţor, care rămân în sarcina exclusivă a moștenitorilor. 

625 ter. Chestiunea de a se ști dacă instituţia. con- 
tractuală este sau 'nu supusă transcrierei, atunci când are de 
obiect imobile, este foarte controversată. Părerea generală 
este că ea nu este supusă acestei formalităţi, cel .puţin în 
timpul vieţei dăruitorului; pentrucă, pe de o parte, ea nu 
strămută proprietatea imobilelor dăruite decât ca succesiune, 
iar pe de altă parte, instituţia contractuală nu transmite 
actualmente niciun drept soţului donatar.
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„Apoi, transevierea în timpul vieţei dăruitoruiui este chiar 
cu neputinţă, căci instituţia contractuală având de obiect imo- 
bilele ce dăruitorul va lăsă la moartea sa, aceste imobile sunt 
necunoscute în timpul vieţei : dăruitorului, și necunoscându-se 
situaţia lor, nu se poate procede la formalitatea transcrierei. 
In fine, contractul matrimonial, din care donaţiunea formează 
o clauză specială, fiind transcris întrun registru special, teiții 
interesați au de unde să se informeze despre existența do- 
naţiunei. 

Instituţia contractuală va trebui însă să fie transcrisă 
la moartea 'dăruitorului. pentrucă ea este un act între vii, 
deşi nu-și produce efectele ei decât la moartea lui și deși, 
în unele privinţe, i se aplică regulele -dela legate. 

625 quater. Dacă instituţia contractuală are de obiect, 
lucruri mobile, ea nu este supusă formalităței actului esti- 
mativ prevăzut de art. 827 C. civil, pentrucă, în momentul 
facerei donaţiunei, nu se poate cunoaște bunurile ce dărui- 
torul va lăsă la moartea sa. 

626. Persoanele care pot face o instituţie cnotrac- 
tuală. -— Orice persoană poate să facă o instituţie contrac- 
tuală, fie acea persoană străină sau rudă cu soţii, destul este 
ca ea să fie capabilă. 

Instituţia contractuală apropiindu-se mai mult de dona- 
țiune decât de testament, acel care o face trebue să fie ca- 
pabil de a dispune în momentul facerei instituţiei, iar nu în 
momentul morţei sale. Si 

Minorul de 16 ani nu poate deci face o instituție contrac- 
tuală, deși el are capacitatea de a testă într'o limită oare- 
care (art. 807). 

Tot astfel, şi femeea măritată are nevoe de autorizare 
spre a tace o instituţie contractuală. 

Femeea, dotală, nici, chiar. autorizată 
de imobilul dotăl printro instituție contractuală de c: 
cân l-ar-frvorbă îbilirea sau căpătuirea unii fopil al ei 1), 

Ea poate însă, dacă este autorizată, să dispue de dota, 
ei mobiliară, fiindcă această dotă este alienabilă (art. 1249). 

  

      

    azul 
     

  

') Vezi tom. IV, partea 1, p. 693 și tom. VIII, partea I, p. 382,
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Intrun cuvânt, toţi acei incapabili de a dispune de 
averea, lor prin acte între vii, sunt ineapabili de a face o 
instituţie contractuală. Astfel sunt interzișii judecătorești sau 
legalmente, faliţii, ete. Cei puşi sub consiliu judie:ar au nevoe 
de asistența consiliului. 

627. Persoanele în folosul cărora instituția con- 
tractuală poate fi făcută. — In dreptul nostru, instituţia 
contractuală nu poate fi făcută decât în folosul viitorilor soți 
sau al unuia din ei, niciodată însă în folosul eopiilor ce se 
vor naşte din căsătorie. 

Dacă instituția contractuală a fost făcută în același timp 
şi soţilor şi copiilor viitori, ea va fi validă în privinţa s0- 
ților şi inexistentă în privinţa copiilor. 

"628. Sancţiunea condiţiilor cerute pentru validitatea 
instituției contractuale. -— Contor principiilor generale, in- 

: istituţia contractuală poate fi inexistentă sau numai anulabilă. 
1/Ea este inexistentă atunci când n'a fost făcută prin con- 
|! tractul de căsătorie şi când a fost făcută altora decât vii- 
| torilor soți, de exemplu: copiilor ce urmau a se naşte din 
icăsătoria, proiectată. - 

| : Singurul caz în care instituţia contractuală va, fi numa: 

anni este aczla când dispunătorul ar fi fost incapabil 
ide a dispune în momentul facerei ei. 

) In asemenea caz, acţiunea în anulare poate fi exercitată 
de incapabil în termen deztAzani-dală încetarea incapati- 
tăţei sale (art. 1900 C. civil). 

Ea poate fi exercitată și de moștenitorii incapabilului, 
însă numai în urma morței dispunătorului. 

Unii aplică însă moștenitorilor tot preseripţia de 10 ani, 
iar alţii le aplică preseripţia dreptului” comun 1). 

629. Eiectele instituţiei contractuale (art. 933 $ 2 
C. civil). — Singurul efect al instituţiei contractuale, pe care 
îl prevede legea, este că dispunătorul nu mai poate dispune 
de bunurile cuprinse în dispoziţie nici prin donaţiuni, nici 
prin testament, nici printr'o altă instituţie contractuală (art. 

1) Vezi tom. LV menţionat, p. 693, text şi nota 3.
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933 $ 2); de unde rezultă, per a contraţi că el poate 
dispune de ele prin acte cu titlu onerosd      

  

630. Eteciele instituţiei contractuale în privința 
dispunătorului. — Dispunătorul păstrând până la moarte, 
proprietatea bunurilor cuprinse în instituţia contractuală, 
poate să le înstrăineze cu titlu oneros, bine înţeles, de bună 
credinţă și fără fraudă, putând să le greveze de sarcini reale, 
nwnai înstrăinarea cu titlu gratuit fiind oprită de lege (art. 
933 $ 2). 

«Reconnaissance genârale du principal heritier, n'empâche 
«qwon ne puisse s'aider de son bien; ainsi seulement qu'on avantage 
un autre, au prâJudice du mari€ des biens qu'on avait alors», zice 
Loysel 2). 

Soarta instituţiei contractuale va atârnă deci foarte mult 
de dăruitor, de buna sa credinţă și de inteligența ce el va 
«dispune în administrarea averei sale. El putând să contracteze 
împrumuturi, să-şi înstrăineze averea cu titlu oneros şi să 

facă speculaţii greşite, soţul donatar nare decât un singur 
mijloe de a asigură, într'o măsura oare care, contra unui 
„asemenea pericol, şi anume: acel de a cere o donaţiune cu- 
mulativă de bunuri prezente și viitoare, permisă de lege (art. 
934, 935 C. civil), fără a puteă însă opri pe dispunător, 
printr'o clauză a contractului, de a dispune decât cu consim- 
ţimântul donataruiui; căci renunțarea din partea dăruitorului 
la dreptul ce-i dă legea de a-și înstrăină averea cu titlu 
„oneros, ar fi un pact succesoral condemnat de lege şi de 
morală (art. 702, 965 $ 2). 

„ Dăruitorul. n'ar putea nici chiar să garanteze instituţia 
contractuală printi”o ipotecă convențională, dreptul ce el are 
de a dispune. de averea sa prin acte cu titlu gratuit opu- 
nându-se la constituirea unei asemenea garanţii. Ipoteca care 
ar garantă instituţia contractuală ar fi deci neavenită, fără 

a anulă însăşi instituţia. 

1) Vezi supră, p. 4l?. 

2) Loysel, op. eit., I, p. 302, No. 309.
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631. Eiectele instituției contractuale în privinţa so- 
țului donatar. — Aceste efecte trel.nese examinate din două 
puncte de vedere: 1 în timpul vieţei dăruitorului; 20 în 
urma morţei sale. 

_632. 1* Efectele instituţiei contractuale în timpul. 
vieței dăruitorului. — In privinţa naturei dreptului ce insti- 
tuția contractuală conferă instituitorului, în timpul vieţei 
dăruitorului, există discuţie. După sistemul care ni se pare: 
cel mai juridic, acest drept este un drept eventua? de suc- 
cesiune care are multă analogie cu acel al moștenitorului 
rezervatar, în timpul vieţei lui de cuzus, fiindcă dăruitorul 
nu poate nimici drepturile donatarului prin acte cu titlu: 
gratuit (art. 933 $ 9), 

Soţul donatar ne având, în timpul vieţei dăruitorului, 
niciun drept la bunurile ce compun patrimoniul acestui din 
urmă, el nu poate dispune de aceste bunuri nici cu titlu 
oneros, nici cu titlu gratuit, iar creditorii săi nu pot să le 
urmărească cât timp trăiește dispunătorul. Donatarul nu poate: 
să controleze înstrăinările cu titlu oneros consimţite de dă- 
ruitor, el neputând, după părerea generală, nici să provoace 
măsurile conservatorii necesare pentru a-și asigură! exercițiul 
ulterior al dreptului său de succesiune, pentrucă acest drept 
nu aparţine nici moștenitorului rezervatar. 

El nu poate, în timpul vieţei dăruitorului, să renunţe: 
la dreptul său, sau să-l cedeze altuia, asemenea acte nepu-- 
tând fi făcute decât în urma morței dăruitorului, pentrucă 
atunci soţul donatar a dobândit în mod irevocabil titlul de: 
moştenitor, 

632 vis. 2" Efectele instituţiei contractuale în urma: 
morţei dăruitorului. — Instituţia contractuală fiind o datio. 
successionis, se deschide prin: moartea dăruitorului (art. 651 
C. civil), şi soţii instituiţi prin contractul de căsătorie nu se: 
pot folosi decât dacă există în acest moment (art. 654 C. 
civil). | 

„Dacă numai unul din soți a fost instituit moştenitor, 
moartea lui întâmplată înaintea acelui a dăruitorului îiace 
ca instituţia să devie revocabilă. 

Dacă ambii soți au fost instituiţi moștenitori prin con
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tractul de căsătorie, 4 unul din ei s'a săvârşit din viaţă 
înaintea dăruitorului, /partea soțului săvârșit din viaţă nu va 
spori partea celui care trăeşte, pentrucă dreptul sporirei pre- 
văzut de art. 829 C. civil, fiind o excepţie dela dreptul 
comun, se aplică numai la succesiunea textamentară şi la cea, 
ab intestat, nu însă la donaţiuni și instituţii contractuale 1). 

Instituţia contractuală deschizându-se prin moartea dă- 
muitorului, soţul donatar devine în acel moment proprietarul 
bunurilor cuprinse în ea, având facultatea de a primi instituţia 
sau de a renunţă la ea, chiar dacă ar fi primit-o prin con- 
tractul de căsătorie 2), fără a puteă, însă so primească sau 
so lepede pentr o parte numai: 

“Aemo pro parte heres». (Nimeni nu poate fi moștenitor numai 
pentru o parte) 3). - 

El n'ar puteă însă să renunţe la instituţie după ce a 
acceptat-o în urma morței dăruitorului, nici so accepte după 
ce a lepădat-o, pentrucă de câteori şi-a exercitat dreptul de 
opţiune, el nu mai poate reveni asupra lui. 

632 ter. Soţul instituit moştenitor n'are sezina, chiar 
dacă el ar fi descendentul dăruitorului, pentrucă art. 653 C. 
civil nu conferă sezina decât descendenților şi ascendenţilor, 

iccesiunea în calităte de moştâiiitori ab intestat,    care primesc succesiune: 
iar nu donatarilor și legatarilor. El va cere deci posesiunea 
averei dela moştenitorii învestiţi cu sezina, 'iar în lipsa lor, 

„.de la justiţie. 

633. Caducitatea instituţiei contractuale. — Deşi 
codul nostru nu vorbește de caducitatea instituţiilor contrac- 
tuale, eliminând art. 1088 și 1089 C. tr., totuşi instituţia con- 
tractuală va fi caducă în cazurile următoare: 10 când căsătoria 
în vederea căreia a fost făcută n'a avut loc (art. 1017 C. 
civil); 2 când soţul sau soţii donatari renunță în mod uni- 
lateral la donaţiune, fără ca renunţarea să se facă în folosul 

  

:) Vezi tom. LV, partea 1. p. 707 și tom. 1V, partea II, p. 482, nota 2. 
2) Legea nearătând de astădată formele renunțărei, ca şi la legate, soțul n'are.nevoe de a renonţa la grefa tribunalului, art. 695 din codul civil nefiind «aplicabil în specie, - 
3) Vezi supră, p. 72.
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cuiva; şi în fine, 30% când lucrul determinat care face obiectul 

instituţiei a perit cu totul în timpul vieţei dăruitorului (art. 
927 C. civil). 

In aceste cazuzi, instituţia se consideră ca și cum n'ar 
fi avut ființă niciodată, bunurile rămânând în succesiunea 
ab intestat a dăruitorului şi caducitatea folosind, în limitele: 
părței disponibile, donatarilor posteriori sau legatarilor. 

In lipsă de donatari sau legatari, caducitatea instituţiei 
foloseşte moștenitorilor ab intestat. 

634. Revocarea instituției contractuale. — Instituţia 
contractuală mai este lipsită de efecte atunci când este revocată. 
Din cele trei cazuri de revocare prevăzute de art. 629 C. civil, 
două numai se aplică instituţiei contractuale, și anume 10 neîn- 
„deplinirea sareinilor impuse soțului sau soţilor donatari (art. 
830 C. civil); 2% survenirea de copii dăruitorului, în urma, 
donaţiunei (art. 836 urm. C. civil). 

Cât pentru ingratitudinea soțului donatar, ştim că ea 
nu este aplicabilă instituţilor contractuale (art. 835 C. civil). 

Instituţia contractuală mai este revocabilă, iar nu caducă 

ca în codul francez, atunci când dăruitorul supravieţueşte soțului 
sau soților donatari (art. 933 $ ultim); de unde rezultă, prin. 
argument a contrario sensu, că altfel ea este irevocabilă. 

In caz deci când dăruitortul supraviețuind soţilor dona- 
tari, n'a revocat donaţiunea, dreptul soţilor instituiţi trec la 
moşteovitorii lor, ca un drept dobândit încă din momentul 
facerei donaţiunei !). 

635. III. Donaţiunea cumulativă de bunuri prezente: 
şi viitoare (art. 934, 935). -- Donaţiunea comulativă sau 
alternativă prevăzută de art. 934, 935 C. civil este o dis- 
poziţie prin care o persoană, rudă sau străină, dă prin con- 
tractul de căsătorie, viitorilor soţi sau numai unuia din ei, 
totul sau parte din bunurile ce va lăsă la moartea sa și 
totul sau parte din bunurile sale prezente și actuale, aşa că 
soţul sau soții donatari au, la moartea dăruitorului, facultatea 
de a primi bunurile ce acesta va lăsă atunci, sau de a opri 

1) Cpr. Windscheid, Zur Lehre des Cod Napoleon ton der. Ungiiltigheit 

des Rechisgeschiiftes, p. 283. ”
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mumai bunurile prezente, plătind datoriile și sareinile exis- 
tente în momentul donaţiunei. 

Această donaţiune nu este cu putinţă de cât sub condiţia 
de a se anexă la actul de donaţiune un stat, adecă un inventar 
detaliat şi exact. de datoriile şi sarcinile existente în mo- 
mentul donaţiunei !). 

“In lipsa unui asemenea stat sau inventar al datoriilor 
dăruitorului, donaţiunea nu este nulă, însă soţul donatar nu 
mai are dreptul de opţiune ce-i conferă legea, ci el trebue 
să primească sau să lepede întreaga donaţiune, ea fiind, în 
asemenea eaz, o instituție contractuală ordinară, deși cuprinde 
si bunuri prezente (art. 933, 935 C. civil). 

Dreptul de opţiune, pe care îl are soţul donatar, trece 
la moştenitorii săi, în caz de supraviețuirea dăruitorului, dacă 
acesta n'a revocat donaţiunea (art. 933 $ ultim). 

In timpul vieţei dăruitorului, donaţiunea cumulativă. de 
bunuri prezente şi viitoare nu produce niciun efect, ca și 
«donaţiunea ordinară de bunuri viitoare, donatarul nedobândind 
niciun drept actual asupra bunurilor cuprinse în donaţiune, 

Dreptul de opţiune al donatarului nu se deschide decât 
la moartea dăruitorului. 

Dacă donatarul optează pentru bunurile viitoare, se vor 
aplică regulele dela instituția contractuală. 

Dacă el optează pentru bunurile prezente, opțiunea sa 
are efect retroactiv, şi donatarul este presupus a fi fost pro- 
prietarul bunurilor dăraite încă din ziua donaţiunei, adecă a 
autentificărei eontractulăi matrimonial. Dreptul de proprietate 
al dăruitorilui asupra acestor bunuri fiind rezolvit, toate 
înstrăinările, precum și sarcinile reale constituite de el, nu 
vor fi opozabile donatarului, dacă el a avut grija de a tran- 
scrie actul de donaţiune, în privinţa imobilelor care fac parte 
din acest act, şi pe care el le va puteă revendică, dacă au 
fost înstrăinate de către dăruitor. 

Dacă donatarul a lepădat donaţiunea - în întregimea, 
ceeace el este liber să facă, el va fi considerat ca și cum 
n'a fost niciodată moștenitor (art. 696 C. civil), el neputând 

1) Inventarul datoriilor este însă de prisos, dacă dăruitorul bunurilor 
prezente a scutit pe soţii donatari de plata datoriilor, împunându-le numai 
moștenitorilor săi.
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să ia nimie din bunurile dăruite, şi fiind dator a restitui pe 
cele primite, în caz când ar fi fost pus în posesiunea lor. 

Dacă soţul donatar a acceptat donaţiunea în întregimea, 
ei (art. 935), el poate cere nu numai bunurile existente la; 
moartea dăruitorului, după cum pe nedrept dispune (art. 
935 $ 2, ei şi bunurile de care dăruitorul a dispus cu titlu 

“gratuit în contra art. 933 $ 2, pentrucă donaţiunea cumu- 
lativă fiind, în asemenea caz, o instituţie contractuală, art... 
935 se complectează prin art. 933 C. civil, și din acest text 
rezultă a contrario că dăruitorul n'a putut să dispue, în 
timpul vieţei sale, cu titlu gratuit, ci numai cu titlu oneros 
(vânzare, schimb, tranzacţie. etc.). | 

Prin urmare, în cazul art. 935, ca şi în cazul art. 933, 
donatarul care a acceptat întreaga donaţiune, nu. va aveă 
niciun drept la bunurile eșite din patrimoniul dăruitorului, 
prin acte cu titlu oneros, ci numai la cele existente la moartea 
acestuia, și la cele înstră:nate cu titlu gratuit, care există 

"în succesiune, de oarecare dăruitorul nu puteă să dispue de 
ele (art. 933 $ 2). | | 

Donatarul care a acceptat donaţiunea în întregimea ei, 
va plăti toate datoriile și sarcinile succesiunei, atât cele an- 
terioare cât și cele posterioare donaţiunei (art. 935 C. civil), 
pe când donatarul care a oprit bunurile prezente, va plăti 
numai donaţiunile existente în momentul donaţiunei (art. 
934 C. civil). 

| Rămâne însă bine înţeles că donatarul care va acceptă, 
întreaga donaţiune, nu va plăti toate datoriile dacă el n'a 
fost instituit decât pentru o parte din bunuri, €i numai o- 
parte din datorii, în proporţie cu partea, pentru care el a 
fost. instituit; căci este de principiu că datoriile se împart 
între diferiții moştenitori, în proporţie eu partea lor sueceso- 
rală (art: 770, 1060 C: civil). | 

Și aceste datorii și sarcini el le va plăti ulra zires: 
bonorum, dacă n'a avut prudenţa de a acceptă succesiunea 
sub beneficiu de inventar (art. 897 C. civil). 

In fine, donatarul unor lucruri particulare nu va plăti 
nicio datorie a dăruitorului, el fiind un succesor particular 
sau singular (art. 775 in fine, 909 C. civil). 

Din cele mai sus expuse uşor se poate deduce utilitatea
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practică a donaţiunei cumulative de bunuri prezente şi viitoare, 
care a fost împrumutată dela art. 17 al ordonanţei din 1731: 

10 Ea pune pe donatar la adăpostul înstrăinărilor eu 
titlu oneros consimpţite de dăruitor; 20 ea îl desărcinează 
de plata datoriilor conctractate de dăruitor în urma donaţiunei. 

Graţie acestei combinaţii, donatarul va puteă, orice s'ar 
întâmplă, să păstreze bunurile care aparţineau dăruitorului 
în momentul facerei donaţiunei. 

636. IV. Donaţiunile făcute sub o condiţie potes- 
tativă din partea dăruitorului (art. 822, 823, 824, 826 
C. civil). — Donaţiunile ordinare nu pot fi făcute sub o 
condiţie care să atârne numai de voinţa dăruitorului (art. 
822 C. civil), pentrucă aceasta ar fi: o călcare a principiului 
irevocabilităţei donaţiunilor -(art. 801 C. civil), şi ştiut este 
că, în materie de donaţiuni: 

«Donner et retenir ne vaut» 1), 

Acest principiu fiind însă restrictiv, legea nu puteă să-l 
aplice donaţiunilor ce se fac viitorilor soţi prin contractul 
lor de căsătorie, fiindcă asemenea liberalităţi au de scop 
înlesnirea căsătoriei pe care legea a voit s*o favorizeze. De 
aceea, art. 826 din codul civil, aplicabil și donaţiunilor făcute 
soţilor în timpul căsătoriei, „declară, între altele, că art. 
822—824, care cuprind o aplicare a principiului irevocabi- 
lităţei donaţiunilor, nu se aplică donaţiunilor făcute viitorilor 
soţi prin contractul lor de căsătorie 2). 

DONAȚIUNILE FĂCUTE ÎNTRE VIITORII SOȚI 
PRIN CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE (ÎNAINTE DE 

CĂSĂTORIE). (Art. 936 C. civil). 

637. Ant. 936 din codul civil dispune că viitorii soți 
pot, prin contractul lor de căsătorie, să-şi facă unul altuia, 
înainte de căsătorie, cu sau fără reciprocitate, orice donaţiune 
ar voi 5); prin urmare, atât o donaţiune de bunuri prezente 

1) Vezi supră. p. 331 şi înfră, No. 6:86, ete. 
2) Vezi supră, p. 332 şi înfră, p. 441 urm. 
3) In cât priveşte restricţia făcută de legea comercială atunci când băr- - 

batul fiind. comerciant în momentul celebrărei căsătoriei, sau devenind comer: 
ciant în anul următor (art. 796 C. com.), vezi tom. IV, partea I, p. 724, nota 2.
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sau viitoare, cât și o donaţiune cumulativă sau alternativă: 
de bunuri prezente și viitoare, precum și o donaţiune supusă 
unei condiţii potestative din partea dăruitorului (art. 822. 
826 C. civil). 

« Vericum și verice se va așeză înaintea nunţei, acea tomeală: 
să se păzească întocmai», zice codul Caragea. (art. 2, partea IV, 
capit. 2), - 

«Inter eos qui matrimonio coiluri sunt, ante nuptias donatio 
facia jure consistit, etiamsi eodem die nupliae fuerint conseculoe».. 
(Donaţiunea între persoane care au să se căsătorească, făcută îna- 

intea căsătoriei este validă după principiile dreptului, chiar dacă 
căsătoria sar celebră în ziua când donațiunea a-fost făcută). (L. 27, 
Dig., De donationibus inter virum et uxorem, 94. 1) 1), 

Legea permite viitorilor soţi de a-şi face între ei orice: 
liberalităţi prin contractul de căsătorie: 1% pentrucă, înaintea 
celebrărei căsătoriei, amhii viitori soți fiind întwo poziţie 

“egală de neatârnare, nicio rațiune nu eră de a se pune vreo: 
piedecă sentimentelor de afecțiune care-i împinge a-şi face 
liberalităţi reciproce; 20 pentrucă aceste liheralităţi sunt de: 
cele mai multe ori cauza. determinantă a căsătoriei. 

Viitorii soţi au capacitatea de a-și face donaţiuni prin: 
contractul de căsătorie, chiar dacă sunt minori; destul este: 

ca, ei să fie asistați de persoanele a căror consimțimânt este 
necesar pentru validitatea, căsătoriei (art. 1231 C. civil): 

« Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialin» 2). 
<Orice dar dinaintea nunţei va dărui nevârsnicul, se primește, 

zice codul Caragea (art. 5, partea IV, capit. 2). 

“Regulele care cârmuese aceste donaţiuni sunt, în prin- 
cipiu, cele prevăzute în capit. precedent, care se ocupă de 
donaţiunile ce terţii pot face viitorilor soţi prin contractul 
de căsătorie. Ă 

Astfel necelebrarea, căsătoriei în vederea căreia donaţiunea 
a fost făcută, face ca ea să fie inexistentă (art. 1017 C_ 
civil), i | 

«Când nu se va face nunta, darurile dinaintea nunţei se întore 
înapoi, zice codul Caragea (art. 6, partea IV, capit. 2). 

  

1) Vezi și Cod., De donationibus ante nuptias, vel propler nuptius, 5. 3. 
2) Vezi supră, p, 259 şi 301, Mai vezi tom. IV. partea I, p. 726 şi tom. 

VIII, partea I, p. 77, 78, ete. ,
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Spre deosebire de ceeace se întâmplă în codul fr., ase- 
menea donaţiuni sunt însă revocabile pentru naştere de copii" 
contorm art. 836 C. civil 1). ( 

'Tot astfel, ştim că donaţiunile făcute de unul din viitorii 

soți celuilalt, prin contractul de căsătorie, Sunt revocabile 
din cauza ingratitudinei soțului donatar 2). 

Donaţiunile făcute: între viitorii soţi prin contractul de 
căsătorie sunt, de asemenea, revocate de drept prin pronun- 
țarea. divorţului pentru cauză determinată contra soţului do- 
natar (art. 280 C. civil) 3). 

Cât pentru donaţiunile ce soţii şi-ar face în timpul 
căsătoriei, ele suut totdeauna revocabile, şi revocarea atârnă 
de simpla voinţă a dăruitorului (ad nutum), fără ca el să aibă 

nevoe de a invocă vreo cruză legală (art. 937 C. civil) €). 
Singura cauză de revocare, neaplicabilă în specie, este 

aceea pentru naștere de copii (art. 836, 937 C. civil). ? Vp dac 

DONAȚIUNILE FĂCUTE INTRE SOȚI IN -TIMPUL 
CĂSĂTORIEI (Art. 937 C. civil). 

638. In toate timpurile, donaţiunile dintre soţi au 
fost supuse unor regule particulare, din 'cauza pericolului ce 
ele prezintă, fiindcă pot fi smulse prin: înrâurirea ce unul 
din ei exercită asupra celuilalt. 

La Romani, din capul locului, ele erau permise și chiar 

înlesnite prin legea Cincia, care este din anul :550 dela 
fondarea Romei. Mai târziu ele fură însă oprite prin uz 5), 
şi apoi iarăși permise prin Senatus-consult al lui Caracalla 
(oratio Antonini) din anul 206 al erei creştine, sub con- 
diția ca soţul dăruitor să fi murit cel dintâi, fără a fi di- 
vorţat şi revocat donaţiunea. 

Justinian menţine Senatus-consultul lui Caracalla sub 
oarecare condiţii 6). | 

1) Vezi supră, p. 366. -. N 
2) Vezi tom. IV, 1, p. 435 şi p. 127, 
3) Vezi tom. IV, p. Î, menţionat p. 456, 728 şi 735. 
41 Vezi tom, IV p. ], menţionat, p. 728 şi 739 şi dnfră, p. 434. 
5) L. 1, Pr. şi L.3, Pr., Dig. De donationibus inter zirum el uzorem, 24: 1. 

, 6) L, 25, Cod, De don. inter virum-et uxorem, 5. 16 şi Nov. 162, capit. I, 
De donationibus.
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Aceasta este ultima stare a. legislaţiei romane, care tre- 
cuse în provinciile de drept scris ale Franţei, pe când, din 
contra, în provinciile de drept obișnuelnic, donaţiunile dintre 
soți erau oprite, spre a asigură păstrarea bunurilor în familie 1), 

lată ce găsim în această privinţă, în Loysel: 

| <Donation en mariage, ni concubinage, ne vant; mais mari 
et femme mayant enfans, se peuvent entre-donner mutuellement, 
pourvu, disent quelques coutumies, quiils soient inels, ou &gaux en 
sant, âge et chevance» 

Codul Caragea, interzice şi el donaţiunile dintre soţi, în 
timpul căsătoriei, considerându-le. ea- împrumuturi : 

«Orice va dărui bărbatul în viața femeei sale, după nuntă, 
și femeea bărbatului său, se socotește împrumutare, iar nu dar> 
zice acest cod (art. 5, partea 1V, capit. 1). 

Codul Calimach, reproducând principiile dreptului roman, 
permite îvtre soţi darurile cu pricină de moarte, pentrucă 
primitorul unor asemenea daruri câștigă proprietatea lor 
numai după moartea dăruitorului (art. 1688), soluţie admisă 

Și de Andr. Donici (eapit. 38, $ 6 şi 11). 

“Inter virum et uzorem morlis causa vecepiae suni, guia în 
hoc tempus excurrit donalionis eventus, quo uir el umor esse desi- 
nunt». (Donaţiunile cu pricină de moarte pot fi făcute între bărbat 
și femee, pentrucă evenimentul donaţiunei are loc atunci când că- 
sătoria nu mai subzistă). (L, 9 Ş 2 şi L. 10, Dig., De don. înfer virum 
ef uzorem, 24. 1), “ 

Vechiul legiuitor al Moldovei oprește însă, în principiu, 
darurile dintre soţi (art. 1687), permitându-le numai în anu- 
mite cazuri, _ 

„Toate aceste daruri, afară poate de prezenturile mici, 
care se dedeau femeei la anul nou, la zilele onomastice, la, 
nașterea unui copil, sau spre înpodobirea ei, erau revocabile 
(art. 1691—1693, 1697 C. Calimach) 3). 

Osebit de aceste daruri, excepțional permise și care 

  

1) Vezi, între altele, art. 282 din cutuma Parisului. 
2) Loysel. op. est, I, p. 161, 162, No. 127 şi 128. 
3) Numai bărbatul dăruitor având dreptul de a, cere revocarea, darului, de: câteori el mureă fără a fi cerut “Tevocarea, donaţiunea rămâneă validă ŞI neatacabilă. Cas. $. I, Bult. 1910, p. 1183 şi Dreptul din 1910, No. 78, p. 583.
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erau revocabile, bărbatul sau rudele femeei obișnuiau a-i 
face, a doua zi după nuntă, un prezent numit la Greci 
Theoretvum, iar la Germani Morgengabe (art. 1232 C. aus- 
triac) 1); care în realitate, nu eră decât prețul virgivităţei sale, 
premium virginitatis, darul pentru cinstea fecioriei (art. 
1683 C. Calimaceh) 2). 

« Morgengabe soli man auf die Erde legen», zice un proverb 
_german (Darul de di nineaţă trebue pus pe pământ) 2). 

«Virgo, ol virginitatis honorem, Theoretrum habet; vidua 
autem îd non habet, sed pactanu hypobolon et arrhabonem», zice 
Harmenopol, De hypobolo, 4, 13, $ 3). (Fecioara are drept la teoretre, 
pentru cinstea fecioriei sale; văduva mare însă drept de cât'la 
ipovolon €) și la arvună). 

Teoretrele se cuvineau, în adevăr, numai fecioarelor, care-şi 
jertfeau virginitatea, nu însă şi văduvelor, a căror noapte 
de nuntă se răsplăteă printr'un alt dar, numit d» germani 
Abendgabe). 

« Theoretrum secundo nubentibus non datur», ziceă tot Har- 
menopol (1V, 13, $3). (Femeile care se căsătorese de al doilea 
mau drept la teoretre), 

In Bavaria, şi văduvele care se căsătoreau cu un bărbat 
tânăr obişnueau a face acest dar bărbatului 5). 

După codul Calimach. (art. 151, 1683, 1686), teoretrele 
nu erau revocate, ci se-cuvineau femeei în plină proprietate 
sau moștenitorilor ei, chiar la caz de desfacerea sau anularea 

căsătoriei. 

În dreptul germanic, de câteori “există îndâială asupra 
naturei sau , importanţei darului de dimineaţă, în urma morței 

1880 Vezi Gerber, System des deutsehen Privatrechis, Ş 238, p. 664 (ed. a 
14, 2) 

In unele părţi, de exemplu, în-Saxonia, acest dir eră obligator. Gerber, 
op. eit., p. 664, nota 2. 

___2) Vezi şi Codul Ipsilant (capit. pentru trimimine, art. 3), unde se zice: 
« Teoretre se numesc cele ce va dă bărbatul muerei a doua zi după nuntă». Vezi 
asupra teoretrelor, tom. Î, p. 167; tom. IV, partea I, p. 732, 733, ad notam; 
tom. VIII, partea I, p. :154, 155, 689, ete. 

3) Vezi Chaisemartin, op. est, p. 333, No. 43. | 

*) Vezi asupra ipovolonului, tom. VIII, partea I, p. 152, 153, test și 
nota 1; p. 687, 688 şi 689, ad notar. : 

- 8) Vezi Zâpil, Deutsche Rechisgeschiehte, II, $ 89 a.
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bărbatului, văduva lui eră crezută, în. baza jurământului 
prestat de ea cu mâna pe piept. 

«Tune liceat slli mulieri jurare per p ctus suum», zice lepea 
Alamannorum (56. 2). i . 

La aceasta face aluzie un proverb german, zicând: 

« Morgengabe mag eine Frau uohl. behalten auf den Heiligen, 
ohne Zeugen». (O femee poate foarte bine să păstreze darul de 
dimineață asupra sfinţilor, fără martori) 1), 

638 pis. In dreptul actual, soţii pot, în timpul căsă- 
toriei, să-și facă orice donaţiune, prin urmare: o donaţiune 
de bunuri, prezente, de bunuri viitoare, de bunuri prezente 
și viitoare şi chiar o donaţiune supusă unei condiţii potes- 
tative din părtea dăruitorului (art. 826 şi 937 C. civil). 

Donaţiunile dintre soţi fiind însă supuse regulelor ge- 
nerale, vo» trebui să fie făcute prin act autentic şi să fie 
acceptate de soțul donatar. Donaţiunile imobiliare sunt supuse 
transerierei, iar cele mobiliare sunt supuse statului estimativ 
prevăzut de art. 827 C. civil, cel puţin când au de obiect 
bunuri prezente. Ele sunt reductibile de câteori întrec partea 
disponibilă şi atacă rezerva moștenitorilor 2). 

Soții nu pot însă să-și facă nici prin acte între vii, 
nici prin testament o donaţiune mutuală sau reciprocă prin 
unul și același act (art 857, 938 C. civil), pentrucă dona- 
țunile dintre “soţi sunt revocabile, ca, și testamentele (art. 
937 C. civil). | 

639. Eiectele donaţiunilor dintre soți şi revocabi- 
litatea lor (art. 937 C. civil). — Donaţiunile dintre. soţi 
sunt astăzi permise, însă sunt revocabile în tot timpul vieţei 

" dăruitorului, chiar în urma morţei donatarului, fie că au de 
obiect bunuri prezente, viitoare sau bunuri “prezente și viitoare, 
ele nedevenind irevocabile decât prin moartea dăruitorului. 

Acest principiu fiind general, se aplică tuturor donaţiu- 
nilor în genere, celor manuale 3), celor făcute prin persoane 
interpuse sau ascunse sub forma unui contract cu titlu oneros, 

  

1) Vezi Chaisemartin, op. es., p. 338, No. 45. 
2) Vezi tom. IV, partea I, p. 745. text şi nota 5. 
3) Trib. Tutova, Dreptul din 1913, No. 23, p. 181.
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asigurărilor pe viaţă contractate, în timpul căsătoriei, de unul 

din soți în folosul celuilalt, ete. 

Această dispoziție se întemeiază pe împrejurarea că ase- 
menea donaţiuni pot câteodată fi rezultatul înrîurirei unuia 
din soţi asupra celuilalt și că, în orice caz, dărmitorul poate 
mai târziu să, se căiască de ceeace a făcut: 

< At oratio;. Fas esse, eum quidem qui donazil, penitere». 
(Ordonanţa dispuue că soţul dăruitor poate să- şi reiă lucrurile dă- 
ruite, dacă se căește de ceeace a făcut>. (L. 92 $ 2, ab înihio, Dig, 
De don. inter virum et uxorem, 24. 1. 

De aceea, art. 1054 din codul italian opreşte cu desă- 
vârşire liberalităţile dintre soţi, ei neputând să se avantajeze 
unul pe altul, în timpul căsătoriei, decât prin testament. 

Caracterul revocabilităţei dintre soţi este atât de esenţial, 
„în cât părțile n'ar puteă să renunţe la dreptul lor de revo- 
“care, nici în timpul căsătoriei, nici mai înainte prin con- 
venţia lor matrimonială (art. 5, 1224 C. civil). 

Soții n'ar puteă, de asemenea, să renunţe la dreptul ce 
le conferă legea de a se avantajă unul pe altul, nici să facă 
vevocarea inadmisibilă, ascunzând donaţiunea sub forma unui 
contract cu titlu oneros. | 

Dreptul de a revocă donaţiunea este - personal sotului 
dăruitor, și nu poate fi exercitat nici de creditorii lui (art. 

974 C. civil), nici de moștenitorii lui. 
Prin excepţie dela art. 199 C. civil, femeea măritată 

poate să revoace darul făcut bărbatului, fără nicio autorizare, 
pentru ca ea să poată lucră în deplină libertate și pentru ca, 
determinarea voinţei sale să fie la adăpostul oricărei înrâuriri 
străine, nec ex aheno penderet arbitrio. 

“Donaţiunea, devine deci irevocabilă prin moartea dărui- 
torului, nu însă prin moartea donatarului î), cât timp trăeşte 

dăruitorul,  dapă cum: dispune anume art. 1096 din codul 
francez. , 

Acesie liberalităţi nefiind revocate de drept, prin moartea 
soțului donatar, dreptul lui trece la moştenitorii săi, dacă 
dăruitorul n'a revocat donaţiunea în timpul vieţei sale 2). 

2 Trib. Tutova, Dreptal din 1913, No. 23, p. 181 şi alte autorităţi citate 
în tom. IV, partea I. p. 738, nota 1. 

2) Vezi tom. IV, partea I]. p. 712 și 738, 1739. 

B. Alezandresco. Principiile Dreptului Civil Român. Vol. II. 28



484 Con. CIV. — CARTEA I[I. — TIT, IL. — CAP. VII. — ART, 997, 

In codul fr, soluţia este cu totul alta, în ceeace pri- 
vește donaţiunile de bunuri viitoare și cele cumulative de 
bunuri prezente şi viitoare, pentrucă acolo: asemenea libera- 
lităţi devin caduce prin moartea donatarului (art. 1089 C. fi), 
soluţie pe care legea noastră n'o admite. - | 

Donaţiunile dintre soţi sunt revocabile după bunul place 
al dăruitorului (ad nutum), fără nicio cauză legală de revocare. 

Ele sunt, de asemenea, revocabile pentru ingratitudine şi 
neîndeplinire de sarcini, pentrucă art. 937 $ ultim le declară 
irevocabile numai pentru survenire de copii, și aceasta pentru 
motivul că dăruitorul căsătorindu-se, el s'a aşteptat, de bună 
seamă, a aveă copii. 

Aceste donaţiuni mai sunt revocate de drept prin pro- 
nunțarea divorțului în contra soţului donatar (art. 280 C. 
civil), în care caz copiii vor găsi averea dăruită în patri- 
moniul soţului dăruitor, în loc de a o găsi în acel al soţui'ui 
donatar, ceeace pentru ei este tot una 1). | 

Revocarea putând să aibă loc în timpul vieţei dăruito- 
rului fără nicio cauză iegală, numai după bunul său plac, 
această revocare va puteă fi atât expresă cât şi tacită. 

Revocarea expresă va aveă-loe atunci când soţul dă- 
ruitor ar fi exprimat voinţa -sa neîndoelnică de a revocă 
donaţiunea întrun act autentice sau sub semnătură privată ; 
iar revocarea tacită va rezultă din fapte neechivoce şi neîn- 
doelnice, precum ar fi: donaţiunea sau legatul posterior al 
lucrului dăruit făcute către o altă persoană, sau înstrăinarea 
cu titlu oneros în urma facerei donaţiunei. 

<Dacă dăruitorul bărbat sau dăruitoarea femee, în urmă vu fi 
înstrăinat lucrul dăruit, se socoteşte că au desființat darul prin 
tăcere>, zice art. 1692 din codul Calimach. 

Instrăinarea parţială ar revocă donațiunea numai pentru 
partea înstrăinată. 

Revocarea odată îndeplinită are efect retroactiv (ex func). 
Ea atrage deci desfiinţarea, tuturor drepturilor dobândite de 
terții asupra bunurilor dăruite: 

« Resoluto jure dantis, resoluitur accipienhs» 2). 

  

:) Vezi supră, p 429, 
2) Vezi supră, p. 409 şi trimeterile făcute aculo.
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Persoanele care au contractat cu soţul donatar nu pot, 
în adevăr, să se plângă, fiindcă ele au trebuit să se aștepte 
la, desfiinţarea drepturilor lor, de oarece ele au contractat cu 
o persoană, al cărei titlu eră supus desființărei, şi ştiut este că: 

«Nemo plus Juris ad alium transferre potest quam ipse habet> 1) 

Terţii de bună credinţă vor puteă însă să opue, în pri- 
vința mobilelor corporale, prescripţia instantanee statornicită 
de art. 1909 C. civil. 

Revocarea donaţiunei nefiind decât îndeplinirea unei 
condiţii rezolutorii (art. 1019) şi îndeplinirea acestei condiţii 
producându-și efecte încă, din ziua facerei donaţiunei at 
1015), ea se socotește ca şi cum nar fi avut fiinţă, așa; 
soţul donatar va restitui lucrul dăruit împreună cu tg te, 
fructele sale, afară de cele percepute înainte de revocare - 

640. Partea disponibilă dintre soţi. — Spr 
termină partea disponibilă dintre soţi, trebue să distingela 
trei cazuri deosebite, şi anume: 10 cazul când soţul dăruitor [ 
n'a lăsat niciun descendent; 20 cazul când el n'a lăsat des- 
cendenţi dintro căsătorie anterioară, ci numai din căsătoria 
actuală; 3" și, în fine, cazul când el a lăsat copii numai din 
căsătoria anterioară, singura ipoteză în care art. 939 face, la 
noi o derogare dela dreptul comun. 

641. 1 Cazul când soțul dăruitor n'a lăsat niciun 
descendent. — Dacă soţul dăruitor n'a lăsat la moartea sa - 
moştenitori rezervatari, adecă : nici descendenţi (art. 841, :949), 
nici ascendenți din gradul. întâi (tată sau mamă) (art. 843), 
el a putut să dispue prin acte cu titlu gratuit în favoarea 
soţului său, atât prin contractul de căsătorie, cât şi în timpul 
căsătoriei, de toată averea sa, după cum el a putut să dispue 
în folosul oricărei persoane 2). 

Dacă el a lăsat, la moartea sa, pe tatăl sau mama sa 
în viaţă, sau pe amândoi părinţii, el a putut să dispue numai 
de jumătate din averea sa, cealaltă jumătate fiind rezerva 
ascendenţilor (art. 843 C. civil). o 

0, 495; tom..1V, No. 204, ete. 
h 1) Vezi supră, p- 18, 221, 342; tom. I al acestei lucrări, p p. 200, 437, 

2) 'Opr. art. 916 C. fe. (text eliminat la noi ca de prisos). 
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€42. 2* Cazul când soțul dăruitor n'a lăsat des- 
cendenți dintr'o căsătorie anterioară, ci numai din căsă- 
toria actuală. — In codul fr. acest caz este prevăzut de 
$ 2 al art. 1904, pe care legea, franceză din 14 Februar 1900 
nu l-a atins. Acest text dând însă loc la mai multe dificul- 

- tăți, a fost, cu drept cuvânt, eliminat de legiuitorul nostru. 

Prin urmare, soțul rămas în viaţă va fi considerat ca 
un străin și soțul său'a putut să-i lase prin donaţiune sau 
testament, jumătate, a treia sau a patra parte din averea 
curată ce el a avut la moartea lui, după numărul copiilor 
rămaşi. 

643, 3: Cazul când “soțul dăruitor a lăsat descen- 
denți dintro căsătorie anterioară (art. 939 C. civil). — 
Căsătoriile de al doilea au fost în totdeauna rău văzute, din 

cauză că adeseori sunt obijduitoare pentru copiii născuţi din 
însoţirea anterioară. De aceea, dreptul roman organizase pe- 
depse bănești contra soţilor care se căsătoreau de al doilea: 
pana contra binubos (Nov. II, cap. 2, $ 1). 

Pentru a apără interesele copiilor născuţi dintro căsăz 
torie anterioară. contra liberalităților excesive ce părinţii ar 

„fi putut consimţi în detrimentul lor, în folosul noului soţ, 
două constituţii celebre au fost edictate la Romani: 

Una din ele opreă pe văduva, care se căsătorea de al 
doilea, având copii dintr'o căsătorie anterioară, de a dispune 
de bunurile ce-i lăsase primul ei bărbat, dispoziţie care, mai 
în urmă, a fost întinsă atât la Romani, cât şi în vechiul 
drept francez, şi la bărbatul văduv 1), pentrucă, după cum 
foarte bine zice un autor (Ferriăre): 

<Les hommes sont capable de la mâme faibless “que les 
femmes», 

A doua din aceste constituţii (legea așa zisă lac edictali) 
decideă că bărbatul sau femeea, care aveă copii dintw'o că- 
sătorie precedentă nu poate să dea noului ei soţ (novereae 
vel vitrico), decât partea ce se cuvineă unui copil ce luase 
mai puţin 2). 

1) L. 3, Coa., De secundis nuptiis, 5. 9 Vezi şi L. 5, Cod., eod. tit. 
2 L. 6, Pr, şi L. 9, Pr., Cod,, tit. est.
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Aceste două regule erau aplicate în vechiul drept francez,. 

în provinciile de drept scris; pe când nimic din toate acestea 

nu există în provinciile de drept obișnuelnic, Edictul lui. 

Francisc al Il-lea, supranumit Pedit des secondes noces, din: 

1560, a întins însă dispoziţiile-de mai sus și la aceste pro- 

vincii. Acest edict celebru, este deci origina art. 939 din. 
codul civil. Ă 

După acest text, bărbatul sau femeea, care având unul" 

sau mai mulţi copii, dintro altă însoţire, legitimi sau legi- 

timaţi (art. 306 C. civil), ori născuţi dinta”o căsătorie putativă,. 

nu însă copii adoptați 1), s'a căsătorit din nou, nu va puteai 

face celuilalt soț o lberalitate prin donaţiune sau testament, 

decât pentru o parte egală cu partea legitimă a copilului ce 

a luat mai puțin adecă neavantajat prin vre:o liberalitate,. 

fără ca nici întwun caz, liberalitatea făcută noului soț să: 

poată trece o pătrime din bunurile dăruitorului, cu toate că 

copilul care a luat mai puţin, ar aveă mai mult decât o- 

pătrime. 
Dacă soţul căsătorit de al doilea a. făcut acestui de al 

doilea soţ o liberalitate care întrece partea disponibilă stator-: 

nicită de. art. 939 C. civil, liberalitatea nu este nulă, ci 

reductibilă (art. 847), reducţiuner făcându-se conform + drep- 

tului comun (art. 850)2). 
Restricţia adusă de art. 939 părţei disponibile în folosul: 

copiilor născuţi dintr'o căsătorie anterioară, nu se aplică libe- 

ralităților făcute între concubini 2), darurile dintre concubini 

ne mai fiind astăzi oprite după cum erau altădată, în vechiul 

drept francez €). 
In cât privește celelalte discuţii la care art. 939 din 

codul civil a dat loc, vezi tom. IV, partea I, p. 754—764, 

iar în cât priveşte concursul între partea disponibilă prevăzută 

1) Chestiunea este însă controversată în privința copiilor adoptați. Vezi: 

tom. IV, partea I, p. 752, nota 2. , 

Cât pentru copii naturali recunoscuţi, ei având, în dreptul nostru, faţă 

de mama, lor, aceleaşi drepturi ca şi copiii legitimi (art. 652, 677, 678 C. civil). 

se bucură de rezerva excepţională statornicită de art. 939 C. civil, de câteori: 

mama lor se va căsători. Vezi tom. II, p. 407, tom. 1V, partea I, p. 753, ad' 

notam. Vezi şi tom. I, al lucrărei de faţă, p. 301. “ 
2) Vezi tom. IV, partea I, p. 745 şi 160. 
3) Vezi tom. IV menţionat, p. 753, nota 2.- 
4) Vezi supră, p. 207. ”
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-de art. 841 urm. şi cea prevăzută de art. 939, precum şi r&du- 
«cerea liberalităţilor excesive, vezi același tom. p. 764—768. 

644. Sancţiunea art. 939 C. civil (art. 940, 941).— 
"Orice dispoziţie proibitivă trebue să aibă o sancţiune. De 
„aceea, art. 939 dispune că soţii nu pot să-și. dăruiască, şi se 
înțelege nici să-și lase prin testament, mai mult decât sa 
«arătat mai sus, nici în mod indirect, nici prin donaţiuni de- 
ghizate, nici prin persoane interpuse. 

Liberalitatea este directă de câteori este făcută cu în- 
vestirea formelor legale. Ea este indirectă, când este făcută 
fără formele legale, însă printrun act fățiş şi fără fraudă. 
De exemplu: doi soţi fiind colegatarii aceluiași lucru, unul 
-din ei renunță la legat în folosul exclusiv al celuilalt. Dona- 
“iunea deghizată, este aceea, care se ascunde sub forma unui 
„contract cu titlu oneros (vânzare, schimb, etc.). | 
, Liberalităţile deghizate sunt deci nişte lberalităţi indi- 
recte, pe când orice liberalitate indirectă nu este numai de 
-cât o liberalitate deghizată 1), 

Cât pentru liberalitatea făcută printr”o persoană inter- 
pusă (art. 812, 940 $ 2), ea se adresează unui intermediar 

„care, în calitate donatar aparent este însărcinat, printi”o con- 
venţie secretă (fideicomis tacit) a remite “lucrul dăruit aceluia, 
pe care dispunătorul a voit să-l gratifice, 

Art. 940 C. civil vorbește atât de donaţiunile indirecte, 
cât și de cele deghizate, şi făcute prin persoane interpuse. 
“Chestiunea este însă de a se ști dacă toate aceste donaţiuni 
sunt anulabile de câteori ele au de seop de a fraudă dispo- 
ziţia art. 939 din codul civil. Chestiunea este controversată, 
însă atât doctrina cât și jurisprudenţa disting donaţiunile 
indirecte de cele deghizate și făcute prin persoane interpuse. 

Liberalităţile indirecte fiind făcute pe faţă și fără nicio fraudă, 
„nu sunt nule, ci numai reductibile, ca și liberalităţile directe, 
de câteori între, partea disponibilă, reducerea neputând fi 
„cerută decât de moștenitorii rezervatari. 

  

1) Stim că jurisprudenţa şi o parte din doctrină recunoaşte validitatea 
donaţiunilor deghizate, atunci când ele nu ascund nicio fraudă şi sunt făcute 
între persoane capabile de a dispune şi de a primi, soluţie pe care am com- 
bătut-o (Vezi supră, p. 279 şi 311 urm.). Art. 940 $ 2 declară, cee drept, dona- 
“țiunile deghizate nule, însă îh acest caz ele constituese o fraudă la lege, adecă 
da art. 929 C, civil, care statorniceşte partea disponibilă între soți.
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Cât pentru donaţiunile dechizate şi cele făcute prin 
persoane interpuse, ele sunt anulabile în toate cazurile, fie: 
că întrec sau nu partea disponibilă, fie că au fost făcute: 
prin contractul de căsătorie sau în timpul căsătoriei, fără a 
se cercetă scopul care a împins pe soţi a recurge la simu- 
laţie (ergum. din art. 940 $ 2)1). 

Rațiunea pentru care legea, prin art. 940 declară nule-- 
donaţiunile ce soţii îşi fac în timpul căsătoriei, în mod de- 
ghizat sau priri persoane interpuse, este ca.printr'o sancţiune - 
severă să împedice facerea unor acte, în care frauda eşte, în 
genere, greu de stabilit, cum și pentru a garantă, drepturile: 
suecesorilor donatorului 2). | 

"Donaţiunile deghizate și cele făcute prin persoane inter- 
puse fiind anulabile, iar nu numai reductibile, nulitatea poate 
fi propusă nu numai de moștenitorii rezervatari, dar de toate: 
părţile interesate, precum moștenitorii nerezervatari, dăruitorul,. 
creditorii săi, anteriori sau posteriori donaţiunei, etc.; căci, 

în specie, fiind vorba de o nulitate de ordine publică edictată 
'în scopul de a se opri donaţiunile frauduloase, acţiunea trebue: 
să aparţie oricărei părţi interesate 9).. 

ȘI în speţă, fiind vorba de o nulitate a unui act pentru 
fraudă la lege, dovada că actul atacat cuprinde o donaţiune: 
deghizată, făcută prin persoane interpuse, poate fi făcută prin 
orice mijloace de probă prevăzute de lege, deci, şi prin simple: 
prezumpţii sau martori, și aceasta chiar atunci când nulitatea 
Sar exercită de una din părţile contractante +). 

Liberalitatea odată anulată, nulitatea își produce efectele 
sale nu numai între părtile contrăctante, dar și în contra 
terțiilor, care au dobândit drepturi de la soţul donatar, ce nu. 

1) Vezi tom. IV, partea I, p. 769, nota | şi 4 la autorităţile citate acolo, 
a se adăugă (Cas. $. I, Jurisprud. rom. din 1915 No. 38, p. 594, No. de ordine: 
625 şi Cr. judiciar din 1916, No. 1, p. 3 (cu observ. noastră). și Dreptul din 
1916, No. 6. p. 43. Vezi şi “tom. VIII, partea II, p. 134, nota 4 (ed. a 2), 
Contra: C. Bucureşti, Or. judiciar. loco cil., p. 7 (decizie casată). 

2% Cas. 1, 24 Sept. 1919, Jurisprud rom. din 1919, No, 31 şi 32, p. 815,. 
No, de ordine 748. 

3) Cas. S. I, decizie supră cif., Cr. Judiciar 1919 No. 1; Dreptul din 
1916, No. 6, p. 43, precum și alte autorități citate în tom. LV menţionat, p. 772, 
nota, 1; Minei Dreptul din 1914, No. 29. Contră: Autorităţile citate în tom. IV, 
p. 11, nota 2, între care figurează mai multe decizii ale Cas. noastre. 

4) Cas. I, 24 Sept. 1919, Jurisprud. vom. din 1919, No. at şi 32,p. 815. 
No. de ordine 148. Ă
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«eră proprietar. Şi fiindcă, în specie, simulaţia dintre soţi 
«constitue o fraudă la o lege care interesează ordinea publică, 
„dovada ei va puteă fi făcută de cel care o invoacă, prin 
orice mijloace: martori, prezumpţii, ete. 

Acţiunea părţilor interesate se prescrie, conform drep- 
tului comun, prin 30 de ani din ziua morţei dăruitorului 
art. 1890 C. civil). 

645. Liberalităţile făcute prin persoane interpuse. 
Persoanele presupuse interpuse (art. 941 C. civil). — In 
caz când unul din soţi a făcut celuilalt o liberalitate prin 
persoane interpuse întrecând partea disponibilă statornicită 
«de lege, cei care invoacă asemenea fraudă trebue so dove- 
dească prin orice mijloace de probă. Fiind însă că uneori 
„ar fi greu de a. se stabili că liberalitatea adresată unei anu- 
mite persoane este făcută în favoarea soţului, legea stabileşte 
-de astădată, ca și întrun caz analog (art. 812 $ 2), o pre- 
zampţie legală de interpunere de persoane, care nu poate fi 
„dărâmată prin proba contrară, afară de mărturisire și jură- 
mânt (art. 1202 C. civil). 

Persoanele pe care art. fl le consideră în cazul de 
față interpuse, sunt: 

10 Copiii t) legitimi sau legitimaţi, ce soţul donatar.are 
-dintr'o altă căsătorie, iar nu din căsătoria sa cu dăruitorul, 

pentrucă liberalitatea nu este, în specie, inspirată de dra- 
-gostea părintească, copilul donatar nefiind al dăruitorului, ci 
prin afecțiunea ce acest din urmă are către soţul său, pe 
care legea îl consideră în. specie ca adevăratul donatar. 

Ascendenţii soțului -donatar sau legatar nu sunt, de ase- 
menea, cuprinși în prezumpţia statornicită de art. 941 C. civil, 
ei nefiind consideraţi ca persoane interpuse decât atunci când 
soţul donatar sau legătar ar. fi moștenitorul lor prezumptiv 
în momentul facerei liberalităţei (art. 941, în fine). 

20 A doua categorie de persoane considerate ca inter- 
puse faţă cu soţul dăruitorului, cuprinde persoanele al căror 
moștenitor prezumptiv soţul dăruitorul ar fi, în momentul 
facerei liberalităţei, sau rudele la a căror succesiune soţul 

  

1) Prin copii se înţelege aci, lato sensu, nu numai copiii din gradul 
“întâi, dar şi nepoţii soţului donatar.
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donatar ar fi fost chemat, dacă ar fi murit în momentul 

donaţiunei. | 

Astfel, dacă aș fi făcut o donaţiune bunului soţivi mele- 

pe când în momentul acestei liberalităţi tatăl ei era încă în 

viață, bunul donatar n'ar puteă fi socotit ca persoană înter-: 

pusă, pentrucă, în momentul facerei acestei donaţiuni, soția 

mea nu era încă moștenitoarea prezumptivă a bunului, ci 

tatăl ei care, în acel moment, era încă în viaţă. 

Dar dacă nu există, în specie, o prezumpţie legală de- 

interpunere de persoană, poate să fie o interpunere de fapt,. 

care se va apreciă de judecătorii fondului şi care va puteă 

fi dovedită conform dreptului comun. 

Acestea fiind singurele cazuri în care interpunerea de: 

persoane este presupusă, nu este permis judecătorului de a 

întinde aceste prezumpții la alte persoane decât acele anume: 

permise de lege: _ 

< Odia restringenda, non amplienda». (Legile riguroase trebue: 

să fie restrânse iar nu întinse) 1). 

Prezumpţia legală de interpunere de persoane în cele: 

două cazuri statornicite de ari. 941 C. civil, se aplică, după 

părerea generală, nu numai liberalităţilor făcute în timpul 

căsătoriei, dar şi celor făcute prin contractul de căsătorie. 

Art. 940, 941 C. civil pot fi invocate nu numai de 

moştenitorii rezervatari, dar de toate părțile interesate, moște- 

nitorii nerezervatari, dăruitorul, ete. 

Prezumpţia statornicită de art. 941 este absolută, ca şi 

cea prevăzută de art. 912 $2. | 

Ca atare ea nu poate fi combătută prin proba contrară, 

afară de mărturisire şi jurământ (art. 1202). 

646. Neaplicarea principiului irevocabilităței, dona- 

țiunilor făcute viitorilor soți prin contractul de căsătorie 

şi celor făcute între soţi în timpul căsătoriei (art. 826 
5 A 

C. civil). — Donaţiunile sunt, în principiu, irevocabile și 

această irevocabilitate este sufletul lor, după expresia lui 

Ricard 3). | 

« Donner el retenir ne vaul» 2). 

1) Vezi supră, p. 281 şi tom. I al lucrărei de faţă, p. 43 urm. 

2) Vezi supră, p. 33|. - 
3) Vezi supră, p. 427, No. 636,
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„Este deci un principiu fundamental în materie de donațiuni, 
pe care vechiul drept francez l-a împrumutat dela dreptul . 
germanic 1). . 

Cu toate acestea, prin excepţie şi din cauza căsătoriei, 
„pe care legea a voit s'o inlesnească, vechia maximă «donner 
„et retenir ne vaut» nu se mai aplică donaţiunilor făcute 
viitorilor soţi prin contractul de căsătorie 2). Regula de mai 
:sus trebue deci formulată în termenii urmături: 

«Donner et retenir hors mariage ne vaut». 

Cât pentru donaţiunile ce soţii îşi fac în timpul căsă- 
“toriei, ele putând fi revocate de dăruitor numai după bunul 
său plac, fără nicio cauză legală (art. 937), legea nun mai 
„aveă nicio rațiune de a opri clauzele care ar tinde la revo- 
«carea lor indirectă. - 

Prin aplicarea acestui principiu, art. 826 C. civil de- 
“clară că art. 822--824 nu se aplică donaţiunilor făcute de 
terţii viitorilor soţi prin contractul lor de căsătorie, nici 

„celor făcute între soţi în timpul căsătoriei: 
«Kein Ziverfel, dass der -art. 947 auch auf die donaliones 

-anter conjuges anmwendbar ist», zice Zahariae. (Nu mai rămâne 
nicio îndoială că art. 947 (al nostru 826) se aplică și donaţiunilor 

-dintre soţi 2). 

Tot astfel, asemenea donaţiuni sunt valide chiar dacă 
-ele ar impune soţului donatar, obligaţia expresă sau. tacită 
«de a plăti datorii viitoare şi nedeterminate (art. 823, 826), 
“sau dacă dăruitorul şi-ar rezervă dreptul de a dispune mai 
itârziu de lucrurile dăruite (art. 824. 826 C. civil), ete. 4). 

In fine, art. 826 statornicind că art. 825 nu se aplică 
donaţiunilor. făcute între viitorii soţi prin contractul de că- 

„sătorie, nici celor făcute între soţi, în timpul căsătoriei, de 
„aici rezultă că, în aceste donaţiuni, spre deosebire de ceeace 
se întâmplă în codul francez, stipulația. reîntoarcerei bunu- 
rilor unei alte persoane decât dărnitorul este, prin excepţie 
„permisă 5). | | 

  

1) Vezie tom. IV, partea 1. p. 370 şi p. 781..Cpr. Arntz, II, 1842. 
2) Vezi supră, p. 3:92, 427, ete, " 
3) Handbuch des fr. Civilrechts, IV, $ 654, p. 216, nota 2 (ed. Crome). 
*) Vezi supră, p. 333, nota 2 şi p. 652. 
5) Vezi supră, p. 341.
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TESTAMENTELE 

Consideraţii generale. 

647. Dreptul. de a testa nu se mai consideră astăzi, 
aşa cum unii îl considerau altă dată, ca un privilegiu speciali 
conferit. de dreptul civil, şi care eră mai mult sau mai puţin: 
restrâns după moravurile fiecărui popor, ci ca un drept natural,. 
după care omul poate să dispue de bunurile sale prin acte 
de ultimă voință, aşa cum el poate dispune de ele prin acte 
între. vii. 

Cu toate acestea, dreptul de a testă a fost uneori con- 
testat, însă pe nedrept. lată numai câteva cuvinte dintr'un: 
discurs al lui Robespierre, pronunţat înaintea adunărei con-- 
stituante (şedinţa din 5 Aprilie 1791): 

«I/homme peut-il disposer de cette terre quiil a cultive, 
lorsquiil est lui-meme râduit en poussidre?... Non, la propriste de: 
Phomme, aprăs sa mort doit retourner au domaine publice de la 
sociât€; ce n'est que pour Pinteret public qu'elle transmet ces biens 
a la postârit6 du premier propriâtaire; or, Pintâret public est celui 
de Pegalit€. Il faut done que, dans tous les cas, Vâgalite soit 6ta- 
blie dans les suceesions, ete.> 1). 

Origina testamentului se pierde în întunecimea timpu- 
rilor, şi dreptul omului de a dispune de averea. sa prin acte 
de ultimă voinţă îl găsim în legislaţiile cele mai vechi, afară 

de aceea a, Egyptienilor, a lui Moise şi a Germanilor: 

“«Heredes tamen successoresqate cuigiue liberi et nullm testa- 

mentum, zice. "Tacit 2). 

Testamentul a existat la Sparta, după cum ne atestă 
Plutare în viaţa lui Agesilas ($ 7), şi Solon îl introduce și 
în dreptul atenian. 

Dar nicăeri testamentul n'a fost mai în floare. decât la 

Romani, unde eră o dezonoare de a muri fără testament. 

Dreptul de a testă a fost proclamat în mod solemn printrun 

text celebru al celor 12 table, pe care.l-am reprodus supră. 

p. 19 și p. 374. 
* 

) Vermorel,: ()euares de Robespierre, p. 183 (sur le droit ce esteri. 
2)" Vezi tom. IV, parvea II, p 15, tezt şi nota |. -
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Testamentul eră deci ca o lege: 

« Dicat lestator et evil lex noluntas ejus» (Nov. 22, capit. 2). 

De aceea, un vechiu autor, Mantica, compară testatorul 
„eu un rege care poruncește. 

Din tot ce se poate mai puţin refuză oamenilor, zice o lege 
„din codul lui Justinian, este facultatea unui muribund de a ave o 
ultimă voință, el care în curând nu va mai aveă nici una: 

< Nihil enim est, quod magis hominibus debeatur, quam ut 
- „Supreme voluntatis, postquam jam alhud velle non possunt, liber 

„sit stylus, et licitum quod îlerum non redit crbitrium» L). 

Forma testamentului a variat însă, şi mai multe moduri 
de a testă au fost succesiv admise de dreptul vechiu, de 
dreptul pretorian şi de constituţiille împărăteşti 2). 

648. "Testamentul este un act eminamente revocabil 
şi solemn, în acest ns că nu poate să existe fără un act 
scris şi Brăi îndeplinirea formelor legale 3). 

< Testamentum est mentis nostra justa contestatie, îd esl sulem- 
niter faclum, ut post mortem nostram valeat». (Testamentul este. 
“rezultatul reflexiilor noastre: mintale, redactat înseris, în formele 
prescrise, enunțând ceeace trebue să se facă după moartea noastră). 
(Ulpiani Regule, tit. 20, De testamentis, $ 1). 

Testamentele nuncupative sau verbale, admise altă dată 
la Romani și în dreptul nostru anterior (art. 738, 745 urm. 
“C. Calimach) permise și ustăzi în unele legiuiri străine, de 
„exemplu în codul austriae (art. 577, 584 urm), în codul 
german (art. 2250 urm.), în codul elveţian din 1907 (art. 
506, 508) etc. nu mai au deci nicio valoare 4). 

La Romani, testamentul trebuiă neapărat să cuprindă 
-o instituţie sau rânduire de moștenitori: 

«Heredis înstitulio est caput et fundamentum lolius testa- 
menti». (Instituţia de moștenitor este principiul și baza întregului 

1) 1. 1, în fine, Cod. De saerosantis ecelesiis, 1. ?, 
) Vezi, în privinţa diferitelor forme de testamente care sau succedat la 

Romani, tom. IV, partea II, p. 16 urm. 
3) Art. 82 C. civil, care defineşte testamentul, a fost explicat supră, 

p. 429 urm. - 
1) Codul Caragea nu admiteă însă, testamentele verbale. Vezi tom. IV, 

partea II, p. 209 2 

>
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testament). (Gaius, Jnstit., LI, $ 29; Instit. Justinian, De legatis, IL, 

20 $ 34, ab îniho). 

__ Această instituţie, care nu se mai cere astăzi, trebuiă 

să fie făcută, în dreptul vechiu roman, în termeni solemni 

şi sacramentali. Mai târziu însă, sa permis întrebuințarea 

oricărui termen, pentrucă eră nedrept de a se anulă ultima 

voință a defunctului pentru lipsa unei simple formalităţi: 

« Quoniam indignum est ob înanem abservationem îrritas fieri 

tabulas et judicia mortuorum». (L. 15, ab înilio, Cod. De testa - 

mentis, ete. 6. 23). 

Codicilul, introdus sub împăratul August de către Lucins 

Lentulus 1), fiind un act mai puţin solemn decât testamentul, 

nu puteă să cuprindă o rânduire de moştenitor, ci numai 

legate sau dispoziţii analogi, precum rânduirea de tutori, 

ete. 2). In dreptul actual, testamențul ne mai având nevoe 

să cuprindă o rânduire de moştenitor, el se dontundă cu codi- 

cilul de altă dată 3). - 
De aceea, Loysel, referindu-se la provinciile de drept 

obișnuelnie ziceă că: ni 

«Entre testament et codile n'y a pas de difference» 4) 

Astăzi, prin 'codicil, se înţelege o declaraţie de ultimă 
voință, posterioară testamentului, prin care se schimbă, se 

adaogă sau se suprimă ceva din actul primitiv, confirmându-l 
pentru partea neschimbată. 

«Când cineva, după diată, își va' aduce aminte și de altele, 
şi le va trece în deosebit izvod, se numeşte codikil», zice Andr. 
Donici (cap. 35, $ 2). 

649. Capacitatea necesară spre a puteă dispune 
prin testament (art. 856 C. civil). — Art. 856 din C. civil, 
reproducând art. 762 din codul italian, prevede că oricine 
este capabil de a dispune prin testament, dacă nu este oprit 
de lege. Cu alte cuvinte, capacitatea este regula genexală, i iar 
incapacitatea 0 excepţie. 

1) Instit., De codieillis II, 25, Pr., ab initio. 
2) Cpr. art. 108 Q. Calimach 1553 0. austriac). 
3) Vezi supră, p. 251, 
+) Loysel, op. eit., I, p' 296, No. 300.
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Aceeași soluţie este admisibilă şi în privința donaţiu-. 
nilor, ca una ce rezultă din principiile generale. (Cpr. ari. 
948, C. civil) 1), _ 

După codul Caragea (art. 27, partea IV, cap. 3), nu se 
puteă testă înainte de împlinirea vârstei de 20 de ani, iar 
după codul lui Andr. Donici, înainte de împlinirea vârstei 
de 14 şi 12 ani (cap. 35, $$ 6 şi 10). _ 

Astăzi minorul de- 16 ani, adecăy care a împlinit vârsta 
de 16 ani, poate dispune prin testafnent, însă numai pentru 
jumătate din bunurile de care, după lege, poate dispune ma- 
jorul (art. 807 C. civil) 2). | 

Prin testament se poate face astăzi legate universale, cu 
titlu universal și particulare sau singulare (art. 887 urm.). 

Testamentele cuprind câteodată şi dispoziţii referitoare. 
la înmormântarea testatorului. Se înţelege că aceste dispoziţii 
vor fi executate dacă sunt raţionale: 

<« Înepias volintates defunelovum circa sepulturam  (veluti 
vestes aul alia supervacua ut în funus impendantur) non valere, 
Papinianus scribit». (Voinţele ridicule ale testatorilor, privitoare la 
înmormântările lor, precum, de exemplu, dacă ei voesce să fie în- 
gropaţi cu haine scumpe sau pretind să facă, cu această ocazie; 

“alte cheltueli inutile, nu merită nicio băgare în seamă, după Pa- 
pinian). (L. 115 $5, Dig, XXX, De legatis, III). 

„650. Proibiţia testamentelor mutuale sau conjunctive 
(art. 857, 938 C. civil). — Testamentul mutual sau con- 
junctiv era cunoscut la Romani, unde împăratul Valenti- 
nian III l-a introdus în anul 446, spre a permite soţilor 
de a se institui moștenitori prin unul și același act, soluţie: 
pe care o admite și Andr. Donici (cap. 36, $ 9): 

«Bărbatul și femeea pot să-și facă între ei diată unul către: 
altul, sau amândoi într'o diată, însă această voinţă a lor trebue să 
fie de faţă întru toate formele cerute dnpă pravilă». 

Codul Calimach și Caragea neoprind testamentul mutual 
sau conjunctiv, sa decis că un asemenea testament, făcut 
sub legea veche, ar fi valid astăzi, chiar dacă testatorul ar 
ti murit sub legea actuală, pentrucă în specie ar fi vorba 

1) Vezi supră, p. 252 urm. 
*) Vezi supră, p. 258 şi 259,
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de o chestie de formă şi ştiut este că formele sunt cârmuite 

de legea sub care actul a fost făcut, conform regulei: 

< Tempus vegil aclum» 1). 

Soții căsătoriţi sub legea veche mar putea însă să-și 
facă astăzi un testament mutual sau conjunetiv 2). 

In cât privește vechiul drept francez, ordonanța din 1735 
opreă testamentele şi donaţiunile conjunctive, permițându-le 
în mod excepţional: 10 când părinţii își împărțeau -averea 
între copiii lor; şi 20 când se făceă o donaţiune mutuală 
mortis causa. | 

Codul actual, a oprit din contra, fără nicio excepţie, 
testamentele şi donaţiunile mutuale sau conjunctive (art, 857, 
938 C. civil). 

Cu alte cuvinte, unul și acelaşi testament sau una și 

„aceeaşi donaţiune nu: poate să cuprindă expresiunea voinţei 
mai multor testatori sau dăruitori: 

«line Testamentsurkunde, îvelche die letaten Willenseri;lă- 
vungen 'a2veiter oder mehrerer Personen enthiălt, îst ihrem ganxen 
Inhalt nach niehlig», zice Zahariae. (Un testament care cuprinde 
declaraţiile de ultimă voinţă a două sau mai multe persoane, este 
nul în toată cuprinderea lui) 2). 

Ceeace legea opreşte nu este: însă întrunirea materială 
ci întrunirea juridică: a două sau mai multe testamente; de 
unde rezultă că două testamente nu sunt conjunctive şi, deci 
nici oprite, dacă ele au fost scrise pe aceeaşi coală de hârtie, 

unul pe o faţă şi al doilea pe cealaltă față, pentrucă aceste 
testamente, deşi sunt, scrise pe aceeași coală de hârtie, totuşi 
sunt independente unul de altul. În asemenea caz, revocarea 
unui testament nu va atrage revocarea celuilalt, pentrucă, în 

- speţă, există două acte independente unul de altul. 

Din cauza generalităţei sale, regula art. 857 se aplică 
la toate testamentele în genere: olografe, mistice și autentice. 

1) Vezi tom. I, p. 101, text şi nota 2; tom. IV, partea IL, p.8,nota3; 
tom, VIII, partea ], p. 129, ad nota, etc. 

2 Vezi tom. IV, partea II, p. 9, ad notam; tom. VIII, partea I, 128. 
nota 3, ete. 

3) Handbuch des fi. Civilrechis, IV, $ 672, p. 269 (ed. Crome). Cpr 
as. fn., Or. judiciar din 1913, No. 72, p. 174 (eu obs. noastră).
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Deși chestiunea este controversată, totuși se decide, în 
genere, că Românii nu se pot sustrage dela proibiţia legei 
nici chiar într'o ţară străină, unde testamentul conjunctiv ar 
fi permis, precum este, de exemplu, Brasilia, după cum dis- 
pune anume art. 733 din codul spaniol dela 18891). 

Aceeași soluţie este admisibilă și în privinţa donaţiu- 
nilor conjunctive. 

651. Legea care cârmueşte forma testamentului cu 
privire la timpul când el este făcut. — Forma actelor fiind 
cârmuită de legea când au fost făcute, se înţelege că testa- 
mentul va trebui să fie redactat conform legei sub care a 
fost făcut, pentrucă legea nouă nu poate să aibă efect re- 
troactiv (art. 1 C. civil). 

<Tempus regit actum» 2). | J 
Din cele mai sus expuse rezultă că testamentul prin 

punere de deget făcută sub codul Calimach sau Caragea, ar 
îi valide astăzi, chiar dacă testatorul ar fi murit sub legea 
nouă, sub condiţia însă de a aveă dată certă, căci altfel 
testamentele ar puteă fi antidatate cu cea mai mare ușurință. 

Testamentele verbale, făcute conform legilor vechi în 
prezenţă de martori, n'ar puteă însă fi stabilite în justiţie 
prin depunerea sub jurământ a acestor martori conform art. 
745 şi 749 din codul Calimah (584, 586 C. austriac). 

Testamentele verbale făcute altădată înaintea judecăto- 
rilor, ar fi însă valide astăzi și âr aveă puterea unui act 
autentic, dacă, judecătorii n'au servit numai ca martori, ci au 
luat act înseris de ultima voinţă a iestatorului, conform art. 
748 urm. din codul Calimach (588 urm. C. austriac) 3). 

„652. Modurile de a testă admise de legea actuală 
(art. 858 C. civil). — Formele testamentelor fiind fixate de 
lege în mod limitativ, şi testamentul fiind un act solemn, 

nu se mai poate testă astăzi decât în forma olografă, auten- 

1) Vezi tom. I, p. 202; tom. IV, partea II, p. LI, text și nota 2; 
tom. VIII, partea 1, p. 129, ad notam, ete. 

2) Vezi supră, p. 447. 
3) Vezi tom. I, p. 105 şi p. 199, nota 2; tom. IV, partea II, p. 14; 

p. 22, text şi nota 4, ete,



DISTRUGEREA SAU PIERDEREA TESTAMENTULUI. 449 

tică şi mixtă (art. 858), căci păzirea acestor forme este pre- 
scrisă sub pedeapsă de nulitate (art. 886 C. civil). 

Testamentele verbale, permise altădată, sunt deci astăzi 
lipsite de orice efecte. 

Mai mult încă, testamentul verbal făcut într'o ţară în 
care acest testament este permis, precum este: Austria, Ger- 
mania, Elveţia, Imperiul otoman, Brasilia, ete., nare nicio 

valoare în România. In zadar sar invocă regula «Jocus regit 
actum», căci această regulă este subordonată solemnităţei, 
de câteori este vorba, ca în specie, de un act solemn. După 
cum această regulă nu poate fi invocată în privinţa donațiu- 
nilor, convențiilor matrimoniale, ipotecilor, ete., tot astfel ea 
nu poate fi invocată nici în privinţa testamentelor și: al 
tuturor actelor solemne în genere. Chestiunea este însă con- 
troversată, 

Tot pentru aceleaşi motive vom considera ca, neavenit 
testamentul verbal făcut de un străin în România, conform 
legei sale personale. Asemenea, testament va putea fi con- 
siderat ca valid de judecătorii străini, iar nu de judecătorii 
români, pentrucă după legea noastră, testamentul este un act 
solemn. 

<Forma dat esse rei> 1). 

Cu toate acestea, chestiunea este controversată și Curtea 
din București a validat testamentul verbal făcut de un supus 
otoman în ţara noastră, sub cuvânt că regula «locus regit 
actum» ar fi facultativă, iar nu obligatorie 2). 

653. Cazul când testamentul a îost distrus sau 
pierdut. — Se poate întâmplă ca un testament să fie nimicit 
prin dol sau printr'o cauză de forță majoră; un foc, o inun- 
dație, ete. In asemenea caz, legatarul va puteă să dovedească 
existența totală sau parţială a testamentului; căci el nu cere, 
în speță, să dovedească că legatul i s'a făcut în mod verbal, 
ci că a existat un testament, pe care nu-l poate însă înfățișă 
din cauze independete de voința sa. 

i) Vezi supră, 292 şi tom. I al acestei lucrări, p. 68. 
„_2) Vezi Dreptul din 1913, No. 64, p. 507 (cu observ. noastră). Vezi și 

tom. IV, partea II, p. 26, text și nota 4. 

D. Alevandresco. Principiile Dreptului Civil Român. Yol, II, 29
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Existenţa, testamentului poate în asemenea caz, să fie: 
stabilită prin orice dovezi; martori, prezumpţii, ete., însă lega- 
tarul va trebui să dovedească în mod prealabil cazul de forţă 
majoră care a nimicit titlul său, pentru ca instanţa de fond 
să poată aprecia seriozitatea probei propuse 1). 

După ce se va stabili cazul de forță majoră care a 
nimicit testamentul, martorii vor trebui să afirme nu numai 

că au văzut testamentul, dar că cunose conţinutul lui şi că 

el nu aveă niciun viciu de formă. 

Non modo se vidisse ac legisse quod dicitur amissum, sed 
scire quid în eo contineatur, alque nulla în parle esse witiosum». 

<Dreilei, ist au beweisen: 10 Testamentum extitisse; 20 fuisse 
solemne; 30 periisse», zice Zaharie. (Trei lucruri trebue să se dove- 
dească: 10 că testamentul a existat; 20 că el eră învestit cu for- 
mele cerute de lege; 30 că el a perit) 2). | 

In fine, legatarul va mai trebui să dovedească împre- 
jurările din care rezultă că testatorul a avut până la moartea 
sa, intenția de a menţine testamentul ce făcuse. 

Nu este însă nevoe să se dovedească că testamentul eră 
învestit cu formele legale, atunci când el a dispărut prin 
culpa părţei adverse, regularitatea sa fiind în asemenea caz 
presupusă; pentrucă, după toate probabilitățile, el n'ar fi făcut: 
să dispară un testament care eră neregulat 3). 

Dovada existenţei testamentului nu va mai puteă fi însă 
stabilită de câteori pierderea sau distrugerea lui nu se dato- 
veşte forței majore, ci numai negligenței, imprudenţei sau 
nedibăciei legatarului; pentrucă, în asemenea caz el este în 
culpă şi nu mai suntem în excepţia admisă de ait. 1198 
C. civil 4), 

Mai mult încă, cererea legatarului de a se stabili exis- 
tența testamentului poate fi respinsă, chiar atunci când el 
ar fi fost nimicit printr'un caz de forță majoră, dacă aceasta 
sa întâmplat în timpul vieţei testatorului și el ar fi trăit 
mai mult timp după această împrejurare fără a fi făcut un 
alt testament, căci aceasta ar dovedi că el a înţeles a-l revocă. 

  

1) Cas. $. I, Bult, 1912, p. 2124 şi Or. judiciar din 1913, No. 15, p. 166. 
2) Handbueh des fr. Civilrechis IV, Ş 657, p. 224, nota 2 (ed Crome). 
3) Zachariae, loco supră est. 
4) Vezi tom. IV, partea II, p. 32; tom. VII, p.292; tom. VIII, partea I], 

p. 555, nuta 4, ete.
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FORMELE TESTAMENTELOR. 

654. Dreptul actual recunoaşte res forme de testa- 
mente, și anume: testamenlul olograf; testamentul autentice 

Și “testamentul mistic. Din aceste trei forme, stabilite de lege 
“sub pedeapsă de nulite (art. 886), nu se poate eși. 

655. 1 Testamentul olograt (art. 859 C. civil). — 
Testamentul olograf este acel scris în întregimea lui, datat 
și subsemnat cu însuşi mâna testatorului (art. 859), căci 
testamentul trebue să fie opera exclusivă şi personală a tes- 
tatorului, - 

Testamentul nu poate deci fi făcut prin mijlocirea unui 
intermediar sau mandatar, după cum dispune anume art. 670 
din codul spaniol și art. 1740 din codul portughez : 

< Die Errichtung eines Testamenis durch einen Mandatar ist 
unxuliissig», zice Zaharie, (Facerea unui testament printr'un man= 
datar este inadmisibilă) zice acelaș autor 1). 

Nici subserierea testamentului nu se poate face prin 
mijlocul unui mandatar. 

< Dureh andere Personen (einen Mandatar) kann man nicht 
unterzeichnen lassen. Dies ist eine Unterserraft» 2). 

Testamentul olograf a fost introdus la Romani în anul 
466 al erei creștine de împăratul Valentinian al III-lea 
(testamentum per holographam (i scripluram,), însă acest testa- 
ment nu este admis în legilaţia lui Justinian: | 

<Ias fand aber în justinianischen Rechte Leine Ausnahme>, 
zice Derburg (Pandekten), III, $ 69, în fine, p. 131, ed. a 7), 

Testamentul olograf există la noi, altă dată, atât în codul 
Calimach (art. 739), cât şi în codul Caragea: 

“Jar de va fi scrisă diată de tot cu mâna celui ce a făcut-o, 
atunci şi fără de martori să aibă tărie, întoemai ca cea mărturisită», 
zice acest din urmă cod (art. 26, $ final, partea IV, capit. 3), 

  

1; Handbuch des fr. Civilrechis, IV, $ 657, p. 223, nota 1 (ed. Crome). 2) Zacharit, op. cit, IV, $ 676. p. 218 nota 7 (ed. Crome).
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Testamentul olograf prezintă mai multe foloase, însă are 
şi inconveniente şi, între altele, acele ale tuturor actelor sub 
semnătură privată, el putând fi falșificat şi sustras de cei 

interesaţi, dacă testatorul nu le-a depus întrun loc sigur, 
sau nu Pa făcut în mai multe exemplare. 

Pentru ca acest testament să aibă tărie, trei condiţii 
sunt neapărate: 

El trebue să fie scris în întregimea lui, datat şi sub- 
semnat cu însuși mâna testatorului D.C - 

Dacă una numai din aceste trei condiţii lipseşte, -testa- 
mentul n'are ființă (at. 886 C. civil). - 

<Fehli die eine oder andere dieser Yormlichheiten, so st das 
Testament seinem ganzen Inhalt nach nichtig>, zice Zachari. (Dacă 
lipsește una sau alta din aceste formalităţi, testamentul este nul 
în întregimea lui» 2). 

656. 1* Scrierea testamentului olograf. — Prima 
condiţie cerută pentru existenţa acestui testament este ca el 
să fie scris, în întregimea lui de însuşi mâna testatorului. 

“Un singur cuvânt scris de o mână străină pe marginea sau 
în corpul actului, ar viciă deci întregul testament, dacă acest 
cuvânt face parte din act și a fost acceptat de testator ; 
căci altfel ar stă în mâna terţiilor de a desființa un testa- 
ment legalmente făcut, prin singura adăogire a unui cuvânt 
în el 3), 

Testamentul olograf nare numai decât nevoe de a fi 
scris pe hântie, el poate fi scris pe carton, pe pergament, pe 
piatră, pe sticlă, pe perete, pe lemn, pe o cartă de joc, în 
dosul unei fotografii, ete. Ă 

< Nihil enim interest, testamentum în labulis, an în chars 
membraniste, vel în aka materia fiat». (Este indiferent dacă tes- 

1) La Romani, testamentul eră olograf, dacă eră scris în întregimea lui 
de mâna testatorului, cu toate că nu eră semnat de el. (L. 28 $ 1, Dig, De tes- 
tamentis, 6, 23). Arndts, Lehrbuch der Pandekten, $ 485, p. 759 (ed. a 6-a), 
«So îst Untersehrift nicht mehr erforderhieh», zice acest din urmă autor. Tes: 
tamentul nu aveă nevoe de a fi datat nici în codul Caragea. Vezi tom. IV, 
partea II, p. 23 nota 2 și p. 56, nota 1, Conform: art. 970 C. olandez, 

Contră: Art. 1739 C. Calimach (518 C. austriac). 
2) Handbuch des fr. Civilrechis, IV. $ 678, p. 280 (ed. Crome). 
3) Cestiunea, de a se şti dacă cuvintele adaose de un terţiu, fac sau nu 

parte din testament, sau au fost scrise cu sau fără știrea testatorului, este 
o chestie de fapt de suverana apreciere a instanţelor de fond.
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tamentul a fost scris pe table, pe hârtie, pe pergament sau pe orice 
altă materie). (Instit., De testamentis ordinandis, II, 10, $ 12; L.1, 
Pr. şi L. 4, Dig. De bonorum possessionibus, ete, 37, 11; L. 15, 
în fine, Cod, De testamentis, 6. 23), ete. 

Testamentul olograf poate fi făcut sub forma unei seri- 
sori sau cărți poştale (per epistolam), ceeace eră permis şi 
la Romani, destul fiind ca scrisoarea să fie scrisă, datată şi 

subsemnată de testator, data poștei neputând înlocui pe aceea 
a testatorului 1). i 

Este adevărat că ordonanța din 1735 oprise testamentul 
per epistolam, însă această dispoziţie n'a trecut în codul 
actual. 

«Das Verboi, welehes die Ordonn. von J. 1735 (art. 3) in dieser . 
Bexiehung enthălt, ist in den C. etvil nicht aufgenommen 1torden»>, 
zice Zacharie. (Oprirea făcută în această privinţă prin ordonanţe 
din anuar 1785, art. 3 nu-și primeşte aplicare în codul civil) 2). 

Testamentul poate fi scris pe mai multe coli de hârtie, 
legate între ele, sau chiar pe mai multe foi volante din care 
cea din urmă să fie datată și semnată de testator 3), Unii 
autori sfătuesce însă pe testator a dată şi subsemnă fiecare filă 
a parte. In osice caz, testatorul nu este obligat a-și redactă, 
testamentul fără întrerupere, uno conteztu uno eodemgque 
tempore, în aceeași zi și sub aceeaşi dată 4). 

Testamentul olograf poate fi seris nu numai cu cerneală, 
ci cu orice materie, de exemplu: cu plumbul 5), cu cridă, cu 
un cărbune, cu sânge, cu un diamant, cu vârful unui cuţit 
sau alt instrument, etc. 

Testamentul olograf poate fi scris în orice limbă, fie chiar 
o limbă moartă 6); cu litere chirilice, în cifre sau cu semne 
seurtate (stenografie, tachigrafie, etc). Şi data poate fi scrisă 
în cifre, cu toate că este mai prudent de a o serie în litere, 

pentrucă alterarea, ei este atunci mai anevoioasă 7). 

1) Tribn. Muret, Dreptul din 1915, No. 44, p. 352 (eu observ. noastră). 
Vezi şi înfră, p. 454, nota |. - ! 

2) Handbuch des fr. Civil rechis, IV, $ 678, p. 282, nota 8 (ed. Crome), 
3% Cpr. Trib. Romen, Cr. judiciar din 1914, No. 74, p. 991, 
+) O, Bruxelles, Cr. judietar din 1913, No. 73, p. 783, 
5) C. Bruxelles, Cr. judiciar din 1913, No. 73, p. 183 (cu observ. noastră). 
5) Şi la Romani, testamentul se putea face în limba greacă: EHam greacă 

omaninbus liceal testari». L. 21 $ 4, Cod. De testamentis, 6. 23, 
7) Vezi înfră, p. 454 urm.
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„657. 2 Datarea testamentului olograf. — A doua 
condiție cerută pentru existenţa testamentului olograf este 
datarea lui cu însăși mâna testatorului, adecă arătarea, zilei, 
lunei şi anului când a fost făcut 1). 

<Data testamentului consistă în mențiunea locului, anului 
lunei şi zilei în care ela fost făcut», zice art. 505 din codul elve- 
ţian dela 1907 2). | 

“Testamentul fără de martori are puterea sa, când este seris 
şi iscălit de însăși mâna testatorului, cu însemnarea anului, a zilei 
şi a locului în care şi unde s'au scris>, zice art. 739 din codul 
Calimach 3). _ - 

Data, cerută pentru toate actele în genere, este foarte 
necesară ; căci, după cum zice Ricard. 

«Data este aceea care serveşte de lumină și de busolă pentru 
a descoperi viciile unui testament». 

Dacă sunt mai multe testamente cu dispoziţii contrare 
şi incompatibile, data este aceea care va stabili care testa- 
ment este revocat și care rămâne în picioare (art. 920 urm.); 

<În testamentis nouissimae scriplure prevalent». (In testa- 
mente, dispoziţiile din urmă au precădere). 

Data poate fi serisă în cifre, însă este preferabil de a 
o: scrie în litere, fiind atunei mai greu de alterat, după cum 
observă Pothier ). De aceea, art. 29 .C. civil cere ca data 
actelor stărei civile să fie serisă în “litere, iar nu în cifre. 

1) Dacă testamentul a fost făcut sub forma unei scrisori sau a unei cărțe poştale data poştei nu-poate înlocui pe acea a testatorului data scrisă cu însăşă. 
mâva testatorului fiind o. condiţie esenţială a testamentului olograf. Vezi supră, „453, 
P 2) Mai vezi art. 775 $2 C. italian; art. 60 C, bulgar asupru succesiunilor din 1890, ete. In cât privește data actelor şi contractelor comerciale, vezi art.. 
57 C. com. 

__ 5) Legea actuală nu cere arătarea focului unde testamentul a fost făcut,. după cum cere art. 505 din codul elveţian Și art. 2231 din codul german. Este „de observat că asest, din urmă -tezt nu cere arătarea lunei facerei testamentului 
fără care data nu este complectă. - 

Apoi, mai este de observat că art, 739 din codul Calimach obligă pe 
testator a-și dată testamentul. deşi în mod incomplect, pe când textul cores- punzător din codul austriac (578) dispune că: menţionarea zilei, anului și e 
locului” (luna lipseşte şi în acest tezt), unde și când testamentul a fost făcut, nu este indispensabilă, însă este bine să figureze în testament, spre a se înlă- tură, .contestaţiile (ăur Vermeidung der Streitigheiten nothaendiq). 

1) Vezi supră, p. 453.
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Nu este, de asemenea, nevoe ca data să fie scrisă așa 
<um se găsește în calendar, ea putând fi înlocuită prin ter- 
meni echipolenţi, de exemplu: prin enunțarea unui eveniment 
de familie, a unui aniversar istoric, a unei serbători religioase 
sau naţionale, ete. 
„Data poate fi pusă la începutul sau la finele testa- 

amentului. Ea poate fi pusă și în corpul sau la mijlocul ac- 
tului, însă atunci - judecătorii vor apreciă dacă ea se referă, 
numai la dispoziţiile care o preced, sau şi la cele care o 
urmează 1). = 

Incertitudinea, datei viciază testamentul, ca şi absenţa 
totală de dată. 

<Idem est non esse et non apparere». (A nu fi şi a nu apare 
este unul și acelaş lucru). 

Data nu este însă necertă atunci când judecătorii o put 
preciză prin menţiuni împrumutate dela contextul și starea 
materială a însuşi testamentului 2): ex visceribus testament, 

ea îpso testamenio, non aliunde. 
Eroarea sau omisiunea este un caz de nulitate a datei, 

atunci când ea face ca data să fie necertă. Astfel, s'a anulat 
an testament datat în modul următor: făcut astăzi, în ziua 

de 5 Mai, anul o mae opt. 
Se poate întâmplă ca testamentul să fie antidatat sau 

postdatat. 
Dacă testatorul, cu știință și voinţă şi-a antidatat sau 

postdatat testamentul, el este nul, data falsificată anume de 
testator echivalând cu lipsa ei totală. Cel puţin, în acest sens 
se "pronunţă doctrina și jurisprudența franceză, în contra 
jurisprudenţei belgiene, pe care însă Laurent o critică 5) 

Dacă falșitatea, datei se datorește numai unei erori invo- 
duntare, iar nu faptului intenţional al testatorului, judecătorii 
pot s'o rectifice, însă numai cu elementele care rezultă din 
testament, ez propriis verbis testamenti, non aliunde. 

1 Cpr. Trib. Gorj, Zrib. juridică din 1920, No. 3 şi 4, p. 9 (cu observ. 
noastră). In cât priveşte cazurile când testamentul ar aveă mai multe date sau 
2 dată alternativă, ori o dată încărcată eu ştersături, vezi tom. IV, partea II, 
p. 60 urm. 

2) Cpr. Trib. Anvers, Or. judiciar din 1913, No. 73, p. 183. 
3) Vezi tom. IV, partea II, p. 66, 67, text şi nota 2.
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658. 3: Subscrierea testamentului olograf. — A treia 
şi ultima condiţie necesară existenţei testamentului eşte sub- 
scrierea lui cu însuşi mâna testatorului, după cum se exprimă 

art. 739 din codul Calimach (râtocerpos, zice textul grecesc). 
Semnătura, necesară tuturor actelor sub semnătura pri- 

vată 1), își are însemnătate mai ales în privinţa testamentului, 
ea dovedind că actul emană de la el și are un caracter 
definitiv. | 

<Le testament olographe doit âtre sien6 ă perne de nullite», 
ziceă Ricard. 

Semnătura consistă în genere în numele de familie și 
de botez, astfel cum testatorul este înscris în actele stărei 
civile (art. 43 C. civil), sau într'o poreclă o iniţială, ete, dacă 
testatorul ar mai fi semnat astfel şi alte acte ale vieţei sale 
civile, destul este ca identitatea lui să nu fie îndoelnică 2): 

<«Nomina enim significandorum hominaum gratia reperta suni ; 
qui si alto quolibet modo înlelligantur, nihil interest». (In adevăr, 
numele servind a distinge pe indivizi, puţin importă dacă ei sunt 
distinși întrun mod sau în altul). Instit. De legatis, II, 20, $ 29, 
în fine). 

Episcopii obişnuesc a semnă cu o iniţială sau cu.un 
nume precedat de o cruce și arătarea demnităței lor. Astfel 
a testat vestitul orator și episcop din Clermont, Massillon, 
şi testamentul său a fost validat 3). 

Femeea măritată îşi va semnă testamentul ei, fie cu 
numele bărbatului, fie cu numele ei de familie. Numai fe- 

meea despărțită va semna cu numele ei de familie, fiindcă 
divorţul o face să piardă numele bărbatului (art. 7 L. asupra 
numelui din 18 Martie 1895). 4). 

1) Cp. art. 1177 C. Calimach (884 C. austriac). Vezi.tom. VII, p. 170, 
171, 188 și tom. VIII, partea II, p. 23, nota 1, ab inîtio. Vezi şi tom. III al 
acestei lucrări, No. 349. Sa decis, cu drept cuvânt, că semnătura fiind de esenţa 
actului, ca una ce individualizează persoana dela care emană, un apel este nul 
de câteori se constată că semnătura de pe petiția de apel nu este acea a ape- 
lantului, Cas. $. III. Bult. 1911, p. 1552. 

2) Parafa nu este un element indispensabil al semnăturei testamentului 
olugraf) C. Bruxelles, Cp. judzeiar 1913, No. 173, p. 783. 

3) Vezi Zacharie, Handbuch des fi. Civilrechis IV, $ 616, p. 277, riota & 
(ed. Crome). 

*) După art. 1577 din codul german, femeea despărțită, păstrează din 
contra, în principiu, numele bărbatului, rămânând ca el să-i interzică purtarea
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Semnătura ar fi validă chiar dacă ar lipsi: parafa obiș- 

muită, sau dacă ar lipsi din ea una sau mai multe, litere, 

destul fiind că ea să poată fi cetită și să emane dela testator: 

«Bin Testament ist nicht schon dessavegen ungiăiltig, aveil în 

der Namensunterschrift des Erblassers, einige Buchstaben fehlen», 

zice Zacharix. (Un testament nu este nul pentrucă din semnătura 

sestatorului ar lipsi câteva litere) £). 

Punerea de deget sau aplicarea, unei peceţi, validă în 

privinţa testamentului autentic (art. 16 L. p. autentificarea 

actelor) 2), n'ar avea nicio valoare întrun testament olograf, 

aceasta nefiind o semnătură. | 

Semnătura proprie a testatorului trebue să figureze pe 

însuşi testamentul, iar nu numai pe plicul în care ar fi în- 

chis; căci în asemenea caz, testamentul ar fi nul, deşi ches- 

tiunea este conțroversată. 

Această soluţie este admisibilă și în privinţa datei, care 

n'ar figură în testament, ci numai pe plicul în care el este închis. 

„Semnătura trebue, în regulă generală, să figureze la, tinele 

_testamentului, după cum dispun anume art. 775 $ ultim din 

„codul italian şi art. 60 din legea bulgară asupra succesiunilor, 

„ “dâlai 1890. Textul nostru nu prevede aceasta, însă spune că 

“jestamentul trebue să fie subsemnat, ceeace însemnează ct 

semnătura trebue să încheie actul. 

Fiind însă că legea nu cere ca semnătura să fie deo- 

sehită de act, se admite că ea poate să facă un singur trup 

cu fraza finală, dacă cele ce o urmează nu sunt esenţiale - 

validităţei testamentului, nici nu cuprind vreo dispoziţie de 

bunuri. NI | 

Testamentul ar fi însă nul dacă testatorul ar fi zis: 

«subsemnatul cutare, dispun>,.. ete, fără ca semnătura să 

figureze în josul testamentului. 

Tot nul ar. fi şi testamentul 'care ar ți semnat numai 

pe margine, în loc de a îi semnat în josul actului (chestie 

controversată). 

  

numelui său, dacă ea a fost recunoscută singură culpabilă. Opr. şi art. 94 din 

Jegea ungară asupra căsăturiei, dela 18 Decembrie 1894. 

1) Handbuch des fr. Civilrechis, IV, $ 666, p. 223, nota | (ed. Anschitz). 

2) La 26 ilie 1921 s'a modificat art, 16 și 18 din L. aut. actelor pentru 

neştiutorii de carte care imprimă degetul alături de semnătura lor, iar judecătorul 

să facă constatare de aceasta şi, neputinţa de a semnă,
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Se decide, în adevăr, în materie de obligaţii, că un act 
sub semnătură privată nu este valid, dacă părţile l-au semnat 
numai pe margine, un asemenea act neputând servi nici ca 
un început de probă scrisă 2). 

659. Puterea probatorie a testamentului _olograf. — 
Testamentul Slograf deşi este, câ toate testamentele, un act 
solemn, totuși el fiind un act sub semnătură privată, nu face 
nici O dovadă prin el însuși, și atât scrierea cât şi semnătura 
lui pot fi tăgăduite de moştenitorii ab intestat, conform art. 
1177 C. civil, în care caz se va procede, conform dreptului 
comun (art. 162 Pr. civ.), la o verificare de scripte, moşte- 
nitorul instituit sau legatarul fiind obligat a dovedi sinceri- 
tatea testamentului 2). . 

«Judecătorii fondului, suverani apreciatori ai faptelor, pot: 
să proceadă ei înșiși la verificarea scrierei şi semnăturei 
testamentului, ei putând să scoată elementele convingerei lor 
din toate faptele şi documentele cauzei. 

“Prineipiul după care dovedirea sincerităței testamentului 
cade în sarcina legatarului sau moștenitorului instituit suferă 
excepție de câteori moștenitorul ab intestat, căruia se opune 
testamentul, l-a recunoscut de bun, fie în mod expres, fie în 
mod tacit, de oarece actul sub semnătură privată recunoscut 
de acela căruia el este opus, are. aceeași putere probatorie 
ca și actul autentic (art. 1176 C. civil). 

Dacă, testamentul olograf a fost recunoscut, fie de bună 
“voe, fie judecătorește, el face, după părerea generală, probă 
deplină despre data sa, art, 1182 din codul civil nefiind apli- 
cabil în specie, data testamentului putând însă, în toate cazurile, 
fi combătută prin orice mijloace de probe, iar nu numai prin 
înscrierea în falș, după cum pe nedrept susțin unii 8). 

Rămâne însă bine înţeles că dovedirea falşităţei datei 
unui testament olograf incumbă moștenitorului care-l atacă, 
mai ales atunci când el a, recunoscut că atât scrierea cât și 
semnătura lui emană dela testator. 

  

- 1) Vezi tom. IV, partea II, p. 52, 53. Vezi tom. I al acestei lucrări, p. 69, nota 1 şi tom. III al aceleiași lucrări, No. 849. - - 
2) Vezi tom. IV, partea II, p. 68, text și nota 1, unde se va vedeă că chestiunea este controversată. - i : 3) Vezi tom, III al acestei lucrări, No. 350.
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660. 11. Testamentul autentic (art. 860—863 C. civil 

şi art. 33 L. p. autentificarea actelor). — Testamentul au- 

__entic este acel făcut cu solemnităţile prescrise de lege, de 

către funcţionarul publie competent (art. 860, 1171 C. civil). 

Autoritatea competentă de â âuitentilică un testament 

în vechiul Regat este astăzi numai tribunalul civil, fie în 

complect (art. 860), sau un judecător al acelui tribunal, 

asistat de grefier (art. 11 şi 33 şi $ 3 L. p. autentific, actelor) 

sau de ajutorul său 1), judecătoriile de ocoale rurale neputând 

autentifică, decât testamentele locuitorilor dela ţară 2). 

Limba în care judecătorii sunt chemaţi a autentitică 

un testament sau orice alt act în genere, este acea oficială, 

adecă limba română 3). 
Competinţa tribunalelor sau judecătorilor ţinutale, după 

cum se zicea altădată, o găsim şi în legile noastre anterioare, 

în codul Calimach (art. 749, 750) şi în codul Caragea (art. 

26, partea IV, cap, 3), ete. 
Aşa dar, în vechiul Regat, numai tribunalele de județ 

şi judecătoriile de ocoale, în mod excepţional, au competinţa 

de a, autentifică testamentele £). - 
Spre acest sfârșit testatorul se va înfăţișă în persoană, 

„Aa tribunal, cu testamentul său seris pe timbrul legal 5), fie 

de el, fie de altul, în dublu exemplar 6). Unul din aceste 

1) Cpr. Trib. Tecuci, 7r48. juridică din 1920, No. 12, 13, p. 52. 

2) Vezi tom. IV, partea Il, p. 76, 77 şi tom. VIII, partea IL. p. 96, 

nota 2 (ed. a 2-a). In Bulgaria actele autentice se instrumentează de judecăto- 

ziile de ocoale, în toate localităţile unde nu funcţionează notari. 

3) Vezi însă art, 2244 din codul german, după care se poate autentifica 

an testament într'o limbă străină cu ajutorul unui interpret jurat, de câteori 

testatorul declară că nu ştie limba germană, Procesul-verbal de autentificare se 

încheie însă în limba germană (art, 2240). i 

1) Curtea din Galaţi a validat un testament autentificat de un judecător 

zomân pe bordul unui vas străin, ancorat întrun port român, fără asistenţa, 

<onsulului respectiv străin. Vezi tom. IV, partea ÎI, p. 18, nota 2. 

_ In Transilvania, în Basarabia şi în Bucovina toate aâtele autentice se 

fac de notari, iar în vechiul regat sunt redactate de un avocat sau apărător, 

cont. art. 37 al L. din 21 Febr. 1923, p. organ. şi unif. corpului de avocaţi.: 

5) 'Testamentele olografe şi cele mistice erau scutite de timbru (art. 43 

$ 33 L. timbrului), azi. conf art. 11 din noualegea timbrului ete. din 28 Aprilie 

1927 (M. Of. No. 92), numai cele autentice sunt supuse la timbru de 20 !ei. 

€) Art. 16 din legea pentru autentificarea, actelor, modif. în urmă la 26 Iulie 

1921, cere prezenţa. scriitorului actului la, autentificare, numai în cazurile când 

persoanele care au cerut autentificarea nu ştiu carte. Prin urmare, dacă instanţa 

de fond constată că testatorul aveă ştiinţă de carte, cu drept cuvânt decide că nu 

mai eră nevoe de prezenţa unui asemenea scriitor la autentificarea, testamentului. 

Gas. 8. 1 (24 Februar 1914), Jurisprud. română din 1914, No. 17, p. 270. Vezi 

şi Cas.:8, 1 (26 Ianuar 1916), Dreptul diu 1916, No. 30, p. 238, 234, ete.
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exemplare se prezintă nesubseris şi se subscrie în prezența 
judecătorului care instrumentează. Acest judecător se asigură 
mai întâi de identitatea testatorului, dacă nu-l cunoaşte per- 
sonal şi apoi, înainte de a face adeverirea ceteşte el însuși 
testamentul din cuvânt în cuvânt, în auzul și în prezența 
iestatorulu, întrebându-l dacă cele cuprinse în el sunt cu 
consimţimântul și din libera sa voință, precum şi dacă unul 
din exemplare este semnat de el; pune pe testator de sub- 
scrie celălalt exemplar, în prezența sa, ia act de „declaraţia. 
lui, și constată toate acestea întrun proces-verbal, pe care-l 
transcrie în josul actului, pe ambele exemplare, şi-l subserie 
atât el cât și grefierul sau ajutorul de gretă. 

Dacă testatorul nu poate veni la tribunal „din cauză de 
boală constatată print”un certificat medical sau altfel, cetiiea 
testamentului se va face la locuinţa testatorului, de către un 
judecător al tribunalului, care va fi delegat, în acest “scop, 
prin rezoluția prezidentului, sau a judecătorului ce-i ţine 
locul, prezidentul sau judecătorul ce-l înlocuește, putându-se 
delegă ei însuşi cu această lucrare. Delegaţia, prezidențială 
nare nevoe de a fi contrasemnată de grefier. 

«Judecătorul delegat va constata, în procesul-verbal “cazul 
de boală și locul unde a instrumentat, fiind asistat de gre- 
fier sau de ajutorul său, care, de astădată, va contrasemna 
procesul-verbal de autentificare, sub pedeapsă de nulitate a 
actului. încheiat. | | 

In toate cazurile când se deleagă un judecător spre a 
merge Ja lociiinţa testatorului, acest judecător autentifică el 
însuși testamentul, art. 862 din codul civil fiind abrogat 
prin art. 33 $ 3 al legei autentificărei actelor 1) 

Cu toate că tribunalele nu lucrează duminicile şi săr- 
bătorile, totuși credem că testamentul w'ar fi nul dacă, la 
caz de urgenţă şi în caz de pericol de moarte, ar fi fost 
autentiticat la domiciliul unui bolnav într'o zi de sărbătoare. 

Procesul-verbal de autentificare poate fi încheiat nu 
numai la domiciliul părţei unde judecătorul a instrumentat, 

  

1). Vezi înfră p, 466.
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dar şi la tribunal 1); destul este că acest proces-verbal să 

fi fost încheiat în timpul vieţei testatorului, 

Toate cele ce preced vor fi observate sub pedeapsă. de 

nulitate a procesului-verbal de autentificare (art. 33 L. p. 

autentif. actelor din 1886, cu mod. dela 1887 1904 şi 1921). 

ot sub pedeapsă de nulitate a testamentului -se va 

face menţiune în procesul-verbal de autentificare despre cetirea 

“testamentului din cuvânt în cuvânt şi despre declaraţiile făcute 

de testator. "Testamentul care, în adeverirea făcută pe ambele 

exemplare, mar cuprinde îndeplinirea acestor formalităţi, sau 

a uneia măcar din ele, ar fi nul din această cauză (art, 862, 

863 C. civil), chiar dacă sar dovedi că formalităţile despre 

care nu se fac menţiune, ar fi fost îndeplinite. 

Rămâne însă bineînţeles că acest testament va fi valid 

ca testament olograf, dacă întrunește condiţiile de formă cerute 

de acest din urmă testament (art. 22 L. p. autentif. actelor 2). 

Termenii art. 862 C. civil nefiind însă sacramentali, 

pot fi însă înlocuiți prin echipolente sau prin alte cuvinte 

sinonime, destul este ca expresiile întrebuințate de judecător 

să arăte în mod neîndoelnie că toate formalităţile prescrise 

de lege au fost îndeplinite. 

Chestiunea de a se şii dacă omisiunea cutărui sau cu- 

tărui cuvânt atrage sau nu atrage nulitatea testamentului, nu 

este o chestie de fapt, ci o chestie de drept, o chestie de 

interpretare a legci, care, prin urmare, cude sub controlul 

Curţei de casaţie. 

Testamentul autentic trebue ca orice act în genere, să 

fie semnat de testator. 
Testamentul autentice poate fi semnat și de către o per- 

soană oarbă 3) 

  

1) Cas. S. 1, Bult, 1900, p.-190 (decizie pronunțată în unire cu conclu- 

ziile noastre ca procuror general). Cpr, si Cas. $. I., Jurisprud. română din 

1914, No. 17. p. 269, No. de ordine 280. 

2) Vezi tom. IV, partea II, p. 136, nota 3. Aceiaş soluție este general- 

mente admisă și în privinţa testamentului mistic, -Xezi înfră, p. 467. 

3) In cât priveşte testamentul olograt al orbilor, vezi tom. IV, partea 

IlL-a p. 34, p. 112, nota 1, iar în cât priveşte, testamentul lor mistic, vezi 

acelaş tom, p. 100, p. 111, 112, etc.
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Dacă testatorul ar declară înaintea judecătorului că. nu ştie să iscălească.: 

<(Duod si litleras testator aghoret>. (L, 21, Pr, Cod. De testa- hentis, ete. 6, 23). 

sau că el nu poate să iscălească: 
< Vel subseribere negueat» (LL. 21 Cod,, tit. cit.). 

se va face menţiune în procesul-verbal de autentificare despre declaraţiile lui şi despre cauza care l-a împiedicat; de a sub- semnă (art. 863 C. civil şi art. 16 L[, p. autentif. actelor). Legea, nu se mulțumește cu simpla arătare ce ar face judecătorul că testatorul nu știe san nu poate să subsemneze testamentul, ci voeşte ca „Însăși testatorul să facă” aceste declaraţii, pentru ca să se știe că dacă testamentul nu este semnat de el, aceasta nu însemnează că nu l-a aprobat, ci că a fost în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, prin semnătura sa, , 
Din cele mai sus expuse rezultă că testamentul ar fi nul pentru lipsă de forme, dacă testatorul par fi făcut de- claraţiile prescrise de lege, și dacă judecătorul ar fi afirmat el însuși, după aprecierea sa, sau după spusa unui terţiu, că testatorul nu -ştie a iscăli, sau n'a putut să-și iscălească testamentul din cutare sau cutare împrejurare. 
Testamentul ar fi, de asemenea, nul, dacă testatorul ar fi făcut o declaraţie mincinoasă că nu știe sau nu poate să iscălească, pentrucă aceasta ar fi un refuz indirect de a iscăli, refuz care sar putea explică, ca un mijloe indirect din partea lui, de a scăpă de stăruinţele acelora care l-ar fi împins a-și face testamentul. 
In fine, testamentul ar fi tot nul dacă testatorul ar fi declarat că el este semnat de dânsul și sar constată în urmă că el este semnat de altul. 
Declaraţia testatorului că el nu ştie a iscăli poate, ca și celelalte formalităţi să fie înlocuită prin echipolente. Asttel, testamentul n'ar fi nul, dacă testatorul, în loc de a fi zis că nu ştie a iscăli, ar fi zis că nu ştie a subsemnă, că este neînvăţat sau ignorant (illiteratus), că nu ştie carte, ete. Prin urmare, declaraţia testatorului că el nu ştie a scrie,
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sau că nu ştie carte, ete. echivalează cu declaraţia că el nu 

ştie a iscăli s'au a subsemnă. 

Codul Calimach făcea deosebire între persoanele care nu 

ştieau a scrie (art. 742) și cele care nu ştieau a celi (art. 

743), cu toate că cuvintele <a serie şi a ceti», care se văd 

atât în codul grecese al codului Calimach, cât şi în textele 

corespunzătoare din codul austriac (art. 580, 581), au tost 

traduse în textul românese prin una şi aceiași expresie, ŞI 

anume: dacă testatorul nu știe carte 1). 

661. Puterea probatorie a testamentului autentic 

(art. 1171 urm. C. civil). — Testamentul autentic fiind făcut 

cu solemnităţile cerute de lege, de către un funcţionar public, 

care are dreptul de a administră în asemenea materie, are 

credinţa. tuturor actelor autentice, în genere. El se va crede 

„deci până la înscrierea în falş numai despre faptele pe care 

Şudecătorul le atestă că sau îndeplinit, înaintea lui. . . 

quorum notitiam et scientiain habet propriis sensibus visus 

et auditus, după expresia lui Dumoulin, şi despre care el a 

făcut menţiune în procesul-verbal de autentificare. 

Astfel sunt, de exemplu: menţiunile făcute de judecător 

că testamentul a fost citit de el din cuvânt în cuvânt, în 

prezenţa şi auzul testatorului; că transportându-se la domi- 

ciliul lui l-a găsit bolnav; că testatorul -a semnat unul din 

exemplarele testamentului în prezenţa sa; că la, interpelarea 

făcută, testatorul a declarat că testamentul este al său, iscălit 

de el şi făcut din libera sa voinţă; că el a declarat că nu 

ştie sau nu poate să semneze, etc. 

“Toate aceste menţiuni sunt crezute erga omnes, până 

la înscrierea în fals, după cum dispune anume art. 1317 $1 

din codul italian, pentrucă judecătorul le atestă prin el însuşi, 

ex propriis sensibus ?). 

"Testamentul face, de asemenea, credință până la înscrierea, 

în falș despre data, sa, pentrucă judecătorul are misiunea, de 

  

1) Vezi tom. IV, partea II, p. 24, nota 2 şi p. 93, nota 1, în fin. Cpr. 

asupra textelor menţionate din codul Austriac, Unger, Das âsterreichisehe 

Erbreeht systematiseh dargestelit, $ 10, p. 46. 

2) Vezi tom. L al acestei lucrări, p. 12 urm. şi tom. TIINo. 346; tom. IV 

al aceleiaşi lucrări, No. 25, ete.
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a conferi dată certă tuturor actelor primite de el (art. 1182 
C. civil). 

Cât pentru veracitatea declaraţiilor făcute de testator 
ele nu vor fi, din contra, crezute decât până la dovada con- 
trară, fiindcă testatorul a putut să facă o declaraţie minci- 
noasă 1. Art. 1173 din codul civil se exprimă deci în termeni 
prea generali când zice că «actul autentic face deplină cre- 
dință, în privinţa oricărei persoane despre * dispozițiile şi 
convențiile ce constată» 2). 

662. III. Testamentul mistic sau secret (art. 864 
C. civil). — "Testamentul mistic, tăinuit sau secret (art. 741 
C. Calimach) este acela pe care testatorul, care știe a ceti 
şi a serie, 4 ascălește, fie că l-a scris el însuși, fie că l-a 
scris” altul, şi-l prezintă: tribunalului spre constatarea iden- 
tităţei sale. 

Spre deosebire de codul francez (art. 977 eliminat de 
legiuitorul nostru), la noi, testamentul mistic trebue neapărat 
să fie iscălit sau semnat de testator (art. 864 C. civil), so- 
luţie admisă prin art. 782 din codul italian şi prin art. 66 
din legea bulgară asupra succesiunilor, dela 1890, 

„In dreptul nostru, numai testamentul autentic poate, deci 
fi nesemnat sau semnat prin punere de deget ori a unei 
peceţi. - 
„Testamentul mistic sau secret eră, admis atât la Romani 3), 

cât și în dreptul anterior 4). 

  

1) Dacă judecătorul a constatat; fapte ce el nu are calitatea de a constată, precum ar îi, de exemplu: faptul că testatorul aveă mintea, întreagă sau eră minor în momentul autentiticărei testaraentului, aceste fapte vor puteă de ase- menea, fi dărâmate prin orice probe de către acei interesaţi. Vezi tom. 1YV, partea ÎI, p. 96; tom. VII, p. 159, 160, etc. Vezi şi tom. III al acestei lucrări, No. 346. | 

2) Vezi asupra acestei chestiuni, tora. II, partea 1, p. 33, nota 2, în fine și p. 309, nota 4; tom. IV, partea II, p. 94 urm.; tom. VII, p. 154 urm, ; tom. VIII, partea 1, p. 103, ete. Cpr. Judecăt. - ocol. Zătreni, Pagini Juridice din 1915, No. 147, p. 1169, ete, : 
3) La Romani, se înţelegeă prin testamentul mistica sau împlicitum, acel care se refereă la un alt act de ultimă voință, de care vorbeşte art, 744 din codul Calimach (582 0. austriac). Cpr. Unger, Das isterreiehisehe Erbrecht systematisch dargestelii, $ 13, p. 56. Vezi şi Dernburg. Pandekten, III, $ 171, p. 147 (ed. a 9). 

Ă 
*) Vezi C. Andr. Donici, eapit. 35, $ 12; art. 41 C, Calimach ; art. 26, partea IV, capit. III, C. Caragea, ete,



TESTAMENTUL MISTIC (SECRET). — ART. 864, 867. 465 

“Acest testament nu numai că nu prezintă foloase, dar 

încă este periculos, pentrucă adevăratul testement poate fi 

sustras. şi înlocuit prin altul falş. De aceea, unele legiuiri 
străine n'au admis acest mod de a testă. Astfel sunt de 
exemplu, codul elveţian din 1907, godul german, etc. 

«Das mystische teslameni des franzbsischen Rechis îst dem 

-B. QG. B. unbekannt». (Testamentul mistice, admis de codul francez, 

este necunoscut în codul civil german) 1). 

662 pis. Prima formalitate a testamentului mistic con- 

sistă în serierea și subserierea lui. Testatovul îl serie el însuși 

sau pune pe altul de-l serie și-/ escâlește, fără a aveă nevoe 

de a-l dată, testamentul considerându-se ca făcut în ziua în 

care Sa instrumentat actul de „Superscriere: | 

„<Das datum braucht nicht hinxugefiigi zu aerden», zice Za- 

hari (Nu este necesar de a i se pune o dată) 2). i 

"Testamentul mistie ar puteă chiar să fie tipărit, tiparul 

nefiind decât o scriere mai perfecționată. 
Mai mult încă, unii admit că orbii ar puteă testă în 

forma mistică, dacă testamentul ar fi fost tipărit cu litere 

în relief, pe care ei le-ar putea ceti prin pipăire. Chestiunea 

este însă controversată 3). 
A doua formalitate consistă în strângerea, pecetluirea 

testamentului şi prezentarea lui judecătorului care instru- 

mentează. | 
Odată testamentul seris, fie de o persoană străină, fie 

de însuşi testatorul și, în orice caz, iscălit de acest din urmă 

(art. 864 C.. Civil), hârtia pe care el este scris sau care 

serveşre de plic, de va fi, se strânge şi se sigilează sau se 

pecetluește 4) fie de testator, fie de o altă persoană, cu ceară 

tare, cu buline, ete. cu una sau mai multe peceţi, așa că 

  

1) Er. Barre, Biirgerliches Gesetxbuck und Cod civil, $ 111, p. 127. Cpr. 

şi Dernburg, Pandekten, III, $ 71, p. 147. 
2) Handbuch des fr. Civilrechis, IV, $ 681, p. 298, nota, 4. Art. 706 din 

codul spaniol cere, din contra, ca testamentul mistic să fie datat, arătându-se 

“și locul unde el a fost făcut. 
3) Vezi înfră,. p. 469. , 

4) Codui Caragea cereă, de asemenea, ca testamentul mistic să fie strâns 

sau pecetluit (art. 26, partea IV, capit. 3. La Romani, testamentul mistic trebuiă 

să fie sigilat (signatum/ de martori. L. 12 și 21, Cod, De testamentas, etc. 6, 23. 

D. Alezandresco Principiile Dreptului Civil Român. Vol. II. 30
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testamentul să nu poată fi deschis fără ruperea pecetei sau 
a sigiliului. 

Testamentul odată strâns și pecetluit sau sigilat, tes- 
tatorul, în persoană, îl înfățișează la tribunal, înaintea jude- 

„cătorului care instrumentează, sau îl strânge şi-l pecetluește 
înaintea acestui judecător, declarând că cuprinsul hârtiei 
înfăţişate este testamentul său, scris şi îscăht de el, sau 
scris de altul şi îscălit de el, tără a fi însă dator să arăte 
numele acelui care l-a scris, şi fără a fi dator să declare, ca 

la testamentul autentice, că el este făcut din libera sa voinţă. 
| Dacă se va constata că declaraţia testatorului a, fost 
imincinoasă, precum ar fi, de exemplu, în cazul când testa- 
mentul fiind scris de altul, testatorul ar fi declarat că este 

scris de el, testamentul va fi nul. 
! Declaraţiile testatorului se fac, în genere, în pretoriul 
tribunalului. Dacă el nu poate însă veni la tribunal din o 
cauză de boală constatată, se deleagă un judecător spre a 
merge la locuinţa sa, și în asemenea caz, prezentarea, testa- 

mentului, pecetluirea lui şi declarația prescrisă de lege se 
fac înaintea judecătorului delegat; de unde rezultă că, în caz 
de mergerea unui judecător la locuinţa testatorului, acest 
din urmă nu poate prezenta testamentul strâns și pecetluit, 
cu trebue să-l strângă, şi să-l „pecetluiască înaintea. jude- 
călorului, legea fiind formală în această privinţă. (art. 864 
$5))) 

În caz de delegarea unui judecător :spre a merge la do- 
miciliul testatorului, acest judecătez, întocmește el însuși 
actul de superscriere, și tribunalul nu mai face nici-o lucrare. 
Art. 867 C. civil este deci abrogat prin art. 33 $3 al legei.. 
autentificărei actelor 2) 

Judecătorul care instrumentează, fe î în pretoriul tribu- 
nalului, fie la locuinţa testatorului, înțoemește actul de super- 
scriere pe hârtia pe care este scris testamentul, sau care-i 
servește de plic. 

  

   

  

1) Vezi tom. IV, partea II p 103- 105, Contră: C. Bucureşti şi Cas. S 
I. (înaintea căror instanţe am pleiat noi înşine), Dreptul din 1910, No. 17 
p. 136 (cu observ. noastră în sens contrar); Bulet. Cas. 1910, p. 1714 şi Dreptul 
din 1911, No. 6, p. 43. 

2 Vezi sură p. 460.
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Starea de boală, indentitatea testatorului, precum şi locu- 
ința unde judecătorul a instrumentat, pot însă fi constatate 
printrun osebit proces-verbal, fără a atrage nulitatea actului 
de superscriere 1) 

Actul de superseriere, întocmit de judecător, fie după 
închiderea, și sigilarea testamentului, fie insine consistă 

  

st 20 descrierea. _stărei. în. care se. giiseate. nea i 
în și _menţiunea dacă el a fost __preze 

pecetluit, s sau dacă 6l a fost sigilat. nai itea judecătorului 3 
şi în - fin 53% declaraţia testatorului că, cupriusul hâxtiel pre-i 

zentate este testamentul stu, seris. și ieălit de.e,-san. seis| | 
de. altul, fie-îii totul-sau.- în-—pante- şi, în orice. caz,-dscdlaț de! ' 
el. el. Actul de superscriere._! mare însă nevoe de.a, face menţiune, 

  

că testamentul, scris „de. altul a fose citit- de testator. Această 
menţiune nu are nevoie de a fi făcută nici în cuprinsul 
testamentului. 

| Actul de superscriere poate. fi scris de însuşi judecă- 
torul, sau de grefier ori de un terțiu sub dictarea judecă- 
torului care instrumentează. 

In urma redactărei acestui act, el se  iscăleşte de judecător, 
de grefier şi de testator, dacă acesta nu se găseşte în impo- 

sibilitate de a subsemna 3) aceste semnături fiind o formalitate 
substanţială a căror lipsă atrage nulitatea aciului de super- 
scriere (Art. 33 L. p. autentit actelor), rămânând bine înţeles 
ca testamentul nul, ca mistic, să fie valid ca testament olograi 
dacă întrunește condiţiile de formă cerute pentru existența 
acestui din urmă testament) după cum dispun anume art, 

  

1) Trib. Neamţ, Dreptul din 1915, No. 19, p. 151; Cas. $.1., Bult. 1912 
p. 1870 şi Or. judiciar din 1913, No. 17, p. 199, ete. 

2) Legea noastră nu cere, precum cere art. 783 din codul italiun şi art. 
67 din legea, bulgară, asupra succesiunilor dela 1590, ca judecătorul să arate 
în actul de superseriere numărul și marea, peceţiilor, însă îndeplinirea acestei 
formalităţi ar fi o măsură prudentă pe care autorii o recomandă. 

3) Dacă testatorul, dintr'o cauză posterioară subsemnării testamentului. 
va declară că nu poate subsemnă actul de superseriere, această „declaraţie pe 
care judecătorul trebuie . s'o constate ca auzită din gura testatorului, va fi 
trecută în actul de superseriere. - 

*) Unger, -Das Ustesreichische Erbrecht, $. 10, p: 50, nota 12 şi alţi autori 
citați în tom. IV, partea ÎI, p. 107, nota 1. Vezi şi supră, p. 902, precum și 
infră No. 142, infine.
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804 din codul italian, art. 89 din legea bulgară dela 1890, 
asupra succesiunilor, din codul spaniol dela 1889, ete. 

Tot astfel și la Romani, testamentul nul după dreptul 

civil, puteă să-și producă efectele sale după dreptul preto- 
rian, dacă se observase formele cerute de acest din urmă 
drept 1) 

662 ter. Intreaga operaţie, fie judecătorul care trebue 
s'o îndeplinească întrun testament mistic, şi care începe dela 
înfățișarea testamentului, nu va putea fi întreruptă prin nici 
o altă operaţie; ceeace însemnează că judecătorul care instru- 
mentează, nu va puteă să suspende operaţia sa spre a se 

ocupă de alte afaceri. | 
Intreaga operaţie a judecătorului se va face deci, fără 

nici-o întrerupere? 

«Uno conteztu, uno eodemgue tempore». (Instit, De testamentis 
ordinandis, II, 10, $ 3, în medio). 

« Uno eodemque die, ... nullogue actu exiraneo înlerveniente». 
(21, Pr., în medio, Cod., De testamentis, etc., 6. 23). 

«Uno conteztu actus testari oporiet: est autem uno contezxtu, 

nullum actum alenum testamento întermiscere; quod. si aliguid 
pertinens ad testamentum faciai, testamentum non vitiahu». (Festa- 
mentul trebue să fie făcut cu o unitate de context; ceeace însem- 
semnează că, în același timp, să nu se amestece un act străin de 
testament; dar dacă în același timp Sa făcut ceva relativ la acest 
testament, el va fi valid). (L. 21 $ 3, Dig., Qui testamenta facere 
possunt, 98. 1) 3). 

Operația începută de judecător ar puteă însă fi suspen- 
dată pentru un timp scurt, spre. a permite testatorului și 

chiar judecătorului, care ar fi bolnav de a se odihni, de a 
luă un medicament şi chiar de a satisface o trebuință a 
naturei.., si guid autem necessarium evenerit (L. 28, Pr., 
Cod., De testamentis, ete. 6. 23). 

Această unitate de context nu se cere pentru testa- 

5) Gaius, înstit., II, $ 119 gi 147. Vezi tom IV, partea II p. 18, nota 1 
și nota 1 fine dela p. 107, 108. 

2) Unitatea de context cerută de art. 864 $ ultim, se aplică numai la 
lucrarea pe care o încheie .judecătorul cu ocazia redactării actului de super- 
scriere, nu însă şi la scrierea internă a testamentului. Trib. Langres, Cr. judiciar 
din 1913, No. 70, p. 759. 

3) "Vezi Arndts, Lehrbuch den Pandelten, $ 485, p. 139, nota 1.
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mentul autentic, pentruca nu cumva, în timpul întreruperei 

operaţiei începută de judecător, adevăratul testament să fie 

sustras şi înlocuit prin altul. 

663. Persoanele care pot face un testament mistic 

(art. 865 C. civil). — Nu pot testă în forma mistică decât. 

acei care ştiu a ceti și a, scrie. A ceti, pentruca testatorul 

să se poată asigură prin el însuşi că testamentul scris de 

altul, cuprinde dispoziţiile ultimei sale voințe. A scrie, pen- 

trucă testâmentul mistie poate fi scris de însuși testatorul 

şi, în orice caz, trebue să fie iscălit de el (art. 864 C. civil). 

Acei cu desăvârşire orbi, sunt deci în imposibilitate de 

a testă în forma mistică, şi aceasta, după unii, chiar dacă 

testamentul ar fi astfel scris încât să-l poată ceti prin” 

pipăire 1). 
- Acel care atacă testamentul mistic, sub cuvânt că testa- 

torul nu ştie a ceti și a scrie, trebue, ca orice reclamant 

să-şi dovedească afirmaţia sa (art. 1169 C. civil). 

664. Formele testamentului mistic, atunci când 

testatorul nu poate să vorbească (art. 866 C. civil). — 

Forma, testamentului mistic implică că testatorul trebue să 

poată vorbi, din cauza declaraţiei ce trebue să facă judecă- 

torului. Legea nevoind însă să oprească de a testă în forma 

mistică pe toţi acei care se găsesc în imposibilitate de a 

puteă, vorbi, prescrie pentru aceste persoane anumite forme 

(art. 866 C. civil). 
Persoanele cu desăvârşire mute, quae logui nihil possunt, 

non guae tarde loguuntur. (Instit., Quibus non est permissun 

facere testamentum, $ 3), nu pot testă în forma autentică, 

ci numai în forma olografă şi cea mistică, dacă ştiu însă a 

ceti şi a scrie. | 

Mutul care voeşte să testeze în forma mistică, se va 

prezentă inaintea, judecătorului în pretoriul tribunalului, cu 

testamentul seris de el sau de altul şi, în orice caz, iscălit, 

de el, şi va serie el însuși înaintea judecătorului. însărcinat 

1) Vezi supră, p. 465. — Orbii ar putea însă testă în forma olografă, 

dacă ar şti a serie, şi în orice caz, în forma autentică. In cât priveşte testa- 

mentul orbilor la Romani şi în codul Calimach, vezi tom. IV, partea II. 

p. 112, nota |.
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cu instrumentarea actului, declaraţia că testamentul este al 
său, scris și iscălit de el însuși, sau scris de altul şi îscdlst 
de el. Această, declaraţie, care înlocuește pe cea verbală, se 
scrie de testator In actul de superscriere, pe plicul în care se 
găsește închis testamentul, fără să fie nevoe ca el să semneze 
această, declaraţie; iar judecătorul atestă în actul de super- 

scriere că declaraţia sa scris înaintea lui de însuşi: testa- 
torul; altfel testamentul ar fi nul (art. 886 C. civil). 

După art. 979 din codul fi, testamentul mistie al 
mutului trebue să fie scris, datat şi semnat de testator, 
dispoziţie care fiind criticată de autori, n'a mai fost repro- 
dusă de legiuitorul nostru. La noi, testamentul mutului poate 
deci fi scris de o mână străină, şi el n'are nevoe de a fi 
datat, fiind considerat ca făcut în ziua în care sa făcut 

actul de superscriere 1). “Tot ce se cere numai este ca el să 
fie iscălit de testator (art. 864 C. -civil); de unde rezultă că 
mutul care nu ştie a scrie, nu poate testă nici într'o formă. 

De asemenea surzii, care nu ştiu a ceti şi a scrie, sunt 
incapabili de a testă în orice formă. Pentruca un surd să 
poată testă, el trebue să știe a scrie, putând atunci recurge 
la forma olografă. Forma autentică le este însă cu neputinţă, 
dacă surditatea este complectă, pentrucă nu pot să audă ce- 

„tirea testamentului din cuvânt în cuvânt, pe care legea v 
prescrie sub pedeapsă de nulitate (art. 861, 862 C. civil 2). 

665. Puterea probatorie a testamentului mistic. —: 
In cât privește actul de superseriere întocmit de judecător, 
el fiind un act autentic încheiat de un funcţionar public 
competent, cu solemnităţile prescrise de lege (art. 1171 urm. 
C. civil), nu mai rămâne îndoială că el face credință până 
la înscrierea în falș despre cele constatate de judecător pro- 
priis sensibus ?). _ | 

Cât pentru chestiunea de a se şti dacă testamentul cu- 
prins în plicul pe care este scris actul de superseriere, par- 

1) Vezi supră, p. 485. 
2) După art. 697 din codul spaniol dela 1889, surdul poate testă în 

forma autentică, cetind el însuși testamentul, sau dacă nu ştie ori nu poate să 
cetească, arătând două persoane care să-l cetească în numele lui, înaintea, nota- 
rului şi a martorilor. 

) Cpr. Trib. Besangon, Cr. judiciar din 1913, No. 70, p. 758 (cu observ, 
noastră). i
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ticipă la autenticitatea acestui act este controversată. După 
părerea generală, și cea mai juridică, în același timp, testa- 
mentul mistic este un act sub semnătură privată, căruia, actul 

de superscriere nu-i comunică autenticitatea sa, pentrucă nu 
formează un singur trup cu acest act. Prin urmare, moște- 
nitorul care tăgădueşte sinceritatea semnăturei testamentului 
mistic, mare nevoe de a recurge la procedura înscrierei în tal. 

Soluţia contrară este admisă în codul italian (art. 776) 
şi în legea bulgară asupra succesiunilor dela 1890 (art. 61). 

«Testamentul prin act notariat este public sau secret>, zice 

aceste texte. 

666. Măsurile ce trebue să se ia înainte de a se 
execută un testament olograt sau mistic (art. 892 C. civil, 
664 Pr. civ.). — Testamentul olograf şi mistie fiind acte 
private şi secrete, legea prescrie oarecare forme menite a 

constată starea în care ele se găsesc; dispoziţie care nu se 

aplică testamentelor autentice, starea acestor din urmă fiind 

constatată de judecătorui câre le-a autentificat, și apoi al 

doilea original se găseşte în arhiva tribunalului. 
Spre acest sfârşit, persoana care deţine un testament : 

olograf sau mistic sau judecătorul care găsește un asemenea 

act între hârtiile defunctului, cu ocazia punerei sau ridicărei 
peceţilor, trebue să-l remită prezidentului tribunalulni civil 

al locului unde sa deschis succesiunea. Acest magistrat pri- 

mind testamentul, ordonă chemarea înaintea sa a persoanelor 

ce au figurat ca părţi interesate la punerea peceţilor, îl va 

deschide, constatând starea sa materială și va ordonă depu- 

nerea sa la grefă, spre a putea fi văzut şi examinat de către 

cei interesaţi : 

<Ut si guando exemplum ejus înterciderit, sit nnde peti possti». 

(Pentru ca să se poată recurge la el de câteori va fi necesar). 
(Pauli Sententiae, De vicesima, IV, 6, $ 1, în fine). 

| Toate acestea se constată prințrun proces-verbal, în 

care se va arătă și persoana ce a depus testamentul, după 

cum dispune anume art. 1007 din codul francez 1). 
Procedura prescrisă de art. 892 C. civil se aplică tuturor 

1) In cât priveşte dreptul roman, vezi tom. LV, partea II, p. 118, nota 4
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„ testamentelor olografe şi mistice, oricare ar fi legatele lăsate 
de defunct: particulare, universale sau cu titlu universal. 

Art. 689 din codul spaniol dela 1889 prescrie ca testa- 
mentul să fie învestit cu formula executorie în termen de 
cinci ani dela data morţei, lipsa acestei formalități atrăgând 
nulitatea lui, dispoziţie pe care n'am găsit-o în alte legislații. 

TESTAMENTELE PRIVILEGIATE. 

| 6657. Testamentele privilegiate sunt acele care pot fi 
„Fieute în oarecare împrejurări speciale. şi excepţionale, 

- Regulele speciale pe care legea le dictează în această 
privință, fiind excepţionale, sunt de strictă interpretare şi ca 
orice excepţii, nu pot fi aplicate decât la cazurile anume 
determinate de lege. 

« Ewceptiones sunt strietissimae interpretalionis» 1). 

Aceste regule sunt relative la testamentele militarilor 
(art. 868—871); la testamentele făcute întrun loc scos din 
comunicaţie, din cauza ciumei sau altor boli molipsitoare 
(Art. 872, 873); și în fine, la testamentele făcute pe mare 
în cursul unei călătorii (art. 874—883). 

668. 1 Testamentele militarilor (art. 868—871 C. 
civil). — 'Testamentele militarilor erau privilegiate şi la Romani, 
ei putând să testeze prin orice manifestaţie a voinţei lor, 
chiar în mod verbal. Testamentul verbal (nuncupativ) nu 
putea însă să fie făcut decât faţă da martori, spre a se 
aveă o dovadă de ultimă voinţă, a testatorului 2). 

Aceste regule erau admise altă dată şi în Franţa în 
provinciile unde se aplică obiceiul - pământului, militarii nu 
puteau testa în forma nuncupativă, ceeace a fost admis şi 
prin ordonanța din 1735 (art. 27). 

„Astăzi în timp de războiu şi de tulburări (art. 870) 
militarii şi asimilați lor, precum: medicii, hirurgii, funcţio- 
narii, intendenţii, preoţii de regiment ete., pot testa în forma 

1) Vezi supră, p. 161, No. 342, sn fine şi înfră, No. 618, etc. 

2) Instit., De malitari festamento, II, 1, Ş 1.
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autentică şi, după unii, chiar în forma mistică, în prezența 

unui şef de batalion sau de excadron, sau în prezența oricărui 

alt ofiţer superior asistat de doi martori; sau în prezenţa a 

a doi comisari de războiu, ori a unui singur comisar asistat 

de doi martori; din care unul trebuie să subsorie în testa- 

ment (art. 884 C. civil). Aceşti ofiţeri primesc testamentul 

şi-i dau cuvenita autenticitate. 

Militarii şi asimilați lor mai pot testă, însă numai 

dacă. sunt bolnavi sau răniţi, în prezenţa capului ofiţerilor 

- de sănătate, asistat de comandantul militar, însărcinat cu 

poliţia ospiciului sau ambulanţei, ori care ar fi gradul în 

armată al acestor doi ofiţeri (art. 969 C. civil). 

Cauza care a făcut pe legiuitor să scutească pe militari 

şi pe asimilaţii lor de formele obişnuite ale autenticităţei, 

fiind imposibilitatea . în care ei se găsesc de a.recurge la. 

autorităţile ordinare, art. 870 nu le conf&ră- beneficiul _tesi, 

tamentelor-militare;_ decât atunci “când SUB înu'o expediţie 

milițară, sau în cuartier ori în garnizoana afară dif teritoriul 
oc cp pa Te ee amet. auz fe » > TA 

român, sau prizonitti la -inamie! şi, îi acest d din urmă caz, ! 

ECE în. țară. m 
Militarii care se găsesc în cuartier sau în garnizoană în 

lăuntru ţării nu sar putea folosi de această excepție; decât; 

dacă Sar găsi îotw'o cetate asediată, s'au în alte locuri ale 

căror porţi or fi închise și comunicațiile or fi întrerupte 

din eauzs războiului, în care caz vor putea testa în formele 

excepţionale prevăzute de art. 86; aim. C. civil, chiar dacă 

în locul unde- ar fi închişi sarZaflă un tribunal (art. Dai 

Aceste dispoziţii se aplică şi militarilor care ar uptă, 

pe teritoriul românesc, în caz de o invazie străină, 

"Testamentul militar, făcut în formele mai sus arătate 

își pierde valoarea saX după expirarea termenului de 6 luni 

dela întoarcerea testatorului întrun loc unde are facultatea 

de a testa în formele ordinare (art. 871 C. civil). 

669. 2 Testamentele făcute în timp de ciumă sau de 

“altă boală molipsitoare (art. 872, 873 C. civil). — Legea 

mâi scuteşte de formalităţile obișnuite testamentale făcute 

întrun loc seos din comunicație, din cauza ciumei sau altei 

boli contagioase, precum ar fi holera etc. Aşa dar, de câteori . 
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comunicațiile sunt întrerupte prin efectul unei boli molipsi- toare, toate persoanele care se găsesc astfel izolate în locul infectat, chiar și cele care nu sunt atinse de boală, pot testă în forma, autentică și, după unii, chiar în torma mistică, înaintea unui membru al consiliului comunal asistat de doi „martori (art. 872 C. civil) 1), 
Acest testament, ca şi cel militar este nul după tre- cerea de 6 luni dela restabilirea comunicaţiilor cu locul unde se găseşte testatorul, sau după 6 luni dela, trecerea sa întrun loc unde comunicațiile nu suni întrerupte, soluţie admisă și prin art. 757 din codul Calimach (529 c. austriac). 
670. 3* Testamentul maritim (art. 874-882 C. civil).-- Dreptul roman nu cuprinde nici o dispoziţie specială în privinţa testamentelor călătorilor aflători pe mare, care nu erau militari, ci permite numai căpitanilor de corăbii şi tuturor piloților de a testa în forma privilegiată permisă militarilor 2), „Cât pentiu codul Calimah, el pune pe această treaptă testamentele făcute în corabiile ce călătoresc, cu cele făcute în vremea ciumei și altor boli lipicioase (art. 755 urm, 597. urm. C. austriac). 1 
Codul actual se ocupă pe larg de testamentul maritim, reproducând, cu oarecari schimbări, unele dispoziţii ale ordo- nanței lui Ludovic al XIV-lea asupra marinei din August + 1681. Textele de mai sus n'au dat loc până acuși la: nici o ! aplicare practică. De aceea, ne mărginim a trimete la 'Tra- tatul nostru ce-l mare (tom. IV, partea II, p. 130 urm). 
671. Dispoziţii comune tuturor testamentelor pri- vilegiate. (Art. 884 C. civil). — “Toate restamentele privile- giate trebue să fie subsemnate de testator și de funcţionarii cari au instrumentat, 
Dacă testatorul declară că nu ştie sau nu poate să subscrie, se va face mențiune despre declaraţia sa și despre cauza care l-a împiedicat de a subsemna, 

  

1) Textul fr. mai permite în asemenea caz, facerea testamentului înaintea. judecătorului de ocol, dispoziţie care nu s'a mai reprodus de legiuitorul nostru, probabil din cauză că, la redactarea codului civil, judecătoriile de ocol nu existau încă, căci ele n'au fost înfiinţate decât prin legea organ. judecătoreşti din 9 Iulie 1865, 
2) L. 1 $ 1, ab înitio, Dig., De bonorum Possessione, etc. 37 13,
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In cazurile în care se cere -asistenţa a doi martori (art. 

868, 872, 874), testamentul va trebui să fie subscris cel 

puţin de unul din ei, făcându-se menţiune despre cauza care 

a împiedicat pe celălalt de a subsemna. 

* Acaste fiind singurile formalităţi pe care legea le pres- 

crie în privința testamentelor privilegiate, de aci rezultă că 

lipsa datei nu este o cauză de nulitate, nici cetirea testa- 

mentului din cuvânt în cuvânt, nici celelalte formalităţi cerute 

pentru testamentul ordinar. 
Deşi legea sa referit, în privinţa testamentelor privile- 

giate, la testementul autentic, totuși se admite, în genere, 

deşi chestiunea este controversată, că se_ poate face şi un 

testament mistic înaintea funcționarilor excepţional prevăzuţi 

de art. 868 urm. 
Cât pentru testamentul olograt legea nesimplificând for- 

mele lui, toţi acei cari pot testa în forma privilegiată, sunt 

liberi. de a testă în forma olografă, conformându-se art. 859 

C. civil. 

672. Sancţiunea regulelor privitoare la forma tes- 

tamentelor (art. 886 C. civil). - - Toate formalităţile pe cari 

legea le prescrie, atât pentru testamentele ordinare cât şi 

pentru cele privilegiate, trebuesc observate sub pedeapsă de 

nulitate a întregului testament (art. 886), soluţie admisă şi 

prin art. 759 din codul Calimach (601 C. austriac). 
Nulitatea trebuie însă să fie propusă de părţile interesate 

ea neputând fi pronunțată din oficiu. 

Testamentul căruia îi lipsește unele din condiţiile sale 

esenţiale, nu poate servi nici ca început de probă scrisă, și 

testatorul n'ar puteă, în principiu, să oprească atacarea lui 

printr'o clauză a testamentului. 

Se decide însă, 'cu drept cuvânt, că decâte ori ordinea 

publică nu este la mijloc, testatorul poate să impue legata- 

rului obligaţia de a nu atacă testamentul, adăogând ca sanc- 

ţiune a acestei obligaţii o clauză penală care ar consistă în 

perderea legatului 1). ” 
Cu toate că testamentul căruia îi lipseşte una din con- 
  

1) Vezi suprâ, p. 289 urm. şi înfră, No. 167 bis.
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diţiile sale substanţiale este “nezistent sau fără ființă legală, 
totuși autorii, lipsiţi de logica cea mai elementară, admit că, 
în specie, există o acţiune în nulitate, că această acţiune 
este prescriptibilă conform dreptului comun, din ziua morţei 
testatorului. (art. 1890 C, civil) 1) şi că testamentul nul, în 
privința formelor, poate fi confirmat, ete. 

In codul Calimach (art. 1951) dreptul de a răsturnă 
testamentul se prescriă, după obiceiul pământului prin 40 
de ani, în codul austriac prin trei ani (art. 1487) 2), 

673. Confirmarea testamentului nul în privința îor- 
melor (art. 1167, 1168 C. civil). — Testamentul nul în pri- 
vinţa formelor nu poate fi confirmat nici în mod expres, nici 
în mod tacit, căci ceeace art. 1168 zice în privinţa donaţiunei 
este aplicabil şi testamentului. Wul în privința formelor el 
trebue să se refacă cu formele legiuite. 

Aceeaşi soluţie ar trebui să fie admisă şi în privinţa 
confiemărei din partea moștenitorului testatorului, căci nu 
se poate pricepe ca-un act care n'are fiinţă în timpul vieţii 
testatorului, să poată dobândi o existență legală în urma 
morţei sale. Art. 1167 $ ultim din codul civil admite, ce e 
drept, soluţia contrară în privinţa donaţiunei; însă acest: 
text. fiind o excepție şi o adevărată anomalie, nu poate fi 
aplicat la testamente 5) după cum el nu poate fi aplicat nici 
la donaţiunile cu pricină de moarte, admițând că această do- 
naţiune ar există şi în dreptul actual, ceeace, după părerea 
noastră, este inadmisibil 4). 

Cu toate acestea, atât doctrina, cât și jurisprudenţa aplică 
art. 1167 şi la testamente 5). Singura restricţie pe care o 
admite Curtea de casaţie este că nu se poate confirmă o 
dispoziţie contrară ordinei publice sau interesului obștese 6). 

Confirmarea moștenitorilor, poate după doctrină, fi ex- 

  

1) In orice caz, art. 1900 Q. civil este inaplicabil în specie, preseripţia de 10 ani fiind o confirmare tacită. Vezi tom. IV, partea II, p. 138, 139, 2) Vezi tom. IV, partea I, p. 632, nota 4şj tom. IV, partea II, p. 139. 3) Vezi tom. IV, partea I, p. 208, ad nota, sn fine; tom. IV, partea II, p. 140; tom. VII, p. 51, text și nota 3, tom. XI, p. 258, ete, Vezi și tom. [IT al acestei lucrări, No. 327 bis. 
1) Vezi supră, p. 247, 
5) Vezi tom. IV, partea II, p. 140: tom. VII, p. 51, 
6) Vezi tom. IV menţionat, p. 141; tom VII, p. 52, ete,
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presă (art. 1190 C. civil) sau tacită (Art. 1167, 1190 C. 
civil) ). 

674. interpretarea testamentelor 2). — De câteori tes- 
tatorul nu şi-a exprimat voinţa întrun mod clar și precis, 
judecătorii vor recurge la regulele de interpretare admisibile 
de lege îu privinţa convențiilor (art. 977 urm. C. civil), cău- 
tând a descoperi adevărata intenţie a testatorului, căci această 
voință ocupă primul rang în condiţiile de el impuse: 

<In conditionibus primum. locum voluntas defuncti obbnet». 
(L. 19, Pr. Dig, De conditionibus et demonstrationibus, 85, 1) 8). 

Un alt fragment din acelaş titlu al Digestelor zice, de 
asemenea: 

<In condihonibus testamentorum voluntatem pobius quam 
verba spectar placuit». (In condiţiile testamentelor se are mai mult 
în vedere voinţa testatorului decât cuvintele întrebuințate). (L. 101, 
în medio, Dig. tit oit,). 

Spre a cunoaște voinţa testatorului, trebue a, se cunoaşte 
spiritul general al testamentului, ceeace nu se poate află, decât 
prin combinarea, diferitelor sale clauze: 

«Una pars testamenti per aliam declaratur». (Ex L. 30, $ 
ultim, Dig., De legatis, 1). 

Dacă textul testamentului este insuficient spre a se deter- 
mina adevărata voință a testatorului, judecătorii pot să se 
refere nu numai la dispoziţiile testamertare, dar şi la faptele 
și documentele externe proprii a o explică, însă aceasta numai 
în mod accesor. 

Dacă unele dispoziţii ale testamentului sunt neinteligibile 
sau lipsite de sens, ele vor fi considerate, ca. nescrise, fără 
a, aveă, vre-o înrâurire asupra celorlalte dispoziţii care ar fi 
inteligibile €). 

Judecătorii interpretând un testament, ca şi un contract, 

1) Vezi tom. IV, partea II, p. 142 urm. 
să In cât privește interpretarea substituţiilor fideicomisare. Vezi znfră, 

No. 166. 
3) Vezi snfră No. 112 ter. - 
4) L. 2, Dig. De his gquae pro non seriptis habentur, 34, 8; L. 73 $3 

88, Dig., De dio. regulis juris antiqui, 50, 17, ete.
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nu trebue însă să presupus cu ușurință schimbarea de voință 
dela un lucru la altul: 

«Non facile debet admitti voluntatis divisio». Ex L.18 $2, Dig., De his guae ut îndignis auferuntur, 34, 9). - 

Dacă, dispoziţiile testamentului sunt clare şi precise, 
judecătorul le va admite tale guale, şi interpretarea nu va 
mai avea loc, căci a interpretă voinţa testatorului de câte ori 
ea nu lasă loe la îndoială, ar însemnă a reface testamentul, 
iar nu a-l interpreta: 

<Cum în verbis nulla est aâmbiguitas, non debet admilii vo- luntatis guaestio». (De câte ori termenii unui testament nu prezintă 
nici-o îndoială, nu se poate ridica nici-o chestiune asupra voinţei testatoralui) (L. 25 $ 1, Dig, XXXII, De legatis, II) 1). 

«Si manifestissimus est sensus testatoris, verborum înterpre- 
tatio nunquam lantum valeat, ut melior sensu existale. (Dacă voinţa 
testatorului este exprimată în mod clar, nu se poate da o altă 
interpretare, care ar fi contrară voinţei pe care ela manifestat-o în- mod neindoelnic). (L. 3 în -fine, Cod, 7e lberis praeleritis vel 
exheredatis. 6. 28. 

Un autor zice, foarte bine, în această privinţă: 
«Cum verba sunt clara, -standum. est dispositioni 1mportatae per terba nec alia est admiltenda voluntatis quaestio, nec conjecturis 

agendum; lam în ultimis voluntatibus, quam etiam în contractibus, 
nee dici polest aliam fuisse testatoris întentionem». (Peregrinus, De fideicommissts, art. 11, No. 2 și 8). 

De câte ori judecătorii vor fi siliți a interpreta voinţa 
testatorului, dispoziţiile sale vor fi interpretate, ca şi conven- 
țile, după intenţia sa probabilă, iar nu după sensul litera] 
al cuvintelor întrebuințate (art. 977 C. civil). 

«În conditionibus bl stamentorum toluniatem potius quam verba considerari oportet». (In condiţiile adaose unei dispoziţii tes- tamentare, trebue a se aveă în vedere mai mult voinţa testatorului, decât cuvintele întrebuințate). (L. 101, în medio, Dig, De conditio- nibus et demonstrationibus, 35. 1) 2), 

O lege din codul lui Justinian zice, de asemenea: 
<Semper vestigia voluntatis Segauimar tehtatorum». (Urmărim 

  

1) Vezi tom. III al acestei lucrări, No. 72. 
2) Vezi şi L, 69 $ 1, Dig, Dig. XXXII. De legatis, III.
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în totdeauna urmele voinţei testatorilor). (L. 5, Pr., în medio, Cod, 
De necessariis servis heredibus instituendis, ete, 6. 27) 1). | 

<În testamente mai pe larg se tâlcuește voinţa testatorului» 
zice art. 733 din codul Calimach. 

Dispoziţiilor îndoelnice li se va da mai cu seamă sen- 
sul ce, după toate probabilitățile, testatorul a voit să le deă, 
avându-se în vedere obiceiurile, creșterea, cultura, educația, 
condiţia sa socială, etc. 

Această regulă va trebui însă să fie aplicată cu prudenţă, 
pentrucă în genere, cuvintele se întrebuințează în sensul lor 
obișnuit: 

<Non aliler a significatione verborum vecedi oporiet, quani 
ctim manifestum est, aliud sensisse testatorem». (Nu trebue nicio- 
dată să ne depărtăm dela semnele proprii ale cuvintelor, afară de 
cazul când ar fi evident că acest scris nu este conform voinţei 
testatorului). (L. 69, Dig. XXXII De legatis, III). 

«Nu ne putem depărtă de înţelegerea cuvintelor, decât numai 
fiind prea vederat că testatorul a cugetat cu deosebire de cele scrise; 
iar cele îngâimate trebue a se tâlcui cu plecare spre bunătate» zice 
art. 736 din codul Calimach. 

«Judecătorii ar puteă uneori să suplinească lipsurile dis- 
poziţiei testamentare prin adăogarea unei silabe sau chiar 
a unui cuvânt omis de testator, mai ales atunci când sensul 
general al testamentului ar rezultă din celelalte clauze ale sale. 

< Verbuin volo, licet desil, tamen gquia additum perfectum 
sensum facit, pro adjeeto habendum est». (De câteori, în actele de 
ultimă voinţă se poate complectă sensul unei fraze necomplecte 
prin cuvântul voesc, acest cuvânt se consideră ca seris). (L. 10, 
Cod., De fideicommissis, 6. 42), 

«Item divus Pius reseripsil, illa uor mea esto, înstibutionen 
walere, licet deesset heres>: (Impăratul Antonin a decis validitatea 
acestei instituiri: că femeea să fie, fări a adăogă cuvântul: moșle- 
nitoare). (1. 1 $ 6, Dig., De heredibus instituendi, 28. 5) 2), 

Dar, dacă dreptul ce are judecătorul de a interpretă 
voinţa testatorului îi permite de a rectifică întrucâtva micile 
erori materiale cuprinse întw”un testament, sub condiţia, bine 
înțeles de a nu denatură sensul lui adevărat, el n'ar puteă 

  

*) Cpr. Domat, op est VI, p. 185, No. 5 şi p. 157, No. 1. 
2) Cpr. Domat, op. cil. VI, p. 143, No, li.
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să complecteze testamentul, adăogând în el suma sau lucrul 
legat, ori numele legatarului, căci aceasta n'ar mii fi o inter- 
pretare, ci o nouă dispoziție făcută în locul testatorului 1). 

Dacă din termenii testamentului rezultă îndoială asupra 
însăși ezistenţei legatului, legatul va, fi menţinut, cel puţin 
după unii, în baza art. 978 C. civil: 

<(Duobens în actionibus aut in exceptionibus ambigua oratio 
est, commodissinium eslid aceipi, quo res de qua agitur, pohius ut 
valeat, quam ul pereat». (De câte ori există indoială în acțiuni sau 
excepţiuni, Incrurile trebuese interpretate în așa mod, încât convenţia 
părților să fie mai degrabă validă decât nulă). (L. 12, Dig., De rebus 
dubiis, 94. 5) 2). 

O altă lege din Digeste zice, de asemenea, că în testa- 
mente, voinţa, testatonului se interpretă întrun mod favorabil: 

«In testamentis, plensus voluntates testantium interpretantur». 
(L. 12, Dig, De div. regulis juris antiqui, 50. 17). 

«În contractibas plena, în testamentis plentor est interpretatio 
adhibenda», zice o maximă extrasă din legea de mai Sus. 

«In cele îngăimate, înţelegerea cuvintelor trebue a se tâleui 
spre bunătate», zice art. 736 din codul Calimach 3), 

Dacă, din contra, nu există nicio îndoială asupra exis- 
tenței legațului, ci numai asupra întinderei lui, judecătorii 
se vor pronunţă în favoarea moștenitorului debitor al lega- 
tului, și în contra legatarului (art. 983 C. civil). 

«In dubio parcendum est hozredi, pro herede respondendum» 4): 

O altă maximă zice, de asemenea: 

«În dubio semper testator intelligitur velle gratare haredem : 
mi eo quod minus est». 

In fine, un fragment din Digeste zice: 

« Semper în. obscuris, guod minimum est seguimur». (In lu- 
crurile întunecoase, se adoptă soluţia cea mai blândă). (L. 9, Dig., 
De div. regulis juris antiqui, 50. 47) 5). 

  

1) Vezi înfră, No. 676, în fine. 
2) Cpr. art, 2084 C. german. Vezi şi tom. III al acestei lucrări, No. 78, 
3) Vezi infrâ, No. 710 quater. 
1) Vezi tom. III al acestei lucrări No, 78. 
5) Vezi. înfră, No. 694, precum şi tom. III al acestei Imerări, No. 78.
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O altă regulă de interpretare aplicabilă testamentelor, 
„este aceea prevăzută de art 979 C. civil, după care ter- 
memii susceptibili de două, înţelesuri se interpretă în înţe- 
lesul: ce se potrivește mai mult cu natura actului. 

De exemplu, în caz de îndoială dacă o clauză testa- 
mentară cuprinde o substituție fideicomisară (art. 803 C. civil) 
sau numai legate alternative, clauza va fi interpretată în acest 
din urmă sens, | 

In fine, toate dispoziţiile făcute în folosul aceleiași per- 
soane, care n'ar fi independente unele de altele, ci ar aveă, 
între ele o legătură oarecare, vor fi, la caz de îndoială, in- 
„terpretate unele prin altele, dându-se fiecăreia din ele înţe- 
lesul ce rezultă din actul întreg (art. 982 C. civil). 

«<Clari et aperti juris est, în fideicommissis posteriores volun- 
tates esse firmiores». (Este cert şi manifest în drept că, în privinţa 
fideicomisilor, voinţa posterioară a defunctului trebue să fie pre- 
ferată celei anterioare). (L. 19, Cod., De fideicommissis, 6. 42). 

Cu atât mai mult deci, clauza posterioară va revocă pe 
cea anterioară, de câteori clauzele contradictorii au fost cu- 
prinse în acte deosebite 1). 

674 bis. Deși judecătorii fondului, interpretă, în mod 
suveran voința testatorului 2), totuși Curtea de casaţie își ara a Aa pei „.y AR a „ezervă dreptul de a verifică dăcă această interpretâre n'a 
alterat efectele legale ale testamentului şi ma modificat; sensul 
dispoziţiilor defunctului 3). | | 

INSTITUŢIA DE MOŞTENITOR ŞI LEGATELE 

ÎN GENERE. 

675. Ştim că la Romani, testamentul nu era valid 
dacă nu cuprindea o rânduire de moștenitori, adecă dispo- 
ziţia universalităţei active şi pasive a patrimoniului, în fo- 

1) L. 3, Cod., De codicslus, 6. 36. 
2) După codul civil austriac, interpretarea clauzelor unui testament de 

către instanţele de fond, intră, din contra, în controlul. Curţei de casaţie. Cas. 
TOM. $. Î. Or. judietar din 1920, No. 30, 31, p. 255 (rezumate), precum şi 
Jurispr. rom. din 1920, No, 6, p. 70, No. de ordine 91. : 

3) Vezi tom. IV, partea II, p. 175, text şi nota 3, precum şi p. 190, 
Vezi și tnfră, p. 492. Cpr. Planiol, III, 2749; Colin et Capitant, III, p. 841, ete. 

D. Alezandresco. Principiile Dreptului Civil Român, Vol, II. 31
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losul unei persoane, care trebuia să continue personalitatea 
juridică a defunctului 1). | 

Această soluție eră admisă şi în Franţa, însă numai în 
provinciile de drept scris, nu însă şi în provinciile de drept 
obișnuelnic, unde Loysel ziceă;: 

«Institution Whăritier wa point de lieu» 2), 

şi unde omul nu puteă să aleagă un moștenitor, fiindcă, în 
spiritul vechilor cutume, numai D-zeu, adecă legătura de 
sânge, puteă să creeze un moștenitor, omul neputând să, 
facă decât legătari, principiu pe care îl proclamă şi dreptul 
germanic: 

< Nur Gott, nicht, der Mensch machi die Erben>. (Omul nu 
poate să facă moștenitori, ci numai D- zeu) 3 

Cât pentru dreptul actual, el n'a anis rânduirea, de 
moştenitor astfei cum există la Romani, cu toate că voinţa 
omului poate să facă astăzi un moștenitor, ca şi legea. 

Testatorul se poate servi de orice expresii, şi chiar de 
expresiunea «instituirea de moştenitor», pentru a lăsă unei 
persoane universalitatea sau, o parte determinată din bunurile 
sale disponibile. EI ar puteă să califice un legat donaţiune 
cu pricină de moarte, căci legiuitorul n'are în vedere termenii 
de care sa servit testatorul, ci natura dispoziției sale. Legatul 
calificat „donaţiune mortis Causa va fi deci valid, dacă n'are 

  

EI poate să “trebuinţeze cuvintele: dau, las sau leghez 
averea mea..., ete. Sa întâmplat chiar ca testatorul să voy- 
bească la a treia persoană, și Curtea de casaţie a validat 
asemenea testament, făcut sub. codul Caragea 4) 

Testamentul fiind un act de ultimă voinţă, trebue să 
fie expresiunea unei singure voinţi. Nu poate deci aveă carac- 
terul unui testament, clauza cuprinsă într'o convenţie, clauza 
impusă de o parte și acceptată de cealaltă, ete. Pentru ca 
actul să constituiască .un legat, trebue să cuprindă o dispo- 

1) Actul eare nu cuprindeă o rânduire de moştenitori, ci numai legate, se 
Rumiă codicil (art. 708 O. Calimach, 553 G austriac). Vezi supră, p. 252 şi 465, 

2) Loysel, cp. eut., I, p. 298, No. 304 
3) Vezi supră. p. '19, No. 35. 
1 Vezi tom. IV. partea II, p. 36 și 148.
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ziţie reală a voinţei libere a testatorului, și să nu fie numai 
un simplu proiect, sau să facă numai o invitare ori o rugă- 
minte, sau să dea numai un sfat. Judecătorii sunt, în această 
privinţă, suverani apreciatori, şi această apreciere scapă de 
sub controlul Casaţiei. 

* Asfel, judecătorii fondului ar puteă s'ă decidă în mod 
suveran că expresiunile întrebuințate de testatar: «doresc sau 
recomand etc. ca să se facă cutare lucru> nu constitue o 
dispoziţie imperativă din care să rezulte un drept pentru 
terțiile persoane. 

Lucrurile ar fi cu totul altfel, decât, în loc de a se 
exprimă astfel, testatorul ar fi zis: «voesce sau poruncesc ca, + să se facă cutare lucru...» etc. | 

675 bis. Condiţiile cerute peniru existenţa unui 
legat. — Cuvântul legat vine dela lea, fiindcă este făcut în 
termeni imperativi: 

<Legatumn. est, guod legis modo, id est, imperative, tetamento relinguitur ; nam ea quae precativo modo relinquuntur, fideicom- missa vocantur». (Legatul este ceeace se alege sau se lasă în mod imperativ prin testament; căci ceeace lasă cu rugăminte de a se dă cuiva, este un fideicomis), ( Ulpiană Regul., De legatis, 24, $ 1). 
Legatul fiind o specie de donaţiune, nu poate avei, 

fiinţă fără să existe un act scris în formă de testament, un legatar şi un lucru care să facă obiectul legatului. Orice 
testament, spre a fi valid; trebue deci să cuprindă arătarea legatului și aceea a lucrului legat. 

<Legatum, nisi certae ves sit, et ad. cerlam personam deferatur, nullius est momenti». (Legatul unui lucru necert și unei persoane nedeterminate, nu valorează nici întrun timp). (Pauli Senten., De “legatis, 3, 7, $ 13). 

<Dacă există eroare asupra persoanei moștenitorului sau asupra însuși lucrului legat, insă-și substanţa voinţei este viciată şi dispo- ziția este nulă», zice F urgole. | <Dacă testatorul sa înșelat, fie asupra persoanei legatarului, fie asupra lucrului. pe care voiă să-l lese altuia, dispoziţia sa este „neputernică», zice art. /31 din codul Calimach (570 C. austriac) 1), 

1) Vezi. şi art. 732 din acelaş cod.
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676. 1' Existenţa unui act scris. — Prima condiţie 
cerută pentru existența legatului este existenţa unui act scris 
având formele unui testament. Legatul verbal nu dă naştere 
nici la o obligaţie naturală, care să poată servi de cauză 
unei obligaţii civile, aplicarea teoriei obligaţiilor naturale 
testamentelor verbale. fiind cu desăvârșire inadmisibilă, Geşi 
soluţia contrară eră admisă de art. 1888 din codul Calimach 
(1432 C. austriac) și este admisă şi astăzi de jurisprudenţa, 
franceză 1). 

Dar dacă testamentele verbale sunt aștăzi, contrar drep- 
tului nostru anterior, lipsite de orice valoare juridică, moşte- 
nitorii pot fi legaţi prin voința defunctului, exprimată în mod 
verbal, dacă s'a obligat personal faţă de legatar. In asemenea 
caz, ceeace va trebui să se dovedească nu este voinţa testa- 
torului, ci obligaţia personală contractată de moştenitor. 

676. Arătarea legatarului. — A doua condiţie nece- 
sară pentru existenţa legatului este ca testatorul să fi arătat 
cu preciziune și în mod neechivoe persoana legatarului. 

<Ileres institui, nisi est certe demonstretur, nemo potest»> (Nu 
se poate institui un moștenitor fără a-l fi arătat cu certitudine), 
(L. 9 $ 9. Dig, De heredibus instuendis, 28. 5), | 

De cele mai multe ori, testamentul va arătă numele de 
botez şi de familie al legatarului: 

< Nominalim alicui legalur, ila, Lucio Tulio...» (Un legat se 
face cuiva, arătându-se numele legatarului, de exemplu: las lui 
Lucius 'Titius). (L. 34, Pr. Dig., De condiHionibus et demonstratio- 
nibus, 35. 1). 

Legatarul poate însă fi determinat prin porecla, figura, 
profesiunea sau funcțiunea sa, prir. raporturile sale dă înrudire, 
cu testatorul, sau prin alte împrejurări, pe care judecătorii 
le apreciază în mod suveran 2). 

Eroarea comisă de testator asupra numelui, profesiunei 
sau altor calităţi accesorii ale legatarului, ete., nu atrage nulitatea 
testamentului, dacă există destule elemente spre a se puteă 
determină persoana gratificată. 

1) Cpr. Cas, îr. D. P. 1905, 1, 47; Sirey, 1905, 1. 128. Vezi tom. IV. 
partea II, p. 27 şi 152; tom. VI, p. 14, 15, ete 

2) Cpr. Art, 772 $ 2 C. spaniol din 1889.
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Eroarea asupra numelui propus al legatarului sau asupra nu- 
melui lucrului legat, nu viciază dispoziţia, dacă persoana, sau lucrul 
sunt cunoscute», zice Furgole 1) 

„Dacă mai multe persoane având aceleaşi nume reclamă 
legatul, el se va da aceluia pe care, după împrejurări, testa- 
torul a. înțeles a-l gratifică. 

Sed si controversia, sit de nomine inter plures, qut probaverit 
sensisse de se defunctum, ille admiltetur». (Dacă un testator numind 
un legatar, legatul se cere de mai mulți care au acelaşi nume, 
acela va fi admis a luă legatul care va dovedi că la el sa referit 
testatoral) (L. 35, $ 1, Dig., De conditionibus et demonstrationibus, 
35. 1). 

Dacă judecătorii mar avea nici un indiciu pentru a 
decide care este persoana gratificată, dispoziţia fiind întune- 
coasă, va fi considerată ca neavenită după cum dispune anume 
ant. 773 $ 2 din codul spaniol (ninguno seră heredero, 
nimeni nu va fi moștenitor). 

Se poate face un legat săracilor în genere 2), unui oraş 
sau unei comuni, unui spital, ete, precum şi pentru înteme- 
ierea mai multor paturi, în care bolnavii să fie primiţi şi 
îngrijiţi. 

Se poate, de asemenea, face legate pentru crearea, unei. 
sau mai multor burse, spre trimiterea de studenţi în străi- 
nătate, în folosul instrucţiunei publice, etc.3). 

Se. poate face un legat rudelor sau slugelor sale (art. 
792 C. Calimach), fără a se arătă anume ce rude sau slugi 
testatorul a înţeles a gratifică. In asemenea caz, prin rude 
se înțelege rudele cele mai apropiate, ear prin slugi, acele 

"care erau în serviciul testatorului la moartea sa, 
Se poate lăsa un legat copiilor săi sau copiilor altuia și 

în asemenea caz, judecătorii vor aprecia dacă testatorul a 
înţeles prin copii și pe nepoţii săi. i 

Cuvântul copii întrebuințat de o mamă naturală, se 
referă, de bună seamă la noi, în lipsa unei intenţiuni con: 

1) Cp. Art, 733, 134 O. Calimach (571, 572 C. Austriac), Vezi tom. IV, 
partea |, p. 49 şi 105, nota 2, n fine; tom IV, partea II, p. 155, text şi 
nota |], etc, 

- 

*) Vezi supră, p. 210, nota 2, precum şi tom. IV, partea I, p. 111. Mai 
6 

' «ezi tom. 1V, partea II, p. 156, 
5) Vezi supră, p. 270 și 27].
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trare, și la copii săi naturali recunoscuţi, pentrucă toţi copii, 
mamei sunt legitimi (art. 652, 677, 678 C. civil). 

« Nul west bâtard de par sa mâre> 1), - 

Sar putea întâmplă și s'a întâmplat chiar ca cineva să 
tacă o dispoziţie pentru sufletul său sau în famoarea sufle- 
tului său, pe” Vanima o a favore dellanima (art. 831 C. 
italian). In asemenea caz, testatorul sa gândit de bună seamă 
la liturghii, pomeniri şi alte griji sufleteşti 2), 

Știm însă că este nulă orice dispoziţie făcută unei 
persoane necerte, pentrucă nu se poate face o liberalitate 
fără a se arătă cui ea se adresează5). 

Din împrejurarea că legatarul trebue să fie determinat 
prin testamentul defunctului, rezultă că acesta mar puteă să 
încredințeze moștenitorului sau unei terţii persoane dreptul 
de a alege legatarul6), nici chiar dintrun număr de persoane 
anume arătate de testator (sub certa demonstratione) ). 

677. 30 Determinarea lucrului legat. — A tweia şi 
„ultimă condiţie cerută pentru existenţa legatului este deter- 
minarea lucrului legat. “Testamentul este deci nul dacă nu se 
axată în el lucrul legat. Astfel ar fi nul legatul “conceput în 
termenii următori: «Las lui X suma de...» Judecătorii n'ar 
pute, în asemenea caz, să completeze testamentul, făcând să 
figureze în el suma sau lucrul legat, pentrucă atunci ei ar 
face testamentul defunctului 5). 

lată însă un legat care ar fi valid, cu toate că suma 
n'ar fi arătată în testament. «Las suma de... comunei Iași 
pentru zidirea, unui abator. In acest caz, suma legată va fi . 
aceea pe care experţii o vor declara-o necesară pentru zidirea 
abatorulri, etc. 

Tot valid ar fi şi legatul făcut în următoarea cuprindere : 

  

301 1) Vezi supră,. p. 60, :299, 365, ete. şi tom. I al acestei lucrări p. 
ete. . - 

2) Cpr. Art. 747 C. spaniol din 1889. 
5) Vezi supră, p. 270 urm. 
î) Vezi înfra, No. 703. Cpr. Art. 672 $2C. Spaniol. Vezi însă art- 

2193 C. german. 
5) Vezi tom. IV, partea II, p. 160 şi 284, 285. Contră; L.8 Ş 1, Dig, 

De rebus dubiis, 39. 3.
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<Las lui X imobilele ce-mi vor fi atribuite prin rezultatul 
«cutărei împărţeli». 

Arătarea greșită a lucrului legat sau a numelui lui nu 
viciază însă dispoziţia, de câte ori lucrul legat poate fi 
„determinat independent de această greşală: 

«Error autem nominum în seripturas factus, si modo de man- 
„cipiis. tel possesstonibus legatis non ambigitur, jus legati dati non . 
mănuit>. (Eroarea numelui făcută în testament, nu micșorează întru 
nimic legatul lăsat, dacă nu există nici-o îndoială asupra salariilor 
sau fondurilor care fac obiectul acestui legat). (L. 7 $ 1, Cod. 
De legatis, 6. 37) 1), 

Dacă testatorul s'a înşelat însă asupra ființei lucrului 
legat, sau asupra însă-și persoanei legatarului, eroarea fiind 
substanţială, înființată după expresia codului Calimach (art. 
731, 732), aduce nulitatea legatarului 2). 

Art. 798 din codul Calimach (656, sn fine C. austriac) 
permite testatorului de a lăsă alegerea lucrului legat la buna 
plăcere a legatarului, în care caz legatasul este în drept a, 
alege lucrul cel mai bun din lucrurile de acelaș fel 3), soluţie 
admisibilă şi în dreptul actual 4). 

678. Acceptarea și lepădarea legatelor. — Legea ne- _ 
vorbind nicăeri de acceptarea și lepădarea legatelor, vom 
aplica în specie regulele dela succesiunile ab intestat, însă 
numai acele care cuprind aplicarea dreptului comun, iar nu 
şi dispoziţiile excepționale, căi “trebuese” striet mărginite la 
cazurile anume prevăzute: ia 

« Exceptioneş sunt strictissimoe înterpretationis» 5). 

679.1 Acceptarea legatelor, — Nimeni nefiind obligat 
4 primi 0 succesiune în contra voinței sale (art. 686 C. civil 
şi 1022. C. Calimach), acest principiu se aplică şi la legate. 

«Nemo învitus heres» 6), 

Legatarul universal sau eu titlu universal, care va primi 

1) Cpr. art. 733 Cr Calimaeh (571 C. austriac). 
2) L. 4, Dig., XXXI, De legatis, |. 
3) Conform: Art. 873 C. italisn şi art. 144 din L. bulgară asupra suc- 

„cesiunilor, dela 1890. , 
*) Vezi tom. IV, partea II, p. 163 şi 284. Vezi şi nfră, No. 677. 
5) Vezi supraă, No. 342, în fine, No. 668, ete. | 

€) Vezi supră, p. 24 şi tom. I al acestei lucrări p. 320.
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a intra în posesiune bunurilor legate fără inventar, va plăti 
datoriile defunctului ultra vires emolunenti (art. 897 C. civil). 

Acceptarea legatului poate să îie atât expresă cât şi 
tacită: conform. art. 689 C. civil, - | | 

Ant. 689, după care acceptarea succesiunei este expresă 
atunci când moștenitorul îşi însușeşte titlul sau calitatea de. 
moștenitor întrun act autentic sau sub semnătură privată, 
fiind o derogare dela principiile generale, nu este aplicabil 
legatelor. “ i 

Acceptarea succesiunei putând. după art. 689 C. civil, 
fi şi tacită şi această acceptare rezultând din acte care lasă 
a se presupune neapărat intenţiunea de a fi moştenitor, se 
aplică la legate, de oarece această dispoziţie este” aplicarea, 
principiilor generale relative la consimțământul tacit. 

Prin urmare, faptul din partea legatarului de a cere 
"predarea, legatului dela moștenitori, precum şi acel de a face 

acte definitive de proprietar (art. 691), atrag acceptarea tacită. 
a” legatului. | 

Actele conservatorii și de administraţie provizorie nu 
atrag însă neapărat această acceptare. 

Dar dacă art. 689 este aplicabil legatarilor, se decide 
însă că art. 703 C. civil nu se aplică legatarilor particulari, 
ci numai celor universali şi cu titlu universal. 

Acceptarea ca și lepădarea legatului nu poate să aibă 
loc dăcât în urma morței testatorului, pentrucă numai atunci: 
se deschide dreptul legatarului (art. 802 C. civil). 

Legatarul poate astăzi să primească numai o .parte din 
legat și să lepede pe cealaltă, de câteori legatul _n'are- “de 
obiect un-luciu iădivizibil, și dacă. intenţia testatorului n'a 
fost alta, percând-dreptul roman şi codul Calimach (art:-789) 
admiteau principiul contrar: a o 

<Legalarius pro parte adquirere, pro parte repudiare legatu m: 
ngn polest». (Legatarul nu poate să primească o parte din legat şi 
să lepede pe cealaltă). (L. 38, Pr, Dig, XXX, De legatis, 1). 

« Neminem ejusdem vei legată partem velle, partem nolle ve- 
rius est». (Nu este probabil ca cineva să poată primi un legat. 
pentru o parte și să-l refuze pentru cealaltă). (L. 4, Dig., De le- 
gatis, 11). : 

Această soluţie este, a fortiori admisibilă, de câteori:
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sestatorul a făcut prin acelaşi act. mai multe legate deosebită 
:aceleași . persoane: | 

«Sed duobus legal rehetis, unam gaiden repudiare, alternum 
zero amaplecti posse, respondetur». (De câteori se face două legate 
„deosebite prin același testament, unul poate fi primit şi celălalt 

“ lepădat). (L. 5, Dig., XXXI, De legatis II). 

Dacă legatarul a murit în urma deschidexei dreptului. Îi 
legat, fără a se fi pronunţat, moștenitorii săi vor putea să 
primească sau“ să lepede--legatul, fiecăre pentu partea sa, 
chiar dacă ar fi vorba de un legat universal :. : 

“ «Zleredes legatarii possunt pro parte adquarere, pro parte re- 
pudiare legatum». (Moștenitorii legatarului pot să primească o parte 
din legat şi cealalță parte so lepede ). (L. 38, Pr, Dig, De le- 
patis, XXX, 1). 

Acceptarea legatului produce același efect 'ca și accep- 
area, succesiunei ab intestat; de unde rezultă că acel care 
acceptat legatul nu mai poate, în principiu să renunţe la e/ 

« Semel, „heres, semper heres». 

„Legatarul nu va puteă să revie asupra acceptărei sale 
„decât atunci când ea ar fi fost viciată printr'o eroare. sub- 
tanţială, prin violenţă. s sau _dol, sau când ar. fi, fost. făeută..de 

un incapabil, în care caz el va puteă să renunţe după ce a - 
anulat; acceştarea sa anterioară. 

680. 2" Lepădarea sau repudiarea legatelor. — Le-: 
gatarul poate să renunţe la legat. Renunţarea fiind o înstrăi- 
nare, nn poate să emane decât dela o persoană capabilă. | 

"Renunţarea poate fi expresă sau _tacită nu numai în 
privinţa, legatelor particulare, dar și în privinţa legatelor uni- | 
versale sau cu titlu uriversal, căci art. 095 din codul civil 
care tace din renunțarea, la succesiunea ab _ intestat un act |. 
solemn, fiind o derogare dela dreptul comun, nu se aplică la -| 
legate, deși chestiunea este controversată în privinţa legatelor 
mniversale şi cu titlu universal. 

Odată admis principiul că renunţarea poate îi atât ex- 
presă cât şi tacită, ea şi acceptarea, trebue să aplicăm prin- 

cipiile dela acceptare; ceeace însemnează că legatarul care a 
xenunţat la dreptul şău, nu mai poate în urmă să primească
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legatul, afară de cazul când renunţarea sa ar fi fost anulată 
pentru cauză de incapacitate, sau pentru eroare, dol ori vio- 
lenţă (art. 953 urm.). 

Legatarul nu poate, în urma renunțărei sale, să pri- 
mească legatul nici chiar atunci când el n'ar fi fost primit 
de nimene, art. 701 dela succesiunea ab intestat nefiind apli- 
cabil în specie, pentrucă această dispoziţie fiind excepțională, 
nu poate fi aplicată la legate. | 

Art. 699 din codul civil fiind însă aplicarea unui prin= 
icipiu general în materie de acţiune pauliană, se aplică şi la 
succesiunea testamentară; de unde rezultă că creditorii lega- 
arului vor puteă să atace renunțarea legatarului ca frâudu- 
loasă și să accepte legatul în numele debitorului lor 1). 

  

   
   

680 vis. Creditorii donatarului nau însă dreptul de a 
primi donaţiunea nici în baza art. 974, nici în baza art. 975 
C. civil; pentrucă, pe deoparte, dreptul de a primi o dona- 
țiune este un drept exclusiv personal donatarului, iar pe. de 
altă parte, pentrucă- acţiunea pauliană lăsă a se presupune 
că. debitorul şi-a micşorat patrimoniul său prin acte fraudu- 
loase şi, în specie, donatarul pierde numai ocazia de a se 
înavuţi, ceeace el este în drept să facă, fără a dăună pe 
creditorii săi 2). 

681. Impărțirea legateldn (art. 887 C. civil). — Le- 
gatele sunt astăzi: universale, cu tlu universal şi singulare 
sau particulare. 

Când testatorul dispune de toată averea sa, legatul este 
universal; când el dispune numai de 9-fraeţiune--din_averea 
sa, legatul este cu titlu universal. In fine legatul este parti- 
cula Sau--singular _căR —Testatorul dispune numai de unul 
sau mai multe obiecte determinate, ori de o sumă de bani. 

Testatorul putând să dispue atât după art. 802 cât și 
după art. 887, numai de o parte din bunurile sale, de aici 
rezultă că, instituirea de moștenisor nu mai este necesară 
astăzi, şi că aceeaşi persoană poate să lese şi legatari și 
moștenitori ab intestat, ceeace era admis şi prin art. 70, 

  

1) Vezi tom. III al acestei luerări, . 
2) Vezi tom. IV, partea 1, p. 231, 232 şi tom, IV, partea II, p. 186, 

Vezi şi supră, p. 298, No. 524 ter. -
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711 din codul Calimach (554, 556 C, austriac). Dreptul 
actual a abrogat deci regula romană, după care nimend, afară 
de militari, nu puteă să moară parte. teștat și. parte ngtestat : 

«Nemo, nisi miles, pro parte testalus, pro părti” îiitedlatus 
(lecedere potest». (Nimene, afară de militari, nu poate să moară 
parte testat și parte netestat) 1),: 

682, LI Legatul universal (noțiunea şi caracterele 
acestui legat) (art. 888 C. civil). — Legatul universal este 
dispoziția testamentară prin care testatorul lasă eventual la 
una sau. ula „mai riulte persoane vei e universalitatea DUBUIIlOI ce-- 
ela. aveă la: moartea” ui: avântul evenial” trebue “adaos 
la la definiția Iegei, _pentiiică cecace trebue - să se. aibă în vedere 

“întrun legat universal, ii este- rezultătil "ce vă pioduce le- 
gatul, ci vocaţiunea legatarului la universalitatea, bunurilor 
defunctului. Cel ce are “vocaţiunea la întregul patrimoniu al 
defunctului este deci legatar universal, chiar dacă n'ar există 
pentru el niciun emolument, din cauza sarcinilor impuse le- 
gatarului, chiar dacă testatorul n'ar fi calificat de universal 
legatul ce i-a lăsat 2). 

Este deci validă dispoziţia prin care un testator ar lăsă 
universalitatea bunurilor sale unui sau mai multor - legatari 
cu sarcina de a înființă un așezământ public, precum: un 
spital, un azil, O-șeoală, o bibliotecă publică, ete. 5). 

Doctrina, şi jurisprudența consideră, cu drept cuvânt, ca 
legate universale: legatul tuturor mobilelor şi al imobilelor; 
legatul tuturor bunurilor disponibile; legatul nudei proprietăţi 
a tuturor bunurilor, pentrucă uzufructul fiind_un_ drept vre- 
melnic. art 557 C. civil), „3 moartea uufructuarului lega- 
tarul va, ăveâ- pfOprietătea. “deplină a avere ep 

Legatarul “prisosului bunurilor prezintă, de asemenea, 
caracterul de universal, de câteori testatorul începe prin a 
face îineia sau mai multor "persoane legate particulare, cu 
intenţia de a exclude succesiunea ab intestat; căci, în ase- 

menea caz, legotarul prisosului bunurilor nu este redus la o 
  

1) Vezi supră, p. 251, No. 494 bis. 
2) Vezi tom. IV, partea II, p. 192 urm. Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 

1911, No. 15, p. 117. 
3) Vezi tom. IV, partea II, p. 193. 
4) Cpr. Planiol, III, 3753; Cin et Capitant, III, p. s7, ete, 

+



492 cop. cIV.—CARTEA III. — TIT. 11.—-0AP. V.— 8. IV. 

simplă cotitate de bunuri, ci are vocaţiunea..la toate bunurile 
lăsate de defunct 1). | 

Cât pentru legatul uzufructului averei întregi (art. 550 
C. civil), el este un legat particular, fiindcă nu dă drept, la 
toate bunurile testatărului, ci numai la folosinţa viageră a 
acestor bunuri 2). 

La caz de îndoială, judecătorii vor determină dacă per- 
soana instituită ar cse sau nu vocaţiune la “universalitatea 
bunurilor defunetului. In caz când legatarul va avea cel puţin: 
eventual această vocaţiune, el va fi un legatar universal, iar 
la caz contrar, un legatar cu titlu universal sau cu titlu 
particular. 

Deși instanţele de fond apreciază în mod suveran intenţia: 
testatorului, totuși chestiunea de a se şti care este adevăratul 
caracter al unei dispoziţii testamentare, din punctul de vedere 
al textelor care definesc diversele specii de legate, este o 
chestie de drept care cade sub controlul Curţei de casaţie 3). 

Legatarul universal nu trebue confundat cu exesutorul 
testamentar (art. 910), care mare nici-o voeaţiune: ereditară 
Și este un simplu mandatar al testatorului cu un mandat 
de o natură specială 4) Mandatul conferit executorului testa- 
mentar nu este însă incompatibil cu calitatea de legatar 
universal 5). 

683. Efectele lagatului universal. — Efectele legatului 
universal sunt relative: 10la punerea în posesiune a; bunurilor 
legate; 2% la dobândirea fructelor bunurilor legate; 3% si în 
fine, la plata, datoriilor. 

* 

684. 1* Punerea în posesiune a bunurilor legate: 
(art. 889, 891 C. civil). — Legatarii neavând sezina trebue: 
să ceară posesiunea dela moștenitorii rezervataii, de câteori 
aceștia .există (art. 889, 895, 899 C. civil), şi clauza. prin 
care testatorul ar fi scutit pe legatar de această punere în. 
posesie, ar fi nulă şi neavenită. 

  

1) C. Bucureşti, loco cit., p. 118, Cpr. Planiol, III, 2753. 
') Vezi tom. IV, partea II,.p. 191, nota 1, p. 223 și p. 243 urm. Vezi: și înfră, p. 507. . | , 
2) Vezi supră p. 481. 
î) Vezi infră, No. 722, 
5) Vezi dnfră, No. 723.
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Ei vor trebui să ceară posesiunea dela moştenitorii 
chemaţi la succesiune chiar dacă ar există un executor 
testamentar căruia testatorul ar fi conferit sezina mobilelor 
(art..911 C. civil). | 

In vechiul drept francez, legatarii trebuiau să ceară, 
posesiune mobilelor dela executorul testamentar. Iată, în 
adevăr, cum se exprimă, în această privinţă, Loysel: 

«Les l&gataires doivent tre saisis par Phdritier ou par les 
executeurs tesiamentaires, quand les legs sont mobiliaires, et s'en 
peuvent aussi les ex€cuteurs payer par leurs mains> 1). 

Cererea de punere în posesiune nu poate fi făcută decât 
“la deschiderea dreptului legatarului. Dacă legatul este supus 

unei condiţii suspensive sau unui termen, această cerere nu 

se va puteă face decât în urma îndeplinirei condiţiei sau 
sosirei termenului. In cât privește persoanele morale, cererea 
de punerea în posesiune, nu poate fi făcută decât în urma 
autorizărei dobândită dela. guvern pentru acceptarea legatului 
(art. 811, 817). | 

- Punerea în posesiune poate fi nu numai judiciară, dar 
şi de bună voe, ea putând să fie în acest din urmă caz atât 
expresă cât şi tacită; adică să rezulte dintro declaraţie for- 
mală sau din executarea legatului. 

Dacă moştenitorii refuză de a da posesiunea de bună 
voe, legatarii o vor cere printr” acţiune judecătorească intro- 
dusă înaintea tribunalului deschiderei suceesiunei (art. 63 
Pr. civ.2), care se va prescrie prin '30 de ani dela moartea 

testatorului (art. 1890). 
Din împrejurarea că legatarii nau sezina bunurilor 

legate, rezultă mai multe cousecinţi: 
1” Ei nu pot să se pue în posesiune din autoritatea 

lor proprie chiar, dacă testatorul ar fi promis aceasta printr”o 
clauză a testamentului. 

< Elenim aequissimum praelori visum est, unumguemque non 
sibi ipsum jus dicere occupatis legatis, sed ab herede petere». (Pre- 
torul a găsit foarte just ca să nu fie permis unui particular de 

  . 

„.1) Loysel, op, ezt.; 1, p. 311, No. 312, 
2) Această competință aparține la noi şi judecătoriilor de ocoale până la 

3000 lei inclusiv (art. 34 L. judecăt. de ocoale din 1907).
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a-și face el însuși dreptate,. luând legatul din propria sa autoritate, 
şi el a voit ca legatarul să ceară predarea dela moștenitor). (L. 1 $ 2, în medio, Dig, Quod legatorum, 43. 3.) | 

2” Dreptul legatarului la fructele sau dobânzile lucrului 
legat este subordonat cererei de punere în posesiune (art. 890, 
889 C. civil); | 

3% Legatarii nu pot, până la punerea lor în posesiune 
să introducă contra terţiilor nici-o acţiune relativă la bunu- 
rile legate şi după unii, niei chiar o acţiune posesorie, soluţie 
aplicabilă și moștenitorilor de sânge nesezinari, 
EL nu poate, deasemenea, până la punerea în posesiune, 

să fie urmărit de creditori succesiunei. Inainte de punerea 
sa În posesiune, legatarul și chiar creditorii lui ar puteă 
însă să ia măsuri conservatorii (art. 1016 C. civil). 

El nu poate, de asemenea, înainte de punerea sa în 
posesiune, să transmită altora proprietatea bunurilor legate, 
prin vânzare, donaţiune, succesiune ete, el fiind proprietarul 
legatului a die mortis testatovis (art. 644, 899 C. eivil). 

684 pis. In dreptul nostru, legatarul universal neavând 
nici-o dată sezina, trebuie în lipsă de rezervatari să ceară 
posesiunea dela justiţie (art. 891 C. civil 1). 

Trimeterea în posesiune se face pe cale graţioasă nea- 
vând .autoritatea lucrului judecat şi neînchizând moștenitorilor 
dreptul de a atacă testamentul. 

Aceste încheieri ale tribunalului nu sunt, de asemenea, 
supuse nici opoziţiei, nici apelului, fiindeă în cazul de faţă 
nu există litigiu, ci numai 0 cerere unilaterală 2). 

Art. 642 Pr. civ. nu conferă un recurs în contra înche- 
ierelor “date de tribunale în camera de consiliu, decât în 
contra hotărîrilor pronunţate asupra deliberărilor consiliului 
de familie, și această excepţie confirmă tocmai regula generală. 

, «izcepho firmat regulam în casibus non exceptis» după 
expresia lui Bacon 3). 

Dar „dacă, în principiu, nu există nici opoziţie, nici apel 
  

1) Cpr. însă art. 895 C. civil, din care se va vedeă că leginitorul nostru a uitat această modificare importantă, adusă codului francez. Vezi safră. p. 978 2) Vezi tom. IV, partea II, p. 206, 207. 
3 Vezi supră, p. 354 şi tom. | al acestei lucrări, p. 42,
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„în contra încheierilor pronunţate de tribunale pe calea gra- 
țioasă, în camera de consiliu, dreptul comun îşi va primi 
aplicarea de câteori tribunalul a dat o hotărîre contencioasă, 
în contradictor asupra două sau mai multe pretenţii opuse 
care toate aveau de obiect punerea în posesiune a aceleiaşi 
averi succesorale. 

Dacă succesiunea s'a deschis în străinătate şi legatarul 
a dobândit punerda în posesiune dela judecătorii străini, 
această încheiere nu se va puteă execută în România decât 
după ce va fi declarată executorie de către judecători români, 
conform. art. 374 Pr. civ. 1). 

685. 2 Dobândirea fructelor bunurilor legate (art. 
890 C. civil). —— Legatarul fiind proprietarul luerului legat 
din ziua morței testatorului (art. 644, 899 C. civil), ar fi 
trebuit, să aibă din acea zi drept la fructe, fiindcă după art. 
483 C. civil, fructele se cuvin proprietarului. 

Cu toate acestea, legatarul universal, ca și ceilalți lega- 
tari (art. 896, 899 $ 2), mart dept la fructe decât din ziua 

nitorii au consimţit a-i Ida legatul de „bună, voe. Până în acest 
moment, fructele sei cuvin “moștenitorului. - 

Prin excepție, legatarul dobândește însă fructele lucrului 
legat din ziu: morţei testatorului, independent de orice punere 
în posesiune, în două cazuri, şi anume: 10 când testatorul a 
dispus el însuși, printi”o clauză a testamentului, că legatarul 
va 'aveă, fructele din momentul morţei sale; 2% când s'a legat 
drept alimente o rentă viageră sau o pensiune (art. 900 
C. civil). | 

Acestea sunt singurile derogări ce sau făcut dela prin- 
cipiul .de mai sus, căci legea noastră n'a mai reprodus excepţia 
pe care o face art. 1005 din codul francez, după care lega- 
tarul universal are drept la fructe din zina morţei testatorului, 
de câteori el a, făcut cererea de punere în posesiune în termen 
de un an dela data morţei testatorului. 

Prin urmare, afară de excepția prevăzută de art. 900, 
legatarul universal nu va avea drept la fructe decât conform. 

î) Vezi asupra, art. 374 Pr. civ. tom, IV, partea II, nota 2 dela p. 207 
208 şi tom. VII, p. 459 urm. Mai vezi și tom. TIE al acestei lucrări, No. 410.
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art. 890 C. civil, el dobândind aceste fructe contorm regu- 
lelor deli uzufruct; ceeace însemnează că fructele naturale 
vor îi dobândite prin deslipirea lor de lucrul care le-a produs 
(art. 524), iar cele civile vor fi dobândite zi cu zi (art. 525 
C. civil). 

686. Plata datoriilor (art. 893, 897 C. civil. -- 
Datoriile fiind o sarcină a universalităței bunurilor (fotius 

„patrimonii), se înţelege că plata lor nu incumbă decât lega- 
tarilor universali şi cu titlu universal (art. 893, 89 C. 
civil), nu însă și legatarilor partienlari sau singulari (art. 
775, 909. | 

Acești legatari plătesc datoriile testatorului, pentrucă, ei 
sunt adevăraţi moştenitori. | 

< Legataires universels sont tenus pour h6ritirs>, ziceă Loysel1). 

<Hi qui în universum jus succeduni, hevidis loco habentur», 
(Cei cari succed unui defunct cu titlu universal, se. consideră ca 
moștenitori). (L. 128 $ 1, Dig., De dir. regulis juris antiqui, 50, 17). 

Legatarul universal ca şi cel cu titlu universal, plăteşte 
datoriile şi sarcinile succesiunei în proporție cu partea sa; 
ceeace însemnează că dacă el va luă jumătate din succesiune, 
va plăti jumătate din datorii, dacă va lua a..treia parte va 
plăti numai a treia parte, şi așa mai departe. 

Rămâne însă bine înţeles, că testatorul poate să impue 
moștenitorilor, obligaţia de a plăti, o parte mai mare din 
datorii, sub condiţia însă de a respectă rez lor, dacă ei 
sunt moștenitori rezervaiari 2). - i 

Dacă sunt mai mulţi legatari universali sau cu titlu 
universal, fie care va contribui în proporţie cu partea sa. 

Acești legatari vor plăti datoriile și sarcinile succesiunei 
precum cheltuelile de înmormântare, de inventar ete., în 
proporţie cu partea lor, ultra vires emolumenti, dacă nau 
erei legatul. sub beneficiu de inventar. 

Această soluţie, admisă de unii în F ranța 3), este ad- 
imisă la. noi în termeni expreși prin art. 897 C. civil, cu 

re
no

 
a
f
 

  

1) Loysel, op. cit., I, p. 311, No. 313, 
2) Vezi înfrâ, p. 502. " 

190 3) Cpr. Planioi III, 2766; Colin et Capitaut. III, p. 578; Cas. fr. Sirey, 
5, 1. 13, 

7
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toate că legatarul- n'are sezina, ceeace dovedeşte că pata 
datoriilor nu este un efect al sezinei, ci o consecință a trans- 
miterei universalităților bunurilor. De aceea legiuitorul nostru 
a şi eliminat din art. 653 C. civil cuvintele din textul cores- 
punzător fr. (1724) relative la plata, datoriilor 1). 

In caz când datoria contractată de defunct este asigurată 
printr'o ipotecă, legatarul universal (art. 893) şi cel cu titlu 
universal (art 896), care a luat imobilul ipotecat, nu va mai 
plăti această datorie în proporţie cu partea, sa de succesiune, 
ci o va plăti în întregimea ei, ca detentor al imobilului 
(art. 1792), propter rem delentam, pentrucă ipoteca este 
indivizibilă. (art. 1746 Cod civil). EL va trebui deci sau să 
plătească datoria întreagă, capital şi procente, sau să delese 
imobilul: 

«Ut vel totum debitum reddal, vel -eo guod detinet cedat». 

(Așa că el este ţinut a plăti toată datoria, -sau să abandoneze po- 
sesiunea creditorilor). (L. 2, în fine, Cod, Si unus ex pluribus 
her-dibus, ete., 8. 32). 

| Rămâne însă bineânţeles că, în asemenea caz, legatarul 
care, din cauza ipotecei, a fost silit să plătească din datoria 
„comună peste partea sa contributorie, are recurs contra celor- 

lalţi comoștenitori sau colegatari. Acest drept i se conferă 
anunie prin art. 778 C. civil, care prin succesori cu titlu 
universal înţelege atât pe legatarii universali cât şi pe cei 

“eu titlu universal. 

«Datoriile mortului cele cu amanet trebue să le plătească 
mumai acel moștenitor care le-a luat în partea sa, și dezamanetându- le, 
poate să se răfuiască cu moştenitorii lui», zice cartea 1068 din 
eodul' Calimach». | 

Dacă defunctul a lăsat un legat universal sau cu titlu 
universal în uzufvuct numai, uzufruciuarul universal sau 
cu titlu universal, folosindu-se de venitul averei întregi, prin 
derogare dela dreptul comun şi pentru motive de achitate, 
va contribui împreună cu vechiul proprietar la plata datoriilor, 
așa că proprietarul va plăti capitalul, iar uzufruetuarul va 
plăti dobânda datoriilor 2). 

- 1) Vezi supră p. 28. No. 82. 
2) Vezi tom. III, partea JI, p. 926 şi tom. IV, partea II, p. 218. Vezi 

şi tom. I al acestei lucrări, p. 507, No, 698. 

D. Alexandresto. Principiile Dreptului Civil Român, Vo). II: p. 32
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687. II. Legatul cu titlu universal. (noţiunea şi ca- 
racterele acestui legat) (art. 894 $ 1). — Legatul cu titlu 
universal sau al unei fracțiuni de moștenire este acela pe: 
care Romanii îl numeau Jegatum parlitlionis. 

«(Duae species legali partiho vocabatur, guta cum hevede lega-- 
tarius partiebatur hereditatem». (Această specie de legat (a unei 
părţi din bunuri) se numește pariitio, pentrucă legatarul împarte 
succesiunea cu moștenitorul). (Instit., De fideicommissariis heredi- 
tatibus, II, 23, Ş 5, în medio). 

Legatul cu titlu universal sau ai unei fracțiuni de moşte- 
nire este deci acela care are de obiect o parte din toate bu- 
nurile testatorului (o fracțiune din succesiunea sa) sau o parte 
din cotitatea disponibilă, sau toate imobilele, sau toate mo- 
bilele sale, sau o fracțiune numai din imobile ori din mobile. 

Așa, dar, după cum legatul universal are de-obiect con- 
ferirea unui drept eventual asupra universalităței bunurilor: 
defunctului, tot astfel şi legatul cu titlu universal consistă, 
întrun drept eventual asupra unei fracțiuni a. acestei uni- 
versalităţi : | 

Sunt deci legate cu titlu universal: legatul unei frac- 
țiuni a părţei disponibile; legatul unei fracțiuni a întregului: 
patrimoniu al defunctului; legatul tuturor imobilelor defune= 
tului, fie în proprietate plină, fie în nudă proprietate; legatul 
tuturor mobilelor sale; legatul unei fracțiuni din toate imo- 

„bilele, iar nu numai a unei categorii de imobile: legatul unei 
fracţiuni din toate mob,lele defunctului, deși art. 894 a uitat 
de a prevedea acest din urmă legat, pe care textul francez 
îl prevede anume. | 

Uhii consideră tot ca un legat cu titlu universal legatul 
uzufructului averei întregi a testatorului, însă această soluţie 
este inadmisibilă mai ales în dreptul nostru, unde art. 550 
din codul civil a fost modificat după părerea lui Marcadâ 1). 

Enumerarea cuprinsă în art. 894 este limitativă, iar nu 
enunciativă. Aceasta rezultă din $ ultim al textului care: 
dispune că orice alt legat este singular. 

  

| 1) Vezi supră, p. 491 urm, şi înfră, p. 5017, precum şi tom. LV, partea II, 
p. 223 şi 243 urm.
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688. Efectele legatului cu titlu universal. — Etec- 
tele acestui legat, ca și ale celui universal, 'sunt relative: la 

punerea în posesiune a bunurilor legate; la dobândirea frue- 
“telor bunurilor legate: și în fine, la plata datoriilor, 

689. 1” Punerea în posesiune a bunurilor legate 
(art. 895 C. civil). — Legatarul cu titlu universal, ca și cel 
universal, neavând niciodată sezina, trebue so ceară dela cei 
«care 0 au sau care au dobândit-o dela justiţie. 

Dacă el vine în concurenţă cu moştenitorii rezervatari, 
“el va cere posesiunea dela aceştia, ori câţi ar fi, pentrucă ei 
au eu toţii sezina (art. 653 C. civil). 

Până la punerea sa în posesiune, el nu va putea nici 
să urmărească pe detentorii legatului, nici să fie urmăriţi de 
creditorii suecesiunei, ei având numai dreptul de a procede 
la acte conservatorii 1) 

Dacă el vine în concurență cu moștenitorii rezervatari 

-pe deoparte, şi cu moștenitorii nerezervatari pe alta, el nu 
va, puteă, cere posesiunea, decât dela rezervatari, care singuri 
au gezina, punând însă în cauză şi pe colaterali. 

Dacă el vine în concurență numai cu moştenitorii ne- 
egulaţi, el va cere "posesiunea dela acești moştenitori, însă 
numai după ce şi ei o vor fi dobândit-o dela justiţie (art. 
653 $ 2). 

Ia caz când niciun moștenitor neregulat nu Sar pune 
în posesiunea succesiunei, legatarul va face să se declare 
succesiunea, vacantă, Indreptând cererea sa de punere în po- 
sesiune contra curatoruluy acestei succesiuni 

Art. 895 luându-se orbește după textul francez, dispune 
Că, în lipsă de rezervatari, legatarul cu titlu universal va 
cere posesiunea dela legatarii universali, uitând că, în dreptul 
nostru, aceşti din urmă legatari n'au niciodată sezina. Pentruca 
textul de mai sus să poată fi aplicat, trebue să presupunem 
că legatarul universal a dobândit şi el punerea în posesiune. 
căci altfel nu poate să deă ceeace nu are: 

«Nemo dat quod non habe». 

1 Dacă legatarul cu titlu universal se găsește în concu- 

  

- 1) Vezi supră, p. 493.
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rență, pe deoparte, cu un legatar universal, iar pe de alta, cu 
moştenitori rezervatari, el nu va puteă cere posesiunea dela 
legatarul universal, cât timp acest din urmă na fost și el 
pus în posesiune de către moștenitori, ci va cere posesiunea 
dela -moștenitorii rezervatari, ca unii ce au sezina, punând 
însă în cauză și pe legatarul universal, care, fiind obligat la 
plata legatelor, poate să aibă interes a-i contestă titlul său. 
Odată însă ce legatarul universal a dobândit dela rezervatari 
posesiunea legatului său, numai dela el se va cere posesiunea 
legatului, cu titlu universal, pentrucă el find detentorul în- 
tiEger părți disponibile; este singur dbligat la plata legatului 

Neu titlu îiitveiisal şi, deci, şi la predarea posesiunei acestui legat. 
„În fine, legea prevăzând ipoteza în care testatorul n'a 

lăsat nici moștenitori rezervatari, nici legatari universali, ci 
numai moştenitori „D&rezervatari,, obligă „pe legatarul cu titlu 
universal a cere poșesiunea, dela aceştia, după ce, bine înțeles, 
și ei o vor cere şi dobândi dela justiţie (at. 653). 

In orice caz, legâtarul cu titlu universal, ca şi cel cu 
titlu particular sau singular (art. 899), nu_va_cere niciodată 
posesiunea. dela- justiţie, ci numai dela moștenitori (art. 895 
C. civil). ÎN 

*  Legatarul cu titlu universal n'ar putea cere posesiunea 
legatului său nici dela executorul testamentar, căruia testa- 
torul i-ar fi conferit sezina mobilelor (art. 911 C. civil), 
pentrucă sezina executorului testamentar nu este o adevărată 
sezină, ci mai mult o deţinere cu tițlu de_sechestru 1). 

Cheltuelile făcute cu ocazia punerei în posesinhe a le- 
gatarului, sunt în sarcina succesiune, cu condiţia însă de & 
nu se atinge rezerva moștenitorilor (art. 901 C. civil), soluţie 
admisă în privinţa tututor legatâlor în genere. îi 

690. 2* Dobândirea fructelor bunurilor legate (art. 
898 C. civil). — In codul fr. nu există nicio dispoziţie în 
privinţa dobândirei fructelor de către legatarul_cu _titlu_uni- 
versal, ceeace face că acolo chestiunea este. controversată, 
Art. 898 din codul nostrii, împrumutat-dsla-864_din codul 
italian, curmă orice discuţie, punând pe legâtarul cu titlu 

    

1) Vezi tom. IV, partea I, p. 198, 227 şi 362. Vezi și înfră, No. 224.
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universal pe aceeaş treaptă cu legatarul universal, aşa că art. î; N 
998 este explicat prin anticipație prin. cele spuse sub art. 890. i / 

691. 3: Plata datoriilor (art. 896 C. civil). — Lega- 
tarul cu titlu universal, luând o parte din universalitatea | 
bunurilor defunctului, trebue să plătească datoriile şi sarei- | 

nile succesiunei, ca şi legatarul universal, în proporţie cu: 
partea sa, și ipotecar. pentru tot, dacă a_primit-an. -imobil-aj; 
defunetului, grevat „de. ipoteci, „rămânându-i în acest din urmă 
caz, recurs contra celorlalți comoștenitori -sau” -colegatari “fat. 

778, 779, 902 C. civil, o 
Cât pentru legatarul în uzutruet al unei câtimi oarecare 

din universalitatea bunurilor defunctului, el: nu contribue, ; 
împreună cu proprietarul, la plata datoriilor, decât pentru | , 
dobinzile apele datorii (art. 552 Cal Li 

Legatarul cu titlu universal, ca şi cel universal, va plăti 
însă partea sa corespunzătoare din datoriile și sarcinile suc- 
cesiunei, ullra vires emolumenti, dăcă a acceptat legatul pur 
și simplu, fără beneficiu de inventar (art. 897 C. civil). 

  

692. Contribuirea la datorii (Raporturile Aegatarilor 
şi moștenitorilor între ei) (art. 775 C. civil). — Plata da- 
toriilor este privitoare la raporturile -dintre moștenitori cu 
creditorii suecesiunei, pe când contribuirea la datotii deter- 
mină relaţiile moștenitorilor între ei. | 

Legatarii universali sau cu titlu universal contribuesc 
cu moştenitorii la plata datoriilor şi a sarcinilor succesiunei 
în proporţia, în care ei plătese aceste datorii. Prin urmare, 
partea lor contributorie este egală cu partea lor obligatorie, 

Astfel, legatarul cu titlu universal, care are vocaţiune 
pentru jumătate diri avere, plăteşte jumătate din datorii, iar 
moștenitorii plătese cealaltă jumătate. 

Dacă defunctul n'a lăsat niciun -moştenitor rezervatar, 
ci mai mulţi legatari cu' titlu universal, fiecare va contribui 
iarăși după analogia părţei sale. 

Dacă defunctul a lăsat numai un moștenitor legatar 

universal, el va plăti toate datoriile, pentrucă ia toată averea. 

Testatorul rămâne însă liber de a schimbă modul de
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-contribuire la datorii, sub condiţie, bine înțeles, de a nu se 
atinge rezerva moștenitorilor (art. 847 C. civil) 1). 

693. Plata legatelor particulare (art. 902 $ 1). —: 
“Testatorul fiind liber de a dispune de bunurile sale aşa cum 
înțelege, poate pune plata legatelor în sarciua celor ce va 
crede de cuviință, fie ei moştenitori legitimi, regulaţi sau 
neregulaţi, legatari universali, cu titlu universal sau cu titlu 
particular. Dispoziţiile sale sunt pentru toţi obligatorii, fără 
ca ele să -poată însă aduce vreo atingere rezervei moştenito- 
rilor, pe care ei trebue: s'o primească intactă, curată şi slo- 
ibodă de conditii și de alte însăreinări, după cum se €X- 
primă art. 972 din codul Calimach (art. 774 C. austriac) 2). 

«Cu legaturi se însărcinează toţi dimpreună moștenitorii, dacă 
testatorul i-au însemnat anume, iar de au zis numai simplu: să deă 
moștenitorii mei, atunci vor dă după analogia părței lor; zar :împli- 
nivea legatelor poate testatorul so încredințeze numai unuia din. 
moștenitori sau și din legatavi», zice art. 788 din codul Calimah 
*(649 C. austriac). 

    

Ant. 790 din acelaşi cod, dispune, de asemenea, că: 
«Dacă testatorul lăsând legatum cuiva, i-au poruncit ca să 

-deă altuia o sumă hotărită sâu un lucru hotărît, atunci se îndato- 
srește legatarul sau să împlinească desăvârșit porunca aceluia, sau 
-să se lepede de legatum». 

  

   

Dacă testamentul nu cuprinde nicio dispoziţie cu privire 
la plata legatelor, se va aplică art. 902 $ Î, care consideră 
legatele particulare lăsate de defunct ca datorii şi sarcini ale 
«Succesiunei și care, ca atare, le impune moștenitorilor ab 
intestat, legatarilor universali și celor cu titlu universal (nu 
însă şi celor cu titlu particular) care, în lipsa unei anume 
stipulaţii din partea defunctului, nu plătesc nici datoriile 
nici legatele. Indată ce persoanele de mai sus au primit suc- 
-cesiunea, ele sunt obligate a achită legatele, fiecare în pro- 
„porţie cu ceeace primeşte, nu din succesiune, după cum greșit 
se exprimă art. 902 $ 1, ci din partea disponibilă;. ceeace 
însemnează că legatarul are o acţiune personală ce testamento, Tr 

  

1) Vezi suprây p, 496, 
2) Vezi supră, p. 399,
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pentru dobândirea legatului, în contra celui obligat a-l achită.. 
Aceasta lasă însă a se presupune că legătura fest determinat 
numai în specia sa (legatum generis) (art. 908 C. civil), 
căci dacă el are de obiect un corp cert şi determinat în in- 
dividualitatea sa (art. 903), legatarul nare numai un drept 
de creanță contra celui obligat a plăti legatul, ei o acţiune: 
reală în revendicare 1, 

Din împrejurarea că atât moștenitorii cât şi legatarii 
universali sau cu titlu universal plătese legatele particulare,. 
întocmni ca şi datoriile succesiunei (art. 777 C. civil), 
proporţie cu ceeace primese din partea disponibilă, rezultă că 
cei solvabili nu răspund de insolvabilitatea celorlalți şi că: 

- paguba în asemenea caz, privește pe legatar, conform princi= 
piului cunoscut: 

«Nec pro his, gui solvendo non sunt, onerari coheredes oportet»,. 
(Comoştenitorii nu trebue să fie însărcinaţi cu plata legatelor pentru 
cei care sunt insolvabili). (L. 33, Pr. în fine, Dig, XĂXII, De le- 
gatis, 11) 2). - 

Moștenitorii și legatarii “vor plăti legatele particulare 
ultra, vires s_emolu menită... dacă -n'au---primit...suecesiunea,...subs 

beneficiu. “de inventar. art..897 C. civil, care aamite această 

regulă, fiind aplicabil Şi la legate 3). 

«Si vero non fecerit inventarium secundum hane figuram, 
sicut predizimus, non vetinebit Fa lcidiam, sed complebit legatarios 
et fideicommissarios, licet purce substantie morientis transcendat' 

mensuram legalorum dalio». (De câteori moștenitorul n'a făcut in- 
ventar în forma de mai sus, el nu va puteă să reţie cuarta Falcidia,. 
ci va plăti pe legatari și fideicomisari, cu toate că totalitatea lega- 
telor întrece valoarea succesiunei defunctului). (Nov. 1, cap. 2,$2, 

ab indiio). 

Legatarul “universal, care va lua întreaga parte dispo- 
nibilă, va plăti deci toate legatele. 

Dacă există mai mulţi legatari universali, obligaţia de 
a plăti legatele particulare apasă asupra. fiecăruia din ei, toţi 
având același titlu, afară de cazul când testatorul a ar fi În- 

1) Vezi tom. IV, partea II, p. 235 şi p. 333, precum. şi infră, No. 18 
2) Vezi tom. IV, partea II, p. 235. 
3) Vezi supră, p. 186, No. 380.
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sărcinat, numai pe unul din ei cu piata legatelor particulare, 
-ceeace știm că el poate face. | 

Dacă, pe lângă legatarii universali, ar există şi legatari 
eu titlu universal, aceștia vor contribui cu cei dintâi la plata 
legatelor particulare, în proporţie cu ce vor luă din partea 
disponibilă (art. 775, 896 C. civil). ! 

Legatarii tuturor mobilelor vor plăti legatele particulare 
de “mobile, iar legatarii tuturor imobilelor vor plăti legatele 
de imobile, a 

Legatarul. unui uzufruct universal sau cu titlu universal, 
contribue și el, împreună cu proprietarul, nu numai la plata 
datoriilor defunctului, dar și la plata legatelor particulare 
luate de el, care snnt o sarcină a părţei disponibile. Prin - 
urmare, proprietarul va plăti capitalurile legate de defunct, 
iar uzufructuarul va plăti dobânzile acestor capitaluri, dacă 
defunctul n'a. dispus altfel. 

Nici” întrun caz însă moştenitorii -rezervatari, care con- 
tribuesc la plata datoriilor (art. 774, 777 C. civil), nu sunt 
obligaţi la plata legatelor, pentrucă rezerva lor nu poate fi 
atinsă printr'un legat universal, rezervatarul va exercită ac- 
țiunea, în reducțiune. 

694. Modul cum se plătesc legatele. — Știm că mai 
întâi se plătesc datoriile testatorului şi apoi legatele, fără ca 
el să poată modifică această regulă 1). 

« Neino liberalis, nisi liberatus» 2). 

Principiile relative la plata datoriilor aplicându-se şi la 
“plata legatelor, legatarul nu poate fi silit a primi alt -lucvu 
decât cel legat, cu toate că valoarea lucrului oferit; ar fi mai. 
mare sau egală cu aceea a lucrului legat; 

«Cum per fideicommissum aliquid relinguitur, Îpsum pras- 
tandum quod relictum est». (De câteori se lasă ceva prin fideicomis, 
trebue să se deă ceeace a fost lăsat). (L. 11 $ 17, Dig., XXXII, De 
legatis). : 

“Tot astfel, legatarul unei sume de bani nu poate fi 
constrâns a primi altceva decât bani, chiar dacă n'ar există 

- 1) Vezi supră, p. 117, No. 251. 
2) Vezi supră, p. 117, No. 251; p. 204, No, 406, ete,
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bani în succesiune, rămânând ca cel. însărcinat cu lata le- 
> 

gatului să-şi procure bani de unde va crede de cuviință: 

«Heres pecuniam legatam dăre compelliiur, sive de suo, site 

ex venditione rerum hereditariarum, sive unde voluerit». (Moșteni- 

tirul este obligat a: da suma de bani legată sau plătind-o dela el, 

sau vânzând Iuerurile succesiunei, sau luând-o de unde îi va plăceă). 

(L. 192, Pr, Dig, XXXI, De legatis, Il). * 

«Banii ce sau lăsat legatum trebue a se plăti și de:nu vor 

fi bavi în averea legatarului», zice art. 803 din codul Calimach. 

In fine, persoana, însărcinată cu plata unui legat, nu 

poate să deâ bani în locul luerurilor legate, chiar dacă ar 

aveă motive de afecţiune pentru .a reţine lucrul în natură Î), 

Nimie n'ar împiedică însă pe testator să lese alegerea 

debitorului legatului de a-l plăti în bani sau în mobile ori 

în imobile de ale succesiunei. 

O asemenea alegere ar puteă fi lăsată și beneficiarului 

legatului particular. 
La caz de îndoială, adecă atunci când nu se poate ști 

cui testatorul a lăsat alegerea: legatarului sau debitorului 

legatului, ea se va cuveni acestui din urmă prin aplicarea 

regulei în virtutea căreia clauzele îndoelnice se interpretează 

în contra /creditorului și în favoarea debitorului (art. 983 

C. civil): | 

«Semper în obscuris, quod minimum est sequimur». (L. 9, 

Dig. De div. regulis juris anliqui, 50; 17) 2). 

De câteori lucrul legat există şi este în comerţ, însă 

debitorul legatului nu .poate să-l deă, el va plăti legatarului. 

valoarea lucrului legat din vremea morței testatorului (justam 

cestimationem), în locul lucrului pe care el nu poate să-l 

deă- (art. 906 C. civil). . | 

; Valoarea lucrului va fi, de. asemenea: “predată, în locul 

îi lucrului legat, atunci când acest lucru a perit, prin “faptul 

! sau culpa, debitorului: l&gătilui; sau când el a perit în urma 

| punerei sale. în întâi zi6ro;--în-—cazul când „Jegatarul- iar fi 

    

1) Cpr. L. 71 Ş4. Dig, XXX, De legatis L; ast, 190. şi 802 C. Ca-: 

limach, ete. i Ă Pa 

2) Vezi supră, p. 481.
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-suferit paguba lucrului, dacă acest lucru i-ar fi fost predat 
la timp. 

<(dui în mora est, culpa non vacat». (Cine este în întârziere 
nu scapă de culpă). 

“sau, după cum se exprimă o lege din Digeste: 
< Untcuique sua mora nocet». - (Debitorul care este în întâr- 

ziere de: a satisface pe creditorul său, răspunde de dauna cauzată 
prin întârziere). (L. 173 $ 2, ab înitio, Dig, De dis. regulis juris 
antiqui, 50. 17) 1). 

Afară de aceste cazuri, debitorul legatului nu va datori 
nimic, la caz de perirea lucrului fără culpa lui. 

695. III. Legatul singular sau particular. (Noțiunea 
şi caracterele acestui legat) (art. 894 Ş 2). — Avt. 894 ş2. 
-dă o definiţie negativă a legatului singular sau particular, 
zicând că orice legat care n'are de obiect o universalitate de _ 
bunuri sau o fracțiune dintr'o asemenea universalitate, este un 
iegat singular (art. 909) sau particular (art. 775, in fine). 

Jurisconsultul Florentinus definește legatul sigular în 
modul următor: | | 

<Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex €0, gquod 
auniversum heredis foret, alicui qu?d collatum velit». (Legatul este o 
micşorare a succesiunei, prin care testatorul voește să se deă un lucru cuiva din bunurile sale, care, fără această dispoziţie ar fi 
:aparţinut în întrepimea lui moștenitorului). (L. 126, Pr. Dig, XXX, „De legatio 1), 

O altă lege din Digeste zice: - 
<L gatum est donatio testamento relicta». (Legatul este o do- maţiune făcută prin testament). (L. 36, Dig, XXXI, De legatis II); 
<O danie prin diată>, zice Andr. Donici (capit. 38, despre | «legata sau daniile cele prin diată]. 

<Legat se zice darul cel cu diată, sau cu deosebită însemnare, “dăruit după moarte», zice codul Caragea (art. 1, partea IV, cap. 4). 

Atât doctrina cât şi jurisprudența consideră ca legate 

  

1) Vezi tom. V, p. 193, text.şi nota 2; tom. VI, p. 150, text şi nota 3; p. 355, text şi nota 4; p. 49%, p. 513, p. 819, ete. Cpr. art. 287 C, german ; “art, 1044 $ î, 1074 $ 2, 1102, 1166 $' 2, 1479, 1601, etc. C. civil român. Vazi Ai înfră, p. 512, 513. Mai vezi tom, III al acestei lucrări, No. 47 bis; tom. IV, „No. 2%, ete,
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singulare sau particulare: legatul tuturor mobilelor: sau tuturor” 
imobilelor; legatul unei anume categorii de hunuri, mobiliare 

sau imobiliare; legatul unei părţi individual determinată; 
“dintrur imobil; legatul unei succesiuni cuvenită. testatorului: 

şi nelichidată în timpul vieţei sale; legatul așa zis de libe- 
rațiune, adecă prin care .creditorul. iartă debitorului. datoria 
sa 1); legatul uzufructului tuturor bunurilor testatorului 2) și, 

a fortiori, al unei fracțiuni din aceste bunuri, etc. 
Această soluţie, generalmente admisă în” Franţa, este cu . 

atât mai admisibilă la noi, eu cât art. 550 din codul nostru: 
nu vorbeşte ca textul corespunzător” francez (art. 610) de 
legatarul, universal și. cel cu titlu universal al uzufruetului 
ci de cel ce câștigă cu titli” grătuit un uzutiuct - unlversa 
sau cu titlu universal, schimbars. "de text care. se datoreștd, 
observaţiilor lui “Marcad6,. după . care uzutructuarul avereiț 
întregi a testatorului este un “legatar „singula» sau; particular. 

696. Lfectele legatului: singular sau particular. — 
Efectele acestui legat, ca şi a celorlalte, sunt relative: la pu- 
nerea legatarului în posesiune; la dobândirea fructelor bunelor 
legate; şi, în fine, la plata datoriilor testatorului. 

    

   

  

697. 1* Punerea in posesiune a bunurilor cuprinse 
în testament (art. 899 $ 2). — Legatarul singular, ca orice 
legatar în genere, nn poate intră cu dela sine putere în po- 
sesiunea, legatului său, ci trebue s'o ceară, dacă cei în drept 
nu i-o dau de bună voe. In lipsă de text, el va cere această 
posesiune dela moștenitorii rezervatari învestiţi cu sezina; în 
lipsa acestora, dela legatarul universal sau cu: titlu universal, 
dacă asemenea legatari există, iar în lipsa și a acestora, delaţ 
ceilalți moştenitori, fie chiar neregulaţi, după ce toţi aceștiaj 
vor fi şi ei puși în posesiune. 

In lipsă de moştenitori şi de legatari, succesiunea va fi 
declarată vacantă, iar legatarul singular va îndreptă cererea 
sa contra curatorului acestei succesiuni (art. 724 C. civil). 

» Opr. Andr. Donici, cap. 38 $ 2 | | 
2) Vezi supră, p, 491, 493 şi p. 499, precum; şi tom. 1 al acestei lucrări, 

p. 509, nota 1. Mai vezi tom. IEI, partea I, p: 522. nota 4; tom. IV, 
partea II, p: 223 şi 243, In cât priveşte deosebirea, ce există între un legat de 
uzufruct şi un legat de venituri, vezi tom. 1V, partea II, p. 243, nota 4.
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Niciodată însă legatarul singular, ca şi cel cu titlu uni- 
versal, nu va putea cere punerea sa în posesiune dela, justiţie-“ Aa, iat. 891, 895, 8-9 C. civil) 1). 

Legatarul de Iueruri mobile nu va putea cere posesiunea 
; sa nici dela executorul testamentar. _ 

Cât pentru proprietatea lucrului legat, proprietarul. sin- 
gular o are, ca și ceilalți legatari, din ziua morței testato- 

„ului, de câteori este vorba de un corp cert şi determinat 
(art. 644 și 899 $ 1). | 

Dacă lucrul legat nu este determinat in ipso îndividuo, 
ci -numai în specia sa, atunci el are o acțiune personală ex 
testamento pentru dobândirea legatului, în contra celui obligat 
a-l plăti (art. 902 C. civi]). | 

698. 2* Dobândirea fructelor bunurilor legate (art. 
899 $ 2, 900 C. civil). — Fructele naturale şi civile nu se 
mai cuvin astăzi -legatarului singular din ziua morţei testato- 
vului, după cum le atribuiă art. 849 din codul Calimach, ci 
numai din ziua de când el a cerut posesiunea. prin judecată, 
sau de când cei în. drept, i-au încuviințat, predarea“ legată. — 

Până în acest” momeiit, fructele aparțin îhoştenitotului, 
“principiu aplicat atât legatarului universal (art. 890), cât și 
“celui cu titlu universal (art. 898 C. civil). | 
! Prin excepţie, fructele se cuvin “legatarului din. ziua 

; mprţei testatorului în două cazuri. şi anume: 1% când testa- 
"i tqrul a declarat el însuşi în termeni-ezpreși, în testamentul 

chre cuprinde legaiul său întrun testament, “posterior, „că--el 
„Moeşte a se urmă altfel; 20 în caz când i sa legat. cu “titlu 

(| de alimente o rentă viageră sau o pensiune. (art. 900 C. civil); 
4 pentrucă, în asemenea caz, legatul având de obiect întreţi- 

| nerea, zilnică a legatarului, testatorul este presupus a fi avut 
intenţia ca el să intre deîndată în dreptul său, pentru a aveă 
cu ce trăi. . 

Dispoziţia excepţională a art. 900 C. civil se aplică 
“tuturor legatelor în genere, deşi acest text face parte din 
i lseoţia care se ocupă numai de legatul singular 2). i | î 

i 
t i 
4 

   

    

   

   

  

1) Contră, C. Galaţi, Dreptul din 1895, No. 47, p. 389. 
2) Nu numai art. 900, dar şi art, 859 $ 1, 901 şi 902 se aplică tuturor legatelor în genere,
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Această dispoziţie fiind însă o derogare dela dreptul 
comun, trebue să fie mărginită la cele două cazuri limitativ 
“prevăzute de lege, fără a putea fi întinsă şi la altele. 

Astfel, legatarul unui uzufruet-n'are drept la fructe. din 

ziua morţei testatorului, deși există asemănare. între legatul 
unui uzufruct şi acel al unei rente viagere, ci numai “dela | 

cererea în judecată, sau dela, predaiea.--legatului de bunăvoe, 
conform art. 899 C-eivil. ata 

Chestiunea 65t6 însă controversată 1). 
Soluţia de mai sus se aplică nu numai legatului unui 

uzutfruct, dar şi celui al nudei proprietăţi şi, a forhori, le- 

gatului unui drept de uz sau de abitaţie. 

699. 3* Piata datoriilor testatorului (art.. 7175 i in fine 
și 909 “C. civil). - — Legatarul singular nu plătește, în prin- 
cipiu, datoriile şi sarcinile suecesiunei, oricât de mare ar fi 
valoarea legatului său, pentrucă el neprimind degât u un obiect 
particular; știm că daforiile nu sunt..0 sarcigă. a : bunurilor 
particulare, ci a universalităţei bunurilor: 

__aAes alienum lotius patrimonii non certarum rerum onus est». 
(L. 15, ab înitio, Cod., De donationibus, 8. 54) 2). 

| Principiul. că legatarul particular nu plătește datoriile 
testatorului suferă mai multe excepții și anume: 

Când testatorul i-a impus anume plata unei sarcini: 
sau dnei datorii, fie în mod expres fie în mod tacit; 

2%, ând în succesiune nu se mai găsește altă avere 

decât €ea legată 2); | 
3% Când legatul particular ar consistă întrun imobil 

grevat de o ipotecă, în care caz legatarul este obligat propter 
rem detentam (art. 1790 C. civil), rămânându-i recurs contra 
moștenitorului sau legatarilor universali ori cu titlu universal 
“(axt. 1108 $ 2 şi 1799 C. civil; | 

40 Legatarul singular poate uneori să fie obligat la plata 
“datoriilor prin însăşi natura lucrului care face obiectul lega- 

1) Vezi tom. IV, partea II, p. 292, text şi nota 5. 
2) Vezi -supră, p. 6 6, 185 urm., 322 şi tom, I al acestei lucrări, p. 509, ete. 

“Vezi însă critica legei în 'această privinţă în tom. IV, partea II, p. 294. 
3) Cas. 8. I,.Bult. 1912, p. 768 şi alte decizii citate în tom. IV, partea îl, 

p. 295, notail. 
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itului. Astfel, legatarul unei succesiuni cuvenită testatorului,. 
|sau al părței lui dintro societate ori dintro universalitate. 
juridică de bunuri, luând lucrul așa cum îl posedă testatorul,. 

| va moșteni nu numai activul, dar şi pasivul acestei univer- 
! 4 salități de” bunuri; | 

59/ In tine, vom observă că, în caz de a muri adoptatul 
fără descendenţi. legitimi sau legitimaţi, lucrurile venite lui 
dela adoptator prin dar sau succesiune, ce se găsesc în na-- 
tură la moartea adoptatului, adecă în pairimoniul lui, se 
întore la adoptator sau la descendenţii săi, cu obligaţia de: 
a contribui la datorii. Acesta este un caz excepțional în 
care succesorii particulari contribuesc la plata datoriilor... 

  

700. Cheltuelile relative la punerea în posesiune: 
(art. 901. C. civil). — Cheltuelile cerorei pentru predarea sau 
punerea în posesiune a legătelor sunt în sarcina sucecesiunei, 
pentrucă predarea, se face în interesul comun, adecă al legata- 
rului, care primește legatul și al moștenitorului care-l plătește.. 

Legea nu permite însă ca aceste cheltueli adăogate la 
valoarea legatului să întreacă partea disponibilă şi să atingă 
rezerva, care trebue să parvie intactă moștenitorilor _ rezer-- 
vatari, | | | - 

Testatorul este însă liber, tot sub condiţia de a nu atinge: 
rezerva moșştenitorilSr, să pue aceste cheltueli în sarcina, lega- 
tarului, pentrucă el poate să mărească sau să micșoreze legatul. 
voinţa sa putându-se manifestă atât în mod expres cât și În 
mod tacit. | 

Cât pentru cheltuelile de inventar, împărţeală şi lichi- 
darea averei, ele făcându-se întrun interes. comun, sunt în. 
sarcina moștenitorilor şi- a legatarilor, puţin importă dacă. 
partea disponibilă este sau nu epuizață. - 

Taxele de mutaţiune care, după art. 48_din legea, tim-. 
„„brului, erau de 2, 3, 4, 6, 9 şi 12 la sută privesc pe legatar,. 
aceste taxe fiind în sarcina -achizitorului 1). 'Testatorul poate: 
însă să le pue în sarcina moștenitorului. 

; 
_.— 

  

1) Azi aceste taxe _sunt prevăzute de art. 17 al nouiei legi a timbrului: idin 1927 (M..0.-NG 92927), o
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Atât Ministerul de finanţe cât și justiţia pot să acorde 
moștenitorilor. legitimi sau testamentari unul sau mai maltei 

termene în lăuntrul cărora ei trebue să plătească -taxele_cuve- 
nite fiseului-l 1), Termenele acordate nu puteau însă fi mai mari 
de doi ani și nici întrun caz nu puteau fi prelungite nici de 
Minister, nici de justiţie (art. 69 L. timbrului 2). 

Art. 901 din codul civil cuprinde o dispoziţie generală, 
aplicabilă tuturor legatelor în genere, deşi acest text se gă- 
seşte în secţia care se ocupă numai de legatele singulare sau! 
particulare. . 

     
   

„701. Lucrurile care pot fi legate. — Toate lucrurile, 
în genere, fie mobile sau imobile, prezente sau viitoare, precum 
şi toate drepturile reale sau personale, ce sunt în comerţ, pot 
face. obiectul unui legat singular sau particular. 

<Daniile cele prin diată lăsate pot să fie în lucruri mișcătoare . 
sau. remișcătoare, în folosinţă de venituri, dobânzi, roduri, iertare 
de datorii de bani, și altele», zice codul luî Andr. Donici (cap. 38 $ 2). 

<De obşte se pot lăsa legatum toate lucrurile supuse comer- 
tului, cum și driturile, manufacturi şi alte lucruri care se pot pre- 
ţelui», zice art. 795 din codul Calimach (653 C. austriac). 

„ «Ouod în rerum natura adhun non sit legari posse». (Se poate 
legă ceeace nu există încă, adecă lucrurile viitoare). (L. 24, Pr. 
Dig, XXX, De legatis, 1). 

<Etiam ea gquae futura sunt, legari possunt, ut insula vel în 
mare, vel în fluminibus enata». (Se poate lepă chiar lucrurile ce 
vor există în viitor, precum insula ce se va formă în mare sau 
întrun fluviu), (L. 17, Pr. Dig, XXXII, De legatis III). 

| Astfel, legatul singular poate să. aibă de obiect corpuri 
certe și determinate în individualitatea lor (species) în fel 
(art. 796 c. Calimach), sau - un corp determinat numai în 
genul său (genus), în deobște (art. 796 C. Calimach). 

Se poate, de asemenea, legă un drept de uzutruct, de 
uz, de abitaţie, o servitute, o creanță existentă contra unui 
terțiu și chiar contra, legatarului, o succesiune cuvenită testa- 

') Opr. C. Galaţi, Dreptul din 1895, No. 47, p. 389. 
2) Azi art. 56 după noua lege a timbrului din 1927.
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torului și chiar un fapt posibil şi licit, de exemplu: un fapt. 
al moştenitorului: 

«Non solum res possuni legari sed etiam facta». 1); 

«Si testator 'dari quid jussisset, aul opus fieri, aut munus 
dari...>. (Dacă testatorul a însărcinat pe moștenitorul său de a dă, 
sau de a face ceva...). (L. 49 $ 4, ab înitio, Dig. XXXI, De legatis 11). 

Rămâne însă bine înţeles că faptele imposibile sau ilicite 
tac ca legatul să fie nul, fie că imposibilitatea provine din 
lege, din natură sau dela om. 

«Imposstbiliium nulla est obligati». (Nu se poate cineva 
obligă promițând un lucru imposibil). (L. 185: Dig., De die. regulis 
juris antigui, 5u. 17). 

<Un legat privitor la o prestațiune imposibilă în momentul 
devoluţiei succesiunei, sau care contravine unei proibiţii legale 
existentă în acel moment este lipsit de orice efect (ist arnzvirksarm) », 
zice art. 2111 din codul german 2). ; i 

Se poate legă «un fond de comerţ, o operă. de artă sau 
de ştiinţă, un brevet de invenţiune, etc. 

Se poate legă un lucru întreg sau numai o parte din el 
(legatum partitionis) 3). 

Se poate, de asemenea, legă partea indiviză ce cineva 
are întrun lucru.  » 

Şi pământurile clăcășești pot fi legate, însă numai în 
folosul șătenilor neîmproprietăriţi 4). i 

Pentru ca un lucru să poată -fi legat trebue ca el să 
poată fi transmis prin succesiune. Astfel, un uzufructuar n'ar 
putea. legă dreptul său de uzufruct, pentrucă acest drept se 
stânge prin moartea sa (art. 557 C. civil). 

„<Si usum fructum. habeam, eumque legarerim, nisi posieă pro-. 
prielatem ejus nactus sim, inutile legatum est». (Dacă având un 
simplu uzufruct asupra unui lucru, am legat acest uzufruct altuia, 
acest legat va fi inutil, de câteori mam dobândit înainte de a muri 
proprietatea acestui lucru). (L. 24 $ 1, Dig, XXX, De legatis 1). 

1) Vezi înfră, No. 1109. 
2) Vezi şi art. 308 din acelaşi cod, la care se referă “textul de mai sus. 
3) Opr. Uipiani Regul., De legatis, 24, $ 25. Vezi asupra legatului par. 

„ Zitionis, Dernburg, Pandekten. 111, $ 119, p. 233, nota 6 (ed. a 7-a). 
4 Vezi tom. IV, partea II, p. 246, nota 2.
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Am văzut că numai lucrurile ce sunt în comerţ pot, fi 
legate sau dăruite (art. 1264 C. Calimach), după cum numai 
aceste lucruri pot face obiectul unui contract (art. 963 C. civil). 

De aceea sa şi decis că nu se poate legă un cadavru. 
Un asemenea, legat a fost făcut de publicistul Vangelas, însă 
acest testament a fost cu drept cuvânt anulat 1). 

702. Legatul unui corp cert şi determinat (art. 903, 
904 C. civil). — Lucrurile pot fi determinate numai în genul 
sau în specia lor. Ascfel, când am zis: las lui Ă 0 moșie 
sau 0 casă, lucrul este determinat numai în gen; “pe- eând - 
atunci când am zis: las lui X cutare moșie sau cutare easă 
a mea, lucrul este determinat nti---numai. În gen, dar şi în 
specie, în 480 individup, pentrucă se ştie care moșie sau 
care casă face obiectul legatului. Despre acest legat se ocupă 
art. 903 din codul civil. | 

Prima regulă dare rezultă din acest text este că lucrul 
legat trebue să fie predat legatarului cu accesoriile sale ne 
cesare, fiindcă aceasta a fost, după toate probabilitățile, voința, 
testatorului. El nare însă drept la accesoriile care nu sunt 
absolut necesare la întrebuințarea lucrului legat. 

«Sunt tamen guaedam gquae omnimodo legatuim  sequuntur», 
(Sunt lucruri care urmărese ca accesorii necesare lucrul legat). (L, 52 $ 9, Dig., XXXII, De legatăs, III) 2). 

Care lucruri accesorii sunt necesare, şi care nu sunţ 
necesare? Chestie de intenţie și de apreciere a instanţelor 
de fond. . 

Astfel, vor fi considerate ca accesorii necesare ale unei 
moșii „și, prin urmare, vor fi predate legatarului odată cu 
moșia legată: mobilele pe care legea le declară imobile prin 
"destinaţie; animalele afectate la cultura pământului; instru- 
mentele de arătură, paele și gunoaele; titlurile de proprietate; 
cheile unei case 3), etc. 

In privinţa 'mobilelor, vom consideră ea accesorii nece- 

  

1) Vezi tom. IV, partea II, p. 248, 
2 Cpr. art. 1325 C. civil actual. 
3) Când s'a legat o casă, legatarul va avea drept la: ușele şi ferestrele ei, însă nu ca la niște lucruri accesorii, ci ca la niște lucruri care fac parte inte- grantă din casă. Vezi tom. IV, partea II, p. 25V, 251. 

-D. Alezandresco, Principiile Dreptului Civil Român. Vol. II. . 33
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sare: cheile, zăvoarele și broasca dulapului legat; sporul ani- 
malelor legate 1); privazul unui tablou; globul unei lampe; 
teaca unei săbii; cutia unui juvaer 2), etc. 

La Romani, legatul unor inele nu cuprindeă însă cutia lor: 

«Item annulis legatis dictyliotecae non cedunt». (L, 53 $ 1, 
Dig., XXXII, De legatis III). . 

Legatul lichidelor cuprinde, în genere, vasul care le con- 
„ţine, dacă testatorul n'a dispus altfel, etc. 

«legatul lucrurilor curgătoare se dă împreună cu vasele lor», 
zice art. 822 din codul Calimaeh (677, în fine, C. austriac). 

A doua regulă care rezultă din art. 903 C. civil, şi a 
cărei aplicare o găsim în art. 904 şi 905, este cz luciul 
legat trebue să fie predat în starea în care se găseşte. la 
moartea testatorului : 

«Der legatar tibernimmi die Sache în dem rechtlichen Zu- 
slande, în dem sie sich xur Zeit des Todes des Erblassers befindet», 
zice Unger 3). (Legatarul îă lucrul în starea juridică în care se 
găsește în momentul morţei testatorului), 

Tot astfel se exprimă și Windscheid: 

«Der Vermăchtuissmehr erhălt die vermaochte- Sache so, tie 
aur Zeii des Tndes des Erblussers ist» 4). (Legatarul primeşte lucrul 
legat aşa cum se găsește în momentul. morţei testatorului), 

«Yundus legatus talis dari debet, gualis reliehus est». (Fondul 
erat trebue să fie predat așa cum a fost lăsat de defunct). (L. 116 
$ 4, ab initio, Dig, XXX, De legatis, 1). 

Dreptul . legatarului deschizându-se numai la moartea 
testatorului (art. 802 C. civil), lucrul legat se va predă în 
starea în care se găsește în acel moment, chiar dacă testa- 
torul l-ar fi deteriorat în timpul vieţei sale, pentrucă el fiind 
proprietar, poate să-l întrebuinţeze “după bunul său plac, -au 

1) Cpr. art. 17, cap. IV, cap. 4 C. Caragea; L. 21, Dig, XXX, De le- 
gatis, I, ete. 

2 Vezi Unger, System des isterreichischen allgemeinen privatrechis, |, 
$ 55, p. 455 urm.; Pacitici-Mazzoni, Iustituztoni di daritto cizili italiano, VL, 
343, p. 550, (ed. a 3-a), ete. 

3) Das ăsterreiehische Erbrechi systematisch dargestelit, Ș 617, p. 289. Cpr. 
art. 801, 3: fine, C. Calimach. ” , 

E) Lehrbuch des Pandeltenr eehs, III, $ 654%, ab înitio, p. 610 led. Kipp 
din  1900)..
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chiar să-l strice de tot; de unde şi consecinţa că, legatul 
rămâne caduc dacă lucrul legat a perit în timpul vieţei testa- 
torului (art. 927 C., civi]), 

«Câte legaturi, până a nu se dă, se strică fireşte sau din vreo întâmplare peste putinţă a, se opri (caz fortuit), sau de dăruitor se cheltuesc, paguba este a legatarului. Câte, din contra, din vicleșug sau greșala moștenitorului se strică, paguba este a moștenitorului», zice codul Caragea (art, 18 și 19, partea IV, cap. 4). 
pr Deci, dacă testatorul, în urma facerei testamentului, a T 

deslipit o bucată din fondul legat, alipind-o la un alt fond nelegat, această, bucată a fondului nu se mai cuvine legata- 
rului, pentrucă el a manifestat îndeajuns intenţia de a-și 
revocă în parte legatul. - 

«Et magis est, ut guod ali destinatum est, ademptum esse ' endieatur». (Este mai probabil că testatorul a înțeles să deslipească de fond partea ce el a unlt unui alt fond), (L. 24 $ 3, în fine, Dig, XXX, De legatis, 1). “ 

Aceeași soluţie ar fi admisibilă şi atunci când deslipirea 
de fondul legat sar datori întâmplărei. | 

Dacă testatorul în lo%-de-a-deterioră lucrul legat l-a 
îmbunătăţit, din contra, sau l-a înfrumusețat, îmbunătățirile 
și înfrumuseţările vor folosi legatarului prin aplicarea ace- 
luiași principiu (art. 904 C. civil — - | 

Cât pentru schimbările ce lucrul legat poate să dobân- 
dească din momentul morţei testatorului şi până în momentul 
predărei legatului, se vor aplică principiile relative la datoria, 
unui corp cert și determinat. 

Deci, dacă lucrul legat a dobândit, în urma morței testa- j 
torului, o- valoare mai mare printro cauză naturală, de exemplu, ; 
prin aluviune sau altfel, aceasta. va folosi legatarului, după cum j 
el ar suferi și pagubele ce ar rezultă din micşorare de va-ij 
loare datorită unui caz fortuit, Legatarul fiind, în adevăr, 
proprietarul lucrului legat din momentul morţei testatorului 
(art. 644, 802 C. civil), se va aplică maxima: 

  

< Res: perii domino», sau 
<Casum sentit dominus> 1). 

  

1) Vezi supră, p. 181, 213, 348, 412, -ete.; precum și tom. III al acestei luerări, No. 47. Opr. art, 18, partea IV cap. 4, QC; Caragea, 801 C. Calimach, ete,
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Dacă însă lucrul a perit după ce: moștenitorul a fost 
pus în întârziere de a-l predă, paguba îl priveşte numai pe 
el (art. 1074 C. civil), pentrucă debitorul care nu-și înde- 
plineşte obligaţia în urma punerei în întârziere, este în culpă 1). 

“ Moştenitorul şi, în genere, orice debitor al legatului, 

având obligaţia de a predă lucrul legat, trebne până atunci 
să-l păstreze (art. 1074), îngrijind de el ca un bun proprietar 
(art. 1080 C. civil); de unde şi consecinţa că el va trebui 
să despăgubească pe legatar pentru deteriorările aduse lucrului 
prin culpa sau negligenţa sa (art. 938, 999 C. civil), după 
cum şi vice-versa, el va aveă drept la despăgubiri . pentru 
cheltuelile făcute spre conservarea lucrului legat. 

702 bis. Am văzut că, în calitatea sa de proprietar, 
testatorul poate să desființeze lucrul legat, în care caz legatul 
va fi eadue (art. 927 C. civil). Ant. 904 prevede ipoteza 

“inversă, adecă cazul când testatorul, care a legat un imobil, 
a mărit în urmă acest imobil prin alte achiziţii. 

La Romani, şi în dreptul nostru anterior, legatul unui 
tond cuprindeă şi părţile alăturate mai târziu la acest tond 
dacă testatorul le stăpâneă întrun singur trup 2). 

Art. 904 din codul actual, părăsind dreptul roman, dis- 
pune, din contra, că orice imobil dobândit de testator, în 
urma, facerei testamentului, chiar dacă ar fi alăturea și ar 
forma, un singur trup cu imobilul legat, își -păstrează indi- 
vidualitatea sa şi, deci, nu se socotește ca făcând parte din 

legatul primitiv, afară de cazul când sar fi legat un loc 
închis sau împrejmuit al cărui gard sar fi mutat în urmă 
de, testator, lărgindu-se astfel locul primitiv, care făcea ohi-. 
ectul legatului (art. 904 $ ultim). 

| Paragraful 1 al acestui text este o derogare dela prin- 
cipiul care voește ca lucrul legat să fie predat în starea în 
care se găsește la moartea testatorului (at. 903); pe când 
paragraful ultim al acestui text cuprinde, din contra, o apli- 
care a principiului general înscris în art. 903 C. civil; pen- 
trucă, la caz de mărirea locului legat prin strămutarea îm- 

1) Vezi supră, p. 505, 506. Mai vezi tom. III al acestei lucrări, No. 47 

bis; tom. IV al aceleiaşi. lucrări, No. 298, ete. 
2 L. 24 $ 2, Dig, XXX, De legatis, I și L. 10, Dig, XSXI, Mele 

gatis, II; art, sa c. Calimach ; art. 15, partea IV, cap. £, C. Caragea, ete.



MĂRIREA LUCRULUI LEGAT, — ART, 904, 517 

prejmuirei, fondul legat se predă astfel cum se găsește la 
moartea testatorului, 

Art. 904 C. civil vorbind de imobile, se aplică la orice 
imobile în genere: atât la fondurile rurale cât şi la cele 
urbane, la, locurile sterpe (area), ca şi la cele pe care ar 
există elădiri. 

Mai mult încă, art. 904 se aplică şi la legatele de 
lucrari mobile, cu toate că judecătorii vor face foarte bine 
de a examină intenţia testatorului. | 

De câteori va fi însă vorba de legatul unei galerii de 
tablouri, unei colecţii de monezi, unei biblioteci, ete. achizi- - 
ţiile posterioare testamentului vor folosi, în genere, testato- 
rului, aceasta fiind, după toate probabilitățile, intenţia tes- 
tatorului. - 

. SIRE d. . -€ A Același principiu este aplicabil legatului unui” tamazlâe 
de vite, unei turme de oi, unui cârd de boi, de râmători, etc. 

Paragraful 2 al art. 904, făcând iârăşi aplicarea prin- 
cipiilor generale, dispune că înfrumusețările și construcțiile 
nouă, făcute asupra, fondului legat, fac parte dintrânsul şi, 
ca atare, se cuvin legatarului. 

Prin construcţii nouă se înţelege, cu toată controversa 
ce există asupra acestui punct, atât cele adaose construcţiilor 
anterioare, cât și cele ridicate, în urma facerei testamentului 
pe un loc sterp: ! 

«Omne quod încedificatur, solo cedit» (ert. -489 C. civil) 1). 

«Si areae legatae domus imposiia si:, debebitar legalario, nisi 
tentator mutavit volunialem». (Dacă testatornl care a legat un loc 
sterp, a ridicat pe acest loc o clădire, clxdirea va fi datorită lega- 
tarului, de câteori nu se dovedeşte că el și-a schimbat voința), 
(L. 44 $ 4, Dig, XXX, De legatis, 1). 

«Si areae legatae, post testamentum factum, cedificium impo- 
situm est, utrumque debebitur, el soim et superficium». (Dacă testa: 
torul, după ce și-a făcut testamentul, prin care a legat un loc sterp, 
a ridicat pe acest loc o clădire, moștenitorul datorește și una și alta, 
adecă: atât pământul cât și clădirea). (L, 39, Dig, XXXI, De 
legatis, Il). | 

«De va serie, cum am zice, legât vreun loc fără namestie, şi 
ia urmă va face pe dânsul namestie, și nu le va deosebi, se înţeleg 

1) Vezi tom. IL al acestei lucrări, p. 417, No. 569.
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dimpreună cu locul și namestiile și celelalte», zice codul Caragea 
(art. 13 $ 2, părtea IV, cap. 4). 

Se decide, de asemenea, că fondul legat trebue să fie 
predat împreună cu servituţile active dobândite în folosul 
acestui fond, aceste servituţi fiind inseparabile de el. . 

703. Legatul unor lucruri nedeterminate (genus) 
(art. 908 C. civil). — Legatul uinui lucru-nedeterminat (le- 
galum generis) este valid, sub condiţia însă ca acest lucru 
să poată fi determinat. Determinarea se poate face prin ară- 
tarea genului, a măsurei, câtimei, numărului, ete. 

"<Ubi autem non apparel, guid, quale, guantumque est în stipu- 
latione, încerlam esse stipulationem dicendum est». (Când nu se vede 
ce lucru sa stipulat, care este calitatea, cantitatea sa, trebue să 
zicem că gceastă stipulaţie este nedeterminată). (L. 75, Pr. Dig, 
De verborum obligationibus, 45, |). 

Astfel, este nul legatul unui animal, legatul de vin, 
grâne, sau alte producte, fără nicio altă determinare, pentrucă 
debitorul legatului ar puteă să se libereze predând orice animal, 
de exemplu: un_paurice, o muscă, etc., sau o cantitate de pro- 
ducte oricât de mică, de exemplu: un grăunte 1); ceeace ar 
face dreptul legatarului iluzoriu: | Sa 

<Legatum, nisi cerlae rei sit... nuliius est momenti». (Legatul 
unui lucru necert... nu valorează în niciun timp). Pauli Senten., 
De legatis, III, 7, $ 13). 

Legatul unui cal, unui bou, a 100 decalitri de vin, a 
100 saci de grâu, ete, ar fi din contra valid, pentrucă ani- 
malul legat este determinat în genul său, după cum este de- 
terminată și cantitatea sau câtimea productelor legate 2). 

De asemenea, tot valid ar fi și legatul prin care sar 
lăsă cuiva productele necesare pentru consumaţia sa anuală 
sau a familiei sale, fiindcă, în asemenea caz, câtimea legată 
poate fi determinată. 

Dacă, la moartea testatorului, nu se găseşte în suece- 

1) Cpr. L. 94, Dig, De zerb. obligabionibus, 45. |. Vezi Unger, System 
des dsterreiehischen allgemeinen Privatrechts, I. $ 50, p. 406, nota 1U. Vezi de 
același autor, Das dsterreiehisehe Erbrecht, $ 68, p. 301, ete. Vezi tom. III al 
acestei lucrări, No. 31. 

2) Cpr. art. 16, partea IV, cap. 4 C. Caragea. 

_—
:
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siunea lui lucruri de specia celor legate, moștenitorul le va - 
cumpără şi le va predă legatarului, după cum dispune anume 
art. 802 din codul Calimach, 1658, in .medio C. austriac). 

De câteori deci testatorul a dispus de un lucru nede- 
terminat în individualitatea, sa, alegerea lucrului ce urmează 
a fi predat legatarului, aparţine moștenitorului art. 983 
C. civil Î. 

Testatorul ar putea însă să lese alegerea în sarcina lega- 
tarului, în care caz acesta are facultatea de a alege lucrul cel 
mai bun, conform art. 798 din codul Calimach (656 C. 
austriac 2). e 

Testatorul ar puteă, de asemenea, să lese alegerea lucrului 
legat la buna plăcere a unui terţiu, ex arbitrio boni veri 5), 

Ceeace însă testatorul n'ar mai puteă, face astăzi este 
să încredinţeze moștenitorului sau unui terțiu dreptul de a 
alege persoana legatarului, acest din urmă neputând fi deter- 
minat decât de însuși testatorul, prin testamentul său 4). 

Dacă testatorul n'a dispus nimic. prin testamentul său, 
alegerea, lucrului legat se va face de moștenitor şi, în ase- 
menea caz, lucrul predat va, fi de calitate mijlocie (art. 1103 
C. civil 5). 

Testatorul este însă liber să modifice dispoziţia legei, 
lăsând debitorului legatului facultatea de a dă lucrul de ca- 
litatea, cea, mai proastă, în care caz legatarul particular va 
primi lucrul oferit de moştenitor, 

Dacă testatorul a mărginit el însuși lucrurile între care 
moștenitorul poate să aleagă zicând, de exemplu: ias lui X... 
un cal din cei ce se vor găsi, la moartea mea, în herghelia 
mea; sau îi las un vas de vin din cele ce se vor găsi atunci 
în via mea (genus limitatum), atunci art. 908 C. civil ne 
mai fiind aplicabil, moştenitorul are dreptul de a alege calul 
sau vasul de vin ce va, voi, chiar cel mai prost, fără ca le- 
gatarul să poată zice că lucrurile oferite nu sunt de calitate 
mijlocie, pentrucă, în asemenea caz, moștenitorul având ale- 

:) Cpr: art. 1027 C. civil actual şi art. 797 C. Calimach (656 C. austriac). 2) Vezi suppă, p. 487, 
3) Vezi supră, p. 487. 
*) Vezi supră, p. 486. 
5) Vezi și art, 797 C. Calimach. (656 C. austriac modificat).:
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gerea, este liber de a-şi exercită dreptul său aşa cum voește 

și cum îl povăţuește interesul. 
“Pot prin aplicarea acestui principiu vom decide că lega- 

tarul va aveă, în. asemenea caz, dreptul de a alege lucrul 

cel -mai bun, dacă dreptul de alegere i-a fost anume conferit 

prin testament. | 

703 bis. Nu trebue să confundăm legatul unui lucru 
de gen cu legatul mai multor lucruri făcut sub alternativă. 

In ambele cazuri alegerea o are debitorul (art. 1027 C. civil); 
in legatul alternativ el poate însă dă, conform art. 1026 C. 
civil, lucrul cel mai prost, contrar art. 908 C. civil. 

Atât în cazul când legatul are de obiect două lucruri 
alternative, cât și în cazul când el are de obiect numai un 

lucru ce urmează a fi luat; din mai multe lucruri de aceeaşi 
specie, legatarul evins poate să ceară sau al doilea lucru, 

care face obiectul legatului alternativ, sau un alt lucru de 

aceeaşi specie; însă aceasta nu este un recurs în garanţie 
propriu zis, ci mai mult o chestie de validitate a plăţei (art. 
1029,. 1030, 1095 C. civil). 

704. Legatul nnui imobil ipotecat sau supus unui 
uzutruct ori altor sarcini reale (art. 905). — La Romani, 
moștenitorul aveă obligaţia de a liberă lucrul legat de ipo- 

teca sau uzufructul ce grevă lucrul legat, cu oarecare distincții 

însă, care nu trecuse în dreptul nostru anterior 1). 

Codul actual făcând aplicarea principiului că lucrul legat 

trebue să fie predat aşa cum se găseşte la moartea testato- 

rului (art, 903 C. civil) și respingând distineţiile pe care 

Romanii le făceau între cazul când sarcina care grevă lucrul 

legat, era anterioară sau posterioară facerei testamentului, a 

modificat atât dreptul roman cât şi dreptul nostru anterior, 

hotărînd că în toate cazurile, debitorul lucrului legat nu este 

obligat a-l degrevă de sarcinile reale ce ar apăsă asupra lui, 

1) Opr. art. 8, partea IV, cap. 4 C. Caragea; art. 835 QC. Calimach, ete. 

Este de observat că codul Calimach a modificat dispoziţia art. 662 din codul 

austriac ; căci, pe când acest din urmă cod admite soluţia dreptului actual, 

codul Calimach admite, din contra, soluţia dreptului roman. Vezi în privinta. 

codului austriac, Unger, Des ăsterreichische Frbrecht, $ 67, p. 292, 293, nota 1; 

Stubenrauch, Commentar zum isterreichischen allgemeinen biirgherlichen Ge- 

setxbuche, 1; p. 859, text şi nota 2. ete. Cpr. art, 2166 C. german.
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afară de cazul când testatorul ar fi manifestat în mod expres, 
0 intenţie contrară. | 

Deşi art. 905 nu vorbește decât de ipotecă şi uzufruct, 
totuşi nu mai rămâne îndoială că soluţia este aceeaşi şi în 
privinţa, celorlalte sarcini „reale. care ar grevă imobilul legat, 
precum: servituţile, superficia, ete.; căci de câteori testatorul 
a supus fondul legat unei sarcini reale, în urma facerei testa- 
mentului, de atâteaori el a înţeles a revocă în parte legatul 
făcut (art. 923 C. civil). 

Dispoziţia art. 905 C. civil fiind întemeiată pe intenţia 
presupusă a testatorului, nu se va mai aplică de câteori acest 
din urmă a manifestat o voință contrară printr'o clauză eapresă 
a testamentului, nesupusă însă niciunei forme sacramentale,; 

De câteori deci, testătorul a, obligat în mod, expres p 
debitorul legatului a plăti ipoteca. sana. ăsta pă IX IIZU ret), 
ori servitutea, care grevează fondul legat, el va trebui să s 
înțeleagă” at cei în drept pentiu degrevarea lui. 

Dacă fiind vorba de un uzulruct, o servitute sau alt 
sarcină reală, creditorul acestor drepturi n'ar voi să le vândă, 
sau ar cere pe ele un preţ prea mare, debitorul legatului va 
plăti legatarului, după o justă estimaţie, preţul sarcinei ce 
urmă a fi răscumpărată Î). » - 

705. Legatul lucrului altuia (art. 906, 907 C. civil). 
Prin legatul iucrului altuia sau unui lucru străin se înţelege, 
în specie, legatul unui lucru determinat, care este proprie- 
tatea, altuia. 

Art. 1021 din codul francez, reproducând în această 
privință, dreptul canonic, declară în toate cazurile nul legatul 
lucrului altuia 2), soluţie admisă şi în codul Calimach. 

    

  

  

  

«Lăsând cuiva legatum vreun lucru străin, știzad sau neștiind, 
nu are tărie acel legatum», zice art. 806 din acest cod (662 C. 
austriac 3). : 

1) Cpr. L. 14 $ 2, Dig., De legatis, IL. 
>) Tot nulă este după art. 1999 C. fr, (eliminat de legiuitorul nostru) și 

vânzarea, lucrului altuia. Vezi asupra acestui punct, supră, p. 158, nota 3 şi 
p. 320. Mai vezi asupra vânzărei lucrului altuia, tom. VIII, partea II, p. 86 urm.; 
tom. III al lucrărei de faţă, No. 30; tom. IV al aceleiaşi lucrări, No, 144, ete. 

3) Vezi însă C. Andr. Donici, cap. 3% $ 3. Cpr. art. 9, partea IV, cap. 4 
C. Caragea, ete. - ,
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La Romani, legatul lucrului altuia era, din contra, valid, 
atunci când testatorul ştia că lucrul nu-i aparţine ). 

„_ Codul nostru actual a admis, -cu drept cuvânt, soluţia 
romană, punând în principiu că legatul unui lucru determinat 
străin este valid dacă testatorul a știut că acel lucru nu-i 
aparținea, fiind nul numai în cazul contrar (art. 906, 907 
C. civil) 2). | 

Legatarul fiind reclamant, lui incumbă sarcina de a 
dovedi că legatul este valid, prin urmare, că testatorul a. 
știut că a legat un lucru străin (art. 1169 C. civil), soluţie 

„admisă în termeni expreşi atât la Romani 3), cât și în codul 
"spaniol dela 1889 (art. 861 $ 2). 

De câteori legatarul va puteă, stabili prin orice mijloace, 
culese chiar în afară de testament, că testatorul cu știință, 
a legat un lucru străin, de atâteaori legatul va fi valid și 
legatarul va avea o acţiune personală pentru a obligă pe cel 
însărcinat cu plata, legatului, la predarea lucrului în natură, 
sau a valoarei ce acest lucru aveă în momentul morţei tes- 
tatorului. 

Legatul lucrului altuia, în lipsa unei tălmăciri din partea 
testatorului, cuprinde deci un legat alternativ; așa că debi- 
torul legatului se poate liberă sau prin „predarea lucrului în 
natură, sau prin predarea veloarei lui, soluţie admisă în ter- 
meni expreși atât prin art. 837 C. italian, cât și prin art. 3, 
cap. 38 din codul lui Andr. Donizi. 

| Nimic n'ar împiedică însă pe testator de a obligă pe 
debitorul legatului să dobândească lucrul străin spre a-l predă 
în natură legatarului partizular, în care caz legatul nu va 
putea fi executat dacă proprietarul lucrului va refuză de 
a-l vinde. | 

Din cele mai sus expuse rezultă că testatorul ar puteă 
să lese .unui legatar particular lucrul moștenitorului _(rem 
hevedis) sau al legatarului universal. Asemenea legat este 
deci valid în dreptul nostru, dacă testatorul a ştiut că lucrul 

  

1) Instit,, De legatis, II, 20 $ 4, Mai vezi alte texte, precum şi autorii citați în tom. IV, partea II, p. 267, nota 5, 
2) Aceeași soluţie este admisă de codul spaniol (art. 861, 862), de codul 

portughez (art. 1801), ete. 
3) Instit., De legatss, II, 20 $ 4. în fine.
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nu eră al său (art. 906), el fiind nul în cazul contrar prin 
aplicarea, art. 907 C. civil. | 

s p 

z
i
 

Moştenitorul sau - legatarul universal nu va puteă. însfi; 
în asemenea caz, să predea. -legatarului particular valori 
lucrului legat, ci numai însuşi acel lucru. 

La Romani şi în codul Calimach (art. 805, 661 & 
austriac), legatul eră nul de câteori lucrul legat eră proprie- 
tatea . legatarului în momentul facerei testamentului. 

  

«Sin aulem res mea legetur mihi, legatum non valebit». (Dacă 
un testator ini lasă luerul meu propriu, legatul nu produce niciun 
efect). (L. 66 $ 6, în fine, Dig, XXXI, De legauis, II). 

«Cum id gquod meum est, non possit amplius fieri meu». 

Dacă legatarul a cumpărat lucrul ce- i-a fost legat, el 
are însă acțiune contra moștenitorului peutru ca să i se resti- 
tuiască preţul ce l-a costat acest lucru. 

«(Duod si rem emissem miki legalam, usque ad pretiaum quod 
mihi abest, competit mihi ex lestamento actio». (L. 34 $ 7, Dig., 
XXX, De legatas, 1). 

Aceeași soluţie este admisă prin art. 661 C. austriac, 
843 C. italian, 878 C. spaniol, ete. 

Asemenea, dispoziţie, împrumutată dela Romani, este 
însă inutilă în dreptul nostru; căci fiind vorba, în specie, 

de un lucru străin, un asemenea legat ar puteă fi validat 
la noi, în baza art. 906 C. civil. | 

Art, 906 din codul nostru declară valid legatul lucrului 
altuia numai atunci când testatorul a știut că lucrul este 
străin. 

Dacă el a “legat însă lucrul altuia, crezând că este al 
său, guod si suam (r:m).esse putavit 1), aut si existimabat 
suam esse 2), legatul este nul, pentrucă dacă el ar fi știut 
că lucrul nu este al său, poate n'ar fi făcut; asemenea legat 
(art. 907 C. civil). In asemenea condiţii legatul lucrului altuia 
fiind nul după art. 907 C. civil, legatarul particular n'are 
nicio acţiune contra celui însărcinat cu plata lui. 

Dar, dacă în cazul art. 907 C. civil, legatul lucrului 

1) L. 10, zu medio, Cod., De legatis, 6. 37, 
21. 67 $ 8, Dig,, XXXI, De legatis, Il.
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altuia este nul, legatul lucrului testatorului este valid, cu 
toate că el ar fi crezut că acest lucru este străin; pentrucă 
dacă el a voit să deă lucrul altuia, forhori el a voit să 
voiască să deă lucrul său propriu. Prin urmare, voința sa. 
trebue să fie respectată: 

«Si quis rem suam, quasi alhenam legaverii, vale legatum, 
nam plus vaiet, quod in veritale est, -quam gquod în. opintone», (De. 
câteori cineva legheză lucrul său propriu, crezând că să leghează 
lucrul altuia, legatul este valid, căci realitatea trebue să prevaleze 
asupra opiniunei). (Instit., De Jegatis, II, 20 $ 11) 1). 

Legatul ar fi de asemenea, valid, dacă testatorul ar fi 3 
. . > crezut că lucrul legat aparţinea legatarului, “pentrucă este su- 

ficient ca. voința testatorului să poată fi îndeplinită : 

«Sed el si legatarii pulauvit, valere constat (legatum). quia 
exilum voluntas defuneti potest habere». (Legatul este valid atunci 
„când testatorul a crezut că lughează lucrul legatarului, pentrucă 
voința defunctului are, în specie, un efect posibil). Instit, De legatis, 
II, 20 $ 11, sn fine). 

706. Legatul unui lucru indiviz. -— Dacă testatorul 
nare asupra lucrului legat decât o' parte indiviză, el poate 
dispune prin testament nu numai de partea sa, dar chiar de - 
întregul lucru stăpânit în îndiviziune, pentrucă el poate, cu 

“ştiinţă, să deă un lucru străin (art. 906 C. clvil). 
La caz de îndoială asupra punctului de a se ști dacă 

el a înţeles a dispune de lucrul întreg, sau numai de partea 
sa indiviză, prezumpţia este că el n'a înțeles a dă decât 
partea ce i-se cuvine din lucrul comun, mai ales dacă el a 
zis: «las ucrul meu, sau casa ori moșia meg; pentrucă prin 
„această expresie el a înţeles a restrânge legatul la partea lui 2 

Dacă presupunem că testatorul, care n'a legat. decât 
„jipartea lui indiviză, a înstrăinat acea parte înainte de a muri, 
Wlegatul va fi cadue prin aplicarea art. 923 C. civil. 

707. Legatul unei datorii (legatum debiti). — Debi- 
torul poate să lese prin testament creditorului ceeace-i dato- 

- tește şi, în asemenea caz, legatarul va puteă să reclame atât 

   
   

  

1) Cpr, şi L, 4 $ 1, Dig. De manumissis cindicta, 40. 2. 
?) L. 5 $2, Dig, XXXI, De legatis. L; Cpr. şi L. 30 $ 4, Dig, XXXII,
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legatul cât şi creanţa sa, pentrucă calitatea de creditor nu 
este incompatibilă cu acea de legatar și pentrucă testatorul 
este presupus a fi făcut o liberalitate, întrucât n'a manifestat 
o voinţă contrară, soluţie admisă atât la Romani 1), cât și 

„prin art. 810 C. Calimach (667 C. austriac): 

«Dacă cineva fiind dator cu o hotărită sumă de bani, i-a lăsat 
legatum creditorului său altă sumă deopotrivă, se îndatorește moște- 
nitorul să plătească suma cca dintăi ca o datorie, iar cea de a doua 
ca un legatum; căci dintr'aceasta nu se poate socoti că legatorul a 
voit să plătească datoria sa prin legatum, fiindcă a orânduit o ase- 
menea sumă», zice textul de mai sus din codul Calimach. 

Deşi art. 1023 din codul francez, care prevede această 
ipoteză, a fost, eliminat de legiuitorul nostru, totuşi soluţia 
este aceeaşi și în dreptul nostru în baza art. 978 aplicabil 
şi la testamente 2), după care clauzele primitoare de două 
înţelesuri, se interpretă în sensul ce pot aveă un efect, iar | 

nu în același ce n'ar produce nimic: 

<Magis ut valeat, quam ut pereat», 

708. Legatul unei creanţe (legatum liberationis). — 
După cum debitouvul poate să lese creditorului creanţa sa, tot. 
astfel creditorul poate să lese sau să ierte debitorului datoria 
sa, în parte sau în totul. 

«Omnibus debitoribus ea, quae debent, recte legantur, licet do- 
“mână eorum sint». (Se poate legă în mod util tuturor debitorilor 
ceeace ei datoresc, deşi proprietatea, sumelor datorite le aparţine 
lor). (L. 1, Pr., Dig., De liberabone legata, 44. 3). 

Legea 3, Pr., Dig, eod. tu., zice, de asemenea: 

«Liberationem debitori posse legari, jam cerlum est». (Este 
cert acum că un creditor poate să ierte debitor ului său liberarea 
datoriei sale) 3). 

Dacă testatorul a: iertat pretinsului debitor un lucru pe 
'care nu-l datoră în realitate, legatul este inutil. 

1) L. 85, Dig, XXXI, De legatis, II. Vezi asupra eratlui debili la 
Romani, Dernburg, Pandekten, III, $ 112, 30, p. 219 urm. (ed.a 1-a), 

2) Vezi supră, p. 480. 
3) Vezi asupra, legatului iberationis în dreptul roman, Dernburg, Pan- 

dekten, INI, 111, 20, p. 218 urm. 
7
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Codul Calimach cuprinde, în această privinţă, mai multe 
regule de interpretare, care ar puteă fi aplicate şi astăzi, în 
baza principiilor generale. - 

Astfel, după art. 809 din acest cod (666 C. austriac), 
remiterea datoriei nu cuprinde decât datoriile actuale, nu însă 
şi cele contractate în urma constituirei legatului 1). 'Totul 
atârnă însă de termenii testamentului. 

In orice caz nu poate să fie vorba, în specie, decât de 
datoriile existente în momentul morţei testatorului, după cum 
dispun anume art. 844 $ 1 din codul italian şi ast. 125 $1 
din legea bulgară asupra succesiunilor dela 1890. 

De asemenea, dacă prin legat sa iertat o ipotecă, un 
amanet, o chezășie, ete, nu se socotește că s'a iertat şi da- 
toria, de câteori aceasta nu rezultă din termenii testamen- 
tului, etc. (art. 809 C. Calimach). | | 

Prelungirea termenului de plată nu atrage iertarea da- 
toriei (acelaşi text), ete. E 

Dacă sa lăsat. cuiva legatul creanţei ce testatorul are 
în contra unui terţiu (legatum nominis) 2), moştenitorul este 
obligat să de legatarului titlul acestei creanţe pentruca el 
so poată încasă (art. 808 C. Calimach, 664 C. austriac), 

Codul austriac mai prevede prin art. 668 (dispoziţie 
nereprodusă în codul Calimach), că în legatele tuturor crean- 
ţelor existente (aller aussenstehenden, Fordevrungen), nu intră 
efectele publice, nici capitalurile plasate asupra imobilelor, 
nici creanțele care provin dintr'un drept real. Această soluţie 
poate însă fi contrară intenţiei testatorului, pe care judecă- 
torii o apreciază în mod suveran. 

709. Legatul unui fapt (in faciendo aut in non îa- 
ciendo). —- Ştim că nu numai lucrurile, ce sunt în comerţ, 
dar și faptele, întrucât sunt posibile şi licite, pot face obi- 
ectul unui legat 2). Astfel, aș puteă obligă prin testament pe 
moștenitorul meu a plăti datoriile unui terţiu, a preface sau 
zidi din nou casa acestui terțiu: 

' 
. . . - « Damnas esto heres domum illius reficere, vel îllaum cere alieng 

  

1) Cpr. L. 288 $$1și2, Dig., De liberatione legata, 34. 3. 
2) Vezi Dernburg, Pandelten, III, 112, 10, p. 217 (Forderungstermăchinis), 
3) Vezi supră, p. 511,
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liberare». (Moştenitorul meu este condemnat a repară casa cutărui, 
sau a plăti datoriile cutăruia). (Instit., De legatis, II, 20 $ 21, 
în fine) 1). ” . 

Aceasta ar fi o sareină pe care aș impune-o moșteni- 
torului sau legatarului meu universal, şi sancţiunea unui ase- 
menea legat ar consistă, pentru cazul când debitorul lui ar 
vefuză de a-l execută, în plata de despăgubiri în care se 
preschimbă orice obligaţie de a face sau de a dă (art. 1075 
C. evil). 

710. Modalităţile legatelor. — "Testatorul “este liber 
de a face o dispoziţie pură şi simplă, de a supune unui 
termen cert sau necert, unei condiții suspensive sau rezolu- 
torii, precum şi unei sarcini posibilă și licită. 

"«Testatorul poate îngrădi orânduirea sa prin -condiţie, prin 
punere de termen, prin însăreinări, sau prin altă arătare a scopului 
său; poate preface sau și a obori cu totul scrisul său testament 
sau codicil>, zice art. 862 din codul Calimach (695 C. austriac). 

Legatul care nu este supus nici unei din aceste moda- 
lităţi, este pur şi simplu. Asemenea legat este exigibil la 
moartea testatorului. 

«Itague s! purrum legatum est, ex die mortis dies ejus cedil». 
(Astfel, orice legat pur și simplu este datorit din momentul morţei 
celui care l-a făcut). (L. 5 $ 1, ab snitio, Dig, Quando dies lega- 
forum, ete., 36. 2). 

Indată ce legatarul a trăit un timp cât de scurt în 
urma morței testatorului, el a dobândit un drept asupra le- 
gatului, transmisibil moștenitorilor săi (art. 899 $ 1). 

"« Si posi diem legati cedentem legatarius decesserit, ad heredem 
suum transfert legatum». (De câteori legatarul moare după ziua 
când legatul este datorit, el îl transmite moștenitorului său). (L. 5, 
Pr., Dig., eod. tit. | 

710 bis. Legatul poate fi răsplătitor sau remunerator 
Fr . - o p . P - 

(art. 810 C. civil), adecă să aibă de scop răsplata unor ser- 
vicii anterioare prestate de legatar 2). 

1) Vezi şi L. 66, Dig., XXX. De legatis. IL. pr. art. 840, C. Calimach. 
2) Cpr. art. 908, 1259, 1690 C. Calimach.
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„ Legatul vemunerator ar fi valid, chiar dacă sar dovedi 
că legatarul n'a prestat niciun serviciu. testatorului, afară de 
cazul când cauza ar fi determinat voinţa testatorului Şi, fără 
care legatarul n'ar fi fost făcut. | 

«<Yalsam causam legato non obesse, zerius est, gaia ratio 
legandi legato non coheret». (Este mai adevărat de a se zice că, 
dacă cauza arătată de testator. în legatul ce a făcut este fală, le- 
gatul nu este pentru aceasta mai puţin valid, pentrucă această cauză 
nu este inerentă legatului). (L. 72 $ 6, Dig.,. De conditionibus et 
demonstrationibus, 35. 1). 

«Legalo falsa causa non nocet». (Cauza falșă nu viciază le- 
gatul). (Înstit., De legats, II, 20 $ 31, ab initio 1), 

Falșitatea' cauzei impulsive nu anulează deci legatul, ci 
numai falşitatea cauzei finale, după cum vom vedeă mai 
la vale. 

<Legato falsa causa adjecta non nocet». (Instit., II, 20, De 
legatis, $ 31, ab înitio). 

Legatul ar fi de asemenea valid, cu toate că testatorul 
n'a arătat cauza! lui. Arătarea cauzei nu dă deci legatului o 
valoare mai mare. 

710 ter. Legatul mai poate fi demonstrativ şi deter- 
minativ. Legatul este demonstrativ de câteori testatorul ex- 
plică dispoziţia sa prin împrejurări care au de scop caracte- 
rizarea, şi descrierea persoanei legatarului sau lucrului legat. 

Asttel, când am zis: <îţi las moșia mea cutare, pe care 
am moștemit-o dela tatăl meu», legatul este demonstrativ, și 
asemenea, legat ar fi valid chiar dacă aș fi moştenit moşia 
legată dela tatăl meu, aceantă moșie fiind cu suficiență ară- 
tată prin numele ei 2). Este, în adevăr, de principiu că un 
act nu poate fi anulat din cauza unei clauze inutile: 

„<Non solent guae abundant, sitiare seripturas». (Un act nu 
poate fi nul din cauza unor clauze inutile ce figurează în el). (L. 
94, Dig., De div. regulis juris antiqui, 50. 17). - 

Din această regulă sa extras adagiul: 
<(Duod abundat non viciat». 

  

1) Cpr. art. 734 C. Calimach (572 C. austriac). 
2) Cpr. L. 17, Dig., De eonditionibus et demonstrationibus, 35. 1,
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Legatul mar fi de asemenea nul, dacă testatorul ar fi 
descris în mod greșit persoana legatarului, înşelându-se, de 
exemplu, asupra numelui său, asupra calităților sale, etc, 
dacă judecătorii au elemente suficiente pentru a determină 
persoana gratificată 1), 

«Falsa demonstratione legatum non perimi». (O arătare falşă nu viciază legatul). Inştit., De legaho, II, 20 $ 30, ab initio 2). 
«Falsa demonstralio legatum non vitiat». (O arătare falșă nu - viciază legatul). " 

Un fragment din Digeste zice, de asemenea: 
<alsa demonstratio neque legatario, neque fideicomnissario nocel, neque heredi instituto». (O. arătare falșă făcută de testator 

nu vatâmă nici pe legatar, nici pe fideicomisar, nici pe moșteni- torul instituit). (L. 33, Pr, ab înităo, Dig., De conditionibus et de- monstrationibus, 35. 1), Ă 

Demonstraţiunea se deosebeşte de condiție în aceasta, 
că cea, dintâi arată, în genere, o împrejurare trecută, pe când 
cea de a doua se aplică la o împrejurare viitoare: 

<Înter demonstrationem et conditionem, hoc interest Qquod de- monistritio plerumgue facta, ostendii, condhiha futuram>: (Există această deosebire între demonstraţie și condiţie, că cea dintâi arată, 
în genere, un lucru făcut, pe când cea de a doua presupune un 
lucru viitor, sau care de acum înainte are să se întâmple). (L. 34 
Şi, Dig., De condtionibus et demonstrationibus,: 35. 1) 3). 

710 aquater. Dacă însă legatul, în loe de a fi demon- 
strativ, ar fi determinativ sau limitativ, precum ar fi, de 
exemplu, în cazul când aş fi zis: <îţi las 10.000 de lei, ce 
am în lada mea de fier»; în asemenea caz legatul ar fi nul, 
dacă în ladă nu sar găsi bani, pentrucă n'am înţeles a-ţi dă 
suma de 10.000 lei în genere, ci o sumă limitativ arătată 
şi determinată, care n'are Hinţă 4), 

Chestiunea de a se şti dacă legatul este demonstrativ 
sau determinativ, este o chestie de fapt de suverana apre- 

- . 

1) Cpr, art. 734 C. Calimacb. _ 
2) Vezi şi L. 17, Pr, Digi, De conditionibus et demonstrationibus, 35. i. 
3) Astfel, când am zis: cîţi las iapa mea, care za fătâ», legatul este con- «liţional ; el este, din contra, demonstrativ când am zis: «îţi las iapa mea, care a fătat». , ' 
*) Cpr. L. 51, Dig, XXX, De legatas, |. 

D. Alexandresco, Principiilo Dreptului Civil Român, Vol, 17. 34 
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ciere a instanţelor de fond. La caz de îndoială, legatul va fi 
presupus mai degrabă demonstrativ decât determinativ, fiivdeă 
nu se poate presupune că testatorul a înţeles a face un legat 
inutil și derizoriu (art. 978 C. civil): 

«Eazpresio în dubo censetur faca causa demonstrationis, nisi 
hoc exprimatur ei clare de mente appareat», zicea Dumoulin. . 

«In cele îngăimate, înțelegerea cuvintelor trebue a se tâlcui 
„spre bunătate», zice art. 736 din codul Calimach 1). 

"710 quinauies. In fine legatul mai poate fi alternativ, 
adecă să aibă de obiect mai multe lucruri din cari numai 
unul urmează a fi plătit (art. 1026 C. civil). 

EL poate să aibă de obiect prestații” periodice, anuale, 
lunare, etc. (legatum annuum, vel menstruum) 2). 

710 sexies. Ne-a mai rămas de zis câteva cuvinte 
asupta legatului cu cauză 3). 

Cauza nu trebue să fie confundată cu modul. Cauza 
este, în adevăr, raţiunea care a determinat pe testator a face 
legatul. Ea trebue deci să existe în momentul facerei lui. 

«Causa est ratio legandi ris praeteritum», zicea Cujacius. 

Modul este, din contra, raţiunea pentru care legatul a. 
fost tăcut, rațiune care se va îndeplini în viitor: 

<Ratio legandi fulura». 

Cauza este finală şi impulsivă. Cauza finală este aceea 
pe care o avem în vedere când facem ceva și care ne de- 
termină a face un lucru. Ea este începutul și sfârșitul acţiu- 
nilor omenești: 3 

«ons omnium causarum», după expresia lui Mantica. 

Cauza impulsivă este aceea care ne sugerează ideea şi 
„Voința de a face un'luceu, însă înrâurirea sa este secundară, 
pentrucă nu cârmueşte executarea actului; ea este deci im- 
propriu numită cauză; numele ei adevărat este motiv. De 

  

1) Vezi supră, p. 480. 
2) Opr. art. 851, 852 C, Calimach (687 C. austriac). | 

( 3 Vezi Michaux, "Tr. pratique des testammenis, 1390-urm., p. 214 urm. 
ed. a 2-a).
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aceea, falşitatea cauzei impulsive nu anulează liberalitatea, 
fiindcă nu este cauza determinantă a dispoziţiei 1). 

Cauza finală are, din contra, o astfel de înrâurire asupra 
acţiunilor omenești încât, ea vicicază liberalitatea când este 
falșă, dacă din împrejurări rezultă că fără ea testatorul n'ar 
fi făcut dispoziţiunea: «ss probatur alias legaturus non 
fuisse» 2). 

«Cessante causa finali apposita, dispositio festutoris înutilis 
est», zicea un vechiu autor (Menochius). 

Chestiunea de a se şti dacă cauza este finală sau im- 
pulsivă va fi decisă după împrejurările cauzei. La caz de 
îndoială, cauza nu va fi considerată ca impulsivă și, deci, 
nu va vicia legatul, prin. aplicarea art. 978 C. civil. 

711. Legatul cu termen (art. 926 C. civil). — Con- 
diţia suspensivă pune în suspensie dreptul legatarului până 
la împlinirea ei; ceeace însemnează că legatarul nu va aveă 
drept la luerul legat decât la îndeplinirea, ei: 

«Sed si sub conditione sit legalum relictum, non prius dies 
legati cedil, quam conditio fuerit impleta». (Legatul condiţional nu 
începe a fi datorit decât la îndeplinirea condiţiei). (L. 5 $ 2, Dig, 
Duando dies legatorum, ete. 36. 2). 

Termenul nu împiedică, din contra, legatul de a avea 
fiinţă la moartea testatorului, ci amână numai exigibilitatea 
şi executarea lui (art. 1022 C. civil). In cazul unui legat cu 
termen este deci suficient ca legatarul să existe în momentul 
morței testatorului, pentru ca el să dobândească un drept 
transmisibil moștenitorilor săi 3), pe când în cazul unui legat 
condiţional, el trebue să se găseasscă în viaţă atât la moartea, 
testatorului, cât şi în momentul îndeplinirei condiţiei, după 
cum dispune anume art. 2074 din codul german și art. 890 
din codul Calimach (703 C. austriac); căci ahfel legatul ar 

fi caduc (art. 925). 

«Intercidit legatum, si ea persona decesserit cui legatum est 

1) Vezi supră, p. 527. | 
*) L. 12 $ 6, Dig., De conditionibus et demonstrationibus, 35. 1. Mai 

vezi L. 29. Dig., De heredhibus înstituendis, 28. 5, ! 
3) Opr. L. 79, Pr., Dig., De conditionibus et demonstrationibus, 35. 1; 

L. 4 $ 1, Dig., Quando dies iegatoriun, 36. 2; art. 852 C. Calimach (687 C. 
austriac), ete.
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sub căndilione». (Legatul condiţional cade, dacă legatarul moare 
înaintea împlinirei condiţiei). (L. 59, Pr., Dig, De conditionibus et 
demonsirationibus, 35. 1). - 

Soluţia de mai sus se aplică numai condiţiei suspensive, - 
căci dacă legatul ar fi fost făcut sub o condiţie rezolutorie, 
dreptul legatarului “ar naşte în momentul morţei testatorului, 
şi ar fi desființat, prin îndeplinirea condiţiei (art. 1019 urm. 
C. civil). | | | 

In caz de îndoială asupra chestiunei de a se şti dacă 
legatul este condiţional sau cu termen, judecătorii fondului 
vor apreciă în mod suveran intenţia testatorului 1). 

Termenul este cert şi necert, El este cert (dies certus) 

când se poate de mai "nainte determină epoca la care legatul 
va fi exigibil. Legatul există la moartea testatorului şi trece 
la moartea legatarului, la moștenitorii iui, însă predarea lui 
nu poate fi cerută decât la expirarea termenului: 

«Cum dies certus adscriptus est..., certum est deberi». (De 
câteori legatul este făcut sub un termen cert, este evident că el 
este datorit). (L. 1 $ îi, Dig, tit. ei). 

Termenul se presupune a fi fost stipulat în favoarea 
moștenitorului, afară de cazul când testatoral a înţeles a-l 
stipulă în favoarea legatarului. 

« Cum tempus în testamento adjicitur, credendum. est pro he- 
„vede adjectum, nisi alia mens fuerit testaloris». (Când un testator 
ma fixat un termen pentru plata legatelor, este de crezut că acest 
termen a fost stipulat în favoarea moștenitorului, afară de cazul 
când testatorul a avut o intenție contrară). (L, 17, Dig., De die. 
regulis juris antiqui, 50, 17). 

Dacă testameritul a fost stipulat în favoarea moşteni- 
torului, acesta poate să renunţe la el și să silească pe legatar 
a primi legatul înainte de expirarea termenului 2); pe când 
plata nu poate fi făcută înainte de expirarea termenului, dacă 
el a fost stipulat numai în interesul legatarului și acest din 
urmă nu consimte să primească legatul înainte de expirarea 

„termenului 3). 

1) Cas. S. 1, Bult. 1912, p. 276. - 
2) L. 15, Dig, De annuis legatis, 33. 1; L. 1 $1 Dig., De conditionibus 

et demonstrationibus, 35. 1, ete. . 
3) L, 15, Dig., 33, 1.
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Dacă termenul era îndeplinit în momentul facerei tes- 
tamentului sau morței testatorului, dispoziţia va fi considerată 
ca pură și simplă. | | 

Dacă testatorul n'a arătat momentul de când trebue să 
" înceapă a curge termenul, el va curge din ziua facerei testa=: 
mentului sau morței testatorului, după împrejurări. 

<Insăreinându-se cineva cu o condiție fără hotărîre de termen, 
se va hotări de către judecători termenul împlinirei ei, după împre- 
jurări, de nu va fi hotărit annme de legi», zice art. 883 din codul 
Calimach 1). 

Termenul este necert (dies încertus) de câteori el atârnă 
de un eveniment care, deși are să se întâmple cândva, nu 
se poate însă determină momentul când el are să se întâmple. 
De exemplu: las lui X 10.000 lei la moartea lui A. Aceasta 
este un legat cu termen necert. In acest caz este ca și cum 
aş fi zis: las 10.000 lui X, dacă e] va supravieţui lui A. 
Prin urmare, termenul produce în specie, ca în toate testa- 
mentele în genere, efectul unei condiţii 2). 

«Dies incertus conditionem in testamento facit». (O dispoziţie 
testamentară făcută sub un termen necert, este condiţională) L. 75 
Dig., De condition. et demonstrationibus, 35, 1 3) 

Această maximă nu mai are însă astăzi autoritatea de 
altădată, și evenimentul certus an, incertus guando poate 
să constitue când o condiţie, când un termen, după aprecierea 
judecătorilor. | | 

- Legatul plătitor la majoritatea legatarului nu este un 
lezat condiţional, ci un legat cu termen cert, pentrucă ară- 
tarea timpului când trebuie să se facă plata, nu priveşte 
însăşi dispoziţia, ci numai executarea şi plata legatului. Prin 
urmare, moartea legatarului înainte de a fi împlinit vârsta 
de 21 de ani, nu-l împiedică de a transmite dreptul ce are 
la legat, moștenitorilor săi, fiindcă el a dobândit acest drept 
în momentul morţi testatorului 6). Ă 

1) Cpr. L. 41 $ 15, în fine Dig, De fideicomissariis lbertalibus, 40, 5. 
2) În cât priveşte deosebirea între termenul necert şi condiţia, vezi Sa- 

vigni, System des heutigen rămischen Rechis, III, $ 125, p. 204 urm. (Berlin 1840). 
3) «Când este necert dacă termenul căruia testatorul a supus dreptul 

legat se va întâmpla sau nu se va întâmplă, zice art. 704 din codul austriac 
(reprodus în codul Calimach), această restricţie se consideră ca o condiţie (so 
acird diese Finschrănkung als eine Bedingung angesehen». 

€) Cpr. Art. 705 C. Austriac (nereprodus în codul Calimach).
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Legatul nu poate, deasemenea, fi considerat ca fiind 
condițional, cu toată incertitudinea evenimentului, de câteori 
această incertitudine nu rezultă din însiși termenii dispoziţiei, 

ci din natura lucrurilor sau din principiile de drept. Astfel 
în caz de a se lega fructele ce va produce un fond în anul 
morții testatorului, legatarul va transmite dreptul legatului la 
moştenitorii săi, cu toate că el ar fi murit înainte de cule- 

gerea recoltei legate, pentrucă el a dobândit legatul din ziua 
morței testatorului, deoarece acest din urmă n'a făcut decât 
să indice lucrul legat, fără a supune dispoziţia sa! unei 
condiţii, 

Condiliones extrinsecus non ex testamento venientes... non fa- 
ciunt iegata conditionalia» (Condiţiile neinpuse în mod expres prin 
testament, care vin de aiurea... nu fac ca legatul să fie condiţional). 
(L. 99, Dif, ft ct 

Tot astfel, legatul făcut unei persoane pentru timpul 
„când ea va muri (cum morietur) nu este condiţional, ci cu 
termen. Prin urmare, la moartea legatarului, dispoziţia îşi va, 
produce efectele- sale în folosul moștenitorilor lui. ” 

„712. Legatul condițional (art. 925 C. civil). -- 'Testa- 
torul poate să supne legatele ce face unei condiţii, bine înţeles 
posibile și licite, fie suspensivă, fie rezolutorie, fiindcă el este 

lber de a nu da nimic. 

«Orice dispoziţie cu titlu universal sau particular poate fi 
supusă unei condiţii», zice art. 948 din codul italian 1). 

Condiţia poate fi expresă sau tacită. 
Dacă legatul este supus unei condiţii suspensive, el nu 

va există -decât la împlinirea condiţiei. Dacă condiţia este 
rezolutorie, legatul va există de îndată, fiind exigibil la 
moartea testatorului el fiind însă desfiinţat prin împlinirea 
condiţiei. Legatul în asemenea caz, nu este condițional, numai 
desființarea lui fiind supusă unei condiţii. » 

În caz când legatul este condiţional, el devine caduc 
de câteori legatarul moare înaintea împlinirei condiţiei şi, în 
asemenea caz, el na transmis niciun drept moștenitorilor 

1), Conform : Art. 129 L, bulgară asupra succesiunilor, din 1890.
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săi (art. 925 C. civil) 1), pe când în cazul unui legat cu 
termen, este suficient ca legatarul să fi supravețuit testato- 
vului, pentru ca el să dobândească un drept transmisibil 
moștenitorilor săi, cu toate că el ar fi murit înainte de expi- 
rarea termenului (art. 899 $ 1, 926 C. civil)2). 

Legatul ar putea să nu fie condiţional, cu toate că 
testatorul ar fi întrebuințat cuvântul condiție. Asttel, legatul 
conceput în termenii următori: «Las atâta lui A... cu condiție 
ca el să deâ suma de... lui B, nu este un legat condiţional, ci 
un legat cu sarcină (sub modo); şi vice-versa, legatul ar puteă 
fi condiţional cu toate testata at i întrebuințat cuvântul 
sarcină, precum ar fi, de exemplu, următorul legat: <las suma 
de ... lui A, cu sarcina dea luă de soţie pe nepoata mea». 

Dacă această nepoată a murit înainte de a ajunge vârsta 
pubertăţei, sau pe când se făceau pregătirile căsătoriei, con- 
diția va fi considerată ca împlinită, faptul necelebrărei căsă- 
toriei neputând, în specie, fi imputat legatarului 3). 

712 bis. Legatul ar puteă fi făcut sub o condiţie po- 
testativă negativă (în non facicndo) din partea legatarului, 
a cărei îndeplinire nu este susceptibilă de a fi verificată 
decât la moartea lui, precum ar fi, de exemplu, în cazul când 
testatorul ar fi zis: <las 10.000 lei lui A, dacă nu se va 
tace medie sau avocat». In asemenea caz condiţia nu se va 
împlini decât la moartea legatarului. pentrucă numai atunci 
se va puteă şti dacă el n'a contravenit. ordinului testatorului ; 

„de unde rezultă că numai moștenitorii legatarului se vor puteă 
folosi de acest legat. Spre a se înlătură acest rezultat ine- 
echitabil, un jurisconsult roman, Quintus Mucius Scevola, a 
găsit mijlocul de a permite legatarului să ceară executarea, 
legatului la moartea testatorului, sub condiția de a dă o 
cauţiune (cautio Muciana) €), că va restitui lucrul legat la 
caz de a nu se conformă condiţiei impusă de testator. 

1) Vezi înfră, No. 153, 
2) Vezi supră, p. 527 10) şi înfră, No. 753, 
3) Cpr. L. 23, Dig, De conditionibus înstitutionum, 28. 7. 
1) Cauţiunea muciană nu trebue să fie confundată cu prezumția muciană, 

datorită tot lui Quintus Mucius, admisă atât la Romani, cât şi în dreptul nostru 
anterior, după care pentru demnitatea familiei şi pentru a cruţă femeei dezvă- 
luirea sorgintei ruşinoase a câștigurilor ei, averea dobândită de ea în timpul 
căsătoriei se consideră ca fiind dobândită din averea bărbatului (ex bonis mariti),
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Această cauţiune, în lipsă de text, nu mai pote fi ad- 
misă astăzi, pentrucă legatul nedevenind perfect decât [rin 
îndeplinirea condiţiei, el n'ar puteă să-şi producă efectele sale 
pendente conditione, decât în baza unui text expres de lege, 
precum este art. 855 din codul italian, care să deroage dela 
principiile generale, text. care, la noi, nu există. Prin urmare, 

în speța de mai sus, legatarul nu se va folosi niciodată de 
legat, fiindcă dreptul la acest legat nu se deschide decât la 
moartea lui, ceeace este o anomalie, pe care testatorul-nu va 
puteă, so înlăture decât poruncind moștenitorului să deă le- 
gatul, sub îndatorire pentru legatar de a dă cauţiune. Cau- 
ţiunea muciană poate deci să existe. și astăzi, însă numai 
prin voinţa testatorului. 

712 ter. Se poate întâmplă ca legatul să fi fost făcut sub 
o condiţie potestativă afirmativă, precum ar fi, de exemplu, 
condiţia de a se căsători sau de a imbrăţişa cutare profesiune. 

Legatarul va avea drept la legat îndată ce a îndeplinit 
condiţia. Moştenitorul n'ar putea însă să oblige pe legatar a 
o îndeplini înt”un termen oarecare, pentrucă el o poate în- 
deplini în tot timpul vieţei sale. 

«Infinitum tempus habe 1) - 

Condiţia potestativă se va consideră, în genere, ca îm- 
plinită, de câteori legatarul a făcut tot ce i-a stat prin putință 
pentru îndeplinirea ei2) afară de cazul când testatorul ar îi 
manifestat o voinţă contrară. 

şi se cuvineă lui şi moştenitorllor săi, dacă ea nu dovedea sorgintea ei onestă, 
unde habuerit. In lipsă de text, această prezumpţie nu mai este admisă astăzi 
decât în materie comercială, în caz de faliment al bărbatului, spre a se înlătură 
frauda: prin conivenţa dintre soţul falit şi soţia sa (art. 792 C. com.). Vezi 
asupra prezumpţiei muciene și inadmisibilităţei ei în dreptul actual, tom. 1V. 
partea II, nota 2 dela p. 311, 312; tom. VII, p. 306 urm.; tom. VIII, partea Î, 
p. 173 urm. şi p. 530. Mai vezi şi tom. III al acestei lucrări, No. 376; tom. IV 
al aceleiaşi lucrări, No. 34 quater, ete. Codul german nu admite prezumpţia 
muciană de altădată, însă dispune, prin art. 1362. că lucrurile mobiliare, titlu- 
rile la purtător şi efectele la ordin învestite cu un gir alb ce se găsesc în po- 
sesiunea, unuia din soţi sau a amândurora, sunt presupuse în favoarea credito- 
rilor bărbatului, şi aparţinea acestui din urmă. pe când lucrurile destinate la 
uzul personal al femeei, precum: hainele, juvaerele ei și instrumentele de lucru, 
sunt, din contra, presupuse a aparţineă acestei din urmă atât în privinţa rapor- 
turilor dintre soţi cât şi faţă de creditori. 

1 1. 91, Dig., De condition. et demonstrationibus 35. 1. 
2) Cpr. art. 898 C. Calimach (710 C. austriac).
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«In conditionibus primum locum volunlas defuncti oblinet», 
(Voința testatorului ocupă primul rang în condiţiile ce el intpune). 
(L. 19, Pr., ab înitio, Dig., De conditionibus et demonstrationibus. 
35. 11). 

Dacă condiţia consistă în facerea sau darea unui lueru 
din partea mai multor persoane, ea nu se consideră înde- 
plinită decât atunci când toţi au îndeplinit-o, după cum dis- 
pune anume art. 891 din codul Calimach. 

Condiţia va fi considerată, de asemenea, ca îndeplinită de 
câteori cel obligat prin îndeplinirea ei, o împiedică de a se 
îndeplini printrun fapt voluntar și intenţionat (art. 1014 C. 
civil 2). 

Art. 162 din codul german, după ce reproduce prin- 
cipiul admis prin art. 1014 din codul nostru, dispune apoi 
prin $ 2 al aceluiaş text, că 0 condiţie îndeplinită cu rea 
credință prin faptul aceluia . căruia ea foloseşte, se consideră 
ca neîndeplinită, ceeace nu poate fi admis la noi, pentrucă 
condiţia considerându-se, în specie, ca neîndeplinită prin fuc- 
piune, numai legea poate să admită asemenea ficțiune 3), 

712 quater. Condiţia, impusă de testator se poate în- 

deplini atât în timpul vieţei cât şi în urma morţei sale; însă, 

“în cazul întâi dreptul legatarului se va deschide numai la 
moartea testatorului, pentrucă numai atunci testamentul poate 
să producă efecte (art. 802 C. civil). 

Se poate chiar face o liberalitate sub o condiţie care 

va trebui neapărat să se îndeplinească înainte de moartea tes- 
tatorului (condilio ad id tempus quo lestator vivat €) şi 

- în asemenea, caz legatul va aveă ființă tot la moartea testa- 

torului, dacă se va stabili că condiţia s'a îndeplinit pe când 
el eră încă în viaţă. 

713. Legatul cu sarcină (sub modo). — După cum 
dăruitorul poate să impue o sarcină donatarului (art. 829 
um. C. civil), tot astfel şi testatorul poate să impue o 

3) Vezi supră p. 417, No. 614. 
2) Cpr. L. 81 $ 1, Dig., De condition et demonstrationibus, 35, 1. 

2) Vezi tom. III al acestei lucrări, No. 143. 

4) L. 91, Dig., De conditionibus et demonstrationibus 35, 1. 

i 
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sarcină legatarului, fie acest legatar o persoană fizică sau 
morală, destul este ca sarcina să fie posibilă şi licită 1). 

Sarcina, este deci supusă aceleiaşi restricţii ca și con- 
diţia. Dacă ea are de obiect un act imoral sau contrar raţiunei, 
sarcina nu va fi executată 2) 

Legatul este cu sarcină atunci când testatorul a obligat 
pe legatar a face ceva sau a da ceva unui terțiu; de exemplu: 
a da cuiva un lucru sau o sumă de bani; a ridica un mo- 
nument în memoria testatorului; a înfiinţa un așezământ 
de utilitate publică, precum: o şcoală, o biserică, un spital, 
un azil de copii sau de infirmi (legate pioase (ad pias causas; 
de cari vorbesc art. 793, 843, 845, ete. din codul Calimach, 3). 
„Tot ca o sarcină se consideră şi faptul că testatorul 

ar Îi impus întreţinerea sa legatarului, sau l-ar fi obligat a-i 
plăti o rentă viageră. Este deci validă dispoziţia prin care 
testatorul lasă totul sau parte din bunurile sale unei per- 
soane, cu sarcina ca acea persoană să-l: întreţie cu cele 
trebuitoare până la moartea sa. Asemenea legat, în lipsa 
oricărui acord intervenit între testator şi legatar și oricărui 
angajament din partea acestui din urmă, nu poate fi consi- 
derat ca un contract cu titlu oneros, 
_ Această sarcină poate fi impusă și prințwo donaţiune 4). - 
Oamenii din popor numesc aceasta: a se dă sau a se lăsa 
danie. | | 

Dacă sarcina a fost impusă printro donaţiune, aceasta nu 
va putea fi revocată decât pentru cauzele anume prevăzute 
de lege. De câteori ea va fi impusă printrun testament, tes- 

„tamentul ar putea însă fi revocat în mod secret, şi legatarul 
care ar fi cheltuit cu întreţinerea testatorului se va vedeă, 
pe neaşteptat, lipsit de legatul său. Credem că, în asemenea 
caz, el va aveă o acțiune în contra succesiunei spre a-i cere 
sumele cheltuite cu întreţinerea defunctului, şi aceasta nu 
ad testamento, pentrucă testamentul nu mai există, ci o ac- 

1) Cpr. art. 897 şi 898 C. Calimach (709, 710 C, Austriac). 
2) Savigny, System des heutigen rimischen Rechis, III, Ş 129, p. 235. 
3) Opr. Savigny, op. etf., II, $ 88, III, p, 262; Unger, Das isterreichische 

Erbrecht, $ 64, notele 6, 7 şi $ 66, nota 5, p. 281, 287; Filippis, Corso di diritto 
ctoile sialiano, XI, 618 urm,, p. 445 urm. ete. 

1) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 317 şi tom. IV, partea II. p. 317, 318.
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țiune izvorîtă din dol, altfel succesiunea Sar înavuţi în dauna 

legatarului aparent, ceeace este contrar echităţei. 

«După cel deobşte principiu, nu se cuvine a câştiga sau a se 
îmbogăţi cineva cu paguba altuia» zice art. 549, în fine din codul 
Calimach 1). 

Câteodată, de exemplu: în act. 823, 829, 830, 832 ete. 
C. civil, cuvântul condiție este luat în sens de sarcină. Con- 
diția trebue însă deosebită de sarcină, pentrucă sarcina nu 
împiedică dreptul legatarului de a se deschide prin moartea 
testatorului, pe când condiţia ţine, din contra, legatul în 
suspensie până la îndeplinirea ei; de unde rezultă că lega- 
tarul supus unei sarcini va putea să ceară executarea dispo- 
ziţiei la moartea testatorului, şi dacă el a murit fără so 
ceară, dreptul lui trece la moştenitorii săi 2). 

Modul se confund4 însă cu condiţia, de câteori sarcina 
a fost impusă donatarului ca o condiţie a donațiunei 3). 

Prin acceptarea legatului, legatarul obligându-se la înde- 
plinirea sareinei, sa format prin această acceptare o convenţie 
sinalagmatică în care condiţia rezolutorie este subînţeleasă 
(art. 1020, 1021 C. civil), aşa că legatul este revocabil “dacă | 
legatarul nă execută. sarcina la care este obligat, după cum, 
dispune anume art. 897 din codul Calimach (709 C. austriac) 4 ) 

„ Legatarul, căruia i s'a impus o sarcină, este dator a-și 

da toată silința spre a aduce sarcina la îndeplinire, însă de 
nu o va puteă face din cauze independente de voinţa sa, el 
va dobândi dreptul la legat, și fără îndeplinirea, sareinei după 
cum dispune... anime art, 898.din, codiil Calimach (FT C 
austiiac). 

Cât pentru chestiunea de a se ști când legatul este 
oneros şi când este condiţional, aceasta este o chestie de 

fapt care se va interpretă și apreciă în mod suveran de 
instanţele de fond, după intenţia testatorului 5). 

   

1) Vezi legile romane citate sapră, p, 179 şi 411. 
2) Vezi tom. IV, partea I-a, nota 3 dela p. 314. 315 și tom. 1V, partea 

II, p.:318, 319. Cpr. Savigny System des heutagen vimischen Rechts, II, $ 
128, p. 231 urm. 

! 3) Vezi tom. 1V, partea I, p. 315, ad nota. 
4) Vezi supră, p. 346. nota vi şi nfră, No. 1746. Cpr. Cas. S. 1, Jurisprud. 

rom. din 1915, No. 34, p. 530, No. de ordine 549. 
5) Vezi tom, IV, partea I, p, 418, nota 1, în fine; tom. IV, partea II, 

p. 319, test şi nota 3, 
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<Facti magis guam juris guaestio est». (Aceasta este mai mult 
o chestie de fapt decât de arept). (L. 2 $ 7, Dig., De donatio- 
nibus, 39. 5). 

  

     

  

Sarcina poate fi stipulată: 10 în-interesul testatorului 
sau a memoriei sale, precum ap? “de exemplu, cazul când 
el ar fi obligat pe legatar a4”ridică un monument, în care 
caz moștenitorii, legatarul universal, sau executorul testa- 
mentar- pot să urmărească îndeplinirea sarcinei sau revocarea 
legatului (art. 830, 832, 930 C. civil). 

2% Sarcina poate fi stipulată în interesul moștenitorului 
ab Affiestat sau testamentar, în care caz executarea sarcinei 

sau revocarea legatului nu poate fi exercitată decât de aceşti 
moștenitori sau de reprezentanţii lor. 

> Sarcina poate fi impusă întrun interes public, de 
ȘI A : oblig pe moștenitorul sau pe legatarul meu a în- 

in, o șeoală, o biserică, un azil, un spital, ete. 

„In fine, sarcina poate fi stipulată în interesul unui 
terti ar fi, de exemplu cazul când aș fi obligat pe 
moștenitorul meu a plăti o sumă de bani unei persoane de- 
terminate. In acest caz, terţiul interesat va puteă cere exe- 
cutarea sarcinei, el neavând însă niciun interes a cere revo- 
carea legatului. 

714. Regulele comune tuturor legatelor în genere. — 
Regulele comune tuturor legatelor în genere sunt: 10 cele 
relative la. determinarea legatului și a lucrului legat; 20 la 
interpretarea legatelor; 3% regula prevăzută de art. 886_C.. 
civil, care dispune, ca sancţiune, nulitatea testamentului, de 
câteori nu Sau observat _forniele- prescrise de lege; 4% 

i prevăzută de art. 892 C''civil, privitoare la depuiiâiea testa- 
| mentului olograf sau mistic la grefa tribunalului; 59 regula 
prevăzută de” art; 901 €. işi, relativă la cheltuelile cererei 

  

   

„|pentru predarea, sau punerea în posesiune a legatului; 69 re- 
ula privitoare la transmiterea proprietăţei legatului. (art. 899 

$ 1 C. civil); 70 şi în fine, regula prevăzută de art. 902 
:$ 2 C. civil, eare conferă Jegatarilor particulari o ipotecă 

* legală asupra imobilelor succesiunei, în contra oricărui debitor 
al legatului.
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715. Transmiterea proprietăței lucrului legat (art. 
899 $ 1). — Proprietatea bunurilor strămutându-se prin le- 
gate (art. 644 C. civil), legatarul universal, cu titlu universal 

sau particular dobândește, la moartea testatorului, proprietatea 
bunurilor cuprinse în testament, drept transmisibil moşteni- 
torilor şi reprezentanţilor săi; și această soluţie este adevă- 
rată în privința tuturor legatelor în genere, pure şi simple, 
supuse unui termen și chiar unei condiţii 1). 

Dacă legatul are de obiect luciiiri. nedeterminate (le- 

gatum generis) (art. 908 C. eivil), legatarul are numai o 
acţiune personală ex testamento, pentru cererea legatului dela 
cel obligat a-l plăti, şi proprietatea nu-i va fi transmisă în 
asemenea caz, decât prin predarea lucrului legat. 

Dacă, din contra, legatul are de obiect un corp cert şi 

determinat în individualitatea sa, în ipso îndividuo (art. 903 
C. civil), legatarul: nare numai un drept de creabță contra 
debitorului legatului, ca în cazul precedent, ci o acţiune în 
revendicare, pentrucă el a dobândit proprietatea legatului din 
ziua morţei testatorului (art. 644, 899 $ 1 C. civil). 

Dreptul legatarului, oricare ar fi natura lui, drept de 
creanță sau drept real, făcând parte din patrimoniul lui, 
trece la moștenitorii și reprezentanţii săi, îndată ce el a su- 
praviețuit cât de puţin testatorului. 

Ei pot, de asemenea, să dispue de el cu titlu oneros 
sau cu titlu gratuit, înainte chiar de a fi pus în posesiunea 
legatului. 

716. Acţiunile care aparțin legatarului. — In ultima 
stare a dreptului roman, legatarul aveă, spre a dobândi exe- 
cutarea, legatului, trei acţiuni deosebite, şi anume: 10 o acţiune 
personală; 2% o acţiune reală; 3% şi o acţiune ipotecară. 

«Liceat legatariis id persequi, non solum per actiones perso- 
nales, sed gtiam per în rem, el per hypothecariam». (Legatarii pot 
cere executarea legatului. nu numai prin acţiunile personale, dar și 
prin acţiunea reală și cea ipotecară). (Instit. De legatis, II, 20 $ 2, 

„în fine). 

Aceste acțiuni există și astăzi. 

1) Vezi tom. IV, partea II, p. 329. 330,
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„217 10 Acţiunea personală (art. 902 Ş 1 C. civil). — 
Art. 902 $ 1 din codul civil consacră acţiunea personală ex 
testamento, care derivă din dreptul roman, şi pe care lega- 
tarii o aveau altădată şi o au şi astăzi contra oricărui de- 
bitor al legatului. Această acţiune, pe care o are orice legatar 
în genere, este aceea care are de obiect trimeterea sa în po- 
sesiune (art. 889, 891, 895, 899 $ 2 C. civil) sau predarea 
legatului după cum se exprimă art. 901 din acelaşi cod. 

| Acţiunea personală este divizibilă de câ'eori debitorii 
legatului au recurs la beneficiul de inventar (art. 897 C. 
civil). Debitorii legatului nefiind, în adevăr, obligaţi în acest 
caz decât într'o măsură oarecare, datoria se divide Și ea în 
proporție cu obligaţia ce incumbă fiecăruia din ei. 

Acest principiu suferă însă, excepţie în două cazuri, și 
anume: 1% când testatorul a obligat pe unul din moștenitori 
sau legatari a plăti cutare legat determinat; şi 2% când lucrul 
legat nu este susceptibil de diviziune. 

718. Acţiunea reală (rei vindicatio). — Afară de ac- 
țiunea personală ex testamento, legatarul unui corp cert şi 
determinat în individualitatea sa (art. 903 C. civil), mai este 
în drept a revendică lucrul legat print”o acţiune reală, ca o 
consecință a principiului care-i conferă proprietatea acestui 
lucru încă din ziua morței testatorului (art. 644, 899 $ 1 
C. civil). Deci, dacă debitorul legatului a înstrăinat lueral 
legat, legatarul poate să-l revendice dela terţii detentori, în 
caz când el a dobândit predarea de fapt a legatului sau, cel 
puţin, o hotărîre care ordonă această predare 1). 

719. Acţiunea ipotecară (art. 902 ş 2 C. civil). — 
După art. 853 din codul Calimach (688 C. austriac), 

legatarii erau în drept să ceară o cauţiune dela moștenitori 
sau dela orice debitor al legatului, spre a asigură plata acestui 
legat. Moștenitorii nu mai au astăzi obligaţia de a da cau- 
țiune, însă părerea generală este că legatarii cu îtlu parti- 
cular, independent de siguranţa ce pot dobândi prin cererea 
separaţiei de patrimonii (art. 781 şi 1743 C. civil), mai au.- 
și 0 ipotecă legală asupra imobilelor succesiunei, atât în 

1) Vezi supră, p. 502.
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contra moștenitorilor testatorului cât şi în: contra oricărui alt 
debitor al legatului, ipotecă al cărui scop este asigurarea 
ultimei voinţi a testatorului „ut omnibus modis voluntatis 
ejus satisfiat. lată, în adevăr, cum se exprimă, în această 
privință, Pomponius: | 

<Legataros autem în ea tantun parle, quae de bonis servari 
potuit, habere pignoris causam contenit» (Este drept ca legatarii să 
fie consideraţi ca ipotecari asupra părţei de bunuri a unei succesiuni, 
care rămâne în urma plăţei creditorilor acestei succesiuni). (L. 4 $ 
1, Dig., De separationibus, 42, 6 1). 

Art. 902 $ 2 este, în adevăr, precis, și a-i da unalt 
sens este a-l considera ca neserios 2). 

Această ipotecă, care este supusă inscripţiei (art. 1783 
C. civil) şi nu are rang decât din ziua inscripţiei (art. 1778 
C. civil), există numai în privinţa legatelor care consistă în 
bani; căci, în privinţa legatelor de corpuri certe şi determi- 
nate legatarii n'au nevoe de nici-o siguranţă, ei având la 
îndemână acţiunea în revendicare. 

Această ipotecă poate fi invocată de legatarii străini 
ca şi de cei români, fără a se distinge dacă testamentul a 
fost făcut în ţară sau în străinătate, 

Ea nu lovește decât imobilele succesiunei, iar nici întrun 
caz pe acele ale moştenitorilor. 

Această ipotecă nu va avea loc decât atunci când tes- 
tatorul n'a dispus nimic în privinţa ei, căci el având facul- 
tatea de a mări sau de a micșora legatul, este liber de a 
dispune că ipoteca legală nu va avea loc, sau nu va lovi 
“decât un anume imobil determinat. 

Această ipotecă conferă legatarilor: 1. un drept de prefe- 
rință (art. 1720 C. civil); un drept de urmărire sau de suită 
(art. 1746 $ 3 şi 1790 C. civil); şi în fine, 3. beneficiul 
indivizibilităței (art. 1746 $ 2). 

Principiul indivizibilităţei conduce însă în speţă la o ano- 

1) Vezi asupra acestei ipoteci. care se datorește lui Justinian, L. 1, dn fine, 
“Cod. Commaunia de legatis, 6,43, precum şi Instit., De legatas, LI, 20, $ 2, în fine. 

2) Vezi argumentele ce se invoacă pentru admiterea acestei ipoteci, tom. 
1V, parteu II, p. 335, iar în cât priveşte deosebirea ce există între ipoteca lega- 
tarilor și separaţia de patrimonii, vezi tom. III, partea II, nota3 dela p, 721, 
722. Mai vezi asupra ipotecei legale ale legatarilor, tom. VIII, partea I-a p. 
657, nota 1. Vezi şi supra p. 195, No. 39%. |
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malie, pe care am arătat-o în tom. IV partea II, p. 338 
urm.,. anomalie care nu poate fi decât rezultatul unei erori 
legislative şi, în orice caz a unor tălmăciri greșite a unui 
text al lui Justinian. 

720. Transcrierea legatelor. — In codul fr. şi în legea 
ipotecară belgiană din 16 Decemvrie 1851, actele de ultimă 
voinţă care cuprind legate de imobile nu sunt supuse tran- 
scrierei, pentrucă acolo nu se transcriu decât actele între vii 
tranzlative de proprietate imobiliară sau. de drepturi reale 
susceptibile de ipotecă. 

lată cum se exprimă, în această privință, un autor, care 
critică. 

«In cât priveşte legatele, legea le scutește de formalitatea 
transerierei. Regimul de publicitate organizat de lege nu cuprinde, 
în adevăr, toate actele translative de proprietate sau de. drepturi 
reale susceptibile de ipotecă, cz numai actele între vii; de unde şi | 
consecința că actele de ultimă voinţă nu intră în această dispoziţie» 1). 

Va să zică dacă legea franceză n'ar vorbi numai de 
acle între vu, ci de orice acte în genere, legatele imobiliare 
sau de drepturi reale susceptibile de ipotecă ar fi supuse 
transerierei, Ii bine, tocmai aceasta a făcut legiuitorul nostru; 
ținând seamă de critica adusă atât legei franceze cât şi celei 
belgiene, cari necontestat cuprind o lacună regretabilă, el nu 
supune transcrierei numai actele între wii, ci toate actele 
de înstrâinare ale proprietăței imobiliare și a drepturilor 
reale ce pot fi ipolecate. (art. 722, 1. Pr. civ.. Cu toate 
acestea, jurisprudența noastră nu supune legatele imobiliare 
transerierei 2); și ceeace face, în adevăr, ca chestiunea să fie 
încloelnică este eliminarea făcută în Senat, printrun amenda- 
ment, al $ 5 din textul art. 722 Pr. civ, care prevedea 
anume transcrierea, jurnalelor de punere în posesiune pe bază 
de legate, cu toate că asupra acestui amendament nici Mi- 
nistrul justiţiei, autorul modificărei prin proiect, nici propu- 
nătorii amendamentului n'au dat nici-o explicaţie. . 

1) Moulon, Transeription, IL, 3, p. 8. 

2) Vezi deciziile citate în tom VI, partea II, p.341, nota 2 și p. 343 urm,
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“721. Raportul legatelor. — Legatele sunt ele, în dreptul 
nostru, supuse raportului, sau devin ele raportabile numai în 
virtutea unei anume clause din partea testatorului, ca în co- 
dul italian (art. 1008) şi în codul austriac (art. 790, ab instio 
nerepodus în „codul Calimach) ? Chestiunea este controver- 
sată E: 

EXECUTORII TESTAMENTARI 

722. Noţiunea acestori mandatari (art. 910 C. civil).— 
Cu toate că moștenitorii și legatarii universului sunt, în ge- 
nere, însărcinaţi cu executarea ultimelor voinţi ale testatorului, 
totuşi, pentru “mai multă siguranţă, acest din urmă are 
facultatea de a rândui unul sau mai mulţi executori testa- 
mentari?). Dreptul de a testa atrăgând după sine luarea mă- 
surilor necesare pentruca ultima voință a, defunctului să fie 
respectată și adusă la îndeplinire. 

Instituţia executorilor testamentari este de origină fran- 

ceză şi ea îşi datorește existența fondaţiunilor pioase, cari 
se obișnuiau foarte mult în urma stabilirei creştinismului. 
Biserica găsise în această instituție un mijloc mai sigur de 
a-şi asigura plata legatelor pioase ce credincioşii făceau în 
folosul ei. Episcopul locului şi, în lipsa-i, Mitropolitul eră 
însărcinat cu executarea, legatelor lăsate de credincioşi pentru 
pricini cuvioase (ad pias causas 2). 

Executorul testamentar este un mandatar al testatorului, 
deși lucrează în interesul creditorilor şi al legatarilor. Man- 
datul lui este deci de o natură cu totul specială 3), 

Mandatul ordinar deosebindu-se în mai multe puncte de 
mandatul executorului testamentar) de aici rezultă că regu- 
lele dela mandat nu sunt aplicabile executorilor testamentari, 
decât atunci când există identitate de motive şi când legea. 
nu face nici-o derogare dela, regulele. mandatului. 

Prin aplicarea acestor” principii trebue să decidem că 
executorul testamentar poate să refuze misiunea, ce-i este încre- 

  

1) Vezi supră, p, 164 urm., No. 345, : 
2) Vezi tom. IV, partea II. a, p. 317, ad notam și p. 348. 
3) Vezi supră, p. 353, 854. 
) Vezi tom. IV, partea IX, p. 349. 

D. Alezandresco. Principiile Dreptului Civil Român. Yol. îl. 35
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dințată, după cum dispune anume art. 2202 din codul german 
nefiind vorba în specie de un munus publicum, precum este 
tutela, ci de o simplă datorie prietenească. 

In caz de refuz din partea executorului testamentar, jus- 
tiția nu poate rândui altul, pentrucă, în dreptul actual, exe- 
cutorul testamentar nu poate niciodată fi dati. 

Iată cum se exprimă Zachariae în această privinţă: 

< Wenn er den Aufirag ablehni, so kann das Gerichi nicht 
einen iandern Testamenisvollzicher oder einen Frbschafispfleger 
ernennen». (Dacă executorul testamentar refuză mandatul ce i se _ 
conferă, justiţia nu poate rândui un alt executor nici -un curator 
al succesiunei 1). 

Dacă executorul testamentar a acceptat mandatul, fie în 
mod expres, fie în mod tacit, el nu se mai poate demite 
decât pentru cauze grave, intervenite dela primirea manda- 
tului (argument tras din art. 1556 C. Civil). 

Mandatul fiind, în principiu, gratuit, executorul testa- 
mentar nu poate cere nici o plată pentru serviciile sale, ci 
numai cheltuelile relative la funcțiunea sa care sunt în sar- 
cina succesiunei (art, 919 C. civil). 

Fiind însă că mandatul nu este prin esenţă, ci numai. 
prin natura sa gratuit (art. 1534 C. civil), testatorul poate 
să-i fixeze un onorariu, ascunzându-l chiar sub forma unui 
legat remunerator, și în asemenea caz, acceptarea legatului 
atrage acceptarea mandatului de executor testamentar, după 
cum neacceptarea mandatului ar atrage caducitatea legatului. 

Tot prin aplicarea regulelor dela mandat se decide, în 
genere, că executorul testamentar nu este numai decât obligat 
a lucră în persoană, putând să substituiaseă pe altul în locul 
lui, sub a sa, privighere și răspundere (art. 1552) 2). 

Codul spaniol din 1889 (art. 909) admite însă soluția 
contrară. 

In fine, obligaţiile generale care incumbă executorului 
testamentar sunt aproape acele ale unui mandatar (art. 1539 
urm. C. civil). 

  

1) Handbuch des fr. Oivilrechts, LV, $ 125, p. 448, nota 3 (ed. Crome). 
2) Chestiunea de a se şti dacă niandatarul poate să substituiaseă pe altul 

în locul lui, atunei când această facultate nu i-a fost anume conferită prin eon- 
tract, este controversată, însă afirmativă este singură admisibilă, în baza art. 
1542, 10 Vezi tom. IV al acestei lucrări, No. 372. -
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Prin derogare dela regulele mandatului (art. 1533 C. 
civil), executorul testamentar nu poate însă fi rânduit decât 
printr'un testament valid, adecă printwun act care întruneşte 
una din formele testamentare permise de lege, şi care cuprinde 
o dispoziţie de bunuri. Nu este însă nevoe, după părerea 
generală, ca această rânduire să fie făcută prin însuşi testa- 
mentul ce urmează a fi executat, ea putându-se face printrun 
testament anterior sau posterior. 

«Die Ernennug eines Teslamenisvollziehers muss în einem 
Akle geschehen, acelcher die Form eines Testaments hat: jedoch nicht 
nothivendig în dem Testamenis, velches der Ernannte în. Vollziehung 
setxen soll». (Rânduirea executorului testamentar trebue să fie fă- 
cută printrun act întrunind formele prescrise pentru testamente; 
nu însă prin același testament pe care persoana rânduită are să-l 
execute») 1). 

723. Persoanele care pot îi rânduite executori testa- 
mentari (art. 913—915 C. civil). — Funcțiunea de executor 
testamentar nefiind o sarcină publică, străinii și orice per- 
soane incapabile de a ocupă o funcţiune publică, precum și 
femeile capabile de a se obligă, pot fi executori testamentari, 
această funcţiune nefiind incompatibilă cu aceea de legatar 
universal 2). 

Spre a puteă fi executor testamentar trebue a fi însă 
capabil de a se obligă, adecă a nu fi incapabil nici fiziceşte, 
nici legalmente. Aceasta este iarăși o derogare dela regulele 
mandatului, după care un incapabil nu poate fi rânduit man- 
datar (art. 1538). Executorul testamentar w'are însă nevoe 
de a fi capabil în momentul facerei testamentului, ci numai 
în momentul morţei testatorului. 

Capacitatea de a se obligă fiind singura condiţie cerută, 
spre a puteă fi executor testamentar, oricine poate primi 
acest mandat, chiar o persoană insolvabilă. 

<Insolvabilitatea executorului testamentar poate fi înlocuită 
prin credinţă și exactitate», zice Furgole. 

Prin aplicarea art. 913 C. civil după care, spre a fi 

) Handbuch des fr. Civilrpehts, IV, $ 125. p. 447 (ed. Crome), $ 715. 
p. 360, 361 (ed. Anschiitz). 

2) Vezi supră, p. 492.
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executor testamentar, trebue a aveă capacitatea de a se obligă, 
art. 915 dispune că minorul, fie emancipat sau ncemancipat 
nu poate fi executor testamentar, deşi minorul emancipat 
poate fi mandatar (art. 1538 C. civil). 

Cele zise în privința minorului se aplică interzisului şi 
celui pus sub consiliu judiciar, sau internat întrun stabili- 
ment de -alienaţi, conform .legei din 15 Decembrie 1894. 

Comunele şi stabilimentele publice nu pot fi incărcinate 
„cu aducerea la îndeplinire a unui testament, pentrucă nu pot 
administră o avere străină, fără a trage din această admi- 
nistraţie niciun: folos. Nimene n'ar împiedecă însă pe pri- 
marul unei comune de a fi rânduit executor testamentar și, 
în asemenea caz, această funcțiune nu se stânge prin moartea 
primarului rânduit în această funcţie, ci trece la primarul 
care-i va succedă 1). 

Femeea nemăritată majoră, având capacitatea de a se 
obligă, poate necontestat, fi executoare testamentară. 

Cât pentra femeea măritată, legea distinge între cea 
separată de bunuri şi cea măritată sub un regim care con-" 
feră bărbatului administraţia bunurilor sale (art. 914 C. civil). 

Femeea separată de bunuri poate fi executoarea testa- 
mentară, cu autorizarea bărbatului sau a justiţiei, iar în pri- 
vința femeei dotale, autorizarea bărbatului nu poate fi înlocuită 
prin acea a justiției, pentrucă în asemenea caz, uzufructul 
dotei aparţine bărbatului (art. 1242, 1243 C. civil). 

| Dacă femeea măritată sub regimul dotal are avere para- 
fernală, autorizarea bărbatului poate fi înlocuită prin aceea 

a justiţiei, pentrucă situaţia juridică a acestei femei este, în 
privinţa averei parafernale, aceea a unei femei separată de 
bunuri. 

724. Sezina ce testatorul poate să confere execu- 
torului testamentar (art. 911, 912 C. civil). — In vechiul 
drept francez, executorii testamentari avea în genere, sezina 

mobilelor și, după unele cutume, și sezina imobilelor testa- 
torului. lată ce găsim în această privinţă, în Loysel: 

«Ex6cuteurs de testaments, inventaire prealablement fait, sont 
saisis par an et jour des biens meubles du testateur, pour Paccom- 

1) Vezi înfră, p. 55.
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plissement. de son testament, payement des. legs: mobiliaires, acquit 
«de ses dettes et forfaits; et si les meubles ne suffisenț, leur; sera 
permis, par la justice, vendre quelque immeuble> 1 

. 

Codul actual a respins sistemul sezinei legale, conferind 
numai dreptul de a:da executorului testamentar sezina mo- 
bilelor sale, în sotul sau în parte, dispoziţie împrumutată 
dela art. 297 din cutuma Parisului, cu această deosebire 
:că sezina nu mai este astăzi legală. 

“Testatorul nu va putea deci nici întrun caz so: dea! 
executorilor testamentari sezina imobilelor sale, pentrucă art. 
911 C civil nu vorbeşte decât de sezina mobilelor. Beto 
adevărat că testatorul ar fi putut, în lipsă de rezervatari, s 
dea executorului testamentar proprietatea . imobilelor: ale, 
însă adagiul 

<Cine poate mai mult poate și mai puţin» 2), . 

mu este adevărat întrun mod absolut 3). | 
In cât priveşte însă sezina mobilelor, testatorul | va 

puteă s'o dea executorului testamentar, chiar atunci când ar 
există moştenitori rezervatari, pentrucă această sezină nu 

împiedică pe aceea a moștenitorilor, fiindcă seziha executorului 
testamentar nu' este' o adevărată sezină,- ci mai mult 6 deten-! 
ţiune cu titlu de sechestru 4), Executorul testamentar pose-" 
lând pentru moştenitorul care este proprietar 5), -sezina execu- 

torului testamentar n'aduce nici-o jignire sezinei. pe care o 
are moștenitorul. Dumoulin (asupra art. 297 din cutuma 
Parisului) ziceă; foarte bine în această privinţă: 

Haec saisina (execuloris testamentarii) non facil. guin heres. 
„sit saisistus el dominuls : sed, operatur, quod executor polest 1pse ma-i 

num ponere ul apprehendere mon autem vendere sine: herede et 
usque ad concurenham tantum. El etiam executor non . est Verus 
Possessor, et nisi: procurator tantum> 6), : 

1) Loysel, op. eit., I, p. 313, No. 314. : - 
2) Vezi asupra acestui adagiu, consacrat şi. prin legea 21. Dig., De di. 

regulis juris antiqui, 50, 17; tom, I al acestei lucrări p. 522, , 888, No. 109 şi 
tom. IV: No. 76 bis ete. 

2) Contră: art. 1054 C. olandez. 
2) Vezi „Supră L, 980. 

Dai 5) Din împrejurarea eă executorul testamentar posedă pentru moştenitori 
rezultă că prescripția curge în favoarea lor, având şi drepturile care rezultă din 

_ posesiune, precum : perceperea fructelor, etc. 
8) Vezi Zachariae, Handbuch des fr. Civilreehis, IV, 115, p, 366, nota 

x3 (ed. Ansehiitz). !
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Testatorul nare nevoe, pentru a da sezina executorului 
testamentar, de a întrebuința termeni sacramentali; tot ce se 
cere numai este ca voinţa să fie neîndoelnică. 

Sezina conferă executorului testamentar: 10 eptul de 
a lua în posesiune mobilele succesiunei; 20 La a vinde 

„acele mobile până la suma necesară la/plata legatelor (art. 
- 916); 3 dreptul de a primi capitalurile şi dobânzile datorite 
succeSiunei de terţii, şi de a-i constrânge printr”'o acţiune: 
la această plată; 4dreptul de a întrebuuinţa la plata legatelor- 
banii găsiţi în succesiune, sau acei procuraţi din vânzarea 
mobilelor, ori din plăţile făcute de terţii, debitori ai suece- 
siunei, | i | 

Sezina, executorului testamentar nu poate însă să împe- 
dice întru nimic sezina moștenitorilor, 

Testatorul nu poate dă execulorului testamentar sezina. 
sau posesiunea mobilelor pentru un timp mai lung de UDA 
dela moartea sa, ci numai pe un termen mai scurti Săeest. ae BA Er erau a erei pi Da Pap 

termen nu poate fi prelungit, sub niciun cuvânt, nici de 
testator, nici de judecători. 

< Das Gericht kann die einjăhrige Frist sowenig als der Erb- 
lasser verlăngern», zice Zahariae. (Nici tribunalul, nici testatorul nu 
pot să proroage termenul de un an) 2). 

Dar dacă nici testatorul, nici judecătorii nu pot prelungi 
termenul de un an, care este împrumutat dela vechile cutume: 
franceze, totuși această dispoziţie nefiind de ordine publică, 
posesiunea executorului testamentar poate să ţie mai mult de 
un an, dacă moștenitorii consimt în mod expres sau tacit la 
prorogarea ei peste termenul legal, terţii neavând calitatea 
de a invocă termenul fixat de. lege. | 

In orice caz, încetarea, sezinei nu mai aduce astăzi, ca 
în vechiul drept francez, încetarea mandatului executorului 
testamentar. 

In regulă generală, termenul de un an începe a curge: 
din ziua morţei testatorului. De câteor însă executorul testa- 
mentar n'a putut fi în posesiunea mobilelor, termenul de un 
an va curge din ziua, descoperirei testamentului, sau din ziua 

3) Op. cit. IV, $ 725, p. 455 (ed. Crome).
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încetărei piedicei care face cu neputinţă punerea în posesiune 
a executorului testamentar. 

„_ «Nola annum hie-utilem a tempore tesiamenti aperti, cessantis 
împedimenti», zicea Dumoulin 1 

    

  

tamentar decât în scopul de a asigură executarea testamen- 
tului, fiecare moștenitor în parte 2) poate să-l scoată din po-! 
sesiunea mobilelor înaintta expirării termenului de un a 
oferindu-i suma suficientă pentru plata legatelor mobiliare, 
sau justificând prin chitanţe că a plătit „aceste legate; căe | 
odată legatele mobiliare plătite, posesiunea averei de sucee? 
siune, în mâinile executorului testamentar, nu mai are nici] 
un Scop. 

“725. Atribuţiile executorului testamentar (art. 916, 
918, 9109 C. civil). — Atribuţiile executorului testamentar 
sunt relative: 1“ la măşurile, conservaterii; 20,]a măsurile de... . 
executare; 3% şi în fineda vânzarea mobilelor ȘI “plată Igatelor. 

o era me a na ra 

726. 10 Măsurile conservatorii (art. 916 $ 1 şi 2). — 
Inainte de a expune atribuţiile executorului testamentari, 
trebue să punem ca principiu general, deși chestiunea este 
«controversată, că acești mandatari speciali nu pot să aibă 
alte puteri decât cele determinate de lege. 'Testatorul nu poate 
deci, sub nici un cuvânt, să confere executorilor testamentari 

«repturi mai mari pentrucă, prin această mărire a puterilor 
lor, el a restrâns dreptul moștenitorilor, ceeace nu poate să facă. 

Funcțiunea executorului testamentar fiind independentă 
de sezină, orice executor testamentar, fie că are sau nu are 

sezina, trebue să vegheze la executarea. testamentului, luând 
măsurile; necesare pentru aceasta. : 

Astfel, de câteori există moștenitori minori, interzișiiă. 
sau absenţi (neprezenţi), executorii testamentari sunt obligații 
a cere punerea peceţiilor; pe când atunci când nu existăţi) 
moștenitori incapabili sau neprezenţi, ei au numai facultateaj 
-de a provocă această măsură, de câte ori interesul legatarilori$ 
«cere îndeplinirea, ei. LT 

      

   

  

1) Vezi Pothier, Don. festamentaires, VIII, 231, p. 289. ed. Bugnet). 
2) Cpr. art, 1055 C. civil olandez.
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_A doua 'măsură conservatorie la care executorul testa- 
mentar este obligat să proceadă în toate cazurile, este inven- 
tariarea. bunurilor- succesorale în. prezența. moștenitorilor pre- 
zumptivi-şi- a. celorlalţi interesaţi prevăzută de art. 671, 674 
Pr, civ., sau, în lipse-le, după ce Îi s'au făcut chemările legale. 

Acest, inventar are de scop, între altele, constatarea 
averei succesorale și baza socotelilor ce trebue să dei exe- 
cutorul testamentar “învestit "cu sezină” (art. 916-$ ultim 
C. civil). | 

Obligaţia de a face inventar, ca şi aceea de a cere pu- 
nerea peceţilor, incumbă tuturor executorilor testamentari 
în genere. | 

Mai mult încă, testatorul mar puteă, cel puţin după 
unii, să scutească pe executorul testamentar de obligaţia de: 
a face inventar, căci inventarul fiind baza socotelilor, moşte- 
nitorii n'ar aveă nicio siguranță contra negligenţei sau relei 
credinţe. 

Tot în baza acestor principii știm că nici tutorul, nici 
uzufructuarul, nici moștenitorul beneficiar, nu pot fi scutiţi 
de obligaţia de a face inventar. 

< Nemo potest în testamento suo cavere, ne leges in suo testa- 
mente habeant». (Un testator nu poate să dispue prin testamentul 
său că nu voește să se observe legile prescrise în materie de testa- 
ment). (L. 55, ab înitio, Dig., XXX, De legatis, 1). ăi 

Executorii testamentari pot să proceadă și la alte mă- 
suri conservatorii, precum ar fi: luarea unei inscripții ipo- 
tecare asupra imobilelor succesiunei, în interesul legatarilor ; 
provocarea rânduirei unui curator, în caz de vacanţa succe=.- - 
siunei, etc. 

727. 2* Măsurile de executare (art. 916 $ 3 şi 4 
C. civil). — Executorul testamentar ni trebue să se mărgi- 
nească a face acte conservatorii, ci trebue să se îngrijească 
ca testamentul să fie adus la îndeplinire, acesta fiind scopul 
rânduirei sale. Această obligaţie incumbă nu numai execu- 
torului testamentar care are sezina, dar şi celui care n'o are, 

„legea -nefăcând nicio distincţie. 

Executorul testamentar mare calitatea de a se constitui 
reprezentantul-unui legatar absent, pentru a primi legatul în 

ar a
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numele lui, el avâud numai misiunea de a „predă celor în, 
drept, bunurile succesiunei. 

“EI poate însă, la caz de contestaţie, să intervie. pentru 
a susţine validitatea _testamențuilui,.. de câteori va crede că 

intervenţia sa 6ste necesară sau cel puţin utilă în cauză. 
EI ar puteă, în. unele cazuri, să exercite chiar o acţiune, 

care ar aveă de scop executărea testamentului; atunci, de 
„exemplu, când testatorul ar fi dispus să i-se ridice un mo- 
nument, sau să se proceadă la slujbi bisericeşti pentru odihna 
sufletului său, etc. 

Executorul testamentar, care a dobândit sezina mobilelor, 
poate să urmărească pe- debitorii succesiunei și să primească 
atât capitalurile cât şi dobânzile datorite de ei; hotărîrea 
pronunţată faţă de el nu este însă opozabilă moştenitorilor, 
pe care el nu are mandat de a-i reprezentă (art. 1201 C. civil). 

Executorul testamentar nu _poate. "să, “Sxereite_ acţiunea 
wliană (art. 975 C. civil), spre “A cere anularea actelor fă. 

“cute de defunet în frauda creditorilor săi, pentrucă el nu 
reprezintă pe creditori. Indată ce este însă în joc interesul 

gatazilor „intervenţia lui nu se mai discută, pentrucă el fiind 
obligat a vegheă și a îngriji ca testamentul să fie adus la 
îndeplinire, trebue să poată împiedecă sustr uduloasă 
a activului creditor.    

  

   

728. 3" Vânzarea mobilelor şi p legatelor (art. 
916 $ 3). — Executorul testamentar învestă cu sezina mo- 
bilelor trebue să plătească legatele mobiliare lăsate de defunct, 
supraveghind numai executarea, legatelor imobiliare. 

Dacă legatele mobiliare au de obiect lucruri mobile în 
natură, executorul testamentar le va, predă. legatarilor. Dacă 
legatele consistă în bani, ele se vor plăti din Babii găsiţi în 
succesiune, sau, în lipsă de bani, din vânzarea mobilelor, 
care se va face piin justiţie. 

Dreptul de a provocă, vânzarea mobilelor nu aparține 
însă decât legalarilor învestiţi cu sezina, pentrucă numai 
aceştia sunt însărcinaţi cu plata legatelor. 

Cât pentru imobile, ele nu pot fi vândute nici de lega- 
tarul învestit cu sezina. 

Executorul testamentar nu va puteă să vândă imobilele
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succesiunei nici chiar dacă testatorul i-ar fi conferit acest 
drept, pentrucă puterile executorului testamentar fiind deter- 
minate de lege în: mod limitativ, trebue să fie restrânse în 
marginile prevăzute de art. 916 C. civil. -. 

EI nu poate procede la plata legatelor fără participarea 
moștenitorului sau legatarului universal, care au interes a le. 
contestă. In caz de opoziţie din partea lor, plata nu se va 
puteă, face de executorul testamentar, decât cu autorizarea. 
justiţiei, căci altfel ar fi responsabil. - | 

Vânzarea mobilelor se va face, ca şi plata legatelor, tot 
cu consimţimântul celor în drept sau cu învoirea justiţiei. 

Punerea în posesiune. sau predarea legatelor mobiliare, 
nu poate niciodată fi cerută dela executorul testamentar, cu 
toate că chestiunea, este controversată. 

„729. Plata datoriilor testatorului. — Executorul testa- 
mentar n'are nici întrun caz misiunea de a plăti datoriile: 
testatorului, nici chiar atunci când acesta, Var fi însărcinat 

leu plata lor, pentrucă executarea, testamentului nare niciun. 
raport cu plata datoriilor, datoriile fiind o sarcină a sucee- 
isiunei, iar nu a testamentului. 

. 

< Debita non sunt onus testamentorum», zice Dumoulin.! 

Creditorii suecesiunei vor acţiona deci pe moştenitori 
sau pe legatarii universali ori cu titlu universal, dacă ase.. 
menea legatari există, iar nu pe executorul testamentar, 

VL Executorul testamentar nu va putea fi constrâns la 
îplata datoriilor, decât atunci când creditorii ar fi făcut o- 
“i proprire în mâinile lui:sau când însă-și moștenitorii ar cere: 
țea el să facă această plată. | 

| „Dacă executorul testamentar nu poate să plătească lega- 
tele din cauza datoriilor defunctului, care trebuese plătite: 
înainte, el poate să cheme în judecată pe moștenitori, pen- 
truca justiția să-l autorizeze, faţă de ei, a plăti datoriile. 
Niciodată el nu le va putea însă să le plătească sine herede, 
afară de cazul când ar fi vorba de niște datorii urgente, 
precum ar fi, de exemplu salariul datorit slugilor, cheltuelile 
de ultimă boală sau de înmormântare ale defunctului, cari 
sunt privilegiate (art. 1729 C. civil), -ete. 

0:
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Cât pentru datoriile contractate de executorul testamentar 
cu ocazia executării testamentului, se înţelege că el are cali- 
tatea de a le plăti, rămânând ca ele să fie puse apoi în 
socoteala, suecesiunei (art. 919 C. civil). 

730. Socoteala gestiunei executorului testamentar 
art. 916 $ ultim). — Ca, orice mandatar în genere (art. 1541 
C. civil), executorul testamentar învertit cu sezina trebue să 

«lea socoteli moștenitorilor sau legatarilor universali de ges- 
tiunea sa, și aceasta, chiar dacă testatorul l-ar fi scutit de 
această obligaţie, asemenea clauză fiind nulă, ca. una ce înles- 
neşte frauda şi reaua credință. Socoteala fiind, în adevăr, 

"Daza oricărei gestiuni străine, scutirea de a da socoteli trebue 
să fie lipsită de efecte, asemenea clauză fiind contrară ordi- 
nei publice şi bunelor moravuri (art. 5 C. civil 1). Art. 2220 
«lin codul german este expres în această privință. Chestiunea 
este cu toate acestea controversată. 

Rămâne însă bine înţeles că executorul testamentar 
poate fi scutit de obligaţia socotelilor de către moștenitorii 
şi legatarii către care el datoreşte această socoteală. Socoteala 
-executorului testamentar se va da moştenitorilor sau legata- 
rilor, fie de bună voe, fie prin justiție. De câte ori ea se ra 
da prin justiţie, tribun. competent este acel al executorului 
testamentar, conform principiului general: 

*Aetor-seguitur-forum. rei». (art, 58-Pr. cix.). 
Tribun. locului unde succesiunea a tost deschisă (art. 63 

Pr. civ.), nu este competent în această privinţă, nefiind vorba 
în specie de executarea testamentului, de oarece această exe- 
cutare este un fapt îndeplinit. 

731. Modul de acţiune al executorilor testamentari 
şi responsabilitatea lor (art. 918 C. civil). Executorul tes- 
iamentar. fiind un mandatar, trebue să fie responsabil atât 
de culpa cât şi de neglijenţa sa (art. 1540 C. civil). Această 
responsabilitate rezultă atât din obligația de a da socoteală, 

5) Tot în baza acestui principiu, ştim că nici tutorul nu poate fi scutit 
-de obligaţia de a da socoteli de administraţia sa (art. 415 C. civil), soluție ad- 
misă atât prin art. 304 din codul italian, cât şi în codul Caragea (art. 37, 
partea III, capit. 21), etc. Vezi tom. ] al acestei lucrări, p. 381.



556 :: COD. CLV.— CARTEA II. — TIT, 11. — CAP; v.—s, VIL. 

cât şi din împrejurarea că el trebue să fie” capabil: de a se 
obligă (art. 913-915 C. civil). | 

Executorul testamentar, chiar neînvestit: cu sezina, răs=- 
punde nu numai de dol, dar și de culpa comisă în executarea 
mandatului său, aplicându-se în totul principiile dela mandat 
(art. 1539, 1540 C. civil). - - N 
„Dacă testatorula rânduit mai mulți executori testamen- 

tari și toţi au primit însărcinarea lor, trebue să distingem : 
10 sau testatorul a despărţit funcțiunile lor, conferind fiecă- 
„uia din ei câte o atribuţie specială, şi în asemenea caz, fiecare 
trebue să se mărginească în limitele hotărite de testator, ne- 
fiind responsabil decât de gestiunea sa: 20 sau testatorul . 
n'a despărțit funcțiunile fiecărui din ei şi, în asemenea caz. 
fiecare va putea lucra singur, fiind cu toţii solidar obligaţi 
a da seamă de mobilele ce li sau încredințat (art. 918). 

Dacă testatorul a manifestat însă intenția ca, - niciunul 
„din executorii testamentari să nu poată lucra fără altul, 
actele de gestiune nu vor putea fi făcute decât în comun. 

Din art. 918 C. civil, care constitue o derogare dela 
art. 15483 C. civil, rezultă că responsabilitatea solidară nu . 
apasă decât asupra executorilor învestiți cu sezina mobilelor, 
solidaritatea ne mai având nici un obiect decâteori execu- 
torii testamentari nau sezina. | 

Dacă testatorul a rânduit mai mulţi executori testamen- 
tari, fără ca atribuţiile lor să fi fost despărțite şi unii din ei 
au refuzat această sarcină, iar alţiii au primit-o, Chestiunea 
este controversată, însă părerea, cea mai juridică este, de bună 
„seamă, aceea care aplică și în specie art. 918 C. civil. 1). 

732. Incetarea îuncţiunei executorului testamentar 
(art. 917 C. civil). — Ca orice mandat în genere (art. 1552 
$ 9), sarcina executorului testamentar se stinge odată cu 
moartea lui şi' nu trece la moștenitorii săi (art. 917). 

Moștenitorii lui vor observă, însă dispoziţia art. 1559 
C. civil, dând socoteală de gestiunea, începută de autorul lor. 

Legea presupune în art. 917 C. civil că sarcina de 
executor testamentar a fost conferită unei persoane determi- 
nate, căci dacă testatorul sa referit la calitatea unei persoane, 

1 Vezi tom. IV, partea II, p. 387, 388.
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precum ar fi de exemplu, în cazul când sar fi rânduit exe- 

cutor testamentar pe primarul unei comuni, pe rectorul uni- 

versităței, ete. funcțiunea executorului testamentar nu va 

înceta prin moartea, titularului, ci va trece la primarul sau 

rectorul care vor înlocui pe titular 1). 
Misiunea executorului testamentar mai încetează: 10 prin 

aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor testamentare; 2" prin 

renunţarea sau demiterea executorului testamentar; 3" prin 

revocarea sa de justiție, după cererea moștenitorilor sau lega- 

tarului universal (analogie din art. 385 $ 2 C. civil) 2), după 

cum dispune anume art. 1909 din codul civil portughez 

dela 1867; 4% prin interdicţia, falimentul sau insolvabilitatea 

executorului testamentar; 50 prin anularea testamentului care 

trebuia adus la îndepliniie; pentrucă, în asemenea caz, exe- 

cutorul testamentar nu mai are ce execută. 
In fine, după Zahariae, mandatul executorului testa- 

mentar, învestit cu_sezina, se_mai_stânge . prin încetarea se- 

zinei 3), însă aceasta este o eroare a savantului profesor. 
lată cun piotesorul Crome, care â revăzut” Şi remaniat 

opera lui Zahariae răstoarnă părerea, acestui autor: 

«Mil Unrechi,. behaupltete Zahariae, dass das Mandat des 

Testamenisexekulors, der die saisine hat, mit Beendigung der saisine 

evlosche. Das Recht und die Pflichi, tiber die Ausfeihrung der 

letzavilligen Anordnungen des Testalors xu wachen, îsi von der . 

snisine unabhăngig». (Fără cuvânt Zahariae susţine că mandatul 

executorului testamentar, învestit cu sezina, se stânge odată cu 

încetarea ei. Dreptul şi datoria sa de a veghia la executarea ulti- 

melor dispoziţii ale testatorului sunt independente de sezină) 4). 

REVOCAREA ŞI CADUCITATEA TESTAMENTELOR 

733. Legiuitorul se ocupă în secţia de faţă: 1” despre 

cauzele care pot să facă testamentele şi legatele ineticace; 

20 despre creșterea, adăogirea sau sporirea între colegatari 

(art. 929 C. civil). 
  

1) Vezi supră, p. 548. Ă 
'2) Cât pentru moştenitori sau legatari, ei nu pot niciodată să revoace 

executorul testamentar, de oarece el nu este mandatarul lor ci-al testatorului. 
Vezi tom. IV, partea II, p. 349, 350 şi p. 390. 

3 Handbuch des fr. Civilrechis, LV, $ 715, p. 367 ied. Anschiitz). 
4) Op. cit., IV, $ 725, p; 455, nota 29 (ed. Crome).
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Cauzele care pot să facă ca un testament sau un legat 
să fie lipsit de orice efecte, sunt: revocarea, (art. 920—993, 
930, 931 C. civil) şi caducitatea (art. 924—928 C. civil). 

734. Revocarea testamentelor. — Revocarea testa- mentului este voluntară sau judiciară. | 
Fa este voluntară atunci când rezultă din voinţa tesia- 

torului, care poate fi exprimată atât în mod expres cât şi tacit (art. 920, 923), ea neputând niciodată fi verbală. 
Revocarea este judecătorească de câteori este pronunțată de justiţie, în urma morţei testatorului, după cererea celor interesaţi (art. 930, 931). 

735. Revocarea voluntară. — Pe când donaţiunile 
sunt în principiu irevocabile şi nu pot fi revocate decât 
pentru anume cauze, testamentele sunt, din contra, prin 
esenţa lor revocabile (art. 802 C civil) şi lucrul este așa de 
adevărat, încât testatorul n'ar puteă. să renunţe la facultatea 
de a-și revocă dispoziţia sa, după cum dispun anume art. 737 din codul spaniol și art. 916 din codul italian D, 

«Nemo enim eam sibi potest legem dicere, ut a priore ei re- cedere non liceal». (Nimene nu poate să-și impue legea de a nu se depărtă de prima sa voință). (L. 22, Pr, în medio, Dig, XXXII, De legatis, III). 
Ă 

Un testator nu poate, în adevăr, să zică în testamentul 
său că el voește ca dispoziţiile sale să nu fie cârmuite de 
legi, căci oricât de sacră ar fi voința muribunzilor, ea nu 
poate să aibă altă autoritate decât aceea a legei: 

«Nemo polest în testamento suo cavere ne lege: es în suo testa- mento locum habeant». (L. 55, Dig, De legatis, XXX, 1). 

Un alt fragment din același titlu al Digestelor zice în 
acelaşi sens: 

«Si quis scripserit testamento fieri contra legem aliquid, vel conira edicium praetoris, non valeb. (L. 112 $ 3, Dig, ti. cat). 
Acel care revoacă o dispoziţie testamentară, lăsându-și 

averea la moștenitorii legitimi, trebue să aibă aceeași capa- citate pe care a trebuit s'o aibă spre a o puteă face 2), 

  

1) Vezi supră, p. 301. 
2) Cpr. art, 904 C. Calimach (718 C, austriac),
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Revocarea, poate să fie privitoare la testamentul întreg 
sau numai la oarecare dispoziţii din el (art. 920 C. civil) 1). 

Dacă revocarea este totală sau parţială, aceasta este o 
chestie de fapt, care se apreciază în mod suveran de instan- 
ţele de fond. 

“Revocarea testatorului este expresă (expressis verbis) 
(art. 920) sau tacită (factis) (art. 921, 923 C. civil). 

736. Revocarea expresă (art. 920 C. civil). — Re- 
vocarea expresă este aceea care rezultă dintrun act prin care 
testatorul a arătat formal voinţa sa de a revoca o dispoziţie 
anterioară. Această voinţă nu poate fi exprimată decât întrun 
testament posterior, sau întrun act autentic, iar nu numai 
legalizat, după cum impropriu se exprimă art. 920 C. civil 2). 

Revocarea expresă a testamentului este deci un act s0- 
lemn, ca şi testamentul ce se revoacă; deoarece actul scris 
nu este cerut în speţă numai ad probationem, ci ad solem- 
nitatem, art. 1172 C. civil nefiind aplicabil în cazul de faţă. 

Revocarea verbală admisă în codul Calimach în privinţa 
testamentelor verbale (art. 904), admisă şi astăzi în codul 
austriac, (art. 717, 7193) nu mai este deci admisă în dreptul 
nostru. = 

Dacă testatorul a fost împiedicat prin dol sau violenţă 
de a-şi revoca testamentul său, nu va exista revocare, însă 

persoanele legate vor aveă o acţiune contra autorului dolului 
sau violenţei. 

Faptele cari eonstituesc dolul sau violența pot în tot- 
deauna fi dovedite cu martori şi prezumpţii. 

Dispoziţia art. 920, care face din revocarea expresă un 
act solem, este o derogare dela dreptul comun, pentrucă, în 

„regulă generală, voinţa omului mare nevoe de a fi manifes- 
tată prin acte scrise €). 

Această derogare dela dreptul comun nu se justifică, 
însă prin nici o consiederaţie serioasă, pentrucă odată ce legea, 

  

:) Cpr. art. 901 C. Calimach. 
2) Cas. Secţii-Unite (15 lanuar 1915), Dreptul din 1915, No. 20, p.157; 

Jurisprud. rom. din 1915, No. 11, p. 162, No. de ordine 145. 
3) Vezi Uvger, Das dsterreische Erbreht systematisch dargestelli, $ 24, 

p. 105 urm. 
+) Vezi tom. I. al acestei lucrări, p. 65, 

>
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a admis revocarea tacită, revocarea expresă navea nevoe de a fi solemnă. | 
De câteori revocarea se face printr'un testament poste- rior nu este nevoe ca, testamentul, care cuprinde revocarea, să fi făcut în formele testamentului revocat, ci este suficient ca al doilea testament să fie valid, soluţie care era admisă 'şi la Romani 1); de unde rezultă că un testament autentic poate fi revocat printrun testament olograf sau privilegiat 

ȘI d1ce versa, 
: 

Un testament anterior ar putea, chiar fi revocat, după părerea generală. printrun act învestit cu una din formele testamentare, deşi acest act n'ar cuprinde nici-o dispoziţie de bunuri, nici un legat. Chestiunea este însă controversată 2) 
“Chiar un testament olograf ar putea chiar fi revocat, scriindu-se deasupra lui, de testator cuvântul <anulat>, dacă asemenea, mențiune ar fi datată şi semnată de testator. 

La caz când revocarea ar fi fost făcută printrun tes- 
tament autentic sau mistic, ea ar fi validă cu toate că acest testament n'ar întruni condiţiile prescrise de lege pentru exis- tenţa testamentului autentic sau mistic, dacă el ar întruni condiţiile de formă ale testamentului olograf (art. 859 C. civil). 

Deasemenea, testamentul posterior nul,,ca testament au- “tentie din cauza lipsei de “forme ar putea, cel puţin, după “unii Să revoace, ca act autentic, dispoziţiile unui testament 
anterior 3), 

Pentruca un testament posterior să revoace pe altul anterior, este neapărat ca cel din urmă să cuprindă o revo- 
„Care expresă și neechivocă, căci altfel testamentul posterior 'n'ar revoca din testamentul anterior decât dispoziţiile care 
„ar fi incompatibile sau contrare cu acele ale testamentului 
posterior (art. 921). 

| Codul Caragea dispune, din contra, că un testament 
“posterior desfiinţează în totdeauna pe cel anterior (art. 40, lit. e, partea IV, capit. 3) așa că, după această, legislaţie, nu 
era cu putinţă să existe două testamente, chiar dacă cel din 
  

  

1) Opr. Dernburg, Pandekten, III, $ 94, ab inito, p. 178 (ed.a 7), 2) Vezi tom. tom IV, partea II p. 301, 402. N 3) Vezi în acest sens, art. 10410 GQ. ulandez. Contră. Art. 918 C. italiaus



RETRACTAREA REVOCĂREI EXPRESE,. 561 

urmă n'ar fi cuprins nici o clauză revocatorie, şi dacă dis- 
poziţiile din ambele testamente nu erau incompatibile, soluţie 
împrumutată dela Romani: 

« Posteriore quogue testamento, quod jure perfectum est, supe- 
rius rumpilur». (Un testament posterior, făcut cu formele legale, 

- rupe testamentul anterior). (Instit,, Qusbus modis testamentă înfâr- 
mantur II, 17, $ 2 ab înitio 1). 

In codui Calimach, testatorul puteă, din contra, să lase 
mai multe testamente (art. 901 2). 

736 bis. In cât privește revocarea ce se face printun 
act autentic, acest act trebue să întrunească toate formele 
cerute de lege pentru autentificarea actelor; de unde rezultă 
că nu se poate aplica în specie art. 1172 C. civil şi art, 22 
din legea pentru autentțiticarea actelor, după care actul nul 
ca act autentic poate valora ca act sub semnătura privată,. 
dacă este semnat de părţi, pentrucă actul nu este cerut ad 
probationem, ci ad solemnitatem. 

Actul autentice trebue să cuprindă declaraţia despre 
schimbarea voinţei testatorului, însă pentru aceasta nu este 
nevoe de niciun 'termen sacramental. 

737. Retractarea revocărei exprese, Voința testato- 
rului fiind susceptiiilă de a fi schimbată în tot timpul vieţei 
sale, este firesc lucru ca el să poată reveni asupra revocărei 
sale. Retractarea, revocărei expresă poate fi făcută în formele 
în care a fost făcută însă-și revocarea, fiind de principiu că 
un act poate fi desființat prin aceleași inijloace și moduri 
prin care a fost făcut: | 

<Nihil tam naturale esț, quam eo genere guidquid dissolvere, 
quo colligatum est» (Nimic nu este mai natural decât ca o obligaţie 
să poată fi desfăcută prin modurile observate la contractarea ei). 
(L. 35, ab initio, Dig., De div. regulis juris arligui, 50, 17). 

De câteori revocarea unei dispoziţii testamentare este. 
ea însăși revocată, dispoziţia primitivă îşi produce efectele 

  

1) Mai vezi L. L, 1, 2, 16, Dig., De înjusto, rupto et irrito facto testa- 
mento, 28, 3; L. 21 $ 8 şi L. 27, Cod, De testamentis, etc., 6-23, ete. Vezi şi 
înfră, p. 563. . : 

2 Cpr. art. 715 C. austriae. 

D. Alexandresco. Principiile Dreptului Civil Român. Vol, II. 36



562 COD. 0IV.— CARTEA III. — TIT, 11. — CAP: V.—$. VIU. 

sale, ca şi cum ea n'ar fi fost revocată, după cum dispune 
anume art. 2257 din codul german. 

Dacă al doilea testament, care revoacă pe cel dintâi, a 
fost desființat prin ștergerea dispoziţiilor lui cu plumbul sau 
cu condeiul, primul testament va reînvia fără nici o declaraţie 
din partea teste torului. | 

Pentru aceasta trebue însă ca primul testament să nu 
fi fost rupt, ars sau distrus de testator sau de altul cu știrea 
și aprobarea lui, căci testamentul distrus cu voința testato- 
rului este un testament desființat. 

738. Efectele revocărei în caz când testamentele nu 
pot fi executate din cauza incapacităței legatarului, sau 
din cauză că a refuzat legatul, ori din alte împrejurări 
(art. 922 C. civil). — Art! 922 din codul Civil, împrumutat 
dela dreptul roman 1), cuprinde o regulă de interpretare a 
voinţei testatorului aplicabilă atât la revocarea expresă cât şi 
la cea, tacită, criticată însă cu drept cuvânt, de doctrină. 

| Acest text dispune că testatorul a înțeles a-şi revoca testa- 
mentul anterior prin cel posterior, cu toate că legatarul insti- 
tuit prin al doilea testament ar fi incapabil sau ar refuza 
legatul, pentrucă voinţa sa de a desființa primul testament, 
este certă, și pentrucă această voință nu poate fi alterată 
printr'un fapt care nu emană dela el: | 

Art. 922 din codul civil nefiind conceput în termeni 
limitativi, se aplică atât în cazul când legatarul prevăzut în 
testamentul posterior ar fi murit înaintea, testatorului 2), cât 
și în cazul când acest legatar ar fi nedemn sau ingrat (art. 
930, 931 C. civil) căci în aceste cazuri, ca, și în cele anume 
prevăzute de text, al doilea legat este caduc din cauze inde- 
pendente de voinţa testatorului, şi soluţia se impune în toate 
aceste cazuri prin aceleaşi motive: 

» <Ubi eadem ratio, îbi idem jus? (Acolo unde există aceleași 
motive se aplică aceeași dispuziţie 3), 

  

5) L. 34, Pr. Dig., XXX, De legauis, I și L. 20, Dig, De adimendis 
vel transferendis legatis, 34, 40 etc. 
, 2) Această soluţie este admisă în termeni expreşi prin art. 921 din codul 
italian şi Planck o admite și în codul german. Vezi tom. IV, partea II, p. 410, 
nota &. 

3). Vezi tom, I al acestei lucrări, p. 45, 213 şi 344, ete.
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Art. 922 nu se aplică însă de câteori al doilea testament 
ar fi uul pentru violarea art. 803, 809 şi 810 C. civil. 
„Motivele pe care se întemeiază art. 922 C. civil au 

făcut, deasemenea, pe toţi autorii să decidă că regula stator- 
nicită de acest text nu se aplică decâteori nulitatea ultimului 
testament provine dintrun viciu de formă a testamentului 
sau dintr'un viciu de voinţă a testatorului, precum ar fi 
violența sau dolul, insanitatea de spirit, etc. 

In fine, nu mai rămâne îndoială că art. 922 C civil 
nu se va mai aplică în cazul când ultimul legat, fiind supus 
unei condiţii suspensive sau rezolutorii, a devenit caduc prin 
neîndeplinirea condiţiei suspensive, sau a fost rezolvit prin 
îndeplinirea, condiţiei rezolutorii.: 

739. Revocarea tacită (factis). —— Revocarea tacită 
a testamentului, a cărei origină se găseşte în dreptul roman, 
este aceea care rezultă dintr'o voință pe care testatorul n'a 
exprimat-o, pe care însă el a manifestat-o în mod neândo- 
elnic, făcând noui dispoziţii incompatibile cu cele precedenta, 
sau făcând acte din acelea care arată intenția sa de a re- 
vocă, dispoziţiile sale anterioare. 

Acestea sunt: 10 facerea unui testament, posterior_a, cărui / 
dispoziţii sunt incompatibile cu acele ale unui testament an-f/ 

  

terior; 2 înstrăinarea lucrului. printre, dispoziţie. posterioară) 
testamentului; 3% şi_ în (ae, „ore taple, care se apreciază i mod suveran. de judecătorii fondului, care. denotă dir -parteg 
testatorului intenţia de aşi revoca_dispoziţiile_ anterioare. — 

740. Cazul când testatorul a făcut un testament 
posterior incompatibil cu cel anterior (art. 921 C, civil). — 
La Romani, testamentul —hebuind să cuprindă neapărat o 
rânduire de moștenitor, adecă - dispoziţia universalităţei active 
şi pasive a patrimoniului defunctului, o persoană nu puteă 
să lese două testamente valide, soluție admisă și în codul | 
Caragea Î), pentrucă omul nu poate să dispue de două ori 
de universalitatea, bunurilor sale. 

Regula formulată de Institutele lui Justinian: 

« Posteriore testamento prius rumpitur», 

  

1) Vezi supră, p. 561. Contră: Art. 901 Q. Calimach.
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nu este decât consecinţa unei alte regule, neadmisă de codul 
Calimach, după care nimene, afară de militari, nu puteă să 
moară parte testat şi parte netestat Î). 

Astăzi, testatorul putând să dispue numai de o parte 
din bunurile sale (art. 802 C. civil), poate să lese mai multe 
testamente succesive, și toate vor fi executate, dacă dispo- 
ziţiile lor nu sunt incompatibile și contradictorii 2). 

Dacă diferitele dispoziţii ale mai multor testamente nu 
se împacă însă unele cu altele, legea vede în această împre- 
jurare o revocare tacită, şi testamentul posterior revoacă pe 
cel anterior (art. 921) dacă este valid în privința formelor 
și emană dela un testator capabil. 

«In testamentis novissimae scripturae praevalent» 3), 

Dacă două dispoziţii sunt sau nu incompatibile sau pot 
să meargă împreună, aceasta este o chestie de fapt, pe care 
judecătorii fondului o vor apreciă în mod suveran, fără a 
denatura însă termenii şi clauzele testamentului. 

Revocarea va avea loc de câteori din combinarea am- 
belor testamente va rezultă că testatorul a avut intenția de 
a revocă. dispoziţia anterioară. In adevăr, legea nearătând ce 
a înţeles prin incompatibilitate sau contrarietate de dispoziţii, 
nu este nevoe numai decât ca incompatibilitatea să fie ma- 
terială sau fizică, fiind suficient ca ea să rezulte din intenţia 
testatorului (incompatibilitate intenţională sau morală), intenţie 
care se apreciază de judecătorii fondului, fără însă a dena- 
tură termenii și clauzele testamentului, 

741. Instrăinarea lucrului legat (art. 923 C. civil). —- 
A doua cauză de revocare tacită consistă în înstrăinarea din 
partea: testatorului a lucrului legat. Această înstrăinare sub 
orice titlu și sub orice formă sar face, chiar printrun act 
sub semnătură privată şi chiar dacă ar fi nulă, produce re- 
vocarea testamentului anterior, pentrucă testatorul prin însăşi 
fapta sa a făcut cu neputinţă executarea primei sale voinți €). 

1) Vezi. asupra acestei regule supră, p. 251. 491, etc. 
*) Asupra cazului când testatorul ar fi lăsat două testamente olografe, 

datate în aceeaşi zi, din care unul .revoacă pe celălalt, vezi tom. IV, partea II, 
nota 4 dela p. 413, 414. 

3) Opr. art, 902 C. Calimach; ast. 713, 714 0. austriac; art, 2258 C. 
german, etc. 

4) Cpr. Cas, S. I, Bult. 1913, p. 274.
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“Soluţia dreptului actual este însă prea absolută, pentrucă 
vevocarea fiind. o chestie de intenție, înstrăinarea a putut fi 
făcută cu intenţia de a respecta legatul. Fiind deci îndoială 
asupra intenţiei. testatorului, legea ar fi trebuit să lase cazul 
la aprecierea judecătorilor. Mult mai juridică era deci soluţia, . 
dreptului roman după care înstrăinarea lucrului legat nu pro- 
ducea decât o prezumție de revocare, prezumpţie care putea, 
fi combătută prin proba contrară, legatarul fiind în drept a 
cere: valoarea lucrului sau chiar însuși lucrul legat, de câteori 
acest lucru reintrase în patrimoniul testatorului, în caz când | 
el putea să stabilească că testatorul nu avusese intenţia de 
a-și revoca dispoziţia anterioară: | 

«Si rem suam legaverit. testator, posteaque eam  alienaverit, 
Celsus existimat: si non adimendi anumo vendhdit, nihilominus 
deberi, idque divi Severus et Antoninus reseripserunt>. (De câteori 
testatorul a legat un lucru, pe care mai în urmă l-a iustrăinat, 
Celsus crede că dacă această vânzare a fost făcută fără nici o 
intenţie de revocare, lucrul va fi datorit. Aceasta este şi decizia 
impăraţilor Sever și Antonio). (Instit., De legatis, II, 20, $ 19, ab 
initio 1). | 

Dacă înstrăinarea este parţială, legatul va subzista numai 
pentru partea neînstrăinată 2). | 

Astfel, constituirea unui drept de uzufruct, de -uz, de 
abitaţie sau a unei servituţi asupra tondului legat, etc,, fiind 
0 înstrăinare parţială, nu va atrage decât o înstrăinare par- 
ţială a legatului. 

Cât pentru constituirea. unei ipoteci sau a unei antichreze 
asupra fondului legat, ea nu va atrage revocarea parţială a 
legatului, pentrucă ipoteca şi antichreza nu sunt incompati- 
bile cu voinţa de a dărui. 

Die Bestellung eines Unterpfandes ist nicht als eine Verăus- 
serung su betrachten», zice Zachariae. (Constituirea unei ipoteci 
nu se consideră ca înstrăinare 3), 

«Qui post testamentum factum, proedia quae legavit pignori 

1) Cu toată logica ce militează. în favoarea acestei soluţii, totuşi legiuirea, 
noastră anterioară părăsind de astădată dreptul roman, admisese soluţia dreptului 
actual. Vezi art. 15, partea IV, capit. capit. 4, C. Caragea; art, 907, 910 C. 
Calimach (724 C. austriac), ete. 

2) Cpr. L. 8, Pr, Dig, XXX De legatis, |. 
5). Handbueh des fr. Civilrechis, IV, $ 135, p. 492, text şi nota 13, x 

- fine (ed. Crome).. _ .
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vel hypothecae dedit, mutasse voluntatem circa legatariorum per- 
sonam non videtur», (Acel care, după facerea testamentului său, 
a grevat de amanet sau ipotecă fondurile legate, nu se consideră 
prin aceasta că și-a schimbât voința în privința legatarilor). (L. 3, 
Cod., De legatis, 6. 371). 

Legatul mar fi, deasemenea, revocat dacă testatoarea, 
şi-ar fi constituit dotă lucrul legat, pentrucă nu există în 
specie. înstrăinare. . i 

Cât pentru donaţiunea lucrului legat, fie chiar o insti- 
tuţie contractuală 2), ea a revocat în totdeauna legatul şi le- 
gatarul n'a fost niciodată admis a stabili că legatarul nu 
înțelesese a-l revocă, donaţiunea socotindu-se în totdeauna 
ca făcută ex merea voluniate ?). 

Astăzi nicio deosebire nu mai există între donaţiunea 
şi o înstrăinare cu titlu oneros, fiindcă orice înstrăinare. 
făcută chiar legatarului, revoacă testamentul, afară de cazul 
când testatorul ar fi manifestat în termeni expreși o intenţie 
contrară. 

Donaţiunea lucrului legat, făcută însă, legatarului, departe 
de a revoca legatul, îl confirmă, din contra, și-l face irevo- 
cabil; de unde rezultă că, dacă pentru o cauză oarecare 
această donaţiune este nulă, legatul își va produce efectele 
sale-la moartea testatorului. . 

Pentru ca înstrăinarea, fie cu titlu oneros, fie cu titlu 
gratuit, să revoace un testament anterior, trebue, pe deoparte, 
să emane dela însuși testatorul, iar pe de altă, să fi făcut-o 
de bună voea lui, căci dacă consimțământul a fost smuls 
prin violență sau dat prin eroare, revocarea nu va avea 
loc, fiindcă în asemenea caz, n'a existat nici înstrăinare 

„ici voinţa de a revocă. | 
Din cele mai sus expuse rezultă că nici urmărirea, silită 

a lucrului legat din partea creditorilor testatorului, nici ad- 
judecarea provizorie a unui imobil, nici exproprierea lucrului 
legat pentru cauză de utilitate publică, nici licitaţia ce s'ar 
face în urma cererei unui proprietar în indiviziune, nu vor 
produce revocarea legatului; pentrucă, în toate aceste cazuri, 

  

1) Vezi și Instit., De legatis, II, 20 $ 12, - 
2) Vezi tom. IV, partea II, p. 423, ad notam şi p. 442. nota: 3, 
3) L. 18 Dig., De adimendis vel transferendis legatis, 34. 4,
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testatorul are un rol pasiv care nu implică voința de a 
vevoea. legatul. 

Art, 923 C. civil nu se aplică, cu toată generalitatea 
lui, decât la legatele de corpuri certe și determinate în indi- 
vidualitatea lor, nu însă și la cele care ar avea de obiect 
lucruri determinate numai în specia lor, sau o sumă de bani. 
Deci, dacă testatorul a legat, fără altă deslușire, un cal sau 
0 casă, înstrăinarea, tuturor cailor sau tuturor caselor sale, 
nu va produce revocarea acestui legat, căci nu se poate zice 
că, în cazul de faţă, s'a înstrăinat obiectul legat, după cum 
se exprimă art, 923 C. civil, Hindcă el n'a legat unul din 
caii sau una din casele sale, ci un cal sau o casă în genere. 

Din cele mai sus expuse rezultă că art. 923 se aplică 
numai la legatele singulare, nu însă și la cele universale sau 
cu titlu universal, fiindcă aceste din urmă legate nau de 
obiect un lucru determinat in spso În dividuo, ci universali- 
tatea bunurilor ce testatorul va lăsa la moartea sa, sau o 
fracțiune din această universalitate. 

742. Faptele prin care testatorul a manifestat în 
mod implicit intenţia de a-şi revoca testamentul. — Cau- 
zele de revocare tacită mai sus expuse fiind enunciative, iar 
nu limitative, atât doctrina cât şi jurisprudenţa mai admit şi 
altele. 

Asttel, între cazurile de revocare tacită, vom .menţiona 
distrugerea lucrului de către însăși testatorul, sau de altul 
după ordinul lui !). 

Astfel, dacă testatorul a distrus vasul legat, legatarul 
nu mai poate cere nici vasul, nici materialul din care el se 
compune: | 

«Nave autem legata dissoluta, neque materia, nejue navis de- 
betur». (Dacă corabia care a fost legată este stricată, legatarul nu 
poate cere nici corabia, nici materialul ei). (L. 88 $2, Dig., XXXII, 
De tegatis, Il), | 

Schimbările făcute de testator pentru reînoirea, repa- 
xarea sau îmbunătăţirea lucrului legat, nu atrag însă revo- 
carea legatului 2). 

1) Opr. art. 907 C. Calimach (724 C, austriac), 
2) L. 24 $ 4, Dig, XXX! De legatis, 1). ,
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Un alt mod de revocare tacită a testamentului, admis 
atât la Romani cât şi în dreptul nostru anterior 1), consistă 
în distrugerea testamentului de către însuși testatorul. 

Testamentul olograf, mai cu seamă, care se află în mâi- 
nele testatorului, poate fi distrus cu cea mai mare uşurinţă. 

Pentruca faptul ruperei sau ștergerei să cuprindă o re- 
vocare a testamentului, se cere însă ca el să fi fost înde- 
pliniv cu voinţa şi intenţia de a revocă dispoziţiile sale; căci 
revocarea nur aveă loc de câteori testamentul ar fi fost 
distrus din întâmplare, din imprudență . sau nebăgare de 
seamă, ori dintr'un accident (inconsulto), sau întrun acces 
de nebunie (mente captus), sau dacă el ar fi fost distrus 
de un terţiu, fără ştirea şi ordinul testatorului; căci în toate 
aceste. cazuri legatarul va putea stahih prin toate mijloacele 
posibile existența şi cuprinsul testamentului 2). 

Testamentuf distrus de un terţiu fără știrea, testatorului, - 
este deci valid, rămânând să se stabilească, cuprinsul lui: 

«Ilat ein Dritier das Testament zerstărt oder entsiegeli, so 
bleibt es (vorbehalilich des Belpeises seines Inhalis) bei Krăften», 
zice Zahariae:. (Testamentul care a fost distrus sau despecetluit de 
un terțiu rămâne valid, de câteori se dovedește cuprinsul lui) 3). 

„_Degatarul care produce testamentul rupt sau şters trebue 
să dovedească că distrugerea, sau ștergerea lui este acciden- 
tală şi ea, prin urmare, testamentul nu este revocat (aut. 
1169 C. civil). 

„___ Judecătorii fondului apreciază în mod suveran dacă 
distrugerea testamentului este accidentală sau intenţionată, 
precum și ștersăturile care sunt de natură a produce revocarea. 

Dâcă data și semnătura testamentului nu sunt, șterse, ci, 
numai unele din dispoziţiile sale, numai aceste dispoziţii vor 
fi revocate: 

«Sine dubio caeteram parlem testament valere», zice Ulpian. 
(Restul testamentului este fără îndoială valid). (LL. 2, Dig., De his 
quae in lestamento detentur, 28. 4). 

1) Vezi Dernburg, Pandekte», III, $ 94, p. 179; Windscheid, Lekrbuch 
des Pandebtenrechis, III, $ 564. p. 286, tezt şi nota 8; art. 903 urm., 997 $3, 
lit. e, C. Calimach (717 C. austriac); art. 2255 C. german; art. 510 C, elveţian 
din 1907, ete. 

2) Vezi supră, p. 449 urm. - 
3 Handbueh des fr. Oivilrechis, IV, $ 135, p. 490, nota 7 (ed. Crome).
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Dacă testamentul olograf a fost scris în mai multe 
exemplare și numai unul din ele a fost distrus, nu se poate 
zice că testamentul este revocat. 

«Când din mai multe exemplare conforme, numai unul a fost; 
distrus, nu se poate de aci deduce revocarea actului de ultimă 
voinţă (so lann man daraus auf keinen Widerruf schliessen), zice 
art. 721, in fine, din codul austriac (nereprodus în codul Calimach) 1.) 

Dovadu testimonială nu este deci admisibilă. spre a. 
stabili că tesiatorul, care a distrus unul din exemplarele 
testamentului, a avut intenţia de a le distruge pe toate și a 
murit intestat, afară de cazul când testatorul n'ar fi putut 
distruge toate exemplarele prin frauda unui terţiu care, abu- 
zând de încrederea lui, ar fi păstrat unul din exemplarele 
testamentului, fără a-l distruge. Această fraudă va puteă fi 
dovedită prin orice mijloace de probă: martori, prezumpții, etc. 

Principiile relative la revocarea tacită a testamentului 

prin distrugerea lui, se aplică nu numai -testamentelor olo- 
grafe, dar şi celor autentice şi mistice. 

Testamentul autentic nu se consideră însă ca revocat, 
cât timp al doilea original a rămas intact în arhiva tribu- 
nalului (art. 12 LL. p. autentif. actelor). Testatorul; dacă va 
voi, cu adevărat, să-şi revoace testamentul autentic, se va 

prezentă înaintea tribunalului unde se păstrează al doilea. 
original, şi va manifestă intenţia de a-l revocă în totul sau 
în parte. «Judecătorul va încheiă un proces-verbal constatator 
al voinţei testatorului, făcând menţiune despre el pe marginea.. 
testamentului revocat. 

Cât pentru testamentul mistic, ruperea plicului în. care: 
se găsește închis, ar face ca el să nu mai fie valid ca atare 2). 

De căteori ruperea plicului sau a sigiliului ar proveni 
însă din faptul unui terțiu, fără ştirea .și consimţimântul 
testatorului, testamentul mistie nu va fi considerat ca desfi= 

ințat, fiindcă, în asemenea, caz ar lipsi intenţia de al revocă. 
Legatarul ar puteă, deci, în asemenea caz, să facă do- 

vada acestui fapt prin martori și prezumpţii, fiind vorba, în 
specie, de un delict civil (art. 1198 $ 1). 

1) Contră: L. 4, Dig., De his quae în fstamento delentur, 28, 4. 
2) Cpr. art. 742 C. spaniol din 188 .   
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| In orice caz, testamentul mistic va rămânea, în asemenea caz, ca olograf, dacă ar întruni condiţiile acestui din urmă testament (art. 859 C. civil) 1). , 
743. Revocarea prin încetarea cauzei care/4 motivat legatul. — La Romani, legatul se consideră e revocat sau ca fiind caduc, de câteori cauza care-l. determinase a încetat prin însuși faptul testatorului Astfel, legatul făcut unui exe- cutor testamentar, în această calitate, era revocat atunci când testatorul rânduise printrun testament posterior un alt exe- cutor testamentar 2). 
Chestiunea de a se şti dacă încetarea cauzei cale a motivat legatul aduce sau nu, în dreptul actual, revocarea tacită a, testamentului, este controversată în doctrină 3). 
Curtea din Iași şi cea din Rennes au admis atirmativa pentru motivul că testatorul n'a putut să persiste într'o vo- inţă care nu mai are nicio explicaţie, și dacă el n'a recurs, în asemenea caz, la revocarea expresă, aceasta nu poate fi atribuit decât uitărei, negligenței sau ignoranței 4). Chestiunea | este însă îndoelnică. | | 
743 bis. In orice caz, acestea sunt cazurile de revo- care tacită pe care judecătorii pot să le admită în dreptul actual. Altele nu. există. 
Astfel, revocarea tacită nu Sar mai putea deduce astăzi din inimiciţia sau dușmănia, oricât de gravă ar fi (capitales vel gravissimae inimicitiae 5), intervenită între legatar şi tes- tator, în urma  facerei testamentului; nici din împrejurarea că testamentul ar fi prea vechiu 6) etc. 

  

1) Vezi sapră, p. 467, 
2) 1. 30 $ 2, Dig, De adimendis vel transferendis legatis, 34. 4, Mai vezi L. 25, Dig, tt, cat. . 
3) Vezi în sens afirmativ, Laurent, XIV, 292, iar în sens negativ, T. Huc, VI, 391, 

:) Vezi Dreptul din 1916, No. 49, p. 389 urm. (cu observ, noastră) şi Justiția din 1916, No. 9, 10, p. 275, Vezi şi Sirey, 1905, 2.241; D.p. 1906, 2, 257. Vezi și înfră, No. 755, în fine. 
5 L. 3$SU1; LL. 29 şi 31 $ 2, Dig., De adimendis vel transferendis degatis, 34, 4, . - 
8) Cpr. L. 27, Cod., De testamentis, ete., 6, 23.
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744. Revocarea testamentului pentru survenirea de 
copii testatorului (art. 836 urm.) (Inadmisibilitate). — 
La romani, naşterea, unui copil netrecut în testament făcea 
ca acest testament să fie considerat ca revocat de drept 
(ruptum). 

După art. 986 și 997 $ 3, lit. a din codul Calimach, 
festamentul era, de asemenea, rumpi, dacă în urma facerei 
lui se năştea un copil, soluţie admisă atât în codul austriac 
(art. 778) cât şi în codul Caragea: 

«Se strică diata de tot, zice acest cod, când neavând cel ce 
o face, copil mai dinaintea morței sale, se va naşte după moartea 
lui copil, de care în diată nu se face pomenire» (art. 40, partea IV, 
capit. 5). 

O dispoziţie indentică există şi în codul cu Andr. Donici. 
<Diata nu se ţine în seamă, când în urma ei se va naște 

copil, moștenitor viu, întreg și la vreme» (capit 35 $ 26). 
< Wenn's Kind geboren ist, ist das Testament schon gemacht», 

zice o maximă germană (Dacă copilul este născut, testamentul este 
pata 1). | 

Survenirea unui copil legitim chiar postum, a unui copil 
legitimat sau adoptat este o cauză «de revocare a testamen- 
tului și în unele legiuiri streine, de exemplu: după art. 888 
din codul italian și după art 158 din legea bulgară asupra 
succesiunilor dela 18902) ete. | 

O lege engleză din 1837 (Wills act, art. 18), inapli- 
cabil în Scoţia, merge și mai departe, admițând revocarea 
testamentului prin simpla căsătorie a testatorului, independent 
dacă sau născut sau nu copii din această căsătorie 3) 

„În dreptul nostru, survenirea, unui copil legitim, legitimat 
sau adoptat în urma facerei testamentului, nu este o cauză 
de revocare a testamentului, după cum este o cauză de revo- 
care a donaţiunei (art. 836 urm. C. civil), pentrucă aceste 
texte constituind nişte dispoziţii excepţionale, trebuesc strict 
mărginite la donaţiuni, și nu pot fi întinse .la testamente. 
  

  

1) Vezi Chaisemartin, op. est, p, 434, No. 42. 
2) După aceste legislații, testamentul își păstrează însă puterea sa, de 

câteori copiii sau descendenţi născuţi în urma facerei testamentului au murit 
înaintea testatorului (art. 889 C. italian şi art. 159 din legea bulgară menţionată). 

2) Vezi Court of Sessions, J, Clunei, anul 1906, p. 848 şi Dreptul din 
1906, No. 67, p. 535 (eu observ. noastră).



572 COD. CIV. — CARTEA 111. — TIT, 11, —2CAP. V.— S.-VIII, 

Testamentul fiind, în adevăr, un act prin esență revo- 
cabil (art. 802. C civil), testatorul rare decât să-l revoace 
de câteori sa născut un copil în urma facerei lui şi nu eră 
nevoe ca legea să fi declarat testamentul revocat de drept. 

Asemenea revocare nu poate fi admisă nici pentru cauză 
de eroare, chiar dacă testatorul ar fi murit fără a şu că 
temeea lui a născut un copil sau a rămas însărcinată 1). 

Testamentul numai atunci ar puteă fi anulat pentru 
eroare, când din însăși termenii lui sau din natura, dispozi- 
ţiilor cuprinse în el, ar rezultă că testatorul n'a dispus printr”un 
act de ultimă voinţă, decât din cauza convingerei ce el aveă 
că nu lasă niciun copil în urma lui. Și încă și în asemenea, 
caz, chestiunea, este controversată. 

745. Revocarea judecătorească (art. 930, 931 Cc. 
civil). — Revocarea judecătorească este aceea care se Pro- 
nunță de justiţie, în urma morţei testatorului, după cererea 
moștenitorilor sau altor părți interesate. Ea este provocată prin 
faptul legatarilor, pe când revocarea voluntară, fie expresă, fie 
tacită, provine din faptul testatorului. 

Cauzele care pot să autorize justiția să pronunţe revo- 
carea unui testament, sunt prevăzute de art. 930, 931 Cc. 
civil, și sunt în număr de trei: 10 neexecutarea,  şareinelor 
impuse de_testator legatarului; 2% nedemnitatea.. legaţarului ; 
şi în fine, 30 ingratitudinea Lui. e 

746. 1 Revocarea testamentului pentru ncîndepli- 
nirea sarcinelor impuse de testator (art. 830, 832, 930 
C. civil). — Art. 830 și 930 din codul ivi] pune pe aceeaşi 
tmeaptă legatele și donaţiunile oneroase, subînțelegând în am- 
bele liberalităţi condiţia rezolutorie tacită (art. 1020, 1021 
C. civil). Este adevărat că legatul nu este, ca donaţiunea, un 
contract, însă nu mai puţin adevărat este că moştenitorul 
consimţind a predă legatul cu sarcina ce-l afectează, iar lega- 
tarul consimţind prin acceptarea legatului, a execută sarcina 
impusă, acest concurs al consimţimântului constitue un fel 

  

1) Vezi c. Rennes, Dreptul din: 1916, No. 49, p. 390 (cu observ. noastră) 
i alte autorităţi citate în tom. 1V, partea II, p. 441, tezt şi notele 1, 2.
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de convenţie sinalagmatică, în care condiţia rezolutorie poate 
fi subînţeleasă 1). 

Revocarea legatelor fiind supusă regulelor dela dona- 
țiuni, se va aplică în specie tot ce sa spus în privinţa 
acestor din urmă. 

Astfel, în materie de legate, e ca şi în materie. de dona- 
ţiuni, judecătorii pot să acorde legatarului un termen de 
grăţie pentru a execută sarcina impusă prin testament 2). 

O altă consecinţă, asupra cărâia există însă discuţie, 
este că judecătorii fondului sunt în drept să decidă, fără 
niciun control, și să determine care dintie sarcinile impuse 
de testator vor atrage şi care nu vor atrage revocarea le- 
gatului 3). 

Dreptul de a cere dela, justiţie revocarea legatului apar- 
ţine tuturor acelora cărora legatul poate să folosească. 

Chestiune de a se ști dacă cererea de revocare a unui 
testament, pentru neîndeplinire de sarcini, este sau nu supusă 
punerei în întârziere a legatarului, este controversată, ca și în 
privinţa donaţiunilor €). 

Acel care are drept a cere revocacea testamentului, 
poate, după cum știm, să ceară îndeplinirea, sarcinelor. 

De 'câteori este vorba de stabilimente publice, se admite 
însă că aceste stabilimente nu pot fi obligate la îndeplinirea 
sarcinelor peste emolumentul ce ele primesc. 

De câteori sarcina este impusă legatarului întro obli- 
gație de-a. face ceva,_se va aplică ast. 1075 C. civil, după 
care orice obligaţie de a face sau. de a nu face se preschimbă 
în daune, la caz de neexecutare din partea debitorului. Cre- 
ditorul rămâne însă liber, dacă nu se mulţumeşte cu daunele 
la, care are drept după art. 1075 C. civil, să ceară execntarea, 
obligaţiei” contraetată; de- legatar. priii” “ăâceptârea legatului. 

Acţiunea în revocare pentru weîndeplinirea de sarcini 
se prescrie prin 30 de. ani, conform dreptului comun (art. 
1890 C. civila Di 

  

1) Vezi supră, p. 346. nota 1 şi p. 539. 
2) Cas. $. [, Jurisprud. română din 1915, No. 34, p. 530, No. de or- 

dine 549, 
3) Vezi supră, p. 346. 
1) Vezi supră, p. 683.
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Cât pentru efectele acţiunei în revocare, vom aplica prin- cipiile expuse la donaţiuni, pentrucă; în privinţa neîndepli- nirei sarcinelor, legea asimilează în totul revocarea. legatelor cu acea a donaţiunilor. 

747. 2 Revocarea testamentului pentru nedemni- tatea legatarului (art. 831 $$ | şi 2 şi art. 930 C. civ.). — Donaţiunea, între vii se revoacă, după art. 831 C. civil, pentru ingratitudinea donatarului, în trei cazuri, și anume: 10 Când donatarul a atentat la viața dăruitorului; 2 când donatarul „Sa făcut culpabil către dăruitor, de delicte, cruziiai ȘI înjurii grave; 30 şi în fine, când donatarul refuză, fără cuvânt, ali- mente dăruitorului. 
Numai cele dintâi două cazuri de revocare se aplică la legate. Cât pentru refuzul de a da alimente, nu poate să fie vorba în specie, fiindcă legatarul neprimind nimic dela tes- tator în timpul vieţei acestui din urmă, nu-i datorește în această, calitate alimente și, deci, nu poate fi lipsit de legatul său sub cuvânt că ar fi refuzat de a alimenta pe _testator. 
Legatele nu pot deci fi revocate decât pentru două pri- cini, şi anume: când: legatarul a atentat la viaţa testatorului și 20 când el sa făcut culpabil de delicte atât în contra averei cât și în contra persoanei testatorului, sau de cruzimi ori de înjurii grave, care se apreciază în mod suveran de instanțele de fond. 
Legea a permis, în specie, moștenitorilor testatorului de. a revoca legatul pentru nişte fapte petrecute în timpul vieţei lui, fiindcă acest din urmă a putuă n'aibă cunoştinţă de ele, sau cunoscându-le, a putut să nu aibă timpul necesar de a-și revoca, testamentul. 'Testatorul fiind însă în drept să ierte ofensa primită dela legatar, moștenitorii lui nu. vor mai putea cere revocarea legatului de câte ori el a iertat-o fie în mod expres, fie în mod tacit, ceeace este o chestie de fapt. 
Persoanele însărcinate cu plata legatului nu pot ierta o ofensă pe care nau suferit-o, însă pot renunţa la acţiune în „Tevocare, prin predarea _legatului, | | 

A n Proba iertărei incumbă_legatarului și se poate face prin | orice „mijloace,- chiar. şi. prin. măttări, “Iertarea ofensei nu va 
utea ;însă fi dovedită în cazul _arf.280_C. civil Btrucă ae 
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REVOCAREA P. NEDEMNITATEA LEGATARULUI. — ART. 930, 91. 575 

în asemenea caz, revocarea sa îndeplinit de drept, fără 
intervenţia justiţiei. 

Acţiunea în revocare aparţine tuturor acelor cărora re- 
voearea poate să le folosească. Afară de cazul special sta- 
tornicit de art. 280 C. civil, revocarea se pronunță de jus- 
tiție după cererea celor interesați. 

Revocarea poate fi opusă şi pe cale de excepție, cât 
timp acţiunea nu este încă prescrisă, mai. înainte de a se fi 
predat legatul, ca mijloc de. apărare în contra legatarului” 
care cere predarea lui. 

Acţiunea în revocarea pentru nedemnitatea legatarului 
trebue să fie executată în termenul de un an statornicit de 
art. 833 C. civil, căci art. 832 şi 834 C. civil fiind, după 
părerea generală, aplicabile şi în specie, nu este nicio rațiune 
de a nu se aplica și art. 833, care organizează acţiunea re- 
vocatorie şi la care implicit ne trimete art. 930 C. civil. Cu 
toate acestea, chestiunea este controversată şi unii aplică în 
specie, preseripţia dreptului comun (art. 1890 C. civil). 

Termenul de un an nu va începe însă a curge decât, 
în ziua morţei testatorului, pentrucă el fiind liber de a-şi 
revoca legatul în tot timpul vieţei sale (art. 802 C. civil), 
nu se poate zice că preseripția a putut începe. a “curge 
contra lui: 

« Actione nondim nata, non curril praeseriplio» (Preseripţia 
nu poate curge cât timp acţiunea nu este încă născută), sau: 

Actiones non nata non praeseribuntur» (art. 1886 C. civil 1. 

Cu toate acestea, chestiunea este controversată2). 
Art. 833 dela donaţiuni, fiind aplicabil şi la testamente, 

revocarea poate fi cerută numai contra legatarului ingrat sau 
nedemn, nu însă şi în contra moștenitorilor lui; pentrucă, 
în specie, este vorba de o acţiune penală (art. 833 $ 2 C. 
civil). ă 

748. 3* Revocarea testamentului pentru injurii grave 
aduse memoriei testatorului (art. 931 C. civil). — In fine, 
testamentul poate fi revocat de justiţie, tot după cererea 
celor interesaţi, pentru o injurie gravă adusă memoriei testa- 

1) Vezi tom. XI, p. 205, precum și tom. IV al acestei lucrări, No. 568. 
2) Vezi tom, IV, partea II, p. 451, 452,
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torului. După cum vedem, este vorba, în specie de un caz 
de ingratitudine, iar nu de nedemnitate, pentrucă legatarul 
sa făcut culpabil către binefăcătorul său în urma grabfa- 
cărei sale; pe când în cele două cazuri prevăzute de art. 
831 şi 930, legatarul este nedemn, iar nu ingrat, fiindcă 
faptele de care el s'a făcut culpabil sunt anterioare gratifi- 
cărei sale, 

ŢI Acest caz special de revocare, prevăzut de art. 931 C. 
(na, se aplică numai la legate, nu însă și la donaţiuni, deși 

hestiunea, este controversată 1). 
Legea nearătând faptele care ar fi de natură a constitui 

o injurie gravă adusă memoriei testatorului, judecătorii fon- 
dului vor apreciă în mod suveran gravitatea injuriei. 

Nu constituese injurii aduse memoriei testatorului: sus- 
tragerea unor lucruri de. ale succesiunei comisă în urma, 
morței testatorului; nici faptul legatarului, instituit print”un 
testament, de a desființă, în urma morţei testatorului, un 
testament posterior; nici faptul de a nu denunță omorul 
testatorului, care în materie de succesiune ab intestat, este 
un caz de nedemnitate, pentrucă art. 655 uri. di. c6dl civil nu se aplică succesiunilor testamentare. - 

% sa N .. o. e Ar constitui însă, cel puţin după unii, o injurie adusă 
| memoriei testatorului, faptul văduvei, legatara bărbaţului său, 

(ş de a se dedă desfrânărei, mai ales în anul morţei acestui din um Sea acest 

La Romani, văduvele care se căsătoreau de al doilea 
sau care aveau purtări rele în timpul văduviei, erau notate 
de infamie și perdeau liberalităţile ce primise dela bărbaţii 

“lor 3), soluţie care trecuse aţât în vechiul drept francez, cât 
şi_în codul Calimach. nn 

Tene 

   

«Dacă se va mărită femeea bărbatului cel vrednice de jălire 
mai înainte de împlinirea anului jălirei, nu numai că se lipseşte de 
toate câștigurile nuntești, cum și de cele lăsate ei prin testament 
de către bărbat, dar și cu alte pedepse se pedepsește ea și acel 

1). Vezl supră, p..383. 

2) Vezi tom. IV, partea II, p. 454, text și nota 1. 

3) L, 2, Cod., De secundis nuphiis, 5. 9.



EFECTELE REVOCĂREI, — ART. 834, 930, 577) 

ce o va luă, amândoi socotindu-se necinstiţi», zice art. 147 din 
acest cod 1), 

Acţiunea în revocare, întemeiată pe o injurie gravă adusă 
memoriei testatorului, trebue să fie exercitată, sub pedeapsa 
stângerei ei, termen de u lip ziua comiterei 
(art. 931 C. civil). ini      

  

a 
    

  

In urma expirărei acestui termen, moștenitorul nu poate ” 
nici pe cale de excepţie să opue acţiunea în revocare cererei 
de predare a legatului, ce legatarul ar face în contra lui. Cu 

A alte cuvinte, nu se poate aplică în specie maxima: 

«(Duae temporalia sunt ad agenduim, perpetua sunt ad exci- 
piendum». 2), 

pentrucă legea mărginind exercițiul acţiunei la termenul scurt 
de un an, moștenitorul este presupus a fi iertat ofensa şi a 
fi renunțat Îa acțiune, îndată ce a lăsat să treacă acest termen, 
fără a fi cerut revocarea. 

749. Efectele revocărei pentru nedemnitatea sau 
ingratitudinea legatarului (art. 834, 930 C. civil). — Etec- 
tele revocărei testamentului pentru nedemnitate și ingratitudinea 
legatarului sunt acele ale revocărei donaţiunilor pentru ingra- 
titudine, fiindcă art. 930 ne trimete în mod implicit la art. 
834 C. civil. 

Revocarea se va îndeplini deci ut ex tunc, aşa că între 
moștenitor sau orice alt debitor al legatului și legatar, frue- 
tele nu vor fi datorite decât din ziua cererei în judecată. 

In privinţa terţiilor, efectul revocărei se sue la aceiaşi 
dată, fără a prejudeca întru nimie înstrăinările, ipotecile şi 
celelalte drepturi reale constituite de legatar, asupra dreptului 
legat (art. 830, 930 C. civil). 

  

1) Vezi tom. I al Coment. noastre, ed. II, p. 800, nota 3 şi p. 801, 
nota 2, Mai vezi tom. IV, partea II. p, 434. 

In India, un obiceiu vechiu voia ca femeea văduvă să fie arsă odată cu 
cadavrul bărbatului ei. Acest; sacrificiu, numit Sly, nu eră însă obligator. In 
legile lui Mană nu se vorbește de cl, însă se prevede că văduva trebue să 
rămâe credincioasă memoriei bărbatului ei, nefiindu-i măcar permis de a pro- 
nunţă numele unui alt bărbat, fără a se expune la o reprobare obştească şi 
kiră a pierde până și numele de femee cinstită. Vezi Esehbach, Introduction 
gen&ale & Vâtude du droit, $ 279, p. 596. 

2) Vezi asupra acestei maxime, supră, p. 857 şi tom. III al acestei lu- 
crări, No. 836, precum şi tom. IV al aceleeaşi lucrări No. 542 şi 614, 

D. Alezandresco Principiile Dreptului Civil Român, Vol. II. 37 

  

înjuriei) N
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Și soluţia este aceeași, fie că ar fi vorba de legate 
singulare, cu titlu universal, şi chiar universale, orice distincţie 

între diferitele specii de legate fiind contrară art. 930 și 931 
C. civil. 

750. Nulitatea iegatelor. — Nu trebue să confundăm 
cazurile de revocare şi de caducitate ale testamentelor cu 
cauzele de nulitate. In adevăr de câteori există nulitate, tes- 
tamentul fiind lipsit de orice efecte, încă din ziua în care 
el a fost făcut, nu va produce nici un efect, ori când ar fi 
murit testatorul. 

<()uod ab înitio vitiosum est, non potest tractu temporis con- 
valescere», (Timpul nu poate să valideze un act care este nul în 
principiu) (L. 29, Dig, De div. regulis juris antiqui, 50, 17 1). 

Revocarea și caducitatea presupun, din contra, un tes- 
iament valid dela început, susceptibil de a-şi produce efectele 
sale, și care cade în virtutea unei cauze posterioare. Dacă 
această, cauză provine din voinţa testatorului, există revocare; 
dacă cauza este străină de voinţa lui, precum ar fi, de exemplu, 
moartea legatarului întâmplată înaintea aceleia a testatorului, 
există caducitate 2) : 

750 bis. Legea nu se ocupă în mod special de nuli- 
tatea legatelor, însă din principiile generale rezultă că legatul 
este nul: 10 de câteori testamentul n'a fost făcut într'una 
din tormele legale (art. 886 C. civil), 20 atunci când testa- 
torul este incapabil de a dispune, iar legatarul, care era 
incapabil în momentul facerei testamentului ma devenit ca- 
pabil până în momentul morţei testatorului 3); 30 când tes- 
tatorul. neștiind, a legat. un lucru strein, și în fine 49 când 
testamentul cuprinde o substituție fideicomisară (art. 803 
C. civil). 

1) Vezi supră, p. 284, No. 520 şi tom; I al acestei luerări, p. 81, 
text şi nota 3. 

2) Cpr. Planiol, 2836. Vezi tom. IV, partea II, nota 3 dela p. 392, 393. 
3) Vezi înpră, p. 581. Un caz de incapacitate în care legatul ar fi nul 

ar fi acela, de exemplu, când legatarul mar fi încă conceput în momentul morţei 
testatorului (art. 808 $ 2 C. civil), sau când ar fi vorba de un. străin căruia i 
sar fi lăsat o moşie după Constituţia, veche (art. 7 $ 5 Constit. veche sau art. 8 
Constit, 1923). - 
. Dacă incapacitatea legatarului a survenit. în urmă facerei testamentului. 
legatul n'ar mai îi nul, ci cadae (art. 928 C. civil). -



CADUCITATEA LEGATELOR. — ART, 924, 579 

O dispoziţie nulă dinti”un testament, nu atrage nulitatea 
celorlalte dispoziţii, care sunt valide prin ele înşi-le. 

Persoanele care pot cere nulitatea legatului suut cele 
chemate a, se folosi de nulitatea: lui. Astfel, moștenitorii legi- 
timi pot cere anularea legatului universal care-i desmoşte- 
nește. Ei nu pot însă cere anularea legatului cu titlu universal 
sau cu titlu particular, de câteori există un legatar universal; 
pentrucă, în asemenea caz, nulitatea ar folosi acestui legatar, 
iar nu moștenitorilor de sânge desmoșteniţi. 

Se poate întâmpla ca. testatorul să fi instituit un legatar 
universal fictiv în scopul de a împiedica pe moştenitori de 
a cere nulitatea legatului făcut unor persoane incapabile. In 
asemenea caz, ei vor putea cere nulitatea legatului, rânduirea, 
unui asemenea legatar fiind o fraudă la lege, stiut fiind că 
frauda, făcea în totdeauna excepție: - 

<Fraus omma corrumpil» 1). 

II. CADUCITATEA LEGATELOR. 

751. O dispoziţie testamentară este caducă atunci 
când fiind validă şi nerevocată, totuşi rămâne fără etecte 
sau cade (art. 925, 928), din cauza legatarului sau din cauza 
lucrului legat. Caducitatea n'are deci nici o dată loc din cauza 
testatorului. - 

« Quod quis sibi testamento relicto, îta ut jure câvili caperre 
possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appelalur, veluli 
cecedit ab eo». - 

(De câteori acela căruia sa făcut un legat ce avea dreptul 
de a primi în baza dreptului civil, nu-l primește, oricare ar fi cauza 

acestei neprimiri, se zice că legatul este caduc, adecă: că-i scapă 
dia mâni). (Ulpiani Regul., Tit. 17, De caducis, $ 1, ab initio). 

Cauzele de caducitate ale legatelor sunt relative: 10 la 
„persoana legatarului; 20 la lucrul legat. 

752. 1* Cauzele de caducitate relative la persoana 
legatarului. — O dispoziţie testamentară poate să fie caducă 
din partea legatarului: «) prin moartea legatarului întâmplată 

1) Vezi sapră p. 328 şi tom. I al lucrărei de faţă, p. 117,
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înaintea aceleia a testatorului; 5) prin incapacitatea sau re- 
“fuzul legatarului de a primi legatul. 

7354. A) Moartea legatarului întâmplată înaintea a 
celei a testatorului (art. 924). — Dreptul ce rezultă dintr'un 
legat nu se poate deschide decât în persoana legatarului, 
iar nu în aceea a moştenitorilor săi, pentrucă reprezentanţia, 
nu se aplică sucezsiunei testamentare. 

Din cele mai sus expuse rezultă că legatarul trebue să 
existe în momentul morţei testatorului, spre a putea beneficia 
de legat, căci altfel legatul ar fi caduc sau lipsit de efecte, 
principiu aplicabil atât persoanelor fizice cât şi celor morale. 

Pentru a putea dobândi un legat este deci necesar ca 
legatarul să existe în momentul morței testatorului, prin- 
cipiu aplicabil nu numai donaţiunilor şi testamentelor (art. 
808 C. civil), dar şi succesiunelor ab intestat (art. 654). 

Dar dacă legatarul a supravieţuit cât de puţin testa-- 
torului, el dobândește legatul şi-l transmite moștenitorilor săi 
(art. 899), chiar dacă n'ar fi acceptat legatul și nici par 
îi avut cunoștiință el. 

Dacă legatul a fost făcut sub o condiţie suspensiră, nu 
este suficient ca legatarul să - supravieţuiască testatorului, ci 
mai trebuie ca el să fie în viaţă în momentul îndeplinirei 
condiţiei, pentrucă, atunci se deschide dreptul lui (art. 925 ?). 

Neîndeplinirea condiţiei face deci ca legatul să fie caduc 
sau mai bine zis inexistent. 

Dacă este însă vorba de o condiţie rezolutorie, dreptul 
la legat se deschide prin moartea, testatorului, legatul fiind 
însă Tezolvit prin” îndeplinirea condiţiei (art. 1019 C. civil). 

Dacă este vorba de un legat cu termen, legatarul are- 
un drept dobândit din momentul morţei testatorului, trans- 
misibil moștenitorilor săi (art. 926 C. civil). 

Este suficient, în asemenea caz, ca, legatarul să fi fost 
în viață în momentul morței testătorului, deşi termenul sar 
împlini după moartea acestui din urmă, pentrucă, după cum 
știm, termenul nu suspendă existenţa dreptului, ci amână 
numai executarea lui (art. 1022 C. civil 2). 

1) Vezi supră, p. 831 și p. „534 - 
2) Vezi supră, p. 534.
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754. B. Incapacitatea legatarului sau refuzul lui de 
a primi legatul (art. 928 C. civil). — Legatarul unui corp 
cert și determinat în individualitatea sa (art. 903), devine de 
drept și fără nici un act de voință proprietarul lucrului legat, 
din momentul. morţei testatorului (art. 644 și 899 $1 C. : 
civil), rămânând însă liber de a lepăda legatul, dacă are ca- 
pacitatea, de a dispune de bunurile sale, pentrucă nimenea, 
nu poate fi moștenitor fără voia iui: - 

« Nemo învitus heres» 1). 

Deci, dacă legatarul, capabil de a dispune de bunurile 
sale, a repudiat legatul în formele prescrise de lege, legatul 
va fi caduc, după cum tot cadue va fi, dacă legatarul care 
era capabil în momentul facerei testamentului, a devenit 
incapabil în momentul morţei testatorului sau la îndeplinirea 
condiţiei, în cazul cârd legatul ar fi condiţional. 

Dacă legatarul era. incapabil în momentul facerei testa- 
meniului, legatul nu mai este-eadtre;—ei—a12). ) 

755, 2% Cauzele de caducitate relative la lucrul legat 
(art. 927 C. civil). — Spre deosebire de codul francez, care 
considera legatul ca fiind cadue nu numai atunci când lucrul 
legat a pierit în totul în timpul vieții testatorului, dar și 
atunci când el a pierit în urma morţei sale (art. 1042 Ş 2 

-C. fr.) art, 927 din eodul nostru proclamă, cu drept cuvânt, 
caducitatea legatului numai atunci când lucrul legai a pierit 
în totul în timpul vieței testatorului. In asemenea caz, legatul 
este caduc din lipsă de obiect, pentrucă el nu mai poate fi 
executat, și aceasta fie că lucrul a pierit din culpa sau fără 
culpa testatorului. | 

«Câte lucruri, până a nu se da, se strică firește, sau din vre-o 
întâmplare peste putință a se opri, sau de dăruitor se cheltuese, 
paguba este a legaiarului», zice codul Caragea (art. 18, partea IV, 
capit 4). 

<Si res legala sine facto heredis perierit, legatario decedit». 
(Lucrul legat piere pentru legatar, de câteori el piere fără 

faptul moștenitorului). Tostit., De legatis, IL, 20, Ş 16 ab înitio). 

1) Vezi supră p, 24. 
2) Vezi supră .p. 578.
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„Această cauză de caducitate nu se aplică decât legatelor 
care au de obiect lucruri determinate în spso individuo (art. 
903 C. civil), iar nu lucruri determinate numai în specia. 
lor (art. 908 C. civil), pentrucă genul nu piere: 

« Genus non perit» „sau 
< Genera non pereunt>. 

Art. 927 C. civil nu se aplică numai legatelor de lucruri 
corporale, ci și celor de lucruri necorporale, de câteori ele au 
tost legate în individualitatea lor. Astfel, legatul unei creanţe 
determinate devine caduc, prin plata ei făcută în mânile tes- 
tatorului 1) i 

Cele zise în privința plăţei creanţei se aplică şi celor- 
lalte cauze de stângere ale obligaţiilor, precum ar fi novaţia 
(at. 1128 urm. C. civil), compensaţia (art. 1143 urm. C. 
civil), ete, - 

Legatul unei creanţe n'ar fi însă caduc, dacă war aveă 
de obiect însuşi titlul creanţei, ci valoarea ei,. ceeace se va 
apreciă, în mod suveran de judecătorii. fondului. 

Pentruca, pierirea lucrului legat să aducă caducitatea lega- 
tului, ea trebue să fie fofală, căci dacă este numai parţială, 
caducitatea este şi ea parţială, legatarul având drept, la partea 
din lucru care subzistă. Astfel, pierderea unei din părţi a 
turmei sau cârdului ce fusese legat, nu împiedică pe legatar 
de a se folosi de partea rămasă 2). 

In caz de” perirea totală a lucrului. legat, legatul este 
cadue în întregimea, lui, și legatarul n!are drept la accesoriile 
sau rămășițele lucrului legat. Astfel, legatarul unui tablou 
nare drept la pervazul lui, oricât de scump şi de împodobit 
ar fi acest pervaz, dacă pânza a fost distrusă în timpul vieţei 
„testatorului. 

«Nam quae aecessorium  locum oblineut, extinguntur, cum 
principales res peremplae fuerint». (Căci lucrurile care ţin loe de 
accesori se stâng. odată cu lucrurile principale). (L. 2, Dig, De 
peculio legato, 33. 8). 

„Dacă luerul legat n'a pierit în totul, ci numai pro parte 
accesoriile şi rămăşiţele lui se cuvin legatarului. Astfel, dacă 

1) Upr. Art. 724 C. austriac. 907 C. Calimach. 
2) L. 22, în medio, Dig., XXX, De legates, i.
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legatul are de obiect o casă, care a fost distrusă înaintea 
morţei testatorului, legatarul are drept la pământul pe care 
era zidită casa, el având drept şi la materialul, care n'a tost 
ridicat depe loc spre a primi o altă destinaţie: 

Quemadmodum insula legala si combusta essel, area poss 
vindicari». (Acela căruia i s'a legat o casă poate să revendice terenul 
«dacă casa a ars). (L. 22, în fine, Dig, tit, cit). 

De câteori însă legatul va avea de obiect uzufructul 
casei distruse în timpul vieţei testatorului, legatarul n'are 
drept nici la pământ, nici la material, pentrucă uzufructul este 
stins prin distrugerea casei (art. 557 $ ultim şi art. 564. 
C. civil 1). Ă 

Schimbările de formă accesorii, care modifică lucrul 
fără a-l denatură; de exemplu: transformarea unui pământ 
în vie ori livadă sau vice-versa, n'ar atrage însă caducitatea 
legatului, pentrucă asemenea schimbare nu oprește lucrul 
legat de a-și păstra natura sa juridică, 

Tot astfel, legatul unui fond, pe care nu erau clădiri în 
momentul facerei testamentului subzistă în urmă clădirilor 
clădite pe el, afară de cazul când s'ar stabili o voință cont- 
rară din partea testatorului: 

«So areve legatae domus imposita sit, debebitur legatario, nisi . 
testator mutavit voluniateri». (Dacă testatorul a legat un teren, 
vidicând clădiri apoi asupra lui, clădirea va fi datorită legatarului, 
dacă testatorul na manifestat o voință contrară). (L. 44 Ş 4, Dig., 
XXX, De legahis, 12). 

Când lucrul legat a. perit în timpul vieţei testatorului, 
puţin importă dacă pierirea se datoreşte unui caz fortuit, 
faptului testatorului sau unui terțiu, fie chiar moștenitorului 
prezumptiv, căci în toate cazurile, rezultatul este acelaș, adecă.: 
caducitatea, și legatarul nu poate cere daune dela autorul 
distrugerei lucrului, acest drept aparţinând numai testato- 
rului, a cărui proprietate a fost desființată. 

Dacă legatul a. fost făcut; sub o condiţie suspensivă (art. 
925 C. civil), el va fi caduc, dpgi4ucrul ar fi pierit pendente 
condatione, adecă în urma morţei testatorului și înaintea în- 

1) L. d $2, ab initio, Dig., Quibus modis usufruetus vel usus amittitur, 1-4. 
2) Vezi şi alte legi citate în tom. IV, partea II, p. 472, nota 1.
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deplinirei condiţiei; însă, în asemenea, caz, legatarul va aveă 
o acţiune în daune contra moștenitorului sau terțiilor prin 
faptul sau culpa cărora lucrul ar fi pierit (argument. tras din 
art. 1015 şi 1018 C. civil). Acesta este singurul caz în care 
perirea, lucrului legat, în urma morței testatorului, poate să 
aducă. caducitatea, legatului 1). 

Acestea sunt cazurile în care un legat poate fi declarat; 
caduc; altele nu există. | 

Cu toate acestea, se admite în unele cazuri excepționale 
că legatul poate să devie caduc, prin dispariţia în timpul 
vieţei testatorului a motivului care l-a inspirat, şi atât Curtea 
din. lași, cât şi cea din Rennes au admis această soluţie, care 
este viu combătută de T. Huc, VI 391, p.- 500 urm. ?). 

In rezumat, legatele sunt caduce: 
1* Când legatarul moare înaintea testatorului; 2% când 

supraviețuind testatorului, el moare înaintea îndeplinirei con- 
diţiei, dacă legatul este supus unei condiţii suspensive; 
30 când condiţia la care era supusă existența legatului, nu 
se îndeplineşt; 4 când legatarul refuză, legatul; 50 când el 
este incapabil de a-l primi în momentul morţei testatorului 
sau În momentul îndeplinirei condiţiei suspensive; 60 şi în 
fine, când lucrul cert și determinat, care face obiectul lega- 
tului, a pierit înaintea morţei testatorului. 

756. Efectele nulităţei, revocărei și caducității lega- 
telor. — Legatul nul, revocat sau caduc, este presupus că 
n'a existat nicio dată, pro non scripto habetur. Prin urmare 
nulitatea, revocarea sau caducitatea lui foloseşte în principiu, 
aceluia, sau acelora care erau însărcinați cu plata. lui, sau în 
dauna cărora legatul ar fi fost executat, dacă, testatorul n'a. 
manifestat o voinţă contrară. In adevăr, este firesc lucru ca, 
cei care trebue să sufere sarcinile, să tragă şi foloasele 
eventuale, cu atât mai mult cu cât aceasta a trebuit să fie 
chiar voinţa testatorului, care impunând o sarcină Jegatarului 
său, este presupus a fi voit ca acest lepgatar să se folosească 
de legat, îndată ce dintro cauză oarecare sarcina a încetat;5). 

  

*) Vezi tom. IV, partea II, p. 467, nota 3 şi p. 473, 471. 
2) Vezi supră, p, 570. 
3) Vezi tom. IV, partea II, p, 475 urm. Mai vezi supră p. 120 şi p. 172,
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«Duem sequuntur commoda, eumden sequi debent et încom- 
moda». (Acel care are foloasele unui lucru trebue să aibă și sar- 
cinile lui). 

O consecință a regulei de mai sus este că acel cetre- 
buie să se folosească de ineficacitatea acestui legat, este singur 
în drept a urmări în justiție nulitatea sau caducitatea lui. 
Astfel, moștenitorul exclus de către un legatar universal, n'are 

„calitatea de a provocă nulitatea sau caducitatea legatului 1). 

757. Excepţii dela principiile de mai sus. — Prin- 
cipiul că moştenitorii, debitori ai legatului, se folosesc de 
ineficacitatea acestor legate, în proporţia în care ei ar fi 
trebuit să le plătească, suferă. următoarele excepţii: 
„10 In cazul unei subatituţii vulgare, adecă atunci când, 

testatorul a dispus că un terţiu va lua legatul în caz când L 
primul legatar n'ar voi sau. n'ar putea să-l primească. In 
asemenea caz, persoana -substituită de testator se va folosii 
“de legat (art, 804 C. civil); Di Pe , 

20 A doua excepţie are loc atunci când testatorul a 
statornicit dreptul de creștere sau _sporire__ între colegatari 
(art. 929 C. civil). In asemenea caz, ineficacitatea legatului, 
făcut” unuia din colegatari, foloseşte , celorlalţi colegatari în 
loc de a folosi debitorului legatului. 

  

757 bis. Codul fr. mai prevede o excepţie, pe care 
legiuitorul nostru n'a admis-o, și anume: în cazul unei sub- 
stituții . fideicomisare permise (art. 897, 1048-1074 C. f), 
în cari cazuri caducitatea legatului, întâmplată în persoana 
legatarului instituit în primul ordin, foloseşte acelora cărora 
el eră obligat a restitui lucrurile legate. La noi, această ex- 
cepţie nu există, fiindcă toate substituţiile fideicomisare sunt 

oprite (art. 803 C. civil 2). - 

758. Dreptul creșterei, sporirei sau adăogirei între 
colegatari (art. 929 C. civil). Dreptul sporirei sau adăogirei, 
după cum îl numeşte art. 718 urm. din codul Calimach 

1) Cpr. Cas. rom. Bulet. 1910, p. 872 și Dreptul din 1910, No. 41, p. 328. 
Ă 2) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 82, nota 4; tom. IV, partea II, p. 480 

şi p. 514,-nota 1. Vezi și înfră, p. 592.
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(560 urm. C. austriac 1), este dreptul ce are cineva de a lua 
într'o succesiune ab intestat (art. 697) sau testamentară (art. 
929), o parte pentru care el are voeaţiune, pe care însă n'ar 
fi luat-o dacă toţi acei interesaţi ar fi primit ceeace li se 
cuveneă. 

Cujacius a observat însă că dreptul sporirei sau adăo-" 
girei nu se stabileşte pentru moştenitor sau legatar ut plus 
habeat, ci ne minus habeat, deoarece moartea, incapacitatea 
sau lepădarea unui comoştenitor, ori a unui colegatar, nu 
poate să creeze pentru comoștenitori sau colegatarii săi, un 
drept pe care ei nu l-au avut din capul locului; căci spre 
a lua totul trebue neapărat a aveă, vocaţiune pentru tot. 

«.Jus acerescendi non ideo intfoductum est ut plus legatarius 
habeat quam testator dare noluerii, sed ne minus habeat>. zice 
acest jurisconsult. | 

De aceea, cei mai mulţi autori, în loc de a numi spo- 
rirea sau adăogirea droit d'accroissement, o numesc, cu drept, 
cuvânt, droit de non decroissement (drept de nescădere). 

Din cele mai sus expuse rezultă că un moştenitor ab- 
intestat sau testamentar nu poate să vadă partea, sa sporită 
prin părţile comoștenitorilor săi, decât dacă el are din capul - 
locului vocaţiune ad totu. . _ 

În privinţa moștenitorilor ab intestat, cei care au acceptat, 
succesiunea se folosesc în totdeauna de părțile celor care au 
repudiat-o, pentrucă orice moştenitor are vocaţiune la întreaga, 
succesiune (art. 697 C. civil): 

«Nemo pro parte heres» 2). 

In cât priveşte însă pe moştenitorii testamentari, sporirea, 
„nu va avea loc -decât atunci când fiecare colegatar va fi 
chemat prin acelaș testament, a lua cel puţin eventual legatul 
în întregimea lui; de câteori, cu alte cuvinte, va exista o 
solidaritate de vocaţiune între toţi colegatarii aceluiași lucru. 

Identitatea lucrului legat şi existența mai multor lega- 

1) Cpr. art. 1935, 2094 urm,, 2158 C. german ; art. 672 C. civil elveţian 
din 1907, ete. 

2) Vezi supră, p. 72, 423, ete.
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tari, din care numai unii să primească legatul, sunt deci 
condiţiile neapărate şi baza dreptului sporirei sau adăogirei. 

Die Identitiit des den Mehruren vermachien obiekis ist Haupi- 
veraussetzung des jus accrescendi»>, zice Zachariae 1). (Identitatea obiec- 
iului legat și mai multe persoane, aceasta lasă a se presupune în 
mod fundamental dreptul sporirei 2). Sa 

În rezumat, pentruca dreptul sporirei sau adăogirei să 
aibă loc, se cere următoarele condiţii: 10 legatul aceluiaș 
lucru trebue să fie făcut la mai multe Persoane, căci dacă 

el u fost făcut numai unui singur legatar, neluarea lui pentru 
orice cauze ar fi, va folosi, conform dreptului comun, celui 
obligat a plăti legatul, afară de cazul când testatorul ar fi 
manifestat o voință contrară 5). 20 unul sau mai mulţi. din 
legatari trebue să nu vie la succesiune, căci dacă ar accepta-o, 
lucrul sar împărţi între ei, conform regulei: concursu partes 
fiunt €). Dacă nici unul ar primi succesiunea, legatul ar 
rămâne în succesiune, după cum dispune anume art. 858 din 
codul Calimach (689 C. austriăc), afară de cazul când tes- 
tatorul ar fi dispus altfel printr”o substituție vulgară (art. 
804 C. civil); 30 legatul trebue să aibă de obiect același 
lucru (eadem res); 4% şi în fine, testatorul nu trebue să fi 
fracţionat vocaţiunea legatarilor, hotărând partea fiecărui din 
ei, căci atunci fiecare legatar mar mai avea vocaţiune pentru 
tot. Sporirea sau nescăderea va avea însă loc, cu toate că 
părțile legatarilor ar fi fost hotărîte de testator, dacă acesta 
ar îi înţeles a, regula numai modul împărţirei, pentru cazul 
când toţi legatarii ar primi legatul. Totul este deci o chestie 
de intenție, și îndată ce statornicirea părţilor nu împiedică, 
în spiritul testatorului, vocaţiunea fiecărui legaţar pentru tot, 
sporirea, sau adăogirea va avea loc5). 

Dreptul de creștere, sporire sau adăogire (jus non de- 
crescendi), are deci de bază voinţa presupusă a testatorului. 

«Das Anwachsungsrechi bei Vermăchinisschen hat den glei-. 

1) Handbueh des fr. Civilreehis, IV. Ş 736, p. 500. nota 16 (ed. Crome). 
2) Cpr. Instit., De legaiis, II, 20 $ 8, ab 2nitio. 
3) Opr. L. unică $$ 4 şi 8. Cod, De cadueis tollendis, 6. 51. Vezi Unger, 

Das dsterreiehisehe Brbrecht, $ 63, p, 214. : 
2) L. 80, Dig., XXXII, De legatis, II. 
5) Cpr. Uuger, op. cit, $ 63, p. 275, nota 3.
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chen Grund wie das Anaachsungsrecht bei Erbschaflen ; es berulh 
auf dem Willen des Erblassers», zice Windseheid. (Dreptul de 
creștere aplicat la lepatari are aceeași bază ca și dreptul de cre- 
ştere relativ la succesiunea ab intestat; el se întemeiază pe voinţa 
testatorului) 1). 

Din cele mai sus expuse rezultă că testatorul legând” 
un lucru la mai multe persoane, poate să excludă dreptul 
sporirei, după cum el poate să-l admită în cazurile în care 
el n'ar aveă ființă după lege. 

<Testatorul poate să excludă sporirea, zice art. 2158 Ş ultim 
din codul german. (Der Frblasser kann die Antwaehsung ausschliessen). 

Dreptul sporirel făcând parte din legat, colegatarii în 
folosul cărora el se deschide, îl transmit moștenitorilor lor 
odată cu părţile lucrului legat ce le aparţine în puterea, drep- 
tului lor propriu. 

“Sporirea nu se face, în adevăr, dela persoană la per- 
soană, ci dela porţiune la porţiune, ca şi aluviunea: 

<«()uoniam portio, velut alluvio, portioni accreseit». (L. 33 $ 1, 
în fine, Dig.» De usufructu, ete. 7. 1). 

lată cum se exprimă, în această privință, Zahariae: 

«Der Sati, dass portio porlioni acerescii, non personae, gilt 
auch îm franzăsischen Recht». (Maxima: portio portioni accrescil, 
non personae, există însă în dreptul francez). 

Sporirea sau adăogirea se deosebește deci de substituţia. 
vulgară care, din contra, se face dela persoană la persoană 
(art. 804). 

"Dreptul sporirei sau adăogirei se aplică nu numai la, 
legatele de proprietate, dar și cele de uzufruct. Chestiunea. 
este însă controversată în caz când toţi legatarii prezen- 
tându-se, unul din ei ar fi murit în cursul uzufructului ; 
însă părerea cea mai juridică este, de bună seamă, aceea 

„care pune în principiu că partea uzufructuarului încetat din 
viaţă nu va spori partea celorlalţi legatari, ci că uzufructul 
său se va stânge prin consolidare, trecând la nudul proprietar, 

1) Windseheid, Lehrbuch des Pandeltenvechis, III $ 644, p. 203 (ed. _ Kipp din 1901),
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- afară de cazul când contrarul ar rezultă din voinţa testa- 
“torului Î). 

Tot controversată este şi chestiunea de a se şii dacă 

colegatarul care se foloseşte de dreptul sporirei trebue sau 
nu să sutere sarcinile impuse de testator 2). 

| - În cât priveşte însă sarcina impusă personal unui le- 
gatar, precum ar fi, de exemplu, aceea prin care un pictor ar 
fi fost însărcinat a face portretul cuiva, se înţelege dela sine 
că ea nu va trece la ceilalţi colegatari ?). 

Dreptul sporirei având de bază voinţa testatorului, 
chestiunea este de a se ști când se poate zice că intenţia 
testatorului a fost de a da legatarilor dreptul la totalitatea 
lucrului legat? 

Dreptul roman statornicise în această privinţă nişte 
prezumpţii care au dat loc la dificultăți, admițând că cole- 
gatarii aceluiaşi lucru puteau fi uniţi (conjuncţi) re et verbis, 
re tantum şi verbis tantum €). i _ 

| Codul francez, depărtându-se dela dreptul roman, unde 
conjunetio re tantum era mai energică decât conjunctio re 
et verbis, prevăzând că legatul este presupus a fi făcut ne- 
despărțit (conjointement) numai atunci când legatarii sunt 
uniți 7e et verbis, nu însă şi atunci când sunt uniţi verbis 

tantum, nici re tantum (art. 1044) 5). 
Legea noastră ne mai reproducând prezumpţiile admise 

de eodul francez, judecătorii vor decide chestia în fapt, prin 
interpretarea voinţei testatoruiui 6). 

SUBSTITUȚIILE FIDEICOMISARE. 

759. Noţiuni generale și istorice. — O substituție 
fideicomisară (art. 803 C. civil) este o dispoziţie prin care 
se dă printr'o donaţiune între vii sau se lasă printr'un testa- 

1) Vezi tom, IV, partea II, p. 490, 491. 
*) Vezi tom. IV menţionat, p. 491, 492, 
3) Vezi tom. IV menţionat, p. 478, nota 3 şi p. 492, 
1) Vezi L. 142, Dig., De verborum signifieatione, 50. 16; Instit., De 

legatis, II. 20 $ 8. Mai vezi L. 89. Di, XXXII, De legatis, III, etc. 
3) Vezi tom. IV, partea, II. p. 494, 
6) Vezi tom. IV, p. II, menţionat p. 495. In cât priveşte deosebirea între 

+. dreptul sporirei și substituţia fideicomisară, vezi tom. IV, p. LI, menţionat, p. 406,
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ment un bun unei persoane, cu obligația de a conserva acest 
bun toată viaţa sa și de a-l restitui la moartea sa, unei per- 
soane anume determinate (art. 803 C. civil). _ 

Din această definiţie rezultă: a) că substituţia fideico- 
misară presupune concursul a trei persoane: dispunătorul, un 
prim beneficiar (grevatul) şi un al doilea beneficiar, substi- 
tiitul sau fideicomisarul (Pappels); 5) că o substituție fidei- 
comisară poate fi cuprinsă atât întrun testament cât şi într”o 
donaţiune între vii 1). - | 

In dreptul actual există două feluri de substituții, şi 
anume: cea fideicomisară, care este oprită (art. 803 C. civil), 
şi cea vulgară, care este permisă (art. 804 C. civil); pe când 
la Romani şi în codul Calimach (art. 770 urm, 604 urm. 
C. austriac), substituţiile erau vulgare, pupilare şi guasi- 
pupilare sau exemplaris 2). 

Independent de aceste substituţii, Romanii mai aveau 
și fideicomisul, care eră un legat impus moștenitorului, nu 
însă în mod imperativ ca legatul în genere, ci sub formă 
de rugăminte, Ă 

«Ea quae precativo modo rehquuntur, fideieommissa vocanlur». (Ceeace se lasă cu rugăminte de a se dă se numește fideicomis). (Uipiani Regul., De legatis, 94 $-1) 3), 

Fideicomisul era, deci o dispoziţie prin care cineva lăsa. 
unei: persoane (fiduciarius) succesiunea întreagă sau vo parte 
din ea, ori un lucru determinat, cu rugăminte de a trece 
aceste bunuri unei alte persoane fudeicommissarius). Această 
restituire putea fi făcută la mai multe generaţii succesive. 
Justinian a mărginit numărul lor la patru, aşa că deabia 
al patrulea detentor dobândeă prima proprietate a bunurilor 

„cuprinse în fideicomis €). 

  

1) La Romani și în codul Calimach dart. 774, 719), substituţiile nu pu- teau, din contra, fi făcute decâţ printr'un act de ultimă voinţă, ” 2) Vezi“asupra acestor substituţii, tom. IV. partea II, p. 497, 498. 3) Vezi şi definiţia fideicomisului pe care o dă tet Ulpian (op, ext., De fideicommissis, tit. 25 $ 1). Codul Calimach vorbeşte în art. 781 (618 C. aus- triac) de fideicomisele de familie, care au multă asemănare cu ceeace Romanii ” numeau fideicommissum, familiae relictum (vezi Unger, Das ăsterveiehische Frbrecht, Ş 89, p. 382, nota 3). care aveă de obiect păstrarea averilor în fami- liile cele mari. Aceasta este o instituţie de drept germanic, pe care codul aus- triac o numeşte Familienfideilominis. 
1) Nov, 159, capit. 2. Cpr. art. 784 C. Calimach, după care fideicomisul de familie încetă numai atunci când ultimul moştenitor nu mai avea copii nici alţi moştenitori, 

!



. 
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Fideicomisile au fost declarate obligatorii de către îm- 
păratul August 1), iar Justinian le-a asimilat în totul lega- 
telor. 

Ele sau desvoltat foarte mult dela August încoace și 
au fost împrumutate dela Romani de către Arabi, care le-au 
transportat în Spania, unde populaţiile creştine le-au adoptat 
la rândul lor 2), 

Acei doritori de a cunoaşte mai multe detalii asupra 
acestei instituţii vor binevoi a consultă tom. IV, partea II, 
al Coment. noastre, p. 501 urm. 

Acestea sunt instituţiile care au dat loc la substituţiile 
fideicomisare, pe care legiuitorul modern le-a condamnat, 
ca unele ce jertfiau interesele societăţei unui interes de familie 
şi de castă, şi care prezintă înconveniente economice consi- 
derabile, din cauza piedicelor ce aduc liberei circulaţiei - a 
bunurilor. 

„ Rămâne însă bineînţeles că numai substituţiile fideco- 
misare sunt nule, fie vorba de mobile sau de imobile, nu 
însă şi fideicomisele simple, pe care unii le numesc fiducii, 
căci. dacă este adevărat că orice substituție fideicomisară cu- 
prinde un fideicomis, un fideicomis nu cuprinde numai decât 
o. substituție fideicomisară. 

759 bis. In legile noastre anterioare, nu numai ale 
" Moldovei, dar şi ale Munteniei, ca şi în vechiul drept francez, 
substituţiile fideicomisare erau nu numai admise, dar încă 
privite cu favoare, pentrucă era mijlocul cel mai sigur de a 
conservă splendoarea numelui sau porecla neamului, prin 
păstrarea averei în familie 2). 

Principiul democratic al egalităţei între membrii aceleiaşi 
familii, eră necunoscut, pentrucă societatea veche eră aristo- 
cratică, şi fiindcă substituţiile erau în legătură cu dreptul 
de primogenitură. Bunurile erau date sau legate fiului celui 
mai mare, cu obligaţia de a-l păstra toată viaţa lui şi de a 

1) Instit., De fideicommissariis hevehitatibus, IL, 23, Ş 1, în medio. 
2) Vezi Leonhard, Agrar politil; und Agrarreform în Spanien, p. TL 

(Minchen, 1908), 
- 5) Vezi Lujo Brentano (profesor de economie politică la Miinchen), Les 

conseguences sociales des fidticommis en Allemagne, studiu tradus în limba 
franceză de Jean de Pange,extras din Revue internationale de soetologie (Paris, 1912).



592 000. CIV. — CARTEA III, — TIT, IL. — CAP. V. — $. VII. 

le remite și el, la rândul lui fiului său cel mai mare, Şi aşa 
mai departe în infinit. Din această cauză, cea mai mare parte 
a avuţiei naţionale, pământul, eră scos afară din comerţ, 
deoarece acei însărcinaţi de a păstra şi remite altora, nu 
puteau să înstrăineze bunurile dăruite sau legate, 

Substituţiile Hideicomisare statornicind cea mai revoltă- 
toare inegalitate între copiii aceluiaș părinte, pe care natura 
i-au făcut egali, codul nostru actual le-a desființat cu desă- 
vârşire, anulând atât instituția cât fi substituţia (art. 803 
C. eivil). 

Mai mult încă, legea noastră a mers şi mai departe, 
neadmiţând nici o excepţie în această privinţă !) soluţie ad- 
misă şi în codul italian, şi aprobată de autori. 

Substituţiile fideicomisare sunt inadmisibile nu numai 
din punctul de vedere al egalităţei ce trebue să existe între 
membrii aceleeași familii, dar şi din alte considerâţii. In adevăr” 
10 ele pun o piedică creditului public, prin aceasta că con- 
feră instituitului sau grevatului o situaţie aparentă mai avan- 
tajoasă, inducând pe terţii în eroare asupra situaţiei adevărate 
acelui cu .care ei contractează; 20 bunurile substituite, cel 
puţin. imobilele, sunt, de fapt, scoase din comerţ în detri- 
mentul interesului obștesc, care cere ca bunurile să circuleze 
din mână în mână; 30 instituitul sau grevatul, nefiind până 
la deschiderea substituţiei decât un uzufructuar, după cum 
îl proclamă art. 778 din codul Calimach, eîn Fruchinieșser 
(art. 613 C. austriac), mare niciun interes a îmbunătăţi 
fodul, ci numai de a stoarce dintrânsul cât se poate mai 
mult, știind prea bine că dreptul lui este vremelnie. 

Desființarea  substituţiilor fideicomisare se întemeiază. 
deci pe. consideraţii morale, sociale și economice, precum și pe 
motive de ordine publică. Ele n'ar mai putea fi înfiinţate astăzi 
nici prin lege, căci în statul român orice privilegii de clasă 
sunt oprite pentru toteauna. (art. 8 și 10 Constit. din 1923), 

759 ter. Cu toate acestea, sunt legislații străine în 
care substituţiile fideicomisare sunt admise şi astăzi. 

Astfel ele sunt admise în Austria (art. 608 vrm), în 

  

1) Vezi supră, p. 585, No. 757 bis.
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Germania (art. 2100 urm). în Spania (art. 781 um. C. 
spaniol Î, în Elveţia (art. 488 urm. C. civil din 1907) în 
Englitera (Estate tal) fie substituit, înainte în Rusia ( 2apo- 
vednia imienya), ete. 

759 auater. Cât pentru majoratele, care erau adevă- 
rate subsţituţii, pe care Napoleon I, în atot puternicia sa, 
sa încercat a le introduce în Franţa, în urma, reconstituirei 
monarhiei, ele sunt contrare pactului nostru fondamental 
(art. 8 şi 10 Constit. din 1923). | 

Aceste majorate erau nişte dotaţiuni, alipite de un titlu 
de nobleţă, care se transmiteau cu însuși titlu, prin substi- 
tuţii perpetue, în favoare persoanelor arătate prin însăși legea 
instituţiunei | 

Depărtarea fetelor dela succesiunea părinţilor, pe care 
0 găsim în codul Ipsilant şi în codul Caragea, care, în această 
privință, reproduce un vechiu obiceiu al pământului, nu este . 
decât un fel de -majorat. 

760. Condiţiile necesare pentru existenţa substitu- 
ţiilor fideicomisare (art. 803). Pentauca o dispoziţie să fie 
o substituție fideicomisară, ea trebue să întrunească urmă- 
toarele condiţii: 1% trebue să cuprindă o îndoită liberalitate 
având de obiect aceleași bunuri, făcută în folosul a două 
persoane deosebite: instituitul şi substituitul; 20 aceste li- 
beralităţi trebue să fie legate între ele printro trecere de 
timp tractus temporis); 39 dispoziţia trebue să stabilească 
între aceste persoane o ordine succesivă (ordo successivus), 
în aşa mod ca al doilea gratificat (substituitul) să moşte- 
nească pe instituit sau grevat, în urma morței acestui din 
urmă; 4% în fine, dispoziţia trebue să cuprindă pentru primul 
gratificat  (instituitul), obligaţia de a păstra şi de a remite 
substituitului bunurile dăruite sau legate. Indată ce una din 
aceste condiţii lipseşte, nu există substituție fideicomisară. 

Aceste condiţii erau cerute și în vechiul drept francez. 

761. 1* Indoită liberalitate.— Prima condiție pentruca 
să existe o substituție fideicomisară este o îndoită hbera- 

  

" 1) Contră: Art. 1867 urm. C, portughez din 1867, ete. 

D. Alezandresco. Principiile Dreptului Civil Român. Vol, II. 38
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litate, tăcută la două persoane deosebite, având. aceleași 
bunuri de obiect. De exemplu: dau actualmente sau las după 
moartea mea moșia mea cutare lui A, (instituitul), cu oBl- 
gafa (nu numai cu rugăminte) de a o păstră toată viaţa, 
lui și dea o remite, la moartea lui, unei alte persoane (sub- 
stituitul). 

Ambele liberalităţi nu trebue să vie una în lipsa celeilalte, 
nici_una odată cu cealaltă, ci una după alta, ordine sueces- 
Aia, et non conjunctive sen simultaneo. Ambele liberalităţi 
emanând dela același autor și având de obiect; aceleaşi bunuri, 
atât instituitul cât și substituitul primese liberalitatea dela 
dăruitor sau testator, instituitul nefiind decât un intermediar 
între dispunător şi substituit; pe când în substituţiile vulgare 
substituitul primeşte liberalitatea din mâna dăruitorului sau 
testatorului, fără niciun intermediar. 

Din cele mai sus expuse rezultă că nu va există sub- 
stituție fideicomisară de câteori nu va există decât o singură 
liberalitate, precum ar fi, de exemplu, în cazul când aș fi zis: 
«las averea mea lui A, pentruca el s'0 stăpânească din neam 
în neam», sau -<las averea mea lui A, pentruca, la moartea. 
lui so deă cui va crede de cuviinţă»; sau «las uzufructul 
averei mele soţiei mele, având dreptul, la moartea ei, de a 
dispune de proprietatea acestei averi în folosul oricui va 
voi, etc. În toate aceste cazuri, nu există două liberalităţi, ci 
una singură. Deci, dacă instituitul va dispune în folosul cuiva 
de averea astfel lăsată de mine, beneficiarul ţine liberalitatea 
dela legatarul meu, iar nu dela mine. 

Tot valid ar fi şi legatul unui imobil făcut unei per- 
şoane cu sarcina de a remite la moartea ei, un alt lucru 
sau o sumă de bani. In adevăr, nu există, în specie, obli- 
gaţia de a păstră şi remite imobilul legat, ci există un legat 
cu sarcină. | | 

Pentruca să existe substituție fideicomisară, nu este: 
numai decât nevoe ca dispunătorul să facă o liberalitate 
expresă, ci este suficient ca el să impue moștenitorului său 
ab intestat sarcina de a păstră și de a remite bunurile, la 
moartea sa, unei persoane determinate, după cum dispune 
anume art. 899 din codul italian.
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In asemenea caz, instituitul sau grevatul este! gratificat 
în mod tacit sau implicit. 

După cum liberalitatea primită de grevat poate fi tacită, 
tot astfel şi cea primită de substituit nare nevoe de a fi 
expresă. Ceeace se cere însă este ca substituitul să fie arătat 
de dispunător, fie în mod expres, fie în mod tacit sau im- 
plicit; căci pentruca să existe sarcina de a păstră și de a 
restitui, trebue ca această sarcină să fie impusă în folosul 
unei persoane determinate, sau care poate fi determinată. 

Substituţia fideicomisară va există însă “de câteori ter- 
menii liberalităţei permit de a determină pe acela în folosul 
căruia sarcina este impusă, chiar dacă el n'a fost arătat de 
dispunător. 

Nu trebue să confundăm substituţia fideicomisară cu 
fideicomisul simplu, care nu este decât un legat făcut sub 

„0 altă formă, pe care unii îl numese fiducie, pentrucă fidu- 
ciarul departe de a aveă vreun drept de proprietate asupra 
lucrului obligat a restitui, nu este decât un administrator ŞI 
un depozitar al averei legate, care nare nicio obligaţie per- 
sonală în privința bunurilor ce administrează. Legile actuale 
nu opresc deci fideicomisul simplu, care nu este decât echi- 
valentul unui legat, deși art. 803 vorbeşte atât de substi- 
tuţie cât şi de fideicomise. Se poate deci dispune în mod 
valid de un lucru determinat, cu sarcina de a remite acest 
lucru unei alte persoane, fie, îndată, fie un timp oarecare 
dela moartea dispuniătorului; destul este ca instituitul sau 
grevatul să nu fie însărcinat a păsiră lucrul toată vwaţa lui. 

Pe lângă condiţiile de mai sus se mai cer pentruca să 
existe substituție fideicomisară, ca ambele liberalităţi șă aibă 
de obiect aceleași bunuri; căci în caz când sar lăsă, de 
exemplu, uzufructul unor bunuri lui A, şi nuda proprietate 
a acelorași bunuri lui B, dispoziţia mar mai fi o substituție 
fideicomisară (art. 805 C. civil). 

Uzutructul aceluiaşi lucru ar puteă chiar să fie dat mai 
multor "persoane, pentruca, ele să se folosească una după altă, 
fără ca să existe substituție fideicomisară. 

- Uzufruetul nici nu poate face obiectul unei substituţii, 
pentru el stângându-se odată cu moartea instituitului sau



  

. 
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grevatului, nu poate trece dela institut la substituit, ci trece 
la nudul proprietar 1). ” 

762. 2' Tractus temporis.— A doua condiţie cerută 
pentru existența unei substituţii fideicomisare, care se poate 
întâlni şi în legatele condiţionale, este trecerea unui timp 
oarecare dela acceptarea legatului din partea instituitului 
sau grevatului și până la restituirea făcută substituitului 
(tractus temporis). 

In substituţiile fideicomisare. acest spaţiu de timp, ţine, 
pe deoparte, toată viața instituitului, pentrucă substituitul 
nu primește bunurile substituite decât la moartea institui- 
tului; iar pe de altă parte, spaţiul de timp nu este şters în 
pi maeterătum, prin deschiderea substituţiei. 

Cu alte cuvinte, dreptul substituitului se deschide ut | 
ei nume, ca din ziua morţei instituitului, iar nu ut-ez tune, 
ca din ziua morţei dispunătorului. Dreptul instituitului sau 
grevatului nu este deci un drept supus desființărei prin des- 
chiderea substituţiei, ci este o proprietate ad tempus, adecă 
vremelnică şi revocabilă, care se sfârşeşte la deschiderea 
substituţiei, pentru a face loe drepturilor  substituitului. 

Acest caracter al: Spaţiului de“ timp din substituţiile 
fideicomisare_ nu se întâlneşte în fideicomisele permise, nici 
în legatele condiţionale, pentrucă în asemenea. cazuri, spaţiul 
de timp care se ştrecoară dela primirea sarcinei şi. până la 
executarea ei, nu poâte să diuieze tot timpul. „vieţei greva- 
tului, căci dacă 'ar fi astfel;-fideicomisul “Sau legatul 'Sondi- 
ţional ar fi o substituție oprită (art. 803). 

Cât pentru fideicomisul condiţional, sau condiţia trebue: 
să se îndeplinească în timpul vieţei legatarului aparent, și 
atunci există legat condiţional; sau ea trebue să se îndepli- 
nească la moartea lui, și atunci există substituție fideicomisară.. 

763. 3 Ordo successivus. — Fără ordine succesivă 
nu există substituție fideicomisară. Aceasta însemnează că. 
donatarul sau legatarul gratificat în primul ordin_trebue să 
fie obligat a păstră averea dăruită sau legată n tor timpul 
viejei sale, spe â 9 „Test? î-modrica sa eratificatului 3 în 

a 

  

1) Uzutructul poate însă face obiectul unui fideicomis pur și simplu şi. 
chiar a unui fideicomis cu termen.
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al doilea ordin (substituitul); căci altfel ne-am găsi în faţa 
unui legat sau unui fideicomis cu _un_țermen. de executare, 
dispoziţii cari_sunţ valide. Ordinea succesivă cuprinde deci 

două der deosebite, şi anume: 10 instituitul_sau _ grevatu 
trebue-să_restituie bunurile dăruite săi. legate la _moarica 

a lui, da nu la altă epocă; 9% această restituire nu va_ave: 

  

   
     

  

    

    

  

  

  

loc decât dacă substituitul a supravieţuit instituitului; ceeace 
însemnează că _restituireă” pe câte trebue so. facă instituitu 
sau grevatul es te necertă și Sventuălă 1], d „dle unde_rezultă c 
substituitul trebue să existe în momentul morţei instituitului 

   

iar nu în momentul morței dispunătorului. a 
Pentruca să existe 07d0 successiiiiă nu este însă nevoe 

ca testatorul să zică în termeni expreși că instituitul sau gre- 
vatul va păstra averea primită toată viața, sau până la 
moartea lui, ci este suficient ca acăăstă” condiţie să rezulte 
din termenii dispoziţiei, apreciată în mod suveran de instan- 
țele de fond. Cu alte cuvinte, judecători vor aprecia dacă 
testatorul a înțeles a. face--o” substituție fideicomisară sau un 
Hideicomis permis: Chestiunea este însă controversată. 

Sarcina impusă instituitului de a păstră averea, spre â 0 
remite la moartea lui substituitului, poate fi nu numai pură 
și simplă, dar și supusă unei condiţii, care trebue să rămâe 
necertă: până la moartea grevatului 2). - - 

764. 4* Obligaţia instituitului de a păstra bunurile 
toată viaţa lui şi de a le restitui substituitului. — Este de 
esența unei substituţii fideicomisare ca dispunătorul să fi 
obligat pe cel instituit în primul ordin, de a conserva bu- 
nurile dăruite sau legate toată viața lui şi de a le remite 
la moartea sa unei persoane gratificate în al doilea ordin 
(substituitul), arătată de testator, fie această persoană chiar 

  

1) Transmiterea dreptului în favoarea substituitului neavând loc decât la 
moartea instituitului, substitultul ni poate aveă până atunci un drept câştigat 
asupra averei lăsate de testator, ci numai o expectativă, de unde rezultă că 
numai legea nouă, sub care a murit dispunătorul, va cârmui efeotele viitoare 
nerealizate încă ale drepturilor și situaţiilor juridice câştigate sub legea prece- 
dentă. C. Iaşi și Cas. S. l-a. Vezi tom. IV, partea II, nota 3 dela p. 537 urm. 

?) In cât privește deosebirele ce există între legatele condiţionale şi sub- 
stituţiile condiţionale, vezi tom. IV, partea II, p. 543 urm., iar în cât priveşte 
deosebirile dintre substituţiile fideicomisare și legatele supuse unei condiţii rezo- 
lutorii, vezi acelaşi tom, p. 545 urm. lucât priveşte legatele cu termen şi sub- 
stiţuţiile cu termen, vezi p. 348,
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o instituţie culturală sau de binefacere, cu condiţia însă ca 
acea persoană. să supravieţuiască instituitului. O atare dis- 
poziţie este nulă, pentrucă izbeşte bunwile de indisponi- 
bilitate, lovindu-se astfel de principiul cireulaţiunei lor, care 
este baza stărei economice a societăților moderne. 

Substituţia fideicomisară împlicând obligația juridică 
de a păstră și de a restitui substituitului averea primită 
dela dispunător, de aici rezultă că această obligaţie trebue 
să fie impusă întrun mod imperativ, căci un simplu sfat, 
0 dorinţă, o recomandare sau o rugăminte făcută instituitului 
mar echivală cu sarcina dE ă păstiă şi de â “restitii în s6hsul 
art. 803 C. civil; pântaucă instituitul putând atunci să nu 
respecte voința dispunătorului, substituitul par avea nici o 
acţiune în contra lui, şi de câteori substituitul mare acțiune 
în contra instituitului, nu există obligaţie de restituire şi, 
'deci, nici _substituția fideicomisară 1). 

Tot pentru” aceleași Tve>sarcina impusă instituitului 
de a remite averea altuia, dacă va _v04,.nu. constitue o sub- 
stituție fideicomisară, ci o“'6bligaţie potestativă din partea 

„ debitorului, condiție-—cară 6ste destructivă . de orice” obligaţie 
(art. 1006, 1010;-C-civil). Pentruca substituţia fideicomisară 
"să aibă ființă, nu este însă nevoe de a întrebuința termeni 
sacramentali, fiind suficient ca obligaţia de a păstra și de a 
restitui să fie exprimată întrun mod neîndoelnie şi să rezulte 

„cu certitudine din clauzele testamentului 2). 

765. Fideicomisul de residuo. — Fideicomisul de 
vesiduo sau, de eo. guod. supererit, sau de eo quod super- 
futurum evit, este o dispoziţie prin care donatarul sâu - lega- 
tarul este însărcinat -de_a_restitui unei persoane determinate 
ceeace-i va-rămâne la moartea să di _bunăril€” dăruite sau 
legate: O asemenea dispoziţie este validă ca ună c& fiu pre- 
zintă inconvenientele substituţiei fideicomisare, fiindcă ea nu 
atrage obligaţia de a păstra bunurile și de a.le remite altuia, 

   

1) Cpr. Trib. Vaslui, Tribuna juridică din 1920, No. 28, 29, p. 113 (cu 
observ. noastră). | 

2) In privinţa chestiunei de a se ști dacă condiţia de a nu înstrăina bu- 
nurile dăruite sau legate, de a nu le vinde sau zălogi, de a le înstrăina extra 
familiam ete. atrage sau nu sarcina virtuală de a păstră şi de a remite altuia, 
vezi tom. IV, partea II, p. 352 urm.
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nici le scoate din comerţ, deoarece instituitul poate să înstrăi- 
neze: bunurile primite, el nerestituind decât ceeace va rămâne 
din ele 1). Chestiunea este însă controversată 2), | 

Această dispoziţie constituind, după părerea noastră, 
un legat cu termen făcut în folosul gratificatului în al doilea 
ordin, care se deschide la moartea testatorului, acest legatar 
tebue să existe, adecă să fie cel puţin conceput la acea 
epocă. Apoi, din împrejurarea că, în specie, este vorba de 
un legat cu termen, iar nu de un legat  condiţional, mai 
rezultă că legatarul . gratificat în al doilea ordin va tranz- 
mite dreptul său la moştenitorii săi, dacă Sar întâmplă să 
moară înaintea legatului gratificat în primul ordin; pe când 
soluția ar fi cu totul alta, dacă n-am găsi în fața unui 
legat condiţional, după cum pe nedrept susţin unii. 

Fideicomisul de residuo fiind valid, . toate_ bunurile ce 
„se vor găsi în „natură meartea  gratificatului în primul 

ordin, presum și preţul bunurilor înstrăinata-de-el;—ce-ar fi 
încă datorit, vor trebiii” să fie restituite de către moştenitorii 
lui, legatarului gratificat în ordinul al doilea. 

În eaz când donatarul sau legatarul este împuternicit a 
înstrăină lucrurile lăsate lui, numai la caz de nevoe, chestiunnea 

„este controversată, unii văzând în asemenea dispoziţii o sub- 
stituție fideicomisară, iar alţii un fideicomis de residuo. 

Adevărul este, însă, că totul atârnă, în specie, de intenţia dispunătorului 3). , 

766. Interpretarea substituţiilor fideicomisare. — De 
câteori există îndoială asupra chestiunei de a se şti dacă 
0 dispoziţie întrunește sau nu condiţiile unei substituţii 
oprite, judecătorii vor recurge la regulele de interpretare, 
spre a descoperi adevărata, intenţie a. testatorului 4) având 
în vedere termenii 'dispoziţiunei și combinând între ele dife- 
ritele părţi cari o compun. 

1) Cpr. Trib. Vaslui, Zid. juridică din 1920. No. 28, 29, p. 113 (eu 
observ. noastră). - , 

2) Vezi tom. IV, partea II al Coment. noastre p. 258 urm. 
3) Asupra chestiunei de a se ști care sunt, în fideicomisul de residuo drepturile primului gratificat întăreinat de a restitui la moartea sa din bunurile dăruite sau legate, vezi tom. IV, partea II, p. 564. 
1) Vezi supră, p. 477. No. 674,
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Dacă voinţa dispunătorului este certă și neîndoelnică, 
singura chestiune ce se pune (şi în specie este vorba de o 
chestie de drept, iar nu de fapt), este aceea de a se şti dacă 

clauza cuprinsă în dispoziţie are sau nu- caracterul unei sub- 
„| stituţii oprite. Asupra acestui punct Curtea de casaţie își 

I exercită controlul său, spre a vedea dacă judecătorii fondului 
i au făcut o aplicare exactă a art. 803 C. civil,:dacă au tras 
& consecinţele legale din faptele constatate de ei, dacă au recu- 

iii noscut dispoziţiei adevăratele sale efecte juridice şi dacă nu 
cumva, sub cuvânt de interpretare, au denaturat-o. 

La caz de îndoială, judecătorii vor admite mai degrabă 
validitatea testamentului, decât nulitatea lui, în baza prin- 
cipiului cunoscut: 

    

   

< Interpretandus este actus potius ut valeat, quam ut pereal». 
(Actul trebue să fie astfel interpretat încât să producă un efect, 
iar nu să fie lipsit de efecte), 

Soluţia dreptului actual este deci cu totul opusă acelei 
Aadmisă altădată, când substituţiile fideicomisare - fiind - nu 
humai permise, dar încă văzute cu favoare, judecătorii erau 
datori a. recunoaşte dispoziţiei, la caz de îndoială, caracterul 
Munei substituții, pentru a face că voinţa testatorului să-şi 
“producă efectul şi să poătă fi executată 2), 

   
    

| 267, Efectele oprirei substituiţiei fideicomisare. Nuli- 
! tatea substituţiei şi a instituţiei. — Legiuitorul actual, vroind 

a tăia răul din rădăcină, nu se mulţumeşte cu _oprirea-substi- 
tuţiilor fideicomisare, ci anulează nu numâi Ei tirde a” 
„păstrăși Ereriiite, a adecă substituţia, dar şi instituţia, făcuţăe= 

în folosul primului gratificat, „a 6 nativa feat 
Anularea substitației fără aceea a instituţiei ar fi atri- 

buit, în adevăr, instituitului, în contra voinţei dispunătorului, 
proprietatea definitivă a bunurilor dăruite sau legate, pe când 
el n'a înţeles să-i confere decât o proprietate. vremelnică. 
Apoi, prin această jumătate de măsură, admisă atât de 

     

1) Vezi supră p. 480 şi înfră p. 605. Cpr. art. 736 C. Calimach, precum 
și art. 978 C. civil actual. 

2) In cât priveşte substituţiile care altădată se numeau compendinase 
(quia sub compendium terborum plures continent substituliones), adecă puteau 
fi privite fie ca o substituție vulgară, fie ca o substituție fideicomisară, vezi tom. 
IV, partea II, p. 571 urm, şi înfră p. 605,
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legea revoluţionară din 1792 cât şi de art. 900 din codul 
italian, sar fi compromis din capul locului rezultatul proi- 
biţiai, pentrucă cei mai mulţi ar fi făcut dispoziţii cu sarcină 
de a păstră- şi de a remite altora, nădăjduind că instituitul 
va exercita sarcina, considerând ca o datorie de conștiință 

respectarea și executarea voinţei dispunătorului. In fine, se 
mai poate invocă şi imposibilitatea de a-se putea divide 
cele două liberalităţi “fără a, se interverti voinţa testatorului. 

Cel mai bun mijloc de a face ca oprirea substituţiilor 
fideicomisare să-și producă efectul așteptat, eră deci de a 
anulă dispoziţia în întregimea ei, ceeace legea a şi făcut. 

Substituţia ar fi însă validă dacă atât instituitul cât şi 
substituitul ar fi murit sub legea veche. Aceasta nu este 
decât aplicarea, principiului că succesiunile se regulează după 
legea în vigoare în momentul deschiderei lor; căci până la 
această epocă moștenitorul n'are un drept câștigat, ci numai 
o simplă expectativă, pe care legea nouă poate totdeauna, să 
o modifice 1). 

Proibiţia statornicită de art. 803 fiind foarte riguroasă, 
nu poate îi restrâfisă în aplicarea ei, după cum nu poate 
fi întinsă în afară de limitele ei. Legea anulând, în adevăr, 
numai dispoziţia afectată de substituţia fideicomisară, dispo- 
ziţia neatinsă de acest viciu rămâne în picioare. 

Se poate întâmpla ca instituţia să fie făcută printrun 
testament, iar substituția prin altul, și în asemenea caz, în- 
treaga dispoziţie va fi nulă, adecă atât instituţia cât şi sub- 
stituția, dacă în spiritul testatorului ambele nu formează 
decât un tot indivizibil. Dacă din împrejurări rezultă însă că 
testatorul n'a înţeles a revoca testamentul anterior prin cel 
posterior, care cuprinde. substituţia, instituţia prevăzută în 

primul testament va rămâne validă şi numai substitaţia din 
al doilea testament va fi nulă. 

767 bis. Legea oprind substituţiile fideicomisare pentru 
consideraţii de ordine publică şi economică, de aici rezultă 

1) Vezi tom. I, partea I, ed. III, p. 145, nota şi tom. IV, partea II, p. 557. 
Mai vezi tom. III, partea II, p. 49, 50, precum şi saprâ, p. 23, No. 45.
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că dispunătorul nu poate să nimicească printi'o clauză penală, 
dreptul moștenitorului de a cere anularea substituţiei: - 

«Ne cavere potest ne leges în suo testamento locum habeant», 
(Un testator nu poate să prevadă în testamentut' său, că el nu 
voeşte să se observe legile aplicabile testamentelor în genere). (L. 
55, Dig, De legatis XXX, 1). 

Se decide însă, în genere, că este validă clauza penală 
înscrisă întrun testament, de câteori ordinea publică nu este 
la mijloc și, decâteori nu se atacă rezerva moştenitorilor 1). 

Nimie n'ar împiedica, deasemenea, pe dispunător de a 
prevedea, pentru cazul când dispoziţia sa ar fi atacată Şi 
anulată în baza art. 803 C. civil, ca donaţiunea sau legatul, 
făcut în primul ordin, să-și producă efectele lor ca liberali- 
tăți pure și simple, făcute primului ratificat, fără nici-o 
sarcină, sau ca donaţiunea, ori legatul făcute în al doilea ordin, 
să fie menținute ca liberalităţi directe, instituţia fiind ștearsă 
cu desăvârșire. 

768. Dovedirea substituţiilor fideicomisare. — Do- 
vada unei substituţii oprite nu poate să gezulte astăzi decât 
dintrun act redactat în forma unei donaţiuni sau unui tes- 
tament, iar nu din scrisori misive, martori, prezumpții, jură- 
mânt, etc. 

Această regulă nu suferă excepție, conform principiilor 
generale, decât în caz de perdere sau distrugerea actului din 
care rezultă substituţia (art. 1198, 402). 

Cât pentru obligaţia de a păstră şi de a remite, con- 
tractată de donatar sau legatar în mod verbal, ea w'are nici 
valoare, pentrucă nu este obligatorie. 

Dovedirea substituție fideicomisare incumbă acelui care 
0 invoacă şi care vrea să se folosească de nulitatea ei (art. 
1169 C. civil). 

«iecare parte trebue, dacă legea nu prescrie contrariul, să 
dovedească faptele ce propune spre a deduce din ele dreptul său», 
zice art. 8 din codul civil elveţian dela 1907. 

  

. t) Vezi tom. IV, partea I-a, p. 196 și 197 şi tom. IV, partea II, p. 137 
şi 581. Vezi şi supră, p. 289 şi p. 475, precum şi fom. III al acestei lucrări, p. 239. No. 194. 

2) Vezi tom. IV, partea II, p. 583.
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Moștenitorului legitim sau legatarului universal, care cere 
anularea substituiţiei, nu i se poate opune decât preseripţia 
de_ 30 de ani (art. 1990 C. civil), iar nici întrun caz acela 
de 10 ani, pentrucă prescripţia statornicită de art. 1900 C. 
civil, fiind o confirmare tacită, această confirmare nu poate 
fi aplicată în specie unei dispoziţii (donaţiune sau testament), 
care cuprinde un act. inexistent. Este, în adevăr, de principiu 
că actele. inezistente nu pot fi confirmate. 

769. Persoanele care pot atacă o dispoziţie pentru 
cauza de substituție fideicomisară, și care se folosesc de 
această nulitate. — Dreptul de a cere nulitatea unei dis- 
poziţii cuprinzând o substituție fideicomisară, aparţine, în 
genere, moștenitorului ab intestat, singurul chemat de a se 
folosi de această nulitate. 

Acest moștenitor poate să provoace nulitatea dispoziţiei 
nu numai contra unui legatar cu titlu particular și contra 
celui cu titlu universal, dar chiar şi în contra unui legatar. 
universal, când însuși acest legat este grevat de substituție; 
și aceasta atât îi caz când obligaţia de a păstra şi de a 
restitui este privitoare la universalitatea întreagă a bunurilor, 
la o fracțiune din această universalitate, sau are de obiect 
numai un lucru determinat deși chestiunea este, în această 
din urmă, privință, controversată. 

__ Dispoziţia făcută în violarea art. 803 C. civil fiind 
imezistentă, nulicatea care rezultă din ea nu poate fi confir- 
mată nici în mod expres, nici în mod tacit, nici poate fi 
acoperită: prin executarea voluntară a dispoziţiei 1). De aceea 
am și văzut, p. 1198 că presecripţia de 10 ani, care este o 
confirmare tacită, nu poate fi aplicată în specie, 

Nulitatea nu poate însă fi invocată de judecătorii din 
oficiu 2), iar părţile nu pot face o tranzacţie în scopul de a 
menţine în sarcina grevatului obligaţia de a păstra lucrul şi 
de a-l restitui substituitului, deși ele pot face printi”o tran- 

1) Chestiunea este însă controversată. Vezi tom. IV, partea I[, p. 587, 
588, text şi nota 1]. Vezi și tom. III al acestei lucrări, No. 3827. 

2) Opr. L. unică, Cod., Li guae desunt adrocats partium, judez sup- 
pleat, 2, MI, " ”
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zacţie să dispară dintrun testament clauza unei substituții 
fideicomisare, împărțind succesiunea între ele. 

Nulitatea de care este izbită o substitueşte fideicomisară 
fiind de ordine publică, ca atare, acţiunea prin care se tinde 
la declararea acestei nulităţi este impreseriptibilă 1) 

În fine, dir caracterul nulităţei absolute al substituţiei 
“fideicomisare s'a tras, cu drept cuvânt, concluzia că dispo- 

il ziția care cuprinde o atare substituție, nu poate constitui un 
dijust titlu spre a conduce la uzucapiunea de 10 ani2), iar 

sarcină de a conserva și de a restitui nu dă loc lao obli- 
(gaţie naturală, care să poată fi novată sau cauţionată. 

770. Aplicarea proibiției substituțiilor fideicomisare 
la persoanele morale. — Chestiunea de a se şti dacă art. 
803 C. civil se aplică sau nu, persoanelor morale este con- 
trâversată, decâteori o persoana morală gratificată în primul 
ordin este obligată a restitui averea dăruită sau legată unei 
alte persoane morale, care îi ia locul celei dintâi. 

Decâteori însă o persoană fizică este obligată a păstră 
toată viața ei averea dăruită sau legată şi a o transmite, la 
moartea sa, unei persoane morale, art. 803 din codul civil 
este aplicabil fără discuţie, pentrucă atunci există, fără nici 
o îndoială, substituție fideicomisară 3). 

771. Substituţia vulgară (art. 804 C. civil). Substi- 
tuția vulgară obișnuită, după cum o numea art. 770) din 
codul Calimach, gemene substitution (art. 604 C. austriac ) 
astfel numită pentrucă era foarte des întrebuințată, este 
aceea prin care o a treia persoană este chemată a lua darul, 
succesiunea sau legatul, în caz când donatarul, moștenitorul 
instituit sau legatarul, p'ar voi să primească, s'au ar fi inca- 
pabil de a primi, sau ar fi murit înaintea testatorului 5). 

"Substituţiile vulgare sunt permise în dreptul actual, 

   
   

  

1) Trib. Ilfov, Or. judieiar din 1913, No. 39, p. 563. 
2) Vezi tom. IV, partea II, p. 590 şi tom. XI, p. 258. 

3) C. Iaşi, Cr. judiciar din 1902, No. 26, p. 219, 
1) In codul german, substituit vulgar se numeşte Frsatzerbe (art. 2096). 

5) In cât priveşte substituţiile vulgare la Romani (Instit., De rulgara 

substitutiones, IL, 15), vezi Dernburg, Pandelten, 11], $ 88, p. 166 urm.
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pentrucă ele nu prezintă inconvenientele substituţiilor  fidei- 
“comisare, deoarece ele nu cuprind decât o singură transmi- 
tere de bunuri, care se deschide la moartea dispunătorului 
şi nu scot bunurile din comerţ. 

Substituţia vulgară poate fi făcută atât prin donaţiune 
cât şi prin testament, și sub orice modalitate; de exemplu: 
cu termen sau sub condiţie, cu sau fără sarcină, etc., destul 

este ca persoana substituită să existe, adecă să fie cel puţin 
«concepută în momentul facerei donaţiunei sau morței testa- 
torului. 

Ea poate avea de obiect universalitatea bunurilor, o 
fracțiune din această universalitate sau un simplu lucru de- 
terminat, 

771 bis. Se poate întâmpla ca o substituție să fie. 
compendhoasă, adecă să poată fi privită atât ca o substituție“: 
vulgară cât și ca o substituție fideicomisară. In asemenei - 
caz, substituția va fi interpretată ca o substituție vulgară, 
dacă din intenţia dispunătorului rezultă că el .n'a înţeles a” 
face o substituție fideicomisară. Cu alte cuvinte, numai atunci 
când judecătorii nu vor puteă află adevărata intenţie a dis- 
punătorului, substituţia va fi considerată ca vulgară, în baza 
art. 978 C. civil, după care clauză primitoare de două înțe- 
lesuri trebue să fie interpretată în sensul ce poate avea un 
efect, iar nu în acela ce par produce nici unul: Magis ut 
valeai, quam ut pereat 1). | | 

Dacă instituitul primeşte libevalitatea, substituitul nu 
mai ia nimic și substituţia încetează: 

«Post adifam heredilatem divectae substituliones non 1 - 
7ibus filiis factae, expirare solent». (Substituţiile altele decât cele 
pupilare se stâng prin adiţia de ereditare). (L. 5, cod, De împu- 
berum et aliis substitutionibus, 6, 26). 

< Obişnuita subrânduire încetează incati, când rânduitul moș- 
tenitor intră în moştenire? zice art. 779, ab initio din codul 
Calimaeh. 

Dacă însă, instituitul care a primit liberalitatea, cere și 

  

1) Vezi supră, p. 600. 

  

a
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dobândește anularea acceptărei sale, de exemplu: pentru mi- 
noritate, dol, violenţă, eroare, etc., substituţia renaşte, desfi- 
ințarea acceptărei punând lucrurile în starea, în care erau 
înainte de acceptare. 

«Restitutio autem ita facienda est, ut unusguisque în inte- 
grum jus suum recipial». (Restituţia trebue să se facă astfel, încât 
fiecare să fie în totul restabilit în drepturile sale). (L. 24 $ 4, ab 
înitio, Dig., De minoribus tiginiiquinque annis, 4. 4), 

Aceeaşi soluţie este admisibilă de câteori instituitul este 
lipsit, de liberalitate prin efectul nedemnităţei sau ingratitu- 
dinei sale (art. 930, 931 C. civil), fiindcă nedemnitatea le- 
gatarului producând astăzi - aceleaşi efecte ca şi capacitatea 
hademnitatea instituitului face să se deschidă dreptul 

iri ului. | 

'ZP. Dispoziția uzutructului și a nudei proprietăți 
07 C. civil). — Dispoziţia prin care dăruitorul sau 

Ori ar lăsă unei persoane uzufructul unui lucru, iar! 
€ Pbroprietate-a aceluiași lucru unei alte persoane, este 
permisă, fiindcă în specie, două persoane nu sunt instituite! 
asupra aceluiaşi lucru, condiţie neapărată pentruca să existe! 
substituție fideicomisară, ci există doi donatari sau legatarii 
direcți, din care fiecare primeşte imediat bunul ce face obi- 
ectul dispoziţiei, fără ca dreptul unuia să fie supus supra- 
vieţuirei celuilalt donatar sau legatar 1). | 

Aceeaşi soluţie era admisă și la Romani. 

<Ilem alii usumfructum, alii, deducio eo, fundum legare po- 
fest». (Se poate legă unuia: uzufructul, iar altuia fondul, fără uzu- 
fruct). (Iostit,, De uzufructu II, 4 $ 1, în medio). 

Mai multe persoane pot, deasemenea, fi chemate a se 
folosi pe rând de uzufructul aceluiaşi lucru, pentrucă ele nu 
sunt instituite asupra aceluiași lucru, de oarece uzufructul 
se stânge prin moartea uzufructuarului (art. 557 C. civil). 
Uzutructuarul instituit în al doilea ordin, primeşte am noa 

_ 

  

- 1) In cât priveşte deosebirile ce există între substitdția fideicomisară ş 
darul sau legatul uzufructului şi al nudei proprietăţei al aceluiași luerv, făcut 
la două persoane deosebite, vezi tom. IV, partea II, p. 603, 604.
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uzufruct dela moştenitorii testatorului, ele neprimind nimie 
dela uzufructuarnl precedent. , 

Pentruca o dispoziţie să fie menţinută în baza art. 805 
C. civil, nu este nevoe ca testatorul să se fi servit de cu- 
vintele uzufruci şi nudă proprielăte, întrebuințate de textul 
menționat, căci judecătorii trebue să aibă în vedere natura 
dispoziţiei şi intenţia părţilor, iar nu termenii întrebuințaţi 
de ele: 

«În convenlionibus contrahentum  voluntatem polius guam 
verba spectari placuit>. (L 21. 9, ab înatio, Dig., De verb. signifi- 
catione, 50. 16) 1). 

  

(SrâașiruL VoLumuLuI Il). 

  

1) Vezi tom. III al acestei lucrări, No. 72,  
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cuprinse în volumul II, vor apare 

deosebit ulterior. 

- D. Alezandresco, Principiile Dreptului Civil Român. Vol. II. 39
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